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(إنجيل يوحنا)(اإلصحاح األول)

عودة للجدول

اإلصحاح األول
(يو )11-1:1ميالد المسيح األ زلى من اآلب
مقدمة:
هناك ميالد أزلي للمسيح من اآلب وميالد جسدي للمسيح في ملء الزمان .وبنوة المسيح األزلية هي من الناحيةة

األقنومية .ولكن له بنوة أخرى من ناحية ناسوته وتجسده "ستحبلين وتلدين ابناً وتسمينه يسوع ،هةاا يوةون يميمةاً
وابةةن اليلةةي يةةديي" وبنةةوة المسةةيح األقنوميةةة قاصمةةة بةةدون نبدةةا  .هةةي أزليةةة أبديةةة .أمةةا بنةةوة المسةةيح ال انيةةة ف ةةي
حادثة في الزمان يندما جاء ملء الزمان وأرسل هللا مالكه لى مريم الياراء مبش اًر بالتجسد.

الوالدة األ زلية للمسيح

يقو بيض الناس أن هللا ال يمون أن يتزوج لينجب ونحن نقةو مي ةم حا ةا أن يتةزوج هللا وينجةب .فحينمةا نقةو
أن االبن مولود من اآلب ال نقدد أبداً أي مب وم جسدي ،بل هي بنوة ووالدة روحية .يمون تشبي ا بوالدة ياع

النةور مةن الشةةمو ،أو والدة المةاء مةن نبة أو والدة البكةةر مةن اليقةل وهةةاا مةا تقولةةه الل.ةة اليربيةةة ..فيقةا أن هةةاا
"من بنات أفكار فالن" أو أن فالن لم ينطق "ببنت بة" ف ل يتزوج اليقل أو الشبة لينجبوا بنات؟! هاا ما يسةمى

والدة نتسةةابية ،وامةةا نقةةو أن فةةالن ابةةن مدةةر ف ةةل تزوجةةت مدةةر لتنجبةةه .هنةةا ال مجةةا لليالقةةات الجسةةدية.

ونالحظ في هاه الوالدة من اآلب فروق ين الوالدة بالجسد:

 -1االبن في البشرية متأخر في الزمان ين أبيه الاي أنجبه .وهاا ال ينطبق يلى المسيح .فنور الشمو موجود
طالما اانت الشمو موجودة .وهواا بالنسبة البن هللا.

 -2ال ةوالدة بالجسةةد تينةةي نبدةةا االبةةن المولةةود يةةن اةةال األب واالم وطالمةةا هنةةاك انبدةةا ف نةةاك تيةةدد  .أمةةا
المسيح االبن ف و ال ينبدل أبداً ين أبيه اما أن نور الشمو ال ينبدل ين ا .هنا اآلب واالبن واحد لةال

في (يو )01:01وقا "أنا واآلب واحد" (يو)01:01
قا المسيح أنا في اآلب واآلب َّ
لماذا يستخدم الكتاب لقب االبن للمسيح

 -1المسيح هو قوة هللا وحومة هللا (0كو )11:0وهاه القوة والحومة نابية ،خارجة اأن ا مولودة من هللا باسةتمرار

من ةةا األز و ل ةةى األب ةةد .ولق ةةب الم ةةة هللا يش ةةير ألن ةةه ال نبد ةةا ب ةةين اآلب واالب ةةن ف ةةو الم ةةة خارج ةةة ب ةةدون
نبدا  ،وليو االبنوة الجسدية ذ حينما يولد االبن الجسةدي ينبدةل يةن أبويةه .أمةا ابةن هللا ف ةو المةة هللا،

هو في اآلب ،وخارج من اآلب من دون نبدا  ،وايف ينبدل هللا ين قوته أو ين حومته.
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 -2تيبير االبن هو أقرب التيابير في الل.ةة لبيةان اليالقةة الوثيقةة بةين هللا ليةر المنمةور وبةين المسةيح الةاي هةو
صةةورة هللا ليةةر المنمةةور (كةةو .)0::0والمسةةيح يقةةو مةةن ردنةةي فقةةد رأى اآلب (يةةو .)4:01تيبيةةر االبةةن هةةو

أقرب تدوير بشري ليالقة ال ُي َيبَّر ين ا بالكالم البشري لشةر أن اآلب واالبةن واحةد فةي الجةوهر وأن االبةن
له ال مةا لة.ب .وأن االبةن هةو حومةة هللا ال ارجةة مةن هللا اآلب لت لةق الكةون وهةو قةوة هللا ال ارجةة مةن هللا

اآلب لتحبظ وتدير الكون.

 -3هو اإلبن الوحيد الجنس  -:أ) هو ليو اأبناء البشر ينبدل اإلبن ين أبيه بيد والدته .ب) هو من نبو
طبيية هللا وجوهره وليو م لنا أبناء بالتبنى .ج) هى بنوة روحية يقالنية وليست جسدية أى اوالدة النور

من الشمو .د) هى والدة أزلية.

 -4وتيبير اإلبن هو أصلح تيبير فى الل.ة البشرية الياجزة يشر نسبة الكيان اإلل ى الاى ظ ر فى

ص

يسوع المسيح لى الكيان اإلل ى الميروف قبل التجسد .وهو تيبير يد يلى الدلة الطبييية بين اآلب

والمسيح اإلبن .فليو هناك ااصن دخر أقرب لى طبيية الوالد من ولده الاى من صلبه ومن دمه .فبين األب

و بنه تشابه ديد .والمسيح فى أحادي ه م الي ود اان يريد ظ ار يالقته م ي وه اإلله الاى ييرفونه ،وأنه

ليو ل ا دخر من دون ي وه.

 -5يقا ين اإلبن أنه هو األنقنوم الاانى ليو ألن اإلبن أقل من اآلب لكن ألن البشر يرفوا اآلب أوال .هم
ييرفون هللا بدبة اونه اآلب قبل أن ييرفوه بدبة اونه اإلبن .فالتجسد جاء متأخ ار فى الزمان.

اإليمان المسيحي بوحدانية هللا

كمةةا حةةددها قةةانون اإليمةةان "نةةامن بولةةه واحةةد" وحا ةةا أن نةةامن ب الثةةة دل ةةة ف ةةاا يتيةةارب مة أبسةةع قوايةةد اليقةةل
والمنطق .وهللا ال ري له في ألوهيته ولكننا نامن أن هللا له ثالثة أقانيم .والمة أقنوم هي المة سريانية ال م يل
واةةل مةةن م متمي ة اًز يةةن لي ةره تمي ة اًز

ل ةةا فةةي اليربيةةة وهةةي تشةةير ل ةوا هللا الااتيةةة .اةةل أقنةةوم لةةه يملةةه ال ةةا
واضةةحاً ولك ةن بةةال تنةةاقض وال نبدةةا  .فكة سةل ييمةةل لةةيو بميةةز يةةن األقنةةومين اآلخ ةرين بةةل بوتحةةاد الةةي مي ةاً.
فاألقانيم متحدة دون ختالط أو متزاج ودون فتراق أو نقسام .وهاا يسمو يلى فكر البشر .وتيبيةر اآلب واالبةن
يم ر المحبة التي تربع بين األقانيم .فاآلب هو ينبوع المحبة (كلمة دب تيني مددر وينبوع) فاهلل محبة .واالبن

يتلقى هاه المحبة ف و المحبوب (أف )1:0والرو القدس هو رو المحبةة .ولقةد ظ ةرت طبييةة هةاه المحبةة يلةى
الدليب .ووجود  0أقانيم يحل مشولة ليو ل ا حل..

فةةون اةةان هللا واحةةد بةةال أقنوميةةة ،ونيةةرف أن هللا محبةةة أى هةةاه هةةى طبييتةةه .فمةةن اةةان هللا يحةةب قبةةل خلةةق البشةةر

ف ةةل أدخلةةت صةةبة المحبةةة يلةةى هللا بيةةد أن خلةةق البشةةر ..لةةو حةةد

هةةاا يوةةون هللا مت.يةةر ..حا ةةا فدةةبة المحبةةة

كانةةت فةةي هللا قبةةل خلةةق البشةةر ،داخةةل األقةةانيم ،ثةةم ظ ةةرت تجةةاه البشةةر أوالً فةةي خلقةةه البشةةر ثةةم فةةي البةةداء يلةةى

الدليب.

وحةةين يقةةا ان اآلب يحةةب االبةةن ( ي ةو  ) 11 : :وأن االبةةن يحةةب اآلب ( يةةو  ) 00 : 01ف ةةاا تيبيةةر يةةن أن
اآلب في االبن  ،واالبن في اآلب  ،وأن ما واحد ولكنه تيبير بل.ة المحبة التي هي طبيية هللا "فاهلل محبة".
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و ذا اان ف م حقيقة ال الو صيب فلننمر في داخلنا ابشر فنحن م لوقين يلةى صةورة هللا .مة البةارق الرهيةب.

فةةاهلل اةةاصن حةةي ياقةةل .اةةاصن بااتةةه .حةةي بروحةةه القةةدوس .ياقةةل نةةاطق بحومتةةه أي أقنومةةه ال ةةاني (اللولةةوس

الكلمة) واإلنسان ااصن حةي ياقةل .والبةارق بةين اإلنسةان المحةدود وهللا ليةر المحةدود أن هللا بروحةه حةي ويحيةي،
وبيقله قادر أن ي لق ال ة ..أمةا اإلنسةان ف ةو حةي بروحةه وال يسةتطي أن ييطةي حيةاة بةل أن حياتةه انبدةلت

ينه بسبب ال طية وهو بيقله قادر أن يستويب فقع ما يجيله قاد اًر يلى أن يييش وييرف هللا.

ولال قيل "نيمل اإلنسان يلى صورتنا اشب نا" (ت  )11:0فقوله يلى صورتنا ف اا ألننا ثةالو فةي واحةد (ذات

ويقل ورو

ااصن ياقل حي)  ،وهاا يقا ين هللا .وقوله اشب نا ف اا ألن هللا:

ذات اةةاصن ولكنةةه هةةو اةةاصن بنبسةةه ال ييتمةةد يلةةى دخةةر ،ولةةم ي لقةةه دخةةر ،ووجةةوده الزم السةةتم اررية الكةةون ،أمةةا
اإلنسان فوجوده ميتمد يلى هللا ،هللا أوجده ويحبمه .وهةو موجةود اليةوم وليةر موجةود لةداً .ويةدم وجةوده لةن
ياثر في الكون .وهللا لال أزلي أبدي لكنه أ رك اإلنسان في أبديته:

عانقل
حي

كما قلنا سابقاً

والي د القديم ست دم لبظ إلوهيــــــم للتيبير ين هللا ويينى دل ة ،فبى اليبرية فالمقط "يم" يد يلى الجم  .ونجد

أن أو دية فى سبر التكوين "فى البدء خلق هللا السماوات واألرب" (ت  ، )0 : 0وتكون اآلية هواا "فى البدء

خلق (بالمبرد) إلوهيم (بالجم ) ....ولم تست دم صي.ة التب يم أبدا فى الل.ة اليبرية وال فى الي د القديم حتى م

الملوك الوثنيين (يز . )01 : 1فاليبرية اما اليربية واإلنجليزية واليونانية ال توجد ب م صي.ة التب يم .فدي.ة
التب يم توجد م ال فى البرنسية فحينما تكلم

دا فى مستواك تكلمه بدي.ة المبرد وتقو  tuوحينما تكلم

دا ابي ار تكلمه بدي.ة الجم وتقو له  .vousوهواا اان ملوك مدر األتراك يقولون "نحن الباروق مل

مدر".
ونالحظ أن المة لوهيم قد وردت فى الي د القديم  1:::مرة -:
 1001مرة ين اإلله الحقيقى ومي ا ورد البيل والدبة بالمبرد اما فى (ت .)0 : 0
 11:مرة ين األصنام (اآلل ة المتيددة)  .ويأتى مي ا البيل والدي.ة فى صي.ة الجم .
ومينى ورود البيل بالمبرد حينما يتكلم الكتاب ين هللا الحقيقى أنه له واحد ،وب اا نب م أن قو الكتاب ين هللا
" لوهيم" بالجم أنه

ارة لطبيية ال الو فى هللا الواحد.

المسيح يعلن أنه ابن هللا
( ارج ة لةةو +14:1مةةر( 00:0هةةاا يةةالن اآلب يةةن ابنةةه) +يةةو +01:1يةةو +10::يةةو +01:01يةةو+0-1:01
مت +11-10:11يو +10-11::يو +11:1يو)01-0::4
الكلمة (اللوغوس) LoGos
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هللا هو العقل األعظم  ،وهو الكلى الحومة والكلى اليلم .ولما اان اليقل اإلل ى يم ر ويتجلى فى نمام الكون
وجما الطبيية وفى قوانين الكون ،وهى تنطق بيممة "العقل األعظم" وتد يليه وتتحد

سمى
ينه ،لال فقد َّ

بيض فالسبة اليونان نمام اليالم وقوانين الطبيية وجما الكون بوسم "اللوغوس" أو "الكلمة"  ،ألن ا تجسيد
لليقل األيمم ،ألن اليقل اإلل ى لير منمور ،ولكنه يبدو منمو ار فى نمام اليالم وقوانين الطبيية .وقا

البالسبة الرواقيون أن اللولوس هو اليقل الكونى .وب اا المب وم ألقى بولو الرسو باللوم يلى الوثنيين الاين
يبدوا األوثان ذ أن م اان ممونا ل م أن يدراوا هللا ويامنوا به من خال مدنوياته (رو. )11 - 01 : 0
ولقد ستيار الكتاب المقدس تيبير اللولوس أو الكلمة للداللة يلى الكيان المنمور لإلله لير المنمور .فالكيان

المنمور متجسدا فى المسيح هو "الكلمة" ألن اليقل لير منمور ،ولكن يدير منمو ار ومتجسدا فى الكلمة.

والمسيحية ستيارت اللبظ ليقرب لألذهان البكرة .فالمسيح من حيث الهوته هو يقل هللا الاى به خلق اليالمين

(يب + 1 : 0يو .)0 : 0ذاً الكلمة أو اللولوس هو اليقل ظاه ار أو متجسدا "يميم هو سر التقوى هللا ظ ر

فى الجسد".

ويقدةد بالكلمةةة اليقةل اإلل ةةي المنبةةا لمشةيعة هللا والميبةةر يةةن مقاصةد هللا تيبية اًر صةةادقاً اةامالً (يةةب .)0:00ولقةةد
كانةةت المةةة اللولةةوس ميروفةةة ينةةد الي ةةود "بكلمــة هللا صــنع الســموات" (مةةز .)00واليونةةانيين وتشةةير للحومةةة
الياملة منا األز لدى هللا وأن ا تر د النبوس للحق وتحيي ا .واما أننا نيرف اإلنسان من االمه ،هواا يرفنا هللا
ين طريق المته اللولةوس .واللولةوس هةو نطةق هللا الياقةل أو يقةل هللا النةاطق .واللوجةوس المةة يونانيةة متيةددة
المي ةةاني مش ةةتقة م ةةن البي ةةل LeƔw

 legoبمين ةةى ينط ةةق ،والمقد ةةود ب ةةه النط ةةق الياق ةةل ومن ةةا أخ ةةات الكلم ةةة

اإلنجليزيةةة  LOGICوميناهةةا المنطةةق ولةةيو ميناهةةا النطةةق اليةةادي الةةاي هةةو  PRONOUNCIATIONبمينةةى

التلبظ أو طريقة التلبظ .لةال قيةل يةن األقنةوم ال ةاني يقةل هللا أو حومةة هللا (0كةو )11:0أو نطةق هللا أو ميرفةة
هللا .و ذا ف منا هاا ف ل يدح أن يقا أن المسيح م لوق فكيف خلق هللا يقله ،وهةل ييقةل أن هللا اةان لبتةرة مةن

الوقت بدون يقل أو بدون حومة .وبأي حومة وبأي يقل خلق لنبسه يقالً وحومة .لةال فيقةل هللا أو المتةه هةو
أزلةةي امةةا أن هللا أزل ةةي .وهللا موجةةود باات ةةه وموجةةود بولمت ةةه ويقلةةه أي بأقنوم ةةه ال ةةاني .وبيق ةةل هللا خلقةةت جمية ة

الم لوقةةات .وب ةةاا نب ةةم أن والدة االبةةن هةةي والدة أزليةةة ،والدة طبيييةةة أي مةةن طبيةةه امةةا أن مةةن طب ة النةةار أن
يتولد من ا ح اررة اال من طب هللا أن تتولد منه قوة خالقة وحومة أزلية .هي والدة مةن جةوهره فكةل مةا لة.ب هةو

لالبةةن ف ةةو مسة س
ةب لالبةةن بيةةض ن ةواحي ال ةةيف
ةاو لةة.ب فةةي الجةةوهر أو هةةو مةةن نبةةو الجةةوهر .و ن اةةان قةةد ُنسة َ
البشةةري االتيةةب واأللةةم والجةةوع واليطةةش والمةةوت ف ةةاه أمةةور تةةدخل فةةي موضةةوع التجسةةد وال يالقةةة ل ةةا بالطبييةةة
اإلل يةة ال مةةن حيةةث تحةةاد الالهةةوت بالجسةد الةةاي يتةةألم .واالبةةن ُسةةمى لوجةوس بمينةةى نطةةق هللا ،فمةةا يم ةةر مةةن
حوم ةةة اإلنس ةةان يم ةةر فيم ةةا ينط ةةق ب ةةه .والمس ةةيح أظ ةةر لن ةةا ا ةةل م ةةا ل ةة.ب ل ةةال ق ةةا م ةةن ردن ةةي فق ةةد رأى اآلب

(يو .)4:01وواضح أنه ال نبدا بين النطق وبين اليقل.
األنقانيم فيها تمايز

5

األناجيل – أنجيل يوحنا(اإلصحاح األول)

فاآلب ليو هو االبن ،واالبن ليو هو الرو القدس ..وهواا

كل اقنوم له

ديته ويمله ولكن دون نبدا "وفي اإلنجليزية يتةرجم أقنةوم  . PERSONولكةي نب ةم التمةايز

بين األقانيم م الوحدة القاصمة بين م ،فأنا أحيا بروحي وأ ير بحواسي وأييش بجسدي وهاا يتم بةال نبدةا بةين

الجس ةةد وال ةةرو والحة ةواس .ولك ةةن اليق ةةل وال ةةرو والحة ةواس والجس ةةد ا ةةل ل ةةه يم ةةل مس ةةتقل ي ةةن اآلخ ةةر ولك ةةن ب ةةدون
نبدةةا  .فحينمةةا توجةةد مشةةولة أمةةامي اونسةةان ،أفكةةر فةةي حل ةةا بيقلةةي وأحةةاو بيةةدي ولكةةن بةةدون رو فأنةةا ميةةت.

وبنبو المب وم ف ناك تمايز في األقانيم لكن م مرتبطين مياً في وحدة .ويلى الرلم من الدبات اإلل ية المشتراة
والوحدة بين األقانيم ال أن هناك أيماالً ميينة تنسب ل.ب وأيماالً تنسب لالبن وأيماالً تنسب للرو القدس.

الفرق بين بنوة المسيح هلل وبنوتنا هلل

كل المامنون ييتبرون أوالد هلل ( يةو +01:0لةل0 +1-1:1 ،11:0يةو )14:1ولكةن والدة المسةيح وبنوتةه لة.ب
هي من طبييته اإلل ية واألقنومية ،أما بنوتنا هلل ف ي باالنتساب ،وبالنيمة ،وباستحقاقات صليب المسيح والشراة

ميةةه  .نحةةن اليبيةةد البطةةالون أيطتنةةا النيمةةة مجانةاً أن يطلةةق يلينةةا أوالد هللا ذا قبلنةةا اإليمةةان بالمسةةيح ويمةةل فينةةا
الةةرو القةةدس لندةةن البةةر .نحةةن ندةةير أبنةةاء باتحادنةةا بالمسةةيح االبةةن فةةي الميموديةةة ،حةةين نمةةوت ميةةه ونقةةوم

متحدين به (رو. ):-0:1

إعالن األناجيل عن والدة المسيح
نمر اإلنجيلي يوحنا الحبيب الالهوتي لى المسيح في أزليته وقبل تجسده .بينما أن متةى ولوقةا تحةدثا يةن والدتةه
بالجسد ،بينما أن مرقو بةدأ بيوحنةا الميمةدان اسةابق للمسةيح .ويوحنةا بةدأ بأزليةة السةيد المسةيح ألن هةدف نجيلةه

أن نامن بأن المسيح هو ابن هللا (يو .)00:11بدأ يوحنا نجيله وهو يرى المسيح ليو في طبييةة البشةر بةل فةي

طبييةةة هللا ،ولةةيو منبةةرداً يةةن هللا بةةل قاصمةاً مة هللا فةةي صةةلة ذاتيةةة اليةةة وأزليةةة .لةةيو ل ةاً ثانيةاً بةةل واحةةداً مة هللا
اآلب .رأى المسيح وهو اللولةوس أي يقةل هللا النةاطق ونطةق هللا الياقةل .ف ةو األلةف واليةاء ،ألةيو هةو كلمـة هللا
أي اةةل الح ةروف واةةل تشةةويالت األسةةماء والكلمةةات والميةةاني واألفيةةا والتيبي ةرات التةةي خرجةةت وت ةةرج يةةن هللا
لتيبةةر يةةن هللا ويةةن مشةةيعته وتيلنةةه لنةةا نحةةن البشةةر .فالمسةةيح سةةتيلن لنةةا اآلب

الوحيد الاى هو فى ح ن اآلب هو خبَّر" (يو)01 : 0

"اآلب لةةم يةره أحةةد قةةع  ،اإلبةةن

"من ردنى فقد رأى اآلب" (يو. )4 : 01

هنا يوحنا رأى االبن الكلمةة قبةل الةزمن ،وقبةل اةل خليقةة  ،فةالزمن وال ليقةة همةا مةن أفيالةه ،ف ةو الةاي صةن اةل
 ،.ال ليقة المنمورة ولير المنمورة.

والكنيسة تق أر اآليات (يو )01-0:0ال صبا في نجيل باكر لتقدس اليوم اله ب اا البدء األزلي ذ لم يون لير
هللا القدوس ولم يون هنةاك ةر .وبةنبو المب ةوم تدةلي الكنيسةة هةاه اآليةات فةي صةالة مةرور أسةبوع يلةى مةيالد
طبةةل لتقةةدس حياتةةه .هةةي يةةالن أن هللا هةةو بةةدايتي  ،واانةةت بدايةةة خلقةةة اإلنسةةان فةةى قداسةةة  .وهللا هةةو حيةةاتي
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فأحةةار أن يوةةون لةةي حيةةاة أخةةرى سةواه فتكةةون ن ةةايتي حزينةةة .وهةةاه اآليةةات (يةةو )01-0:0ل دة ا بةةولو الرسةةو
بقوله "هللا ظ ر في الجسد" (0تي)01:0

فبينمةةا اةةان متةةى ولوقةةا م تمةةين بوظ ةةار تجسةةد المسةةيح وأنةةه اب ةن ددم و ب ةراهيم بالجسةةد  .أراد يوحنةةا أن يم ةةر أن

المسيح اان موجوداً قبل أن يتجسد من الياراء مريم ،وأنه اان ااصناً قبل أن يتجسد ،اان ااصناً مة اآلب ،مولةوداً
منه منا األز  .ويوحنا الالهوتي يبَّر ين طبيية المسيح اإلل ية يلى قدر ما يمون لل.ةة اإلنسةانية أن تُيبةر يةن
تل الطبيية التي هي فوق دراك البشر.

وسةةنبدأ ب ةوالدة المسةةيح األزليةةة (يةةو )01-0:0ثةةم يلةةي ذل ة والدة المسةةيح بالجسةةد مةةن اليةةاراء م ةريم (مةةت-0:0

 +10:1لو. )01:0-0:0
اآليات (يو )11-1:1المسيح األ زلي صار جسدا
2
ِ
اآليات (يوِ 1 "-:)11-1:1في اْلب ْد ِء َكان اْل َكلِمةُ ،واْل َكلِم ُة َك ِ
ِ
ان ِفي اْلَب ْد ِء
هللا .ه َذا َك َ
ان عْن َد هللاَ ،وَك َ
َ
َ
َ
ان اْل َكل َم ُة َ
َ َ َ
0
ِ 7
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الن ِ
ور َّ
اس،
انَ ،وبِ َغْي ِرِه َل ْم َي ُك ْن َش ْي ٌء م َّما َك َ
عْن َد هللاُ .ك ُّل َش ْي ٍء ِبه َك َ
ان .فيه َكاَن اْل َحَيا ُةَ ،واْل َحَيا ُة َكاَن ْ ُن َ
2
6
1
ِ
ِ
الظْلم ِة ،و ُّ
النور ي ِضيء ِفي ُّ
اء لِ َّ
لش َه َاد ِة
ان ِإْن َس ٌ
الظْل َم ُة َل ْم ُت ْد ِرْك ُهَ .ك َ
اس ُم ُه ُي َ
َو ُّ ُ ُ
َ َ
ان ُمْر َس ٌل م َن هللا ْ
وحَّنا .ه َذا َج َ
ُ
1
النور اْلح ِق ِ
ور ،لِ َكي ي ْؤ ِم َن اْل ُك ُّل ِبو ِ
ط ِت ِهَ1 .ل ْم َي ُك ْن ُه َو ُّ
ورَ ،ب ْل لَِي ْش َه َد لِ ُّلن ِ
لَِي ْش َه َد لِ ُّلن ِ
يق ُّي َّال ِذي ُي ِن ُير
اس َ
ورَ .ك َ
ان ُّ ُ َ
ْ ُ
الن َ
َ
آتيا ِإَلى اْلعاَلمَِ 14 .كان ِفي اْلعاَلمِ ،وُك ِو َن اْلعاَلم ِب ِه ،وَلم يع ِرْفه اْلعاَلمِ11 .إَلى َخ َّ ِ ِ
ان ِ
اص ُت ُه
اءَ ،و َخ َّ
ُك َّل ِإْن َس ٍ
َ
َ
َ
َ
اصته َج َ
َ ْ َْ ُ َ ُ
َ ُ
12
َي اْلم ْؤ ِمُنو َن ِب ِ ِ ِ 17
ِ
ِ
طانا أ ْ ِ
ين ُولُِدوا
اه ْم ُسْل َ
َع َ
َل ْم َت ْقَبْل ُهَ .وأ َّ
ط ُ
اسمه .اََّلذ َ
وه َفأ ْ
َما ُك ُّل َّالذ َ
ين َنق ِبُل ُ
ْ
َن َيص ُيروا أ َْوالََد هللا ،أ ِ ُ
َليس ِمن دم ،والَ ِمن م ِش َيئ ِة جسدٍ ،والَ ِمن م ِش َيئ ِة رجل ،بل ِمن ِ
هللاَ 10 .واْل َكلِ َم ُة َص َار َج َسدا َو َح َّل َبْيَنَناَ ،وَأرَْيَنا
َُ َْ َ
ََ َ ْ َ
ْ َ ْ ٍَ َ ْ َ
11
ِ
يد ِم َن ِ
وحَّنا َش ِه َد َل ُه َوَن َادى ِنق ِائال«:ه َذا ُه َو َّال ِذي ُنقْل ُ َعْن ُه:
َم ْج َد ُهَ ،م ْجدا َك َما لِ َو ِح ٍ
اآلبَ ،م ْمُلوءا ن ْع َمة َو َحًّقاُ .ي َ
16
ِ
ِ
ِ
ِ
َن
ق ِن ْع َمةٍ12 .أل َّ
ان َنقْبلِي»َ .و ِم ْن ِمْل ِئ ِه َن ْح ُن َج ِميعا أ َ
َخ ْذَناَ ،وِن ْع َمة َف ْو َ
ِإ َّن َّالذي َيأْتي َب ْعدي َص َار ُنقدَّامي ،أل ََّن ُه َك َ
11
َما ِ
َحٌد َنق ُّ
النام َ ِ
َّ
يد َّال ِذي
ق َف ِبَي ُسو َع اْل َم ِس ِ
الن ْع َم ُة َواْل َح ُّ
ُع ِط َي ،أ َّ
الب ُن اْل َو ِح ُ
وسى أ ْ
هلل َل ْم َيَرُه أ َ
ط .اَ ْ
وس ب ُم َ
يح َص َارا .اَ ُ
ُ
ُه َو ِفي ِح ْض ِن ِ
ه َو َخَّبَر".
اآلب ُ
ِ
آية (يوِ 1" -:)1:1في اْلب ْد ِء َكان اْل َكلِمةُ ،واْل َكلِم ُة َك ِ
ِ
هللا" .
ان عْن َد هللاَ ،وَك َ
َ
َ
َ
ان اْل َكل َم ُة َ
َ َ َ
هاه اآلية تحمل طاب اإلمالء اإلل ي وليست من وض بشر (ذهبي البم /ألسطينوس) وهاه اآلية مةن  0مقةاط
يتكرر في ةا اسةم الكلمةة وفيةل اةان الةدا يلةى الكينونةة ولةيو يلةى الةزمن .والة ال

مقةاط فةي هةاه اآليةة تحةدثنا

يةةن االبةةن الكلمةةة فةةي أزليتةةه وبمقارنت ةةا باآليةةة ( )01والكلمةةة صةةار جسةةداً وحةةل بيننةةا نجةةد مقابةةل لكةةل مقطة مةةن

المقاط ال ال

ولكن ا تشير لتجسده

* في البدء اان الكلمة

اينونة أزلية داصمة

والبدء يشير لألز

 -والكلمة اان يند هللا

الكلمة حا ُ في هللا لكن في
تمايز .ال له يمله و ديته

 #واان الكلمة هللا

جوهر واحد م هللا أي
في طبيية هللا.
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كان

لكن م واحد

تشير للكينونة

 -حل بيننا

* صار
أي دخل الزمن في ملء
الزمان

 #صار جسداً
صار في طبيية اإلنسان

حل وسع الناس

دون أن يترك طبييته
اإلل ية.

هاه اآلية تشير ألن المسيح هو هللا وهو موجود منا األز وال ينبرد بوجةوده مةن دون هللا ،بةل هةو اةاصن فةي هللا ،

كمةةا يوجةةد اليقةةل فةةي اإلنسةةان ،وامةةا توجةةد الكلمةةة فةةي يقةةل اإلنسةةان .ذن هةةو لةةيو م لوقةاً .ولةةال حةةين ظ ةةرت

الكلمة لى الوجود (أو ظ ر الكلمة لى الوجود بالتجسد) اان المسيح يستيلن هللا لنا.
ِفي الَب ْد ِء = الديباجة التي بدأ ب ا يوحنا نجيله تاارنا بديباجة سبر التكوين فبين ما أوجه تشابه وأوجه تباين.
ومن أوجه التشابه أن الديباجتين تبددن بولمة واحدة "في البدء" وفي اليدد ال الث مةن اةل من مةا تتجلةى لنةا يلةة
ال لق "قا هللا" (ت  .)0:0ال  .به اان (أي بالكلمة) (يو )0:0وقا هللا أي قا بولمته الةاي خلةق اةل ة..
وفي (ت  )0-1:0نسم ين الحياة والنور وهواا في (يو. )1:0

وأما عن أوجه التباين فون موسى ويوحنا التقيا مياً يند المة في البدء ثم نحدر موسى متمشياً م التاريخ حتى
دين التقيا يند نقطةة

حدثنا ين الم لوقات .و رتقى يوحنا صايداً حتى أرانا من هو يلة ال لق .م ل ما م ل
في ن ر ،ثم نبدال .فم ى أول مةا متتبيةاً مجةرى الن ةر حتةى بلة مدةبه وارتقةى ثاني مةا لةى أيةالي الن ةر حتةى

اكتشف منبيه.

لال ف م البيض أن ال من ما ،موسى ويوحنا ،قدد يعاً م تلباً بولمة "في البةدء" فالبةدء فةي مب ةوم موسةى هةو
بدء ال ليقة ولكن البدء يند يوحنا هو البدء المطلق الاي ينده يتوقف فكر اإلنسان ،هو البدء السابق للةزمن قبةل

كون اليالم (يو )11+::01في البةدء هنةا هةو األز أي الةاي ال بدايةة لةه  ،وباليونانيةة أر ةي أي مةا قبةل الةزمن.
فبي بدء أي بداية أي  .وأي زمن اان المسيح ااصن .البدء في نجيل يوحنا هو ما قبل ال لق وما قبةل الةزمن،
وليو قبل ال لق ال هللا  .أما البدء في سبر التكوين ف و بةدء الةزمن .وبدايةة نجيةل يوحنةا تتشةابه مة بدايةة سةبر
التكوين ،ألن سبر التكوين يتحد

ين ال ليقة األولى ،و نجيل يوحنا يةتكلم يةن ال ليقةة الجديةدة .لةال يةاار هنةا

أنةةه بةةه اةةان اةةل ةة .وب.يةره لةةم يوةةن ةة .ممةةا اةةان ،فبةةه وفيةةه سةةتكون ال ليقةةة الجديةةدة .والمسةةيح هةةو بةةدء ال ليقةةة
الجديةةدة .فالي ةةد القةةديم يبةةدأ بال ليقةةة الجسةةدية ،والي ةةد الجديةةد يبةةدأ بالتجسةةد وال ليقةةة الجديةةدة .الي ةةد القةةديم يقةةدم

صةةورة اليةةالم المةةادي  ،والي ةةد الجديةةد يقةةدم مةةا سةةوف يدةةير ليةةه اليةةالم الروحةةي مةةن سةةماء جديةةدة وأرب جديةةدة
حيةث تيمةةل النيمةة فةةي الطبييةة البشةرية .لةال لةةم يقةةل يوحنةا فةةي البةدء اةةان هللا ،ألنةه يقدةةد الحةديث يةةن الكلمةةة

الاي بتجسده صار ال ال

وال ليقة الجديدة .من هاا البدء ارتبة يوحنةا بجنةاحي النسةر ،فةرأى المسةيح موضةوع

بشارته ورده في أزليته في ح ن أبيه ،أما متى ولوقةا اللةاان رجيةا بتةاريخ المسةيح آلدم و بةراهيم لي بتةوا أن ابةن هللا
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صار بناً لإلنسان وتجسد ليرف اإلنسان فيدير ابناً هلل .لال ين ي لوقا سلسلة نسةب المسةيح بقولةه ابةن ددم ابةن

هللا .وفةي سةبر التكةوين حةين قةا موسةى فةي البةدء ف ةو ال يينةةى زمنةاً ميينةاً ،ذ لةم يوةن الةزمن قةد أوجةد بيةد ،فلةةم
تكن الكواكب والشمو قةد تكونةت بنمم ةا الدقيقةة .لكنةه يينةي أن اليةالم المةادي لةه بدايةة ولةيو امةا ديةى بيةض

البالسبة أنه أزلي ،يشارك هللا أزليته .ولكن تيبير في البدء هنا ييني حراة أولى ال اماً زمنيةاً وذلة اةالقو "بةدء

الحومة م افة هللا" (أم. )01:4

ويأخا ا ير من اآلباء بجانب هاا التبسير الحرفةي أو التةاري ي ،التبسةير الرمةزي والروحةي فيةرون أن "فـي البـدء"
فةةي المسةةيح يسةةوع أو "فةةي المةةة هللا األزلةةي" وتدةةير اآليةةة (ت ة " )0:0فةةي المسةةيح يسةةوع المةةة هللا خلةةق هللا

السموات واألرب" .وألسطينوس يقو أن االبن نبسه هو البدء .فيندما سأله الي ود من أنت أجاب م أنا من البدء

أو أنا هو من البدء (يو )1:-11:1فالمسيح هو بور ال خليقة أو هو خالق ال  .وب اا يتبق يوحنةا وموسةى
في أن المسيح هو الاي "في البدء" وأنه خالق ال  ..وهاا التبسير الروحي الرمزي يرى أن فى البدء ال تحمل
مينى زمني بل مينى اليلة .وبنبو المب وم بدأ يوحنا رسالته بقوله الاي اان من البدء (الكلمةة -األزلةي) الةاي

سميناه.. ..

(تجسد).

ونالحظ أن سم األسبار المقدسة باليبرية هو أو المةة فةي السةبر .لةال يسةمى الي ةود سةبر التكةوين "فةي البةدء"
ةةارة للمسةةيح .اإلسةةم

وحينمةةا تُةةرجم لةةى اليونانيةةة أسةةموه التكةةوين  .GENESISوهنةةا نالحةةظ أن اإلسةةمين ل مةةا
اليبةةري لسةةبر التكةةوين أي فةةي البةةدء يشةةير للمسةةيح االبةةن الكلمةةة األزلةةى .واالسةةم اليونةةاني للسةةبر وهةةو التكةةوين
 GENESISيشةةير للمسةةيح الةةاي تجسةةد وصةةار ابن ةاً لإلنسةةان .ولةةال فونجيةةل متةةى الةةاي بةةدأ بقولةةه اتةةاب مةةيالد
وباإلنجليزيةةة

 THE BOOK OF THE GENERATION OF JESUS CHRISTوالمةةة

 GENERATIONهي من نبو أصل المة .GENESIS

و ثبات الهوت المسيح اهتم به يوحنا و ثبات تجسد المسيح اهتم به متى.

ان = حينما سأ موسى هللا ين اسمه ،قا هللا ن اسمه "أهية الاي أهية" أي أكةون الةاي أكةون ،أي أنةا الكةاصن
َك َ
بااتي أو أنا الكينونة وب اا نرى أن كان تشةير لكيةان المسةيح اإلل ةي القةاصم منةا األز  .ول.ويةاً اةان المبةروب أن
يقا في البدء اانت الكلمة ،ولكن الترجمة هنا جاءت "في البدء كـان اللوجةوس (يقةل هللا) واللولةوس مةاار .هةو

الكلمةةة مش دةاً ،فالكلمةةة هنةةا ال تينةةي اللبةةظ بةةل هةةو ة ص .والمسةةيح ُسةةمي الكلمةةة ألن بةةه وفيةةه تكلةةم هللا ليةةر
المنمةةور (يةةب )1-0:0فةةاللولوس هةةو اليقةةل اإلل ةةي ظةةاه اًر فةةي الوجةةود ،فقبةةل الكلمةةة أي اللبةةظ يوجةةد اليقةةل أو
البكر الاي يلد الكلمة.

ونالحظ في ( ):1-:1:1أن المسيح يقو ين نبسه "أنا ااصن" ف و ليو فقع موجةود قبةل بةراهيم بةل هةو اةاصن.

فالمقارنة هنا بين المسيح وبين براهيم هي مقارنة بين ال الق والم لوق ،بين األزلى والزمنى لال لم يقل المسيح

أنا انت قبل براهيم بل ااصن قبل براهيم.
ال َكِل َمـ ُة = كمةةا رأينةةا فةون الكلمةةة اللولةةوس (هوةةاا هةةي اآليةةة فةةي األصةةل اليونةةاني فةةي البةةدء اةةان اللولةةوس) ل ةةا
أصو ي ودية ويونانية ف ةي المةة ميروفةة تشةير لليقةل اإلل ةي .ولكةن أي ةاً نالحةظ فةي (مةز )1:00قةو المرتةل
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بكلمــة الــرب صــنع الســموات "..فتيبيةةر الكلمةةة ال القةةة لةةيو جديةةداً يلةةى الي ةةود وال يلةةى اليونةةانيين .فةةاللوجوس
يشير للبكةر .والكلمةة هةي تيبيةر يةن البكةر .واةان اليبرانيةون ييبةرون يةن البكةر بأنةه الكةالم فةي القلةب والبةاطن.
واليةةرب يقولةةون "مةةن بنةةات أفكةةاره" وفةةي (ر  )00-01:04نسةةم في ةةا أن سةةم المسةةيح هةةو المةةة هللا وأن ثوبةةه

م.موس بدم وهةاه يالمةة أبديةة إلن ةزام وق ةر اليةدو بلةيو (ر  .)00:01ولكةن نالحةظ أن االسةم المةة هللا يشةير
لحالة خروج من هللا و رسا لإليالن ين مشيعة هللا وتتميم ا ،فاالسةم المةة هللا هةو اسةم المسةيح بيةد أن ضةطل

باليمل والرسالة .أما سم الكلمة فقع اما جاء في هاه اآلية ف ةو ييبةر يمةا قبةل ال ةروج واإلرسةا واإليةالن يةن
هللا .هو سمه الااتي وليو صبة يمل .ولةال فحينمةا أ ُِرس َةل الكلمةة لةييلن هللا ومشةيعته قةا الكتةاب االبةن الوحيةد
 ..هو َخبَّر (يو.)01:0

وا ي ةةر م ةةن اآلي ةةات ف ةةي نجي ةةل يوحن ةةا أت ةةت بلبم ةةة لول ةةوس وترجمت ةةا الترجم ةةة اليربي ةةة "كالم ةةي" م ةةل (+11::

 .)01:01 +11:01(+):0+01-00:1( +)0:0:ويدةةير المينةةى لةةيو االمةاً ياديةاً .فةةوذا اةةان اللولةةوس هةةو
المسةةيح المةةة هللا ،فمةةن يقبةةل اللولةةوس (كالمةةي) يقبةةل المسةةيح فتكةةون لةةه حيةةاة أبديةةة .ومةةن ي بةةت فةةي اللوجةةوس
(كالمي) ي بت في المسيح (يو .)1 : 0:لال قا المسيح ين نبسه أنا هو الحةق (يةو )1:01وقةا االمة حةق

( )01:01ونالحظ في دية ( )10:1أن هناك فرقاً واضحاً بين الكالم اليادي واللولوس (الكلمة)
"لماذا ال تب مون كالمي .ألنكم ال تقدرون أن تسميوا نقولي"

"لماذا ال تب مون (كالمي العادي) .ألنكم ال تقدرون أن (تسمعوا اللوغوس) أي تقبلونى اولمة هللا.

والمين ةةى أن ةةتم ال تب م ةةون االم ةةي ألنك ةةم ال تقبل ةةونني .والمت ةةرجم لليربي ةةة اس ةةت دم هن ةةا الم ةةة (ق ةةولي) ألن لول ةةوس

باليبرية هي قو .

ونالحةظ أن الكتةةاب المقةةدس هةو المةةة هللا والمسةةيح هةو المةةة هللا وهةةاا امةا فسةره اآلبةةاء أن مةن يتأمةةل فةةي الكتةةاب

المقدس يوتشف

ص المسيح المة هللا  ،يرى صةورة واضةحة للمسةيح  ،فالمسةيح هةو الحةق الم بةي فةي االمةه

وفي الكتاب المقدس المة هللا ،هو ينطق بين السطور اوم ات نور أو دفقات حياة تنطلةق بةال توقةف ،فالمسةيح

ال ييطةةي اةةالم يدةةلح للحيةةاة ،بةةل هةةو ييطةةي الحيةةاة ،فكالمةةه رو وحيةةاة" .كلمةةة هللا حيةةة وفيالةةة ( "...يةةب : 1

) 01
وال َكلِم ُة َكان ِعْند ِ
هللا = كلمة عند باليونانية (بروس) وتتةرجم أي ةاً مة  .وتشةير ليالقةة متدةلة امةا فةي "ال يقةدر
َ َ
َ َ
اإلبن أن ييمل يعا من ذاته ال ما ينمر اآلب ييمل .ألن م مةا يمةل ذاك ف ةاا ييملةه اإلبةن اةال " (يةو)04::
ف ناك اتدا داصم فيا و راة ااملة م هللا اآلب  ،وبنبو الميني "االبن الوحيد الاى هو فى ح ن اآلب هةو

َخَّبةر" (يةو  .)01 : 0وأي ةاً نةرى فةي "فةون الحيةاة أظ ةرت ،وقةد رأينةا ونشة د ون بةرام بالحيةاة األبديةة التةى اانةت
يند اآلب وأظ رت لنا" (0يو )1:0نرى الحياة يند اآلب بمينى االتدا واال في (يو )11:01فالمسةيح اةاصن
في اآلب متدل به لةه مةلء حيةاة هللا ولةه المجةد ميةه .ولكةن قولةه ينةد هللا تبيةد أي ةاً تمةايز األقةانيم فةاآلب لةيو
هو االبن واالبن ليو هو اآلب .وقوله عند هللا تبيد أي اً أزلية المسةيح فةاآلب لةم يوةن أبةداً بةدون الكلمةة (اليقةل)
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ولم يون أي اً بدون قوة .فالكلمة هو قوة هللا التي اانت مستيدة داصماً أن ت لق .ذاً المة عند تب م ين أن االبن
ري ل.ب أزلياً بدون نبدا .
ِ
هللا = .قوله واان الكلمة يند هللا تبيد التمايز بةين األقةانيم .وقولةه وكـان الكلمـة هللا تشةير للوحدانيةة
َوَك َ
ان ال َكل َم ُة َ
اإلل ية .وفكرة ألوهية المسيا الم لص لم تكن لاصبة ين أذهان من يق أر الي د القديم ببكر وقلب مبتو (هو+1:0

أر .)1:10ونالحةةظ فةةي اآليةةة السةةابقة وكـــان الكلمـــة عنـــد هللا أن الكلمةةة وهللا جاءتةةا فةةي اليونانيةةة مي ةرفتين بألة ة
توضةيحاً أن لكةةل من مةةا وجةوده الش دةةي .واليوةةو فةي هةةاه اآليةة فةاهلل جةةاءت بةةدون أداة التيرية
لى:

ال ة وهةةاا يشةةير

 -1أن طبيية جوهر الكلمة هي طبيية ل ية.

 -2لو ُذك َر هنا هللا ُم َّيرف بالة يدبح ال تمايز بةين األقةانيم ،أي يوةون هللا هةو الكلمةة وبالتةالي ال فةرق بةين اآلب
واالبن .وهاه بدية سابيليوس الاي قا أن ا مجرد أسماء وقةا أن هللا اةان فتةرة دب ولمةا نةز لةألرب صةار
ابن ولمةا صةيد صةار مينةا باسةم رو قةدس .والمينةى أن الكلمةة اللولةوس لةيو بمبةرده هةو الةاات الكليةة هلل،

ولكن هللا والكلمة (طبياً والرو القدس) هو هللا.
مقارنة بين كلمة هللا وكلمة اإلنسان
الكلمة في اإلنسان تُدور
يعاً أخر.

دية اإلنسان تدوي اًر جزصياً ،وقد ت ط .فتبقةى المةة اإلنسةان ةيعاً ويبقةى اإلنسةان

أمةةا المةةة هللا ف ةةو صةةورة ااملةةة هلل امةةاالً مطلقةاً ،هنةةاك تطةةابق بةةين هللا والمتةةه  ،وهنةةاك تسةةاوي ووحةةدة ،وال توجةةد
ثناصية قع.

ولة ةةال ف نة ةةاك تطة ةةابق بة ةةين رادة هللا وفية ةةل المتة ةةه ،فالكلم ة ةة يقة ةةو وييمة ةةل بحسة ةةب مشة ةةيعة هللا بالتمة ةةام والكمة ةةا

(يةةو .):1-14:01ونبةةو الكةةالم يقةةا يةةن األيمةةا التةةي يمل ةةا المسةةيح (يةةو . )01:01+04::اآلب هةةو أقنةةوم
اإلرادة واإلبن والرو القدس أقنومى التنبيا .

وييبر ين ذاته تيبي اًر الياً مطلقاً ووالدة الكلمة من هللا هي والدة مستمرة
ذاً المة هللا ،اللولوس ،يحمل طبيية هللا ُ
أزلية أبدية ،وم هاا يمل قاصماً في هللا يم ل الح رة اإلل ية بول طبييت ةا وقوت ةا وجالل ةا .وهةاا نبسةه مةا حةد
بيد أن تجسد ذ هو داصماً يحمل اسم هللا وسلطانه ااات هللا "من ردنى فقد رأى اآلب" .

في" ارج (يو)4:01 +01:01 +1:-11:01 +10-11::
"أنا في اآلب واآلب َّ
في هاه اآلية رأينا:

 )1متى اان المسيح  .. .. ..منا األز  /ال بداية له /هو بداية ال خليقة.
 )2أين اان . .. .. .. . . ..هو يند هللا.

 )3من هو  .. .. .. .. .. ..هو هللا /هو يقل هللا (اللوجوس).
آية (يو2" -:)2:1ه َذا َكان ِفي اْلب ْد ِء ِعْند ِ
هللا" .
َ
َ
َ
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هذا= أي الكلمة .وهنا نالحظ أن التكرار مقدود لتأكيد أن الكلمة أزلي وأنه من جةوهر هللا وطبييتةه وأنةه قبةل أن

يوون خليقة ف و يند هللا ،ف ةو قةوة هللا وحومةة هللا اللتةان خلةق ب مةا اليةالم .وهللا لةم يوةن قةع بةدون قوتةه وال بةدون

حومته .ولكن التكرار له هدف س
ثان خاصة ذا نمرنا ل.ية التالية "كل  .به اان" والتي نةرى في ةا الكلمةة خالقةاً.
وبال تدير دية ( )1ل ا مب وم دخر ،وهو أن الكلمة الاي اان منا األز يند هللا (ديةة )0بةدأ فةي يمليةة ال لةق

وبةةدأ أن يوةةون هنةةاك زمةةن وهنةةاك خليقةةة .أزليةاً اآلب يحةةب االبةةن الةةاي ينةةده واآلن هةةاا الحةةب متةةد لليةةالم فبةةدأت

ال ليقة زمنياً يالمة الحب اإلل ي لل ليقة .وبنبو المب وم اانت أو دية في الكتةاب المقةدس "فةي البةدء خلةق هللا
السموات واألرب" هي تيبير ين محبة هللا وخيريته التي ظ رت في خلقة اإلنسان.

7
ِ
ِ
ان" .
انَ ،وبِ َغْي ِرِه َل ْم َي ُك ْن َش ْي ٌء م َّما َك َ
آية (يوُ " -:)7:1ك ُّل َش ْي ٍء ِبه َك َ
الكلمةة هةو خةةالق اةل ة .مةةا يةرى ومةةا ال يةرى ،فةي السةةماء ويلةى األرب (أف )4:0وال ليقةة أخةةات ايان ةا منةةه

ووجودها منه ،وال توجد خليقة تت ا ل ا وجوداً بدونه ،فالكلمة أزلى ولكن ال ليقة أخات مبةدأها الزمنةي منةه ،وهةي

مرتبطة به تأخا ايان ا منه .والمة اان في هاه اآلية ت تلف ين اان في دية ( .)0فبي ديةة ( )0تينةى الكينونةة

ولكن ا هنا تيني صار الشيء .become
ِ
ــان = األصةةل اليونةةاني يبيةةد "بةةه صةةار الشةةيء وظ ةةر" بحسةةب تةةدبير الينايةةة اإلل يةةة .وبــه فةةي اإلنجليزيةةة
ِبــه َك َ
Through himوهاه أدق من صار أو اان في اليربية فالكلمة بيد أن خلق ،ظل حافماً ومقيماً وماسواً ومدب اًر

لل لةةق لةةال يقةةو الةةرب "بةةدوني ال تقةةدرون أن تبيلةوا ةةيعاً" (يةةو .)::0:انةةا فةةي يقةةل هللا أوالً ثةةم صةرنا خليقةةة .
لةةال هةةو ضةةابع الكةةل "بةةه نحيةةا ونتحةةرك ونوجةةد" أمةةا مةةن ينبدةةل ينةةه فيقةةا لةةه "ل ة

سةةم أن ة حةةي وأنةةت ميةةت"

(ر  )0:0ويوحنةةا يشةةير ل ةةاا ف ةةو يريةةد أن يةةتكلم يةةن ال ليقةةة الجديةةدة .ومينةةى الكةةالم أن المسةةيح خةةالق ال ليقةةة

األولى هو تجسد ليقوم بال ليقة الجديدة.
ِ
ـان = بدونةةه ال يدةةير لل ليقةةة وجةةود وايةةان .ف ةةو ي لةةق أوالً ثةةم يحبةةظ ،ف ةةو ضةةابع
وبغيـ ِـرِه لــم يكــن شـ
ـي ٌء م َّمــا َكـ َ
َ ِ َْ َ ْ َ ُ ْ َ ْ
الكل .و ذا اان الكلمة هو الاي ي لق ويحبظ وي بع اليالم ف و ليو أقل من هللا ،بل هو هللا نبسه .راج (يب0

 +0 ، 1 :أع +11:01رو +11-04:0او +01-01:0مت +00-14:01لو +1:10أم.)00-10:1
ِ ِ ِ0
الن ِ
ور َّ
اس"،
آية (يو " -:)0:1فيه َكاَن اْل َحَيا ُةَ ،واْل َحَيا ُة َكاَن ْ ُن َ
ِفيـ ِـه َكاَن ـ ِ اْل َحَيــا ُة = الكلمةةة فيةةه الحيةةاة اوحةةدى خدةةاصص الجةةوهر اإلل ةةي األزلةةى (يةةو .)11::وهةةي حيةةاة أزليةةة
أبدية ،وهي قادرة أن تحيي أي ل ا القةدرة أن ت لةق حيةاة (يةو )10::فالمسةيح الكلمةة هةو أسةاس الحيةاة لكةل اةاصن
حي ولكل ما في الوجود .هو فيه الحياة اينبةوع ف ةو لةيو فقةع حةي بةل هةو الحيةاة ،وهةو حيةاة أبديةة ال تنت ةي وال

تموت (و ن اان هو الحياة فال يمون أن يوجد وقت لم يون موجوداً فيه ،أي ال يمون أن يوون م لوقاً) وهةاا هةو
سةةر رتبةةاط ال ليقةةة بةةه ف ةةو مدةةدر حيات ةةا .ولكننةةا ال نب ةةم حتةةى اآلن سةةوى الحيةةاة بةةالمب وم الزمنةةي فاإلنسةةان ال
يةةرى سةةوى مةةا يلمسةةه وي ةراه بيينيةةه الماديةةة .أمةةا الحيةةاة األبديةةة سةةنب م ا فيمةةا بيةةد ،وهةةي التةةي بةةال حةةزن وال ا بةةة.
والحي ةةاة الت ةةي يقد ةةدها بقول ةةه ِفيـ ِ
ــه َكاَنـــ ِ اْل َحَيـــا ُة  ،ه ةةي الحي ةةاة األبدي ةةة بد ةةورة أساس ةةية  ،ه ةةاه الت ةةى ق ةةا ين ةةا
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الرسو "الحياة أظ ةرت" (0يةو . )1:0ولكنةه هةو أي ةاً يحبةظ الحيةاة اآلن  .لقةد فقةد اإلنسةان الحيةاة بسةبب خطيتةه
فجاء المسيح وهو الحياة ليييدها له .ولال قا بولو الرسةو "مة المسةيح صةلبت ألحيةا ال أنةا بةل المسةيح يحيةا

في" (لل + 11:1في. )10:0

الن ِ
ور َّ
اس = اإلنسان اليادي الحي له أيين ليرى ب ا اليالم .أما هنا ف و يتكلم ين اإلنسان الةاي
َواْل َحَيا ُة َكاَن ْ ُن َ
أياد له المسيح حياته الروحية فدار له بدةيرة روحيةة .هللا الكلمةة أيطةى حيةاة لكةل ال ليقةة ولكةن تميةز اإلنسةان

يةةن بةةاقي ال ليقةةة بأنةةه صةةار لةةه نةةو اًر بةةه ييةةرف هللا ويدراةةه ويةةتكلم ميةةه .ويوحنةةا هنةةا يةةرى أن أهةةم مةةا فةةي الحيةةاة

لإلنسان أن يدرك هللا ويتدل به وييرفه ،هاه رسالة الكلمة (يو )0:01فمن له حياة المسيح فبنوره ندرك هللا نبسه
ومجده ،بل سأدرك هدف ومينى حياتي فنحن ال يموننا أن ندرك هللا سوى ين طريق المسيح-:

نحن يموننا أن نرى هللا في الطبيية التي خلق ا ولكن نكون امن يرى الشمو في صورة .ويموننا أن نرى هللا من

خال الي د القديم والناموس ونكون امن يرى الشمو من خلف ليمة .ولكننا في المسيح نراه فةي اامةل محبتةه..

أليو هو "ب اء مجد هللا ورسم جوهره" .فالمسةيح الةاي هةو الحيةاة الحقيقيةة وهةو مدةدرها وهةي حيةاة قدسةية ااملةة

أبدية الوجود ،هو صار نو اًر لإلنسان ييرف به هللا ويرى به هللا  .تحادنا بالمسيح وثباتنا فيه هو الوحيةد الةاي بةه
ندرك هللا ونراه وندرك األمجاد الميدة لنا ،وذل بالرو القةدس الةاي يمألنةا ينةد ثباتنةا فةي المسةيح .وهللا خلةق ددم

فحرم من أن يرى هللا وصار
في جنة ليحيا لألبد ،ويرى هللا ويبر به لألبد ،لكنه حرم نبسه بنبسه من هاه الحياة ُ
في ظلمة .والملمة في نجيل يوحنةا تشةير لل طيةة ،في ةوذا حةين خةرج قيةل "واةان لةيالً" (يةو ، )01:00وقيةل يةن
نيقوديموس أنه "جاء ليالً" ظ ا اًر ليدم الميرفة يند نيقوديموس قبل يمانه.

ولكن يلى الرلم من أن الناس قد سقطوا في ظلمة ال طية ذ خةالبوا وصةايا هللا ،فةون السةيد المسةيح وهةو خةالق م

وهو الحياة الاي أيطاهم الحياة ،وهو أي اً النور جاء بتجسده ليبدد ما يوتنب م من ظلمات ،وييطي الحومة لمن

يريد.

هللا في ملء الزمان أرسل ابنه ليةرد الحيةاة لةى ددم وبنيةه ليوةون ل ةم نةور يةرون بةه نتيجةة خطيةت م فيشةمعزوا من ةا
ويرون هللا فيحبونه ويحبون وصاياه في تارونه .ال هاا ألن المسيح صار ل م حياة ومن هو حي يوةون لةه نيمةة

النمةر .والمقدةود هنةا هةةو النمةر الروحةي ولةيو الجسةةدي  ،هةاا الةاي يقةود اإلنسةةان لإلنقيةاد لشة واته أي للملمةةة
وبالتالي للموت الروحي .وهللا اآلب أرسله ا بز الحياة ليأكل منه اإلنسةان فترتةد ليةه روحةه وييةيش لألبةد وتنبةتح

ييناه ويياين نور الحيةاة وتكةون لةه حومةة ي تةار ب ةا أن ينبةا وصةايا هللا وال يتي ةر فةي ظلمةة الشة وات وال طيةة.

وهةةاه هةةي اليالقةةة بةةين الحي ةاة والنةةور "وهةةاه هةةي الحيةةاة األبديةةة أن ييرفةةوك" (يةةو .)0:01فميرفةةة هللا هةةي الحيةةاة

األبدية وهةي ال بةات فةي هللا .وألن المسةيح هةو النةور الةاي َي َّرفنةا اآلب قةا "أنةا هةو الطريةق والحةق والحيةاة" وقةا
"أنا نور اليالم" .ور ية النور اإلل ي ال تكون باليين الجسدية بل خال الرو حينما تنشع من الداخل فتةدخل ل ةا

القوة اإلل ية المنيرة .اما ظ ر نور لبولو الرسو فةي الطريةق لدمشةق فيةرف هللا وصةارت لةه حيةاة (يةو. )01:1

وليةاب النةور يةةن اإلنسةان يوةون باختيةةاره حةين يةرفض الحيةاة فةي النةةور أي فةي الحةق والمحبةةة والقداسةة ،وليةةاب

النور ميناه لياب هللا.
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إذا هللا نور  )0يوشف خطاياي
 )1أ ت ي السمويات

 )1فأقدم ين ا توبة  )0أقترب لى هللا وأيرفه
 ):أثبت في المسيح  )1أتحو لى نور

 )1تكون لي الحياة األبدية.

1
الظْلم ِة ،و ُّ
النور ي ِضيء ِفي ُّ
الظْل َم ُة َل ْم ُت ْد ِرْك ُه" .
آية (يوَ " -:)1:1و ُّ ُ ُ
َ َ
ُ
النور ي ِضيء ِفي ُّ
الظْل َم ِة = كان ددم في الجنة يرى هللا ،فكان ددم في نةور .وسةقع ددم فونبدةل يةن هللا وصةار
َو ُّ ُ ُ
ُ

ف ةةي ظلم ةةة .وال ةةراة للن ةةور مة ة الملم ةةة .وس ةةادت الملم ةةة الي ةةالم فانتش ةةرت الوثني ةةة وال طي ةةة ،فلق ةةد تبة ة اإلنس ةةان

الشيطان سلطان الملمة(ما يدا قلة) .والمسيح أتى لليالم وهو النةور لينيةر لليةالم ،فييةرف اليةالم هللا وييبةده تاراةاً

ال طيةةة (

 )::14 +1-0:4فالمسةةيا اآلتةةي هةةو النةةور للجالسةةين فةةي الملمةةة .فبنةةورك يةةا رب (المسةةيح) نيةةاين

النور ولكن ال من يرفض المسيح يمل في الملمة ون ايته تكون الملمة ال ارجية "اطرحوه في الملمة ال ارجية"

أي خارجاً ين جسد المسيح (النور الحقيقي) .واما ي  .النور الم لوق لليينين الجسديتين فنرى األ ياء ،هوةاا
فالنور الحقيقي وهو هللا (النور هو طبيية هللا) ي  .لإلنسان وير ةده ايطيةة سة ية مةن طبييتةه اإلل يةة .وتجسةد

المسيح اان مجيعاً للنور لى اليالم (يو )04:0ف و مو البر .فمن َقبَل ُه صار نسان النور الاي له حياة أبدية،
ومةن ال يقبلةةه يبقةةى فةةي الملمةةة .ولكةةن بدةةبة يامةةة فةاهلل ييطةةي لكةةل نسةةان نةةو اًر يسةةتطي بةةه أن يميةةز هللا وييرفةةه

(رو )11-04:0 +0:-01:1وال ةةمير هةةو نةةوع مةةن النةةور أيطةةاه هللا لكةةل نسةةان مةةن بةةدء ال ليقةةة ،ليميةةز بةةه
ال ير من الشر ،لةال فةالنور ي ة .فةي الملمةة بدةورة يامةة منةا بةدء ال ليقةة ،لةال قةا الكتةاب أن ةم بةال يةار

(رو.)11:0 +0:1
و ُّ
الظْل َم ُة َل ْم ُت ْد ِرْك ُه = ما هي الظلمة؟= هي لياب النور .فوذا اان هللا هو النةور ،فاإلنسةان الةاي ي لةو مةن النةور
َ
(نور هللا) هو الملمة .والشيطان حين نبدل ين نور هللا صار سلطان الملمة (لو .):0:11و ذا اان النور أي

هللا هو المحبة والرحمة والسالم والحق واألمانة ،تكون الملمة هي الكراهية والقتةل والقسةوة والقلةق وال.ةش والكةاب

وال يانة ..الخ  .لةال صةار بلةيو قتةاالً للنةاس منةا البةدء وصةار اةااباً وأبةو الكةااب (يةو )1:-11:1ف ةو ظلمةة
وهوةةاا اةةل مةةن يتبيةةه .ومةةن اةةان لةةه المسةةيح الحيةةاة يوةةون لةةه المسةةيح نةةور ينيةةر لةةه الطريةةق للحةةق ويوةةون هةةاا لةةه

مددر لكل اإليجايبات .ولكن اإلنسان فشل في أن يتمس بالنور بتداء من ددم الاي اختار الملمة (رو-10:0
ا
0 +10كو.)10:0

ونالحظ أن من ُيد ِةر يلةى أن ييةيش فةي ال طيةة ،ف ةو ييةيش فةي المةالم ولةن يةدرك المسةيح أي لةن ييرفةه ولةن
ييرف حقيقته ،والما زدادت ظلمة اإلنسان يبدأ ي اجم المسيح النةور الحقيقةي ذ هةو ال ييرفةه ولكنةه لةن يسةتطي
أن يدراه أي يمبر به .فالملمة درجات تبدأ بوهما حقيقة النور ثةم اختيةار ال طيةة ،فالحيةاة فةي ظلمةة ثةم رفةض

المسيح ثم ال جوم يليه.

والمةةة ال تدركــه بالتةةالي تشةةير ألن مةةن اختةةار الملمةةة لةةن ييةةرف المسةةيح .و ذا بةةدأ فةةي هجومةةه يلةةي المسةةيح لةةن
يمبر به .فةالنور اإلل ةي ليةر قابةل لإلنطبةاء أو اإلنةدحار .بةل نةرى فةي (مةت )11:10أن مةن اختةار الملمةة هةو

14

األناجيل – أنجيل يوحنا(اإلصحاح األول)

من سةقع يلةى هةاا الحجةر ،ذ هةو ال يةرى  .وهةاا بسةقوطه وي رتةه يترضةض ،وأمةا مةن يقةاوم المسةيح يسةقع هةو

يليةةه ويسةةحقه .وداصمةاً يشةةرق هللا بنةةوره لي ةة .لإلنسةةان (
في ةةه ن ةةور المس ةةيح) (تةة  )0::0ولك ةةن ال.لب ةةة س ةةتكون للن ةةور (ر  )1:1وح ةةرب الملم ةةة ه ةةي ح ةةرب خ ةةداع وتزيي ةةف

 .)1:4وداصمةاً فالملمةةة تطةةارد اإلنسةةان (بالةةاات الةةاي

(ت 1+0:0كو )0:00فمن هو فى ظلمة لن يرى ن اية طرق ابليو وهى الموت .ولكةن الملمةة لةم تةدرك المسةيح
ةي ةة( ".يةةو .)11:1+01:01فالشةةيطان أثةةار الي ةةود
بمينةةى مةةا قالةةه المسةةيح "رصةةيو هةةاا اليةةالم يةةأتي ولةةيو لةةه فة َّ
والرومةةان فدةةارت ظلمةةة الحقةةت المسةةيح حتةةى الدةةليب ،ولكن ةةا لةةم تدراةةه ،بةةل هةةو الةةاي أمس ة سةةلطان الملمةةة

وقيده (كو +0:-01:1ر  .)1-0:11الحظ أن النور ي  .في حجرة مملمة وين ي ظالم ا ولكةن ال يموةن أن
الملمةة تنتدةةر يلةى النةةور فةتملم حجةرة ب ةا مدةةدر ضةةاءة .وهةاه ندةةيحة لكةل مةةن هةو يةةاصو مةن خطيتةةه وهةةاه

ظلمةةة  :فمةةا يلةةى هةةاا اإلنسةةان ال أن يلتدةةق بالمسةةيح في ةة .ظلمةةة قلبةةه فيتةةرك خطيتةةه .ونةةور المسةةيح أي ةاً
ييطي رجاء لل اط .فال ييأس ،هو سيري وجه المسيح المبتسم الاي يقبةل ال ةاط .فينةدف ليةه .ويلةى اةل واحةد
ان ال ييطى للشيطان حجما اكبر من حجمه  ،ف و ظلمة والملمة لن تدرك أو تقةوى يلةى مةن هةو فةى النةور أى

ثابت فى المسيح  ،وال نددق هاا الكااب الاى َيَّديى أن قوته ال تقاوم.

2
6
ِ
ِ
اء لِ َّ
لش َـه َاد ِة لَِي ْش َـه َد لِ ُّلن ِ
ـور ،لِ َكـي ُي ْـؤ ِم َن
ان ِإْن َس ٌ
اآليات (يوَ "-:)1-6:1ك َ
اس ُم ُه ُي َ
ان ُمْر َس ٌل م َن هللا ْ
وحَّنا .ه َذا َج َ
ْ
اْل ُك ُّل ِبو ِ
ط ِت ِهَ1 .ل ْم َي ُك ْن ُه َو ُّ
ورَ ،ب ْل لَِي ْش َه َد لِ ُّلن ِ
ور" .
اس َ
الن َ
َ

هنا نرى الكلمة يبدأ يدخل للتاريخ اإلنساني ،هنا اإلنجيلي بدأ يربع بين الكلمة وبين خليقته  ،فالكلمة هو النةور ،

ينيةةر ل ةةا فةةال ت ةةل بسةةبب حريت ةةا .ويوحنةةا الميمةةدان اةةان سةةابقاً للمسةةيح ،وهةةاا مةةا سةةجلته اةةل األناجيةةل ويسةةجله
يوحنا هنا أي اً ،فيوحنةا اإلنجيلةي اةان تلميةااً للميمةدان ثةم صةار تلميةااً للمسةيح .وألن يوحنةا اإلنجيلةي يةتكلم يةن
الهوت المسيح ف و لم ياار قدة ميالده بالجسد .ويوحنا اإلنجيلةي أورد قدةة الميمةدان هنةا بيةد أن تحةد

يةن

ألوهية وأزلية المسيح لييقد مقارنة بين ألوهية المسيح و نسانية يوحنا الميمدان .والنور ال يحتاج ألحد يش د ينةه،

لال المسيح لير محتاج لش ادة يوحنا الميمدان .لكن النور يحتاج لمن يةراه .واةان الميمةدان هةو المبدةر الةاي

يش د لليميان .فاأليمى يحتاج لمبدر يرى وي بره.

اســم ُه ُي َ َّ
الم َ لةص .هـ َذا = أي
ْ ُ
وحنــا = مينةةى اسةةمه هللا يتحةةنن ،فالميمةةدان حتةةى باسةةمه اةةان يوةةرز بيمةةل المسةةيح ُ
يوحنا الميمدان.
ويمل يوحنا الميمدان اان هو الديوة للتوبة ،وال من يقدم توبة تنبتح يينيه فييرف المسيح اآلتي( .وهةاا حةد

م التالميا م الً) .أما من رفض تقديم توبة فلقد ظل في ظالم خطيته ولم ييرف المسيح.
اء لِ َّ
لش َه َاد ِة = فألن يوحنا اإلنجيلي يتكلم ين الهوت المسيح ف و ي تم بأن ي ة الشة ود الةاين يشة دون ب ةاه
َج َ
الحقيقة ،ولال فكلمة الش ادة ترد فةي نجيةل يوحنةا 01مةرة ،والبيةل يشة د ورد 00مةرة .بينمةا المةة الشة ادة وردت
ادات للمسيح:

في نجيل مرقو 0مرات ولوقا مرة واحدة ولم ترد في متى ن اصياً .وهناك 1
 -1شهادة اآلب" )01:1(+) 01+01+00::( :اآلب الاي أرسلني يش د لي"
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 -2شهادة المسيح نفسه" 01:01 +)01+00:0( +)01+01:1( :و ن انت أ د لنبو فش ادتي حق"
 -3شهادة الروح القدس" )01:01 +0::11( :ف و يش د لي"

 -4شهادة األعمـال التـي يعملهـا المسـيح( )11:0: +00:01 +1::01 +01::( :ميج ازتةه وحياتةه وط ارتةه
وات ايه)

 -5شهادة األسفار المقدسة" )11+04::( :موسى

د لي" وال رموز الي د القديم والنبوات.

 -6شهادة التالميذ ويوحنا اإلنجيلي وتوما)11:11 +11:10 +0::04 +11:0:( :

 -7شهادة يوحنا المعمدان( :راج يو )01:0وراج أقوا و ادة الميمدان ين المسيح في (يةو+ )04-04:0
(يو )01-11:0وهاه اآلية التي نحن بدددها .ويسجل ا اإلنجيلةي الةاي اةان تلميةااً للميمةدان وصةار تلميةااً
للمسيح ،فقد سم ال ما قاله الميمدان ين المسيح.

 -8شهادة نانائيل ثم السامرية ثم المولود أعمى:

َل ْم َي ُك ْـن ُه َـو ُّ
ـور = يبةدو أن هنةاك ا يةرين ظنةوا أن الميمةدان هةو المسةيح فتبيةوه يلةى هةاا األسةاس ولةم ييرفةوا
الن َ
المسةةيح .ويوحنةةا اإلنجيلةةي هنةةا يشةةير لةةى أن الميمةةدان مجةةرد ةةاهد ُليم ةر المسةةيح للنةةاس .ارج ة (لةةو+0::0
أع +1:-11:01أع)1-0:04
ِلَي ْش َه َد ِل ُّلن ِ
ور = اإلنجيلي هنا يتحد ين المسيح انور  ،ف و لم يأتي بيد للحديث ينه اونسةان  ،بيةد أن تجسةد
وصار ل اً متأنساً .لال فما از يشير له بطبييته اإلل ية.
لِ َكي ي ْؤ ِم َن اْل ُك ُّل ِبو ِ
ط ِت ِه = أي الي ود الاين د ل م الميمدان (يو )01:0بل لليالم أجم .
اس َ
ْ ُ
َ
1
النور اْلح ِق ِ
يق ُّي
آية (يوَ " -:)1:1ك َ
ان ُّ ُ َ
النور سيأتي لليالم بالتجسد .وهنا نسم

ان ِ
آتيا ِإَلى اْل َعاَلمِ" .
َّال ِذي ُي ِن ُير ُك َّل ِإْن َس ٍ
النور اْلح ِق ِ
يق ُّي = النور الحقيقي هو النور الاي ينير
ين أن المسيح هو ُّ ُ َ

مةن نبسةةه وهةو نةةور ثابةت ليةةر مت.يةر .وهةةاا مينةى المةةة حقيقةي فةةي اليونانيةة .وبةةنبو المينةى فالمسةةيح هةو خبةةز
حقيقةي أي مةن يأكلةه يشةب وال يمةوت .لكةن ال بةز المةادي مةن يأكلةه يمةوت .لةال النةور الحقيقةي هةو وحةده الةةاي
يوشف الحق الكلي .وال نور ليره هو لير داصم ولير اامل ولير مستمر فالميمدان نور ولكنه:

 )1يستمد نوره من المسيح النور الحقيقي.

 )2مستمر لوقت محدد ثم ينطب .بالموت.
 )3المسيح وحده هو القادر أن يوشف لنا ال أسرار اآلب وييلنه لنا( .راج يو)01:0

 )4المسيح وحده قادر أن يبحص داخل ال منا ف و فاحص القلةوب والكلةى .يوشةف لكةل منةا خطيتةه أي مرضةه
الاي سيتسبب في هالكه ليتراه ويتوب ينه.

ان = هو الاي ييلن هللا لكل نسان ،وال من أتى ل اا النور ُيسةتيلن هللا فيةه ،ويةرى هةو نبسةه يلةى
ُي ِن ُير ُك َّل ِإْن َس ٍ
حقيقت ا أمام هللا .وهاا النور يرينا جمةا السةماء فنشةت ي ا ون ةحي مةن أجل ةا بملةاات اليةالم .والمةا ترانةا طريةق
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ال طية ونسيى في طريق السماء ندبح نو اًر لليةالم بيةد أن تت.يةر طبييتنةا ونحدةل يلةى الطبييةة الجديةدة .واةل
من ال يأتي ل اا النور يبقد ر يته هلل ويبقد ر ية نبسه ر ية حقيقية ويدير في ظالم0( .بع.)4:1

ان = هللا يريد أن الجمي ي لدون ولكن ليو الجمي يريدون ويقبلون.
ُك َّل ِإْن َس ٍ
اْل َعـــاَلمِ = ق ةةد تين ةةي الكلمةةة  ]0الوج ةةود  ]1األرب  ]0س ةةوان األرب  ]1ال.ربةةاء ي ةةن هللا .والمقد ةةود هن ةةا أن
المسيح سيأتي لى األرب بالتجسد ،لكل الساكنين في ا حتى من هم لرباء ين هللا ليجمي م فيه لى واحد.

14
ان ِفي اْل َعاَلمَِ ،وُك ِو َن اْل َعاَل ُم ِب ِهَ ،وَل ْم َي ْع ِرْف ُه اْل َعاَل ُم" .
آية (يوَ " -:)14:1ك َ
ـان ِفــي اْل َعــاَلمِ = ف ةةو اةةان ييطةةي لكةةل نسةةان نةةو اًر ييةةرف بةةه هللا ،ليقتةةرب لةةى هللا بود اركةةه (رو  .) 04 :0واةةل
َكـ َ

فكر صالح وال حق ظ ر في اليالم الوثني اان مددره اإلبن ف و مددر ال حق (ي ( )01-01:0وتيني أنةه
كةان فةةي اليةةالم يحبمةه ويةةدبره)َ .وُكـ ِـو َن اْل َعــاَل ُم ِبـ ِـه = ف ةةو الةةاي خلةةق اةل ال ليقةةة وهةةو الةاي ييطي ةةا حيات ةةا وهةةي
ـه اْل َعـاَل ُم = لةم يسةتجب لةه اليةالم يمانيةاً وأخالقيةاً ،ف ةو يةديوهم ليوونةوا فةي النةور وهةم
متدلة به داصمةاًَ .وَل ْـم َي ْع ِرْف ُ
يرف ةوا ،بةةل وقب ةوا م ة الملمةةة ضةةد هللا وسةةاروا وراء أوثةةان م و ة وات م وملةةاات م (رو .)1:- 10 :0هللا موجةةود

داصماً فةي اليةالم ولكةن بسةبب أن اليةالم اختةار طريةق ال طيةة حتجةب هللا يةن اليةالم ،ذ أن ال طيةة أيمةت قلةوب
الناس .هم اونوا يالقات م الشيطان وليو مة هللا .فالملمةة فةي اإلنسةان صةني ا اإلنسةان برف ةه النةور وسةيره

فةةي ال طيعةةة والشةةر أمةةا مةةن يسةةتجيب لنةةداء هللا الةةاي يجابةةه للنةةور ييةةرف هللا ويتةةرك الملمةةة وييةةود هلل وهةةاا هةةو

ال ةةال  .ومةةن يةرفض يوةةون لةةه الدينونةةة أي الحرمةةان مةةن هللا .ذاً سةةبب يةةدم ميرفةةة اليةةالم هلل لةةيو أن هللا اةةان
م تبي ةاً بةةل لةةم يوةةن هنةةاك مةةن يسةةتقبل النةةور ،فال طيةةة أيمةةت ييةةون البشةةر .يوحنةةا بةةدأ بةةأن المسةةيح هةةو الكلمةةة
األزلي .وهنا أسماه نور ف و نور ال ليقة .وطالما قا أن النور َا َّون اليالم ،ذاً هو يقدد الكلمة .وبيد هاا يقةو
يوحنا أن النور اان في اليالم لكن انور .وبيد هاا يقو يوحنا أن النور تجسد.

آية (يوِ11" -:)11:1إَلى َخ َّ ِ ِ
اص ُت ُه َل ْم َت ْقَبْل ُه" .
اءَ ،و َخ َّ
اصته َج َ
اليالم يرف هللا منا بدصه ويةرف اسةمه (تة  .)11:: ،11:1ولكةن نةرى مةن الكتةاب المقةدس ايةف سةادت الملمةة
وفسدت األرب وياقب هللا بالطوفان .ولكننا نرى أي اً وسع هاه الملمة نو البار الاي
واان سةراصيل هةو ةيب هللا ال ةا

د للنور.

والم تةار مةن وسةع الشةيوب ليسةون هللا وسةط م وم تةار لكةي يولةد المسةيح

م ة ةةن م .وا ة ةةان ه ة ةةو ابن ة ةةه البو ة ةةر (خ ة ةةر +11:1ت ة ةةث +01-1:01زك+01-01:1خ ة ةةر +::04،1ت ة ةةث+1-1:1
تةةث .)04-01:11 +1-0:01ولكةةن هةةاا الشةةيب رفةةض هللا وأيطةةاه القبةةا ال الوجةةه ( ر +11:1تةةث).. ..0:01

وألن ةةم ان.مسةوا فةةي زنةةاهم ووثنيةةت م نحجةةب يةةن م نةةور هللا .وأخية اًر أتةةى ل ةةم المسةةيح (يةةب )1-0:0ولكةةن م أي ةاً
رف ةةوه (يةةو .)01-0:1 +10-01:01وهنةةا نةةرى أنةةه بسةةبب خطايةةاهم نطمسةةت بدةةيرت م وأنحجبةةت ر يةةة
الحق .وهاا ما حد

م المسيح ف م بسبب حسةدهم ومحبةت م للمةا وطلةب م لمسةيح يوةون قاصةداً يسةورياً رف ةوا

المسيح وصلبوه .بل اان الرفض جمايياً ملوااً وا نة و يب.

اء = بنبسه ولم يرسل مالكاً وال أنبياء (0يو .)0:0ولمسناه و اهدناه .ظ ر النور بطريقة محسوسة مرصية.
َج َ
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ساا  :ذا اان خاصة هللا قد رف وه ف ل فشل هللا في خطته ،أنه ختار يباً ثم رف ه هاا الشيب؟ قطياً ال:

 -1الي ود بزلت م صار خال

األمم ،ذاً مةاذا يةن قبةول م؟ مةن المااةد أنةه خةال

القيامةةة مةةن األم ةوات (رو .)00برف ة م تةةم ال ةةال

جبةار ولنةي لكةل اليةالم أى

ذ صةةلبوا المسةةيح .ولكةةن هةةاه القسةةاوة حدةةلت جزصي ةاً

إلسةراصيل ليةةدخل مةلء األمةةم .فةةاهلل أللةق يلةةي م أي سةةمح ب ةاا ليةةدخل األمةم .ومةةن م مةةن دمةن بالمسةةيح واةةرز

وبشةةر بةةه  ،وهنةةاك بقيةةة سةةتدخل فةةي ن ايةةة األيةةام لةةى اإليمةةان .ذاً رف ة م للمسةةيح اةةان جةةزء مةةن خطةةة هللا

لل ال

 .خال

الكل.

 -2خطة هللا نجحت بدليل يمان ال اليالم ،وأن هللا أيطى سلطان لكل من يامن أن يدير ابناً هلل.
 -3هم حبموا النبوات فكانوا أمنةاء موتبةة المسةيحية .وظ ةر أن خطةة هللا لل ةال

هةي خطةة أزليةة ليسةت وليةدة

األحدا  .بل خرج من م أنبياء وقديسين ،واان يب سراصيل أف ل من الشيوب الوثنية بمراحل.

 -4المسيح ولد وسع يب يرفه وسم ينه في النبوات فقبله تالمياه الاين نشروا المسيحية في اليالم.
 -5كانت الياراء مريم من هاا الشيب.
12
طانا أَن ي ِصيروا أَوالَد ِ
ِ
اس ِم ِه" .
هللا ،أ ِ
َع َ
آية (يوَ " -:)12:1وأ َّ
اه ْم ُسْل َ ْ َ ُ ْ َ
ط ُ
وه َفأ ْ
َما ُك ُّل َّالذ َ
ين َنق ِبُل ُ
َي اْل ُم ْؤ ِمُنو َن ِب ْ
هناك قلة قبلته من بين الي ود فطردوهم من المجم واضط دوهم وياملوهم اوثنيين ،وب اا فتحوا الطريق للوثنيين

ليدير األمم أبناء هللا (أف .)1:0لقد اان سراصيل هو االبن البور (خر )11:1فدار ال المامنين أبناء بل
أبوار ،باتحادهم باالبن البور (يب + 10 : 01ي  .)01:0ويدرخ الرو داخلنا يا دبا اآلب (لل.)1:1

ُك ُّل = أي ليو لشيب ميين.
طانا = قد تيني امتياز أو حق قامة يالقة بنوية م هللا .و ذا اان هللا أباً لي فماذا ي يبني في هاا اليالم.
ُسْل َ

لكن بالميمودية ندير أوالد هللا باتحادنا بالمسيح في موته وقيامته .ومن ي بت في المسيح يدير ويستمر ابناً

هلل .ومن يرتد لل طية ال يدير ابناً هلل .فال بات في المسيح ييني ال بات في القداسة .وهللا أيطانا قوة وسلطان
يلى ال طية حتى ال تسود يلينا (رو .)01:1فون اان هاا هو الويد لقايين (ت  )1:1فكم وام السلطان الاى

بالنيمة الاي ألوالد هللا الاين أيطاهم المسيح سلطاناً أن يدوسوا الحيات واليقارب (لو .)04:01وهاا ما يمله لنا

المسيح ببداصه (رو )0 : 1وب اا نب م أن اليالم ينقسم لى  ]0أوالد هللا وهاالء ل م سلطان  ]1أناس ياديين
تسود يلي م ال طية.

فلماذا ال أتمت ب اا السلطان وأصير ابناً هلل حينما أسل اما يحق اابن هلل.
أَوالَد ِ
هللا = ذاً كلنا خوة ،النا جسد واحد للمسيح (أف. )01::
ْ َ
ِب ِ ِ
الم َيبر ين الش ص وقدراته  ،أي الح رة الااتية اإلل ية.
ْ
اسمه = االسم هو ُ
آية (يو17" -:)17:1اََّل ِذين ولِدوا َليس ِمن دم ،والَ ِمن م ِش َيئ ِة جسدٍ ،والَ ِمن م ِش َيئ ِة رجل ،بل ِمن ِ
هللا" .
َُ َْ َ
ََ َ ْ َ
َ ُ ُ ْ َ ْ ٍَ َ ْ َ
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ــن َد ٍم (أي زرع بش ةةري) = الة ةوالدة م ةةن هللا ال يةةدخل في ةةا أي يند ةةر م ةةن اليناص ةةر الطبييي ةةة ،ول ةةم يي ةةد
س ِمـ ْ
َلـ ْــي َ
اإلنتسةةاب للةةدم اإلس ةراصيلي أو الديانةةة اإلس ةراصيلية سةةبباً ليوةةون اإلنسةةان ابن ةاً هلل .ونالحةةظ أن الي ةةود يبت ةةرون بةةأن
دمةةاص م نقي ةةة وهةةم ج ةةنو م ت ةةار مولةةودين م ةةن ب ةراهيم واس ةةحق وييق ةةوب (مةةت +4:0ي ةةو )00:1ف ةةم ل ةةم ابري ةةاء

ويبت رون بحسب الجسد بجنس م .أما المسيحي فال يبت ر ب اا بل نحن مولةودين مةن دم يسةوع المسةيح ،ال نحيةا
حياة طبييية لحساب اليالم الطبييي ،حياتنا هي حياة المسيح ييطي ا لنا ال تور من السلف ومحررة من ال.راصز

والش وة .ذاً المة دم المقدود ب ا دم براهيم الاي يبت ر الي ود بأن م أوالد هللا بسبب انتساب م له بالجسد.
ِ
ـيئ ِة َر ُجـل ( رادة نسةان وزواجةه لينجةب ويوةون لةه نسةل)
َوالَ ِم ْن َم ِش َيئة َج َس ٍد (أي الشة وة الجسةدية) َوالَ ِم ْـن َم ِش َ
جبرياً لسطوة
الوالدة من هللا ال مجا في ا لل.راصز الطبييية وال لمشيعة نسان ،وبالتالي فالمولود من هللا ال ي
ال.راصز وال ألي مشيعة بشرية .وبالتالي يت لص المولود من هللا من ال ما يتيلق بال ليقة الحيوانية يامة وال ليقة

البشرية خاصة ،ف و ميالد خليقة أخرى لإلنسان من فوق ،في ا يدير هللا أباً جديداً لإلنسان.
وقوله م ِشيئ ِة جس ٍد ِ ِ
الر ُجـل) أو تشةير لل.ريةزة
ومش َيئة َر ُجل ف ي ربما تشير لمشيعة المرأة ( َ
الج َس ٍد) ومشيعة الرجةل ( َ
َ َ ََ َ
الجنسية ( َج َس ٍد) ولإلرادة والقرار اإلنساني في أن يوون لإلنسان نسل (َر ُجل).

ولــدوا مــن هللا= الةوالدة مةةن هللا تكةةون  ]0باإليمةةان  ]1بالميموديةةة  ]0الج ةةاد فةةي طايةةة الوصةةية (يةةو+00:11
ي ةةو +:-0:0أع +01:11أف +11::م ةةت +00:0ل ةةو0 +01:0ي ةةو )1-0:0وهللا م ةةن محبت ةةه ات ةةانا أوالداً ل ةةه،
وليو لش .صالح فينا .وفي مقابل محبته يلينا أن نحبه ونحب خوتنا ومن يحب يدير ابناً هلل (0يو.)1:1

10
يـد ِم َـن ِ
اآلبَ ،م ْمُلـوءا ِن ْع َمـة
ـل َبْيَنَنـاَ ،وَأرَْيَنـا َم ْج َـد ُهَ ،م ْجـدا َك َمـا لِ َو ِح ٍ
آية (يوَ " -:)10:1واْل َكلِ َم ُة َص َار َج َسـدا َو َح َّ
َو َحًّقا" .

بدأ يوحنا اإلنجيلي ر يته للكلمة في أزليته ثم في خلقته لليالم ،وأنه اان ينير لل ليقة ،ثم رسةا الميمةدان ليشة د

له ،ثم رفض خاصته له واآلن نراه يأتي متجسداً.
َواْل َكلِ َم ُة َص َار َج َسدا = َواْل َكلِ َم ُة = حرف الواو تيني أن الكةالم ياصةد يلةى مةا قبلةه وتينةي أن الكلمةة الةاي هةو هللا
صار جسداً وهنا نسم آلخر مرة ين الكلمة ذ سنراه بيد ذل في ص المسيح الاي ظ ر اونسان .واون أن
المسيح أخا له جسداً ف و لم يتوقةف يةن أن يوةون الكلمةة ،ولكنةه ت ةا لةه جسةداً حتةى نةراه وندراةه "هللا ظ ةر فةي

الجسد" (0تي .)01:0فاإلنسان قد فشل في أن يتيرف يلى الكلمة ويدراه ،وهاا ما جيله يأخا حالة أك ر اقت اربةاً
إلدراكنا .وهو صار جسداً ليوةون رأس ال ليقةة الجديةدة التةي ننتمةي لي ةا بالميموديةة ويسةمي ا بةولو الرسةو "فـي

المســـيح"  .أمةةا قولةةه كـــل شـــا بـــه كـــان فيشةةير لل ليقةةة القديمةةة (أي جسةةد ددم وبنيةةه) .وصةةار بوةةر اةةل خليقةةة

(كو )0::0ألنه أي ةاً اةان أو مةن قةام مةن األمةوات .وجسـدا هنةا تشةير ألنةه صةار نسةاناً اةامالً (جسةداً ونبسةاً
وروحاً) .أي أخا الطبيية البشرية بوةل خداصدة ا أي صةار بشة اًر وهةاا مةا نينيةه فةي قةانون اإليمةان بقولنةا تجسةد
وتأنو ،ف و اب نا في ال  .ما خال ال طية وحدها.
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والكلمة األقنوم ال انى من ال الثة أقانيم هو وحده الاى تجسد  .فلو تدورنا أن الشمو وهةى

قةر

الشةمو +

نور  +ح اررة  .نجد أن نور الشمو وحده هو الاى يتحو بالتم يل الكلوروفيلي لى نبات  .ف ل نقو أن الشمو
كل ا  +نورها  +ح اررت ا داخل النبات  .النور فقع هو الاى يتحو لى نبات .

وقوله َص َار تيني أنه لن يتراج ين اتحاده بالجسد الاي ات اه لألبد .وهو لكةي يأخةا ةول اإلنسةان أخبةى مجةده
وأخلى ذاته (في .)1-1:1وهاا اإلخالء لم ينقص الالهوت يعاً "فبيه حل ال ملء الالهوت جسةدياً" (كةو.)4:1
هاا اإلخالء ييني أنه حجب مجد ونور الهوته دخااً صورة يبد .لكن المسيح استيلن الهوته فةي بيةض األحيةان
كما في التجلي  .وهو حجب الهوته لنراه فنحن في جسدنا الحالي لن نحتمل مجده بسةبب خطايانةا .وتجسةده هةاا

فةةتح لنةةا طريةةق األقةةداس (يةةب )11-04:01وصةةار جسةةده طريقةاً وميبة اًر لنةةا لألمجةةاد السةةماوية ،وهةةاا مينةةى "أنةةا

ذاهب أليد لكم موانةاً" .بةل هةو أيطانةا جسةده ودمةه مةأكالً ومشةرباً حةق لنحيةا ب مةا (يةو ):1-:::1ولقةد ظ ةرت
هرطقةةات ا ي ةرة ب دةةو التجسةةد م ةةل هرطقةةة أبولينةةاريوس الةةاي َّديةةى أن الجسةةد الةةاي أخةةاه المسةةيح لةةم يوةةن
جسةةداً اةةامالً .ولكننةةا نةةامن أن جسةةد المسةةيح اةةان جسةةداً اةةامالً .وقةةا أوطةةاخي أن المسةةيح اةةان لةةه طبييةةة واحةةدة
نسةةحبت من ةةا الطبييةةة البشةرية واةةأن ال وجةةود ل ةةا .وقةةا ال.نوسةةيون أن المسةةيح أخةةا جسةةداً حسةةب المةةاهر فقةةع
ولمدة قديرة ،ولكننا نامن أن جسده اان حقيقي وداصم ،وقا ليرهم أن جسد المسيح اان خيالي وهاا خطأ.

نحةةن نةةامن أن الهوتةةه تحةةد بناسةةوته (الةةاي اةةان جسةةداً حقيقي ةاً اةةامالً) واةان هةةاا اإلتحةةاد للطبييتةةين تحةةاداً الي ةاً

واامالً وصا ار واحداً ،طبيية واحدة من طبييتين اوتحاد الحديد بالنار (تشبيه البابا ايرلو يمود الةدين) والنحةاس

بالنةةار (ر  . )0::0والبحةةم المشةةتيل فةةي المجم ةرة (الشةةورية)
متأنساً (وال يقا

ةةارة للمسةةيح فةةي بطةةن اليةةاراء .صةةار الكلمةةة ل ةاً

ل اً و نساناً مياً) فحينما أقام ليةازر مةن المةوت أقامةه بقةوة الهوتةه وبدةوت فمةه أي ةاً ،فأيمالةه

اإلل يةةة قةةد ا ةةترك في ةةا جسةةده .والمسةةيح المتةةأنو قةةا يةةن نبسةةه أنةةا هةةو (ي ةةوه) (يةةو )11:1وحينمةةا مةةات المسةةيح

انبدةةلت روحةةه اإلنسةةانية يةةن جسةةده وظةةل الالهةةوت متحةةداً بولي مةةا لةةال لةةم يبسةةد الجسةةد بةةل خةةرج منةةه دم ومةةاء

(الدم يالمة حيوية الجسد إلتحاد الالهوت به والماء يالمة إلنبدا الرو اإلنسانية ين الجسد)  ،ولال أي ةاً
قام بقوة الهوته المتحد م جسده  .لقد اتحدت الطبييتين وصا ار طبيية واحدة بدون اخةتالط وال امتةزاج وال ت.ييةر
لال يقو بةولو الرسةو "كنيسةة هللا التةي اقتناهةا بدمةه" (أع . )11:11وحينمةا مةات المسةيح بالجسةد دفةن الجسةد
المتحةةد بةةالالهوت فةةي القبةةر أمةةا الةةرو المتحةةدة بةةالالهوت فقةةد ذهبةةت للجحةةيم لتبتحةةه بسةةلطان ل ةةى وتأخةةا أنبةةو

األبرار وتبتح ل م البردوس أي ا بسةلطان ل ةى فةالرو متحةدة بةالالهوت .وبالقيامةة تحةدت الةرو مة الجسةد فةي
جسد ممجد .وبيد الديود حجبت سحابة المسيح ين تالمياه ف م لن يحتملوا صورة مجد جسده التي نيبةر ين ةا

بقولنا جلو ين يمين أبيه.

()0

الالهوت
جسد جسد
ممجد روح

بعد القيامة

الالهوت
غير المحدود
روح

جسد

() 1

بعد الموت

()0

الالهوت
جسد
روح

المسيح
نقبل موته
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و ذا لم يون الالهوت متحداً بالناسوت اان مةن المسةتحيل أن يةتم البةداء ،فالبةداء هةو مةوت المسةيح ليةر المحةدود

(إلتحاد الهوته بناسوته) لي.بر خطايا لير محدودة .أما لو اان الالهوت منبدالً ين الناسةوت لدةار الناسةوت
محدوداً ولما حةد

ال ةال

ليةر المحةدود .وحينمةا قةا أنةا القيامةة والحيةاة قال ةا يلةى أسةاس الهوتةه الكةاصن فةي

جسده المتحد به .ولما قام  ،قام بقوة الهوته وبالجسد .ولمةا بوةى يلةى قبةر ليةازر اةان هةاا دلةيالً أن هللا بالهوتةه
يشةةترك م ة اإلنسةةان فةةي ضةةيقته "فةةي اةةل ضةةيق م ت ةةايق" (

مشيعتان فال ازدواج في

 .)4:10وبيةةد االتحةةاد اةةان لةةه مشةةيعة واحةةدة ال

ديته .واان اتحةاد الالهةوت بالناسةوت براةة للمةامنين ألن ةم سيدةيروا واحةداً فةي هللا

(هاا ال ييني قطياً تأليه اإلنسان أي لن يدير اإلنسان ل اً ،بل سيأخا اإلنسان براات ا يرة نتيجة هاا االتحاد،

فةةنحن اش ةرااء الطبييةةة اإلل يةةة(1بةةع )1:0لةةن نشةةترك فةةي الهةةوت هللا بةةل فةةي قداسةةته ومحبتةةه بةةل وفةةي مجةةده

وم َّج َةدهُ لييطينةا أن نكةون يلةى صةورته فةي األبديةة
والجلوس في ير ه (يو . )10:01والمسيح أخا ول جسةدنا َ
(0يو)1:0
حل في أصل ا اليوناني َخيَّم أي ات ا له خيمة .وهي تشير للسونى أو الحلو الماقت ،اما ي رب
َو َح َّل َبْيَنَنا
ًّ
اإلنسان خيمته يلى األرب ثةم ي لي ةا ليرحةل .وقولةه بيننةا ف ةو يريةد السةونى وسةع ةيبه .واةون جسةدنا الحةالي

ُي َيَّب ِةر ينةةه بال يمةةة هةةو تة ار فكةةري ي ةةودي  ،وفة ال يمةة أو خلة ال يمةةة يشةةير للمةةوت ذ نرحةةل يةةن هةةاا اليةةالم
(راج 1بع1 +01:0كو )0::وقو بطرس هنا يالماً أن خل مسوني ..أي خيمتي يشير لموته بالجسد.
وال يمة (خيمة االجتماع) اان يطلق يلي ا المسون .واانوا يحلون ا (يبكون ا) يند الترحا  ،أما بيد أن سةتقروا
فى أرب الميياد بنوا هيوال ثابتا .

ويوةةون قولةةه حــل بيننــا أي أن المسةةيح ت ةةا لةةه جسةةداً بش ةرياً ليحةةل بيننةةا امةةا اانةةت ال يمةةة سةةابقاً وسةةع الشةةيب
وليموت ب اا الجسد لبداصنا ثم يوون له جسد ممجد وحياة أبدية  ،وليوون لنا جسدا ممجدا م له وحياة أبدية.

الحظ شكل الصليب
فالمسيح حل وسطنا
وملك على نقلوبنا
بصليبه

خيمة االجتماع وهي
ترمز للمسيح
الكهنة والالويين
األسباط

كانت ال يمة رم اًز للمسيح الاي يحل بمجده وسع يبه (خر +0:-01:11زكَ )01:1وَأرَْيَنا َم ْج َد ُه = كيف رأي
يوحنا مجد المسيح:
 -1التالميةةا دمنةوا بالمسةةيح ،و يمةةان م أيطةةاهم أن يةةروا فةةي المسةةيح مةةا لةةم يةراه ليةةرهم مةةن ذووا القلةةوب المتحجةرة،

فالمسيح استيلن نبسه ل م بسبب يمان م .وهاا هو مب وم قو المسيح "طةوبى لمةن دمةن ولةم يةرى"  ..أي لةم

يرى ر ية يينية.

21

األناجيل – أنجيل يوحنا(اإلصحاح األول)

 -2ي ةةاف ل ةةاا ر ي ةةت م للمس ةةيح ف ةةي حال ةةة تجل ةةى وه ةةاه الحادث ةةة رده ةةا بط ةةرس وييق ةةوب ويوحن ةةا وذاره ةةا بط ةةرس
ألهميت ا (1بع.)01-01:0

 -3لقد رأى التالميا ميجزاته التي تنطق بالهوته م ل تحويل الماء لى خمر وتبتيح يينةي المولةود أيمةى و قامةة
دوا ب اا السلطان (مت)14:1

ليازر .بل رأوه يدن أيماالً ويتكلم بسلطان بل أن الي ود أنبس م
 -4سةةم يوحنةةا المسةةيح يطلةةب أن يتمجةةد ،وربمةةا مية َّةز الدةةوت الةةاي أتةةاه مةةن السةةماء بةةأن اآلب مجةةده وسةةيمجده
(يو(+)11+::01يو )11:01ثم رأي يوحنا صيوده.

 -5يوحنا رأى المسيح في مجده (سبر الر يا) وسقع يند رجليه اميت (ر )01:0
يد ِم َن ِ
اآلب = كلمة وحيد تيني البريد أو الوحيد فةي نويةه ( .)KINDوالمجةد الةاي ظ ةر بةه االبةن
َم ْجدا َك َما لِ َو ِح ٍ
يليةةق بةةه اةةابن وحيةةد لةة.ب .والمةةة وحيةةد هةةي ترجمةةة للكلمةةة اليونانيةةة مونةةوجينيو (يةةو0 +01-01:0يةةو. )4:1
ولكي نب م يمم يمل البداء ،يلينا أن نيلم أنه االبن المحبةوب (أف )1:0موضة مسةرة أبيةه (1بةع .)01:0هةاا

هو االبن الوحيد الاي باله اآلب ينا حتى ال ن ل  .وقوله وحيد من اآلب نةرى في ةا ارتبةاط وجةودي جةوهري بةين
اآلب واالبن ،وأن اآلب أرسله ألجل رسالة يادي ا.
َم ْمُلوءا ِن ْع َمة َو َحًّقا = هاا ما لمسه يوحنا بنبسه حين يا م المسيح .ورأى الماته وتدرفاته ومحبته حتى م
أيداصه .والمسيح حين تجسد أراد أن يمنحنا صباته هاه لتكون لنا .وتيني النيمة أن المسيح أبةرع جمةاالً مةن بنةي

البشر بسبب أنه بال خطية ،وأن طبييته هي المحبة وال يطاياه مجانية.
ِن ْع َمــة = المسةةيح هةةو مدةةدر اةةل نيمةةة ،نسةةأله فييطينةةا ياهةةا مجانةاً ،لةةيو يةةن اسةةتحقاق فينةةا .وهوةةاا فيةةل بةةولو
الرسةةو (رو )1:0وبةةاقي رسةةاصله  ،والقةةديو يوحنةةا (1يةةو .)0وهةةاه هةةي صةةي.ة البراةةة الرسةةولية "محبةةة هللا اآلب
ونيمةةة االبةةن الوحيةةد و ةةراة ويطيةةة وموهبةةة الةةرو القةةدس تكةةون ميوةةم" (1كةةو . )1:00بةةل اليةةر اإلل ةةي صةةار
ييرف بير النيمة (يب .)01:1والنيمة تشمل البداء المجاني وال ةال

بنتاصجةه والةاي بةه صةرنا بنينةاً وأحبةاء

وأح ة ار اًر مةةن سةةلطان ال طيةةة ووارثةةين م ة المسةةيح ،وحةةل فينةةا الةةرو القةةدس .نحةةن فةةي المسةةيح حدةةلنا يلةةى اةةل
النيم .ونالحظ أن يوحنا وض النيمة في مقابل الناموس (دية. )01

َو َحًّقـا = المسةيح هةو الحةق نبسةه .والحةق هةو فةي مقابةل الباطةل الةاي هةو اليةالم بملااتةه التةي ال تشةب وال تيطةي
حياة .وهو أي الحق من ييرفه ويتاوقه يتحةرر مةن ميرفةة وحةب اليةالم الباطةل .وهةو الحقيقةة فةي مقابةل الشةبه أو
المل وليو الددق ويةدم الكةاب .والي ةد القةديم اةان ظةل وأ ةباه السةماويات ،اةان أل.ةاز ورمةوز ولكةن فةي الي ةد

الجديد جاء الحق (يب +::1يب +1:0يةو( +)10:1يةو )4+1:01لةال وضة الحةق فةي مقابةل النةاموس (ديةة

 .)01فةةالحق هةةو اسةةتيالن هللا فةةي ذاتةةه اسةةتيالناً حقيقي ةاً ا ة ب وابةةن .ومةةن ييةةرف االبةةن ييةةرف الحةةق ويتحةةرر

(يةو )01-00:1ويدةير ابنةاً حة اًر هلل .والحةةق هةو الشةةيء ال ابةت وتينةي أن هللا أمةةين وصةادق وداصةةم وليةر مت.يةةر
وسرمدى أى أزلى وأبدى ،اما اليالم ف و باطل أى يوو ال هاا  ،من يمسوه أو يمن أنه امتلكه ف و قد أمسة

ال ةواء "قةةبض ال ةريح" هةةو االس ةراب  .الحةةق هةةو ة ص المسةةيح والنيمةةة هةةي القةةوة التةةي تحبمنةةا اةةأوالد هلل مةةن
ال طية .والحق هو اختيار حر للمسيحي .وهو ترك اليالم الباطل .لال من ييرف الحق يتحرر من الباطل.
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اآلب واإلبن والرو القدس له واحد م لةث األقةانيم بةال نبدةا .اآلب فةى اإلبةن ،واإلبةن فةى اآلب ،والةرو القةدس

هو رو المسيح .فال الثة أقانيم هم له واحد.
" 1أنا واآلب واحد" (يو.)01:01

فى وأنا فيه" (يو.)01:01
" 1اآلب َّ
نتدور أن األقنوم ال انى فقع هو الاى صار جسداً؟.
ذاً ايف
َّ
هاا يحد

أمامنا ال يوم .فالنبات ينمو بالتم يل الكلوروفيلى ،وفيه يتم تحاد ال ةوء بالنبةات ،بال ةوء فقةع ينمةو

النبات ،م أن الشمو ونورها وح اررت ا هم ثالثة فى واحد .وهواا فالكلمة الاى تجسد اان فى نبو الوقةت واحةداً

م اآلب والرو القدس الهوتياً ،لكن الاى أخا جسداً هو الكلمة .وهاا ما ظ ر يةوم الميموديةة ،فالكلمةة المتجسةد
فى الماء والرو القدس يلى ول حمامة وصوت اآلب س
دت من السماء.

المةدرك ،لةال نقةو يةن
م األخا فى اإليتبةار أنةه ال يوجةد تشةبيه اامةل مةن خةال الطبييةة ُييبةر يةن هللا ليةر ُ
التجسد أنه سر.
ُيرجى مراجية موضوع لماذا تجسد المسيح فى ن اية ر أناجيل التجربة فى هاا الكتاب

آية (يو11" -:)11:1يوحَّنا َش ِه َد َله وَن َادى ِنق ِائال«:ه َذا هو َّال ِذي ُنقْل ُ عْنهِ :إ َّن َّال ِذي يأ ِْتي بع ِدي صار ُنقد ِ
َّامي،
َ ُ
ُ َ
َْ
َ
َ َ
َُ
ُ َ
ان َنقْبلِي»".
أل ََّن ُه َك َ
يوحنا اإلنجيلي يورد هاه اآلية اإل يتراضية ألن في ا يش د الميمدان أن المسيح اان قبله ااصن ف و هللا األزلي

د الميمدان له ب ااَ .ن َادى=

مددر ال نيمة .واأن يوحنا اإلنجيلي يقو أن المسيح ااصن قبل التجسد وقد
ان َنقْبلِي = هو خالقي وهو قبلي في الموانة والزمن).
في اصل ا الل.وي نادى بدراخ ألهمية ما يقو َ ( .ك َ

16
ق ِن ْع َمةٍ" .
آية (يوَ " -:)16:1و ِم ْن ِمْل ِئ ِه َن ْح ُن َج ِميعا أ َ
َخ ْذَناَ ،وِن ْع َمة َف ْو َ
هاه اآلية مبنية يلى (دية )01والتي قا في ا يوحنا اإلنجيلي أن المسيح اان مملوءاً نيمة .وفي هاه اآلية ()01
يومةةل اإلنجيلةةي مةةا بةةدأه فةةي ( )01بيةةد اآليةةة االيت ارضةةية (ِ )0:مـ ْـن ِمْل ِئـ ِـه = تشةةير للك ةرة والبةةيض ،والمسةةيح هةةو

الوحيةةد المملةةوء ،لةةه اةةل مةةلء الالهةةوت (أف +00:1 +04:0 +10-11:0اةةو .)01-4:1 +04:0والمسةةيح لةةه
كما الملء.
َخ ْذَنا = من ملعه تمتل .الكنيسة ال ا ،تمتل .قيامة وفداء وتبرير وصيود وحياة أبدية ومجةد و ةرااء
َن ْح ُن َج ِميعا أ َ
الطبيية اإلل ية ويطايا ومواهب وتبني وحب ل ي فاصق .ولكن من الاي يمتل.؟ هم مةن ةاب وا يوحنةا فةي يمانةه
وقداسته وين مون ليه ليقو ين م يوحنا نحن جميعا ،فمن يامن يرى ومن يرى يأخا  ،واليوو فاليةالم ال يقبةل

فال يرى وال يأخا (يو.)01:01
ق ِن ْع َم ٍة = كل نيمة ننال ا تنادي نيمةة أخةرى لنأخةاها .اةل نيمةة تسةلمنا لنيمةة .ذاً النيمةة فةي زديةاد.
َوِن ْع َمة َف ْو َ
واةةل براةةة تُ ِمَتَلة ِ تدةةير أساسةاً لبراةةة أيمةةم .فمة الً مةةن ينةةا نيمةةة اإليمةةان ينةةا وراءهةةا يمانةاً ينمةةو ويةةزداد وفةةي
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الن ايةةة ينةةا نيمةةة الحيةةاة األبديةةة .وب ةةاا المب ةةوم فالتالميةةا الةةاين أطةةايوا النةةاموس أخةةاوا فةةوق براةةة الي ةةد القةةديم
نيمة اختيارهم ليوونوا اارزين بالي د الجديد .ونحن بج ادنا نمتل .نيمة فوق نيمة .فاهلل خلق اإلنسان وهاه نيمة

ثةةم أيطةةاه النةةاموس ،والنةةاموس نيمةةة (فدةةار هةةاا نيمةةة فةةوق نيمةةة ،وهوةةاا نيمةةة فةةوق نيمةةة فةةي اةةل يطايةةا هللا).

ومن أطاع الناموس يرف المسيح ف من وحل يليه الرو القدس ،فدار هاا نيمة فوق نيمة وهواا.
النعمـــة

النيمة هي يطية مجانية ييطي ا هللا ألوالده .وأصل الكلمة في الل.ة اليونانيةة "خاريزمةا" وهةي منحةة اةان ييطي ةا
المل في يوم ييد ميالده أو ييد جلوسه يلى الير  .واان ييطي ا للجنود وموظبي الدولة ليو الستحقاق م ل ا
وال لش .يملوه ،بل دليل يلةى اةرم الملة  .واقتةبو بةولو الرسةو التيبيةر ليشةير بةه ليطيةة هللا لنةا بالمسةيح .فةاهلل

أرسةل المسةيح والمسةيح فةدانا يلةى الدةليب ،وبنةاء يلةى البةداء أرسةل المسةيح روحةه القةدوس ليحةل فينةا ،اةل هةاه

اليطايا أيطاها لنا دون استحقاق منا وال لبر يملناه ،بل بمقت ي رحمته ومحبته أيطانةا هةاه النيمةة أي اليطايةا

المجانية.

لكةةن مةةن الةةاي يمتلةة .مةةن النيمةةة .نجةةد أن بةةولو الرسةةو  ،أك ةةر مةةن تكلةةم يةةن النيمةةة وال ةةال

باإليمةةان ،نجةةده

يقم جسده ويستيبده (0كو .)11:4ونجده يجاهد الج اد الحسن (1تي .)1:1فالنيمة ال تيطي ال لمن يستحق ا

ولمن يجاهد ويطلب بولحا  .وهاا ما قاله أباء الكنيسة .

والبد أن نفرق بين نوعين من النعمة:

 .1نيمةةة أخةةاناها دون يمةةل منةةا ودون اسةةتحقاق منةةا م ةةل (خلقنةةا بةةل خلقنةةا يلةةى صةةورة هللا /اةةل يطايةةا هللا لنةةا
مادية وروحية /البداء /الرو القدس الاي حل فينا /المجد الميد لنا /القيامة من الموت /التبني).

 .2النيمة بمب وم القوة التي تيمل فينا فت.يةر طبييتنةا فندةير خليقةة جديةدة ،وهةاه تسةتلزم الج ةاد ..فحتةى نمتلة.
نيمة يجب أن نمتل .من الرو القدس ،وهاا يسةتلزم الدةالة بلجاجةة ويةدم مقاومةة الةرو القةدس الةاى يبوتنةا

لو أخطأنا بل نقدم توبة تاراين ال طية  .أما من يدر يلى خطيته ينطب .فى داخله صوت الرو القدس ،
ذ أنه يحزن من يناد اإلنسان .

 ذاً هللا قدم نيمة مجاناً لكن حتى نستبيد من ا يلينا أن  ]0نامن  ]1نيتمد  ]0نجاهد .والحظ أن الرب قا
"ألنكم بدونى ال تقدرون أن تبيلوا يعا "(يو ): : 0:ف و لم يقل أنا سأيمل بل أنتم تيملون وبي تقدرون أن
ينجح يملكم  .وبنبو المب وم "قوتى فى ال يف تُ ِك َمل" (1كو. )4 : 01
والنيمةةة ب ةةاا تكةةون هةةي يمةةل الةةرو القةةدس فةةي المةةامن بالمسةةيح وفداصةةه .وطالمةةا هةةي يمةةل الةةرو القةةدس ،فةةنحن

نيلم أن الرو القدس ُييطى لمن يسألونه (مت +00:1لو ،)00:00ومن هاتين اآليتين نب م أن الرو القدس هو
يطايةةا هللا الدةةالحة التةةي أيطاهةةا لنةةا نحةةن المةةامنين ،ولكنةةه ُييطةةى لنةةا أى يمألنةةا قةةوة تيمةةل فينةةا حينمةةا نسةةأله
بلجاجةةة ،أي حينمةةا نشةةير ب ةةيبنا وبوحتياجنةةا لةةه فندةةرخ طةةالبين اإلمةةتالء بةةالرو  .وهةةاا هةةو مينةةى اةةالم السةةيد

المسيح في (يو )04-01:1فالاي تجري من بطنه أن ار الماء الحي ،أي الةاي يمتلة .ويبةيض مةن الةرو القةدس
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ه ةةو م ةةن يش ةةير باإلحتي ةةاج .وه ةةاا يتب ةةق مة ة ق ةةو الس ةةيد المس ةةيح ط ةةوبى للجي ةةاع واليط ةةا

للب ةةر ألن ةةم يش ةةبيون

(مةةت .)1::فكلمةةا جاهةةد المةةامن فةةي حياتةةه ،يمتلةة .مةةن الةةرو القةةدس ،أي يمتلةة .مةةن النيمةةة ولةةال يطلةةب منةةا
الرسو بولو قاصالً " :متلعوا بالرو " (أف .)01::والما جاهدنا الما امتألنا نيمة فوق نيمة.
وبةولو الرسةو حينمةا قةةا

متلعةوا بةالرو هنةةا ،لةم يقةل هةاا وسةةوت .فةاإلمتالء بةالرو هةةو نيمةة أي يطيةة ل يةةة.

لكن ال توجد نيمة دون ج اد ،لال أكمل بولو الرسو

ارحا مةا هةو الج ةاد المطلةوب ووضة لنةا المةن ق وقةا

(سبحوا /ا وروا /اخ يوا )..والما فيلنا امتألنا نيمة فوق نيمة.

ذاً قةةو القةةديو يوحنةةا "ومةةن ملعةةه نحةةن جميي ةاً أخةةانا ونيمةةة ف ةوق نيمةةة يينةةي أن الةةرو القةةدس حة َّةل بملعةةه يلةةى

المسيح ونحن ب باتنا في المسيح الرأس صار لنا أن نحدل يلةى الةرو القةدس ليسةون فينةا ،ونحةن ال نمتلة .مةن

الرو القدس اما متأل المسيح ،و ال صرنا دل ة ،لكن نحن نأخا قدر حتمالنا والما جاهدنا نمتل .أك ر ولكن في
حدود محدودية بشريتنا ،نمتل .نيمة فوق نيمة ،لندل لدورة المسيح (لل)04:1
وج ادنا لكي نمتل .من الرو أو من النيمة ينقسم لى:

 -1ج اد يجابي :وهاا ييني ج ادنا في الدالة واألصوام ..الخ .
 -2ج اد سلبي :وهاا ييني أن نيتبر أنبسنا أموات أمام ال طية .

والج ة ةةاد اإليجة ةةابي أوالسة ةةلبي ل مة ةةا مينة ةةى الت.دة ةةب ،أي أن ألدة ةةب نبسة ةةي يلة ةةى يمة ةةل الشة ةة .المطلة ةةوب،

وبالت.د ةةب نحد ةةل يل ةةى ملك ةةوت الس ةةموات (م ةةت .)01:00فيج ةةب يلين ةةا أن ن.د ةةب أنبس ةةنا يل ةةى الد ةةالة
ون.دب أنبسةنا يلةى الدةوم ..وهوةاا .وأي ةاً مةن ج ةة الج ةاد السةلبي يجةب أن ن.دةب أنبسةنا ونمتنة يةن

ال طايةةا المحبوبةةة (فمةةن يينةةه تجةةو لتشةةت ي اليةةالم يليةةه أن يسةةير واضةةياً يينةةه فةةي الت ةراب ،نةةاظ اًر لةةألرب
ويقةةو فةةي نبسةةه ..أنةةا ميةةت فلمةةاذا أ ةةت ي .ومةةن ُي ِي ة َةرهُ موةةان ميةةين يليةةه أال يةةاهب ليةةه لاصةةباً نبسةةه ضةةد
رادته المنحرفة).

ومةةن يجاهةةد لاصةةباً نبسةةه يمتلةة .نيمةةة ،وهةةاه النيمةةة تكةةون ميين ةاً لةةه وتسةةنده ،فمةةن ي.دةةب نبسةةه يلةةى الدةةالة
تيطيةةه النيمةةة أن يتةةاوق حةةالوة الدةةالة ،ومةةن ي.دةةب نبسةةه أن يمتن ة يةةن خطيةةة ميينةةة تيطيةةه النيمةةة ميونةةة،
ويدبح له طبيية جديدة (1كو )01::خليقة اارهة لل طيةة ،فينمةر وال يشةت ي ،بةل يدةبح ال يريةد ال طيةة وهةاا
مينى قو بةولو الرسةو فةون ال طيةة لةن تسةودام ألنكةم لسةتم تحةت النةاموس بةل تحةت النيمةة (رو )01:1وهةاه

النيمة هي يمل الرو القدس في المامن المجاهد حتى يتحو ل ليقة جديدة ب ا ي لص (لل.)0::1

النعمة والناموس:

خلةةق هللا اإلنسةةان وفةةي داخلةةه نةةاموس طبييةةي هةةو ال ةةمير ،بةةه يميةةز مةةا بةةين ال يةةر والشةةر ،ولمةةا سةةقع اإلنسةةان
نحرف ال مير (الناموس الطبييي) وأصةاب اإلنسةان حالةة يمةي ،فأصةبح ال يبدةر وال يميةز ال يةر يةن الشةر،

مندفياً في هاا وراء ة وته التةي نحرفةت وأصةبحت تشةت ي ال طيةة .واإلنةدفاع وراء ة وة ال طيةة يينةي المةوت،
وامةةا يقةةو القةةداس ال.ري.ةةوري "أيطيتنةةي النةةاموس يونةاً" فةةاهلل أيطانةةا النةةاموس امر ةةد ،لنميةةز ال يةةر مةةن الشةةر،
ولكن الناموس اان ياج اًز ين ت.يير اإلنحراف الاي حد

للطبيية البشةرية ،لكنةه اةان يونةاً .فمةن لدةب نبسةه
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و لتةةزم بالنةةاموس خوف ةاً مةةن اليقةةاب اةةان يحيةةا لةةال قيةةل أن النةةاموس اةةان مادبنةةا لةةى المسةةيح (لةةل .)11:1أمةةا

النيمة ف ي القوة الم.يرة لطبييتنا التي نحدل يلي ا بالرو القدس وهاا ما اان ينقص الناموس ،فالناموس ُي َحرِم
ويمن دون أن ي.ير طبييتي ،ولكن النيمة تيطيني أن أكون خليقة جديدة اما يقةو الرسةو بةولو " ن اةان أحةد
في المسيح ف و خليقة جديةدة (1كةو .)01::هةاه الطبييةة الجديةدة تكةون اارهةة لل طيةة ،فال طيةة في ةا قةد أدينةت

(رو .)0:1ومينةةى أن ال طيةةة قةةد أدينةةت أن ال طيةةة صةةارت اأن ةةا موتومةةة ،ال سةةلطان ل ةةا يلةةى المةةامن .والمةةا
زادت النيمة ،تموت ال طية ،وال ييود المامن اي اًر بش وة تجاه ا.

هناك تشبيه لل طية و وة ال طية ،بليبة ميروفة تسمى "يبريت اليلبة" وهي يبارة ين وجه أسةود قبةيح م يةف

مراب يلى ياي أي سوستة م .وطة داخل يلبة ،ومن يبتح اليلبة يقبز هاا الوجةه القبةيح تحةت تةأثير السوسةتة
في وج ه.

و وة ال طية داخل اإلنسان اليتيق هي هاا الوجه القبيح ولكن النيمة ت .ع هاه الش وة ال اطعة فتكون اأن ةا
لير موجودة .ولكن من ي مل في ج اده ،تقل النيمة فةي داخلةه ،فتطةل ال طيةة بوج ةا القبةيح فةي داخلةه .والمةا

زاد ج ةةاد اإلنسةةان المةةا امةةتأل نيمةةة فةةوق نيمةةة فتةةدان ال طيةةة داخلةةه أي تدةةبح موتومةةة أو اأن ةةا ليةةر موجةةودة

فيمتل .القلب سالماً وفرحاً .وهاا الحا سيستمر حتى نموت ونةت لص مةن الجسةد الحةالي ،ونحدةل يلةى الجسةد
الممجد الاي سيوون مملوءاً نيمة وبال خطية طالقاً .ولكن الدراع بين الجسد والرو سيمل طالما نحن في هاا
الجس ةةد .وه ةةاا م ةةا جي ةةل ب ةةولو الرس ةةو يق ةةو "ويح ةةي أن ةةا اإلنس ةةان الش ةةقي م ةةن ينق ةةاني م ةةن جس ةةد ه ةةاا الم ةةوت"

(رو.)11:1

عمل النعمة في المؤمن
 -1النيمة هي قوة ييطي ا الرو القدس تكتم فينا

وة ال طية.

 -2النيمة هي قوة ييطي ا الرو القدس فيييننا يلى حبظ الوصية ويدير تنبياها س الً بالمسيح الاي فينا وهاا
ما ال يستطييه النةاموس .وهةاا مينةى قةو رميةاء النبةي " ..أجيةل ةرييتي فةي داخل ةم وأكتب ةا يلةى قلةوب م"

( ر )00:00وهةةاا مةةا أطلةةق يليةةه رميةةاء النبةةى "العهــد الجديــد" ( ر .)00:00وهةةاه اآليةةات اقتبس ة ا بةةولو
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الرسو (يب .)01:01ولكن ايف تكتب الشريية يلةى القلةب؟ هةاا يوةون بالحةب الةاي يسةوبه الةرو القةدس

في قلوب المامنين (رو" ):::ألن محبة هللا قد انسوبت في قلوبنا بالرو القدس الميطي لنا" .فالرو القةدس

ييطينا أن نحب هللا ،ومن يحب هللا يحبظ وصةاياه اأن ةا موتوبةة يلةى قلبةه ،فمةن يحةب ال يقةوى يلةى خيانةة

من يحبةه (يةو .)10+10:01حينمةا خلةق هللا ددم اةان ددم يحةب هللا .والقلةب الةاي يحةب هةو قلةب لحةم فكةان
يطي هللا ألنه يحبه .ولما سقع ددم تحجر قلبه .فأيان هللا اإلنسان بناموس هو وصايا اتب ا هللا يلى لوحين

حج ةةر

ةةارة لقل ةةب اإلنس ةةان ال ةةاي تحج ةةر ،وهللا ات ةةب الوص ةةايا بوص ةةبيه أي ب ةةالرو الق ةةدس (م ةةت+11:01

لةةو )11:00أمةةا الي ةةد الجديةةد فكةةان صةةب هللا (الةةرو القةةدس) يوتةةب الوصةةايا يلةةى قلةةب أوالد هللا بةةأن يحةةو

قلب م لتدير بالمحبة قلوب لحم بدالً من اون ا قلوب حجريةة (حةز . )04:00وبحبةظ الوصةايا يحولنةا الةرو
القدس لى خليقة جديدة وب اا ن لص (لل + 0: : 1أف. )1: 1

 -3النيمةةة تيطةةى المةةامن قةةوة يلةةى احتمةةا تجةةارب ودالم هةةاا اليةةالم وذل ة بةةأن تمةةأل القلةةب محبةةة هلل ،والمحبةةة
ةادر يلةةى أن يحتمةةل التجربةةة  .وهةةاا يمةةل الةةرو القةةدس
تتحةةو لةةى فةةر ينسةةوب فةةى قلةةب اإلنسةةان يجيلةةه قة ا

الميزي ،فالبر الاي ييطيه هللا هو فر ال يمون لتجربة أن تاثر فيه ،وهةاا يوةو األفة ار اليالميةة ،التةي ال
تستطي أن تدمد أمام التجارب األليمة؟ فالتجارب األليمة تقدر أن تنزع أفراحنا اليالمية منا ،بينما أن البةر

الةةاي ييطيةةه هللا لنةةا ال تسةةتطي التجةةارب األليمةةة أن تنزيةةه منةةا (يةةو )11:01والمحبةةة تتحةةو لبةةر  ..وحتةةى

ندرك هاا فلنتدور ايف نبر حينما نرى نساناً نحبه جداً ،وقد انا محةرومين مةن ر يتةه  .لةال  ،هللا يطلةب

منا أن نحبه مةن اةل القلةب (تةث )::1لةيو ألن هللا فةي احتيةاج لمحبتنةا ،بةل ألن هللا ييةرف أن محبتةه قةادرة

أن تمألنةةا فرح ةاً .فنيةةود للحالةةة البردوسةةية األولةةى حةةين خلةةق هللا اإلنسةةان فةةي جنةةة َي ة ِد ِن التةةي تينةةي البةةر
واالبت اج فاهلل خلقنةا لكةي نبةر  .ولةال يطلةب منةا بةولو الرسةو أن نبةر ف ةاه هةي رادة هللا ( )1:1بةل هةو

اختبةةر هةةاا البةةر وهةةو مقيةةد فةةي سالسةةل منتم ة اًر حوم ةاً بةةالموت قةةد يدةةدر ضةةده (فةةي )01:0فالرسةةو اتةةب
رسةةالة فيلبةةي (رسةةالة البةةر ) وهةةو مقيةةد فةةي سةةجن نيةةرون ،لكنةةه َّ
ت.لةةب يلةةى الشةةدة ال ارجيةةة .فال.لبةةة والندةرة

يلةةى األلةةم فةةي المسةةيحية ال تينةةي ال ةةروج مةةن الشةةدة ،بةةل تينةةي حالةةة مةةن البةةر تسةةود يلةةى القلةةب بينمةةا هةةو

ما از في دته "كحزانى ونحن داصماً فرحون" (1كو1 +01:1كو . )4-1:1وهاا هو ما حد
فى اآلتون .

للبتية الة ال

وهللا خلق اإلنسان بش وات مقدسة ،والمة مقدسة أي مورسة أو م ددةة هلل ،أي أن اةل الحةب متجةه هلل ،ل ةاا

كةةان ددم فةةي جنةةة يةةدن أي البةةر واالبت ةةاج ،بسةةبب الحةةب الةةاي فةةي قلبةةه هلل .والحةةب فةةي قلةةب ددم هلل ،هةةاا ألنةةه

م لوق يلى صةورة هللا وهللا محبةة .وامةا يقةو هللا "لةااتي مة بنةي ددم" (أم )00:1يقةو ددم لةااتي مة هللا .ولمةا
سقع اإلنسان نحةرف الحةب و نحرفةت الشة وة وصةارت متج ةة لليةالم (المةا والجةنو والم اركةز واليممةة والقةوة ..

الةةخ) ولةةال اةةان أو مةةا قيةةل بيةةد السةةقوط مبا ةرة أن ددم وح ةواء يرفةةا أن مةةا يريةةانين .واسةةتيبد اإلنسةةان لليةةالم

والشة وة فبقةةد البةةر الحقيقةةي ،لقةةد ظةةن أن اللةةاة الوقتيةةة هةةي البةةر  ،والشةةيطان داصمةاً يااةةد هةةاا ،بةةأن يلبةةت أنمارنةةا

للاات اليالمية فننسى أن نطلب البر الحقيقي "أيطي ال هاه  ..لكن خر واسجد لي" (مت. )01:1
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واليبوديةةة إلبلةةيو مالةةة وال يةةأتي مةةن وراءهةةا سةةوى ال.ةةم .يمومةاً ف نةةاك لةةاات يالميةةة ا يةرة ،ولكةةن هةةل هةةي قةةادرة
يلى نزع ال.م من قلب أم فقدت ابن ا ،أو من قلب نسان مقبل يلى الموت بسبب مرب خطيةر .قةد نجلةو أمةام

التليبزيةةون أو لي ةره مةةن المالهةةي سةةايات طويلةةة ظةةانين أن وراء هةةاا نةةوع مةةن البةةر  ،ولكةةن هي ةةات أن ينةةزع هةةاا

البر اليالمي ال.م من القلوب ،ال يستطي هاا سوى يمل النيمة اإلل ية.

لةةال أرسةةل هللا الةةرو القةةدس لإلنسةةان ليييةةد المحبةةة داخلةةه لوضةةي ا البردوسةةي األو (البةةردوس اةةان اسةةمه جنةةة

وي ِد ِن تيني ب جة وفر ) ،أي تكون محبة م ددة ومورسة هلل "الرو يسوب محبةة هللا فةى قلوبنةا" (رو:
َي ِد ِنَ ،
 ،): :فيحدل اإلنسان يلةى البةر الحقيقةي القةادر يلةى اإلنتدةار يلةى األلةم ،األلةم الةاي هةو سةمة ل ةاا اليةالم.
وحيث أنه سمة ل اا اليالم فنحن في حاجة داصمة لالمتالء من النيمة لن.لب األلم.

ولةنالحظ أن الشةيطان داصمةاً ييمةي أييننةا يةةن طلةب البةر الحقيقةةي الةاي نحدةل يليةةه بالنيمةة أي بةاإلمتالء مةةن

الرو القدس ،وهاا نحدل يليه بج ادنا .والشيطان ييمي أييننا ين هاا بأن يش.لنا ين الج اد بملاات اليالم .

وهدفه من هاا ،أنه حين تأتي التجارب واآلالم ال نجد ما ييزينا وال حتى ملةاات اليةالم ف ةي ليةر قةادرة يلةى هةاا

فنندف لليأس ،بل نتدادم مة هللا ون سةر أنبسةنا وألن يمةل الةرو القةدس هةو أن يمةأل القلةب محبةة هلل (رو):::
ومن ثم يمتل .القلب فةر نسةم أن أو ثمةار الةرو القةدس هةي المحبةة (لةل )10-11::فةالرو القةدس يدةحح

األوضاع ويييد الحياة للحالة البردوسية األولى .،و ذا امتأل القلب محبة ،يمتل .بالتالي فرحاً ،فالمحبة تتحو لى
فر لال نجد أن ثاني ثمار الرو القدس هو البر  ،ثم يأتي السالم ،سالم هللا الاي يبوق اةل يقةل .حقةاً ييطينةا

الرو القدس أن نكون خليقة جديدة.

ةى يةةا جمي ة المتيبةةين  ..وأنةةا أريحوةةم"
وهةةاا مينةةى اةةالم السةةيد المسةةيح " حمل ةوا نيةةري ..ألن نيةةري هةةين تيةةالوا لة َّ
(مةت )01-11:00فالوصةية نيةر ثقيةل والتجةارب األليمةة نيةر ثقيةةل .ومةن يةأتي للمسةيح ويةرتبع ميةه ،يحمةل ينةةه
المسيح ال هاا.

والنير هو ال شبة التي تربع ثورين مياً لجر المح ار ولكن تدور أننةا ربطنةا ثةور مة جةدي صة.ير فةي محة ار
بنير واحد ،فيملياً يحمل ال ور ال الحمل ،فال ور هةو األقةوي و ذا ارتبطنةا مة المسةيح بنيةر واحةد ،وحيةث أنةه هةو

األقوى ف و سيحمل ال الحمل سواء وصية أو تجربة أليمة.

من هم من خارج سيست.ربون ايف نحمل التجربة ببر  ،أو ايف ننبا الوصية بس ولة ولن ييلموا أن المسيح هو

الاي ينبا ويحمل أحمالنا فبدونه ال نقدر أن نبيل ةيعاً (يةو .)::0:فقةع حةاو أن تنبةا الوصةية وأن تدةلي تجةد

الوصية سة لة وتنبيةاها سة ل و ذا أصةبت بتجربةة صةلي فتةرتبع بةالنير مة المسةيح وال تشةير أنةت ب َ ِةم أو لةم بةل
يوون البةر الةاي فةي داخلة أقةوى ممةا فةي ال ةارج مةن هةم أو حةزن .فبالدةالة نةرتبع مة المسةيح ،فالدةالة هةي

صلة ميه.

باختد ةةار فالنيم ةةة تيطين ةةا أن نك ةةون خليق ةةة جدي ةةدة يل ةةى ص ةةورة المس ةةيح (ل ةةل )04:1ق ةةادرين بسة ة ولة أن ننب ةةا

الوصية ،نحيا في فر لالبين اآلالم التةي فةي اليةالم ،ال طيةة و ة وت ا ميتةة فينةا ،ال سةلطان ل ةا يلينةا ،ب ةاا أي

بيمةةل النيمةةة ن لةةص (أف )1:1فةةال ال

هةةو هةةاه الحيةةاة الجديةةدة التةةي تنتدةةر وت.لةةب اليةةالم وال طيةةة ،الحيةةاة
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التةةي يقودهةةا المسةةيح الةةاي خةةرج لالبةاً ولكةةي ي.لةةب (ر  )1:1ي.لةةب فينةةا ،فةةنحن هةةو البةةرس األبةةيض الةةاي يقةةوده
المسيح .والن اية بيد حياة ال ا ندرة وفر  ،وندرة يلى اآلالم وفر خالل ا ،وندرة يلى ال طية و ة وات هةاا

اليالم ،ف ناك مجد ميد لمن دمن وجاهد وقادته النيمة ورافقته خال رحلة لربته.
َما ِ
النام َ ِ
آية (يو12" -:)12:1أل َّ َّ
يح َص َارا.
ق َف ِبَي ُسو َع اْل َم ِس ِ
الن ْع َم ُة َواْل َح ُّ
ُع ِط َي ،أ َّ
وسى أ ْ
وس ب ُم َ
َن ُ
بيد أن ًّ
قدم يوحنا اإلنجيلي المسيح في اآليات السابقة يلى أنه الكلمة األزلي والحياة

الاي صار نو اًر للناس وأنه ال الق اآلتي لليالم فترف ه خاصته ،وهةو اةان مملةوءاً نيمةة وحقةاً وفيةه نحةن نمتلة..
يح = ويسوع تيني م لص ،والمسيح أي المسيا المنتمر بحسب األنبياء.
يقو اآلن أنه هو َي ُسو َع اْل َم ِس ِ
َما ِ
النام َ ِ
أل َّ َّ
الن ْع َمةُ =...الناموس اةان مادبنةا لةى المسةيح ،هةو يشةير لل طيةة وي يةف مةن
ُع ِط َي ،أ َّ
وسى أ ْ
وس ب ُم َ
َن ُ
يواقب ا ،لكنه ال ييطي قوة .أما النيمةة أي القةوة التةي تيةين يلةى ال ةال ف ةاه قةد اانةت بالمسةيح .النةاموس لةم
يون يستطي سوى أن يحرم ويمن ويياقب ،واإلنسةان تحةت النةاموس اةان يمتنة يةن ال طيةة خوفةاً ال حبةاً ،اةان
اإلنسان قد فسد من الداخل ،وأما النيمة ف ي تجيل المامن خليقة جديةدة ل ةا قةوة مسةتمدة مةن المسةيح الةاي يحيةا

فينةا .هنةةا ي ة يوحنةةا النةةاموس فةي مقابةةل النيمةةة .ألن النةةاموس يةةدين والنيمةة تيةةين وهةةاا ال يسةةتطييه النةةاموس.

ـق = يوةو الحةق هةو
ص ال طيةة وأجةرة ال طيةة مةوتَ .واْل َح ُّ
ص وحوم يلةى اإلنسةان بةالموت َ ،ة َّ َ
الناموس َ َّ َ
الباطةةل .والباطةةل أي اليةةدم امةةاهرة السةراب .وسةةليمان الحوةةيم قةةا يةةن اليةةالم بوةةل مةةا فيةةه باطةةل األباطيةةل .فمةةن
يجري وراء لاات اليالم يوون امن يجري وراء سراب ،هو لن يجني يعاً .لال قا

رمياء بلسان هللا "تراوني أنةا

ينبوع المياه الحية لينقروا ألنبس م أبا اًر أبا اًر مشققة ال ت بع ماء" ( ر .)00:1وبنبو المينةى يقةو ميلمنةا يوحنةا

"ال تحبوا اليالم  ..واليالم يم ي" (0يو .)01-0::1فمن هو أيمى سيمل يجري وراء اليالم ظاناً أن فيه ةب ،
لكنةةه ال يةةدري أنةةه يجةةري وراء س ةراب باطةةل .وأمةةا مةةن فةةتح المسةةيح يينيةةه وحةةرره مةةن حةةب هةةاا اليةةالم ،م ةةل هةةاا
سةةيطلب الحةةق أي المسةةيح .ألةةيو المسةةيح هةةو الحيةةاة  ،والحيةةاة اانةةت نةةور النةةاس .فبالمسةةيح نةةدرك بطةةالن هةةاا

اليةةالم ،بةةل نةةدرك المجةةد الميةةد لنةةا فةةي السةةماء .فبةةي المسةةيح وحةةده ةةب اإلنسةةان "تيرفةةون الحةةق والحةةق يحةةررام"

(يو . )01:1فميرفة المسيح ستشب النبو والرو فال تيود النبو تجري وراء أوهام باطلة ،والرو القةدس ييطةي
استنارة فن تار المسيح المشب دون اليالم الباطل .ولنيرف صدق ذل  ،لنرى أن أيلى نسةب انتحةار وأيلةى نسةب
تةةردد يلةةى األطبةةاء النبسةةانيون هةةي فةةي ألنةةى دو اليةةالم حيةةث اةةل ةة .متةةا  .حقةاً اةةل المطالةةب الماديةةة متاحةةة
ولكن بال ب حقيقي ،ف م ظنوا اإلنسان جسةداً فقةع بةال رو  .والةرو ال تشةب سةوى فةي هللا خالق ةا .والمسةيح مةا
جاء لينقض الناموس (مت ، )01::بل ليومله (مت )04-01::والناموس اان ناقداً لسببين:

 -1كان الي ود لير قادرين يلى ما هو أك ر(مر.)4-1:01

 -2الناموس اان أداة تأديب وليو قوة ت.يير ،ألن الناس اانت تمتنة يةن ال طيةة خوفةاً مةن يقوبةات النةاموس.
أمةةا النيمةةة فجةةاءت ليتكمةةل اإلنسةةان ،لةةال قةةا المسةةيح يلةةى الدةةليب "قةةد أكمةةل" وفةةي ظةةل النيمةةة يمتن ة

اإلنسةةان يةةن ال طيةةة بورادتةةه الح ةرة حب ةاً فةةي المسةةيح .وهةةاا الحةةب اةةان بةةالرو القةةدس يطيةةة الي ةةد الجديةةد.

29

األناجيل – أنجيل يوحنا(اإلصحاح األول)

وبدون النيمة ما اان اإلنسان قاد ار يلى حبظ الوصية بحريته  ،فونسان الي ةد القةديم لةم يتمتة بسةونى الةرو

القدس فيه وال بحياة المسيح فيه .

11
َحٌد َنق ُّ
يد َّال ِذي ُه َو ِفي ِح ْض ِن ِ
اآلب ُه َو َخَّبَر" .
الب ُن اْل َو ِح ُ
هلل َل ْم َيَرُه أ َ
ط .اَ ْ
آية (يو "-:)11:1اَ ُ
قارن م "ال يراني اإلنسان ويييش" (خر" + )11:00لحماً ودماً ال يرثان ملكوت هللا" (0كو .):1:0:واان ذلة

بسةةبب ال طيةةة .لةةال يسةةوع المسةةيح االبةةن الوحيةةد ألبيةةه هةةو الوحيةةد الةةاي يسةةتطي أن ي بةةر يةةن أبيةةه ،بةةل هةةو

االس ةةتيالن الكام ةةل هلل ،واالس ةةتيالن الوحي ةةد هلل ،ب ةةه وفي ةةه ن ةةرى هللا اآلب (ي ةةو+1:01 +01:01(+ )11+11:1
 .)0::0:بينما اان ال من يتكلم ين هللا في الي د القديم يتكلم ين أ باه السةمويات وظل ةا (خةر)11-01:00

.
ــن ِ
ِفـــي ِح ْضـ ِ
اآلب = اآلب لةةيو لةةه ح ةةن ف ةةو رو  ،نمةةا هةةي تشةةير لةةاات اآلب ويمةةق اآلب وصةةميم جةةوهره.
فةاالبن قةةاصم فةي اآلب واةةاصن ميةةه فةي ذات الجةةوهر .يبةةارة فةي ح ةةن اآلب تشةير ليالقةةة سةرية خبيةة جةةداً ،وهةةي

تيبير يشبه قوله "والكلمة اان يند هللا" (دية ( )0وهي تبيد أن االبن ااصن بالحب في اآلب (يو)01:01 +01:1

ولنب م ةةا بتشةةبيه بشةةري ،فةةنحن نقةةو أن الكلمةةة تكةةون فةةي ح ةةن يقولنةةا أو أن البيةةل يوةةون فةةي ح ةةن رادتنةةا
َحٌد َنق ُّ
ط = كان هناك بيض
هلل َل ْم َيَرُه أ َ
م تبياً .اليبارة تيني في اليونانية متداخل م اآلب أي ليو هناك ثناصية .اَ ُ
الم ورات في الي د القديم ،إلبراهيم ولموسى وليشوع وإل يياء ..لكن ال هاا اان مجرد ظ ورات:
 -1ما بشول نساني اما حد

م براهيم  ،وبدورة يب م ا البشر م ل قوله "جالساً" م الً.

 -2في حدود ما يحتمله اإلنسان اما حد

م موسى حينما خبأه هللا في نقرة في جبل.

 لكن لم يرى أحد هللا في مجده ألنه اما قا هللا "ال يراني نسان ويييش" ومستحيل أن يدرك نسان طبيية هللا
ونحةةن فةةي هةةاا الجسةةد ،لةةال قيةةل يةةن حزقيةةا أنةةه رأي " ةةبه مجةةد هللا" امةةا أن ر يةةة هللا تينةةي ميرفتةةه ،ولةةم

يستط أحد ذل  ،لال جاء المسيح.

خبــر تينةةي أيلةةن وأوضةةح فكةةل مةةا قالةةه أو يملةةه المسةةيح أظ ةةر لنةةا اآلب ف ةةو وحةةده الةةاي ييرفةةه.
ُهـ َـو َخَّب َــر = َّ
فالمسيح حين أقام ميتاً اان ييلن أن رادة اآلب هي أن نحيا وال نموت وحين فتح أيين أيمى اان ييلن أن اآلب
يريد لنا االستنارة وهواا يرفنا ورأينا اآلب "من ردني فقد رأى اآلب" .

والمة ي بر بالل.ة اليونانية " تيني حل األل.از .وتينى التبسير والشر والتوضةيح لألمةور ال بيةة  .فالمسةيح هةو

هللا الميلةةن .وهللا هةةو مةةن أيلنةةه المسةةيح فةةي ذاتةةه وفةةي أقوالةةه وفةةي أيمالةةه .وهوةةاا رأينةةا حةةب هللا الةةاي ال يوصةةف
وتواضيه اليجيب يلى الدليب وفي لسل األرجل .لقد يرفنا صبات هللا حين رأينا المسيح-:

يرفنا رادة هللا من نحونا وهى أن تكون لنا حياة أبدية حينما أقام المسيح أموات .

وأن تكون لنا األيين المبتوحة لنرى مجده  ،رأيناه حينما فتح المسيح أيين اليميان .
وأن اآلب يريد أن يشبى طبييتنا حينما اان المسيح يشبي المرضى .......وهواا
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لال هو االلف والياء أى ال حروف الل.ة  ،والل.ةات هةى مجمويةة مةن الحةروف نيبةر ب ةا يةن رادتنةا  ،وبةنبو

المب وم فون المسيح األلف والياء  ،اان هو الاى ييبةر يةن رادة اآلب مةن نحونةا ومحبتةه لنةا وصةبات اآلب ...
رأينا فيه اآلب .

معمودية المسيح ويوحنا المعمدان
(م )12-1:7
(مر)11-1:1
(لو)22-1:7

(يو)72-11:1
معمودية يوحنا المعمدان

لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع لبقية األناجيل فى الشواهد المذكورة عاليه
يوم اليماد (ال.طاس) يسمى ييد الم ةور اإلل ةي ،فبيةه ظ ةر ال ةالو القةدوس ،صةوت اآلب مةن السةماء ،واالبةن

فةةي المةةاء ،والةةرو القةةدس يلةةى ةةول حمامةةة يحةةل يلةةى المسةةيح .وهنةةاك س ةاا  ..لمةةاذا ظ ةةر ال ةةالو يةةوم يمةةاد
المسيح بالاات ،ولم يم ر م الً يوم التجلي؟

قا هللا لن لق اإلنسان يلى صورتنا اشب نا ،ذاً  ..ال لق هو يمل ال الو
أي بدي.ة الجم  .هاا قو اآلب الاى يريد (ت )11 : 0

ذ يقو ن لق ..صورتنا ..اشب نا..

فال الو القدوس يشترك فى يمل ال لق ،وال لق ُينسب لل الثة أقانيم.
الخليقة األولى  -:ددم وحواء (ت .)0

فى البدء خلق هللا (اآلب ي لق)  ...ورو هللا (الروح ي لق) يرف يلى وجه المياه  ...وقا هللا (اإلبن الكلمة
ي لق) ليون نور (ت .)0-0:0

واإلبن جبل ترابا من الجنة ُليكون منه ددم  ،والروح نبخ فى أنبه نسمة حياة (ت )1: 1
لال جاءت المة هللا فى هاه اآلية لوهيم "أى دل ة نسبة لل الثة أقانيم.

الخليقة الجديدة ( -:حز)01

وتحو لى يمام يابسة
نرى هنا يادة ال لق لإلنسان الاى مات بسبب ال طية َّ

فاهلل يتكلم م النبى قاصالً (اآلب) ...تنبأ يلى هاه اليمام وُق ِل ل ا سميى كلمة الرب (اإلبن)  ...وُق ِل َهُل َّم يا
روح (الرو القدس) وه ِب يلى هاالء القتلى ليحيوا (حز)4 ، 1:01
وهنا نرى يمل ال الو فى يادة ال لق لليمام اليابسة

ارة لل ليقة الجديدة
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ونرى ال ليقتين مياً فى هاه اآلية "نحن َي َمله (ال ليقة األولى فى ددم) م لوقين فى المسيح يسوع (ال ليقة ال انية
فى ددم األخير) (.اف ) 01 : 1
 1م ما يمل ذاك (اآلب) ف اا ييمله اإلبن اال (يو.)04::
 1تُرسل روحك فت ل ِق ،وتُجدد وجه األرب (مز.)01:011
 1روح هللا صنينى ونسمة القدير أحيتنى (أى.)1:00

 1بولمة الرب صنيت السماوات ،وبنسمة فمه ال جنودها (مز.)1:00

 1ال  .به اان (اإلبن الكلمة) وب.يره لم يون  .مما اان (يو.)0:0

نرى فيما سبق أن ال لقة هى يمل ال الو  ،وتُنسب لل الثة األقانيم ولكن ال أقنوم يادى دور ُمييَّن .فاآلب يريد
واألبن والرو القدس أقنومى التنبيا .

يقول األباء:

 1كل  .فى الوجود بما فيه الحياة هو من اآلب باإلبن فى الرو القدس.

 1ال يطية أصل ا فى اآلب وتتحقق من خال اإلبن بواسطة الرو القدس.
 1ال يطية ل ا أصل ا فى اآلب وتُنقل بواسطة اإلبن وتتحقق بالرو القدس.
 1اآلب خلق اليالم بولمته وبروحه ،فكل يطية من اآلب هى من خال اإلبن بالرو القدس.
 1لال

به الكتاب المقدس اإلبن باراع هللا (

لو.)11:00

 .)4::0و به الرو القدس بوصب هللا ،قارن (مت 11:01م

 1واما اان رو هللا يرف يلى وجه المياه واألرب خربة وخالية (ت .)1:0
فاليوم ها هو رو هللا يرف يلى مياه الميمودية يلى األرب ال ربة بسبب ال طية ُليييد هللا خلق ا.
 1واان تجديد ال ليقة (أو ال ليقة ال انية) ُمحتاجا لل الو القدوس ،وهاا هو سر الم ور اإلل ى يوم الميمودية.
واان هاا التجديد هو خةال

لإلنسةان ،ولةال ينسةب بةولو الرسةو ال ةال

لل ةالو القةدوس "لكةن حةين ظ ةر

ُلطف م لدنا هللا  ...خلدنا ب.سل الميالد ال انى وتجديد الروح القدس الاى سوبه ب.نى يلينا بيسوع المسـيح
م لدنا (تى.)1-1:0

فاآلب يريد واالبن ي لق ،فبه اان ال  ،.والرو ييطي حياة ل اا الم لوق (حز.)01:01
ويوم اليماد هو يوم تأسةيو سةر الميموديةة الةاي بةه ُن لةق خليقةة جديةدة بيةد أن فسةدت خليقتنةا األولةى بال طيةة.
واما اانت ال لقة األولى هي يمل ال الو القدوس ،هواا ال ليقة ال انية هي يمل ال ةالو القةدوس ،لةال ظ ةر

ال ةةالو القةةدوس يةةوم الميموديةةة .فةةاآلب يريةةد أن الجمي ة ي لدةةون (0تةةي .)1:1واالبةةن ي.طةةو فةةي المةةاء يالن ةاً
لقبوله الموت ين البشر ،وهاا هو البداء المزم أن يقدمه يلى الدةليب .ثةم ي ةرج مةن المةاء يالنةاً يةن أنةه لةن
يمةةل ميتةاً فةةي القبةةر ،بةةل سةةيقوم ويقيمنةةا ميةةه متحةةدين بةةه (رو .):-0:1والةةرو القةةدس يحةةل يلةةى جسةةد المسةةيح.
وجسد المسيح هو انيسته .والرو القدس سيقوم بيد ذل م ال ميمد بجيله يموت م المسيح (حين ي.طو أو

يدفن فى الماء) ويقوم م المسيح من موت ال طية (حين ي رج من الماء) .نقةوم مة المسةيح ثةابتين فةي المسةيح
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ك ليقة جديدة (1كو )01::وهاه ال ليقة الجديدة يبر ب ا اآلب .وفرحة اآلب هاه ظ رت في قوله "هاا هو ابني
الحبيب الاي به سةررت"  .قةا هةاا يةوم اليمةاد ولةم يومةل "لةه اسةميوا" امةا قةا يةوم التجلةي فةاليوم هةو يةوم فرحةة

اآلب برجوع ابنه ال ا (أي الكنيسة) لى أح انه .أما فى التجلى فكةان اآلب يلبةت نمةر التالميةا لةى مةن هةو
ص هاا الميلم  ،وأنه ليو اميلمى الي ود بل هو بن هللا ويلي م أن يسميوا االمه وتياليمه ووصاياه  ،ف ى

وصايا هللا نبسه .

حقاً اآلب فر بطايةة المسةيح الةاي أطةاع حتةى المةوت مةوت الدةليب ،لكنةه فةر أي ةاً برجوينةا ليةه .لةال قةا
المسيح ينبغي لنا أن نكمل كل بر .وهاا ييني أن ددم يوم خلق اان هناك يعاً ينقدةه ..ومةا هةو؟ لةو أخطةأ ددم
يمةةوت وينت ةةي باالنبدةةا يةةن هللا ،فةةال ةةراة للنةةور م ة الملمةةة .لكةةن اليةةوم رسةةم السةةيد المسةةيح طريقةةة لب ةران

ال طية وتبرير ددم لييةود لألح ةان اإلل يةة ،وب ةاا فةر اآلب ،فلقةد أصةبح هنةاك حةل لمشةولة المةوت النةاتق يةن

ال طية  .ولقد أصبح طريق تبرير اإلنسان اامالً ،لال قا المسيح يلى الدةليب "قةد أكمةل" فةنحن انةا يةاجزين
ين البر ،فجاء المسيح لييطينا فيه أن نتبرر فنيود لى ح ن اآلب اأبناء ب باتنا فى بنه.

ما حد

ما حد

يمون تشبي ه بأنه بدون اختراع األستيوة اان ذا حد

أي خطةأ فةي ورقةة نقةوم بتمزيق ةا و لقاص ةا  ،وهةاا

آلدم ذ أخطأ فمات .أما بيد اختراع األستيوة صرنا نمحو ال طأ ،ويمون است دام الورقة ثانية.

والتشبيه األدق من األستيوة هو الة  correctorالاى ي.طى ال طأ فتيود الورقةة بي ةاء ،فيمةل المسةيح َّ
الكبةارى
ُ
هو ت.طيتناَّ .
ابارة لطةاء مةن  .coverفةال ييةود اآلب يةرى خطيتنةا بةل يةرى بةر بنةه ،هةاا ن ُاَّنةا ثةابتين فةى
ةى" (يةةو .)1:0:ولةةال فقةةو المسةةيح يلةةى الدةةليب "يةةا أبتةةاه البةةر ل ةةم"  -والةرب
بنةةه .لةةال يقةةو الةةرب " ثبتةوا فة َّ
قال ا وجسده اله م.طى بالدم  -اان اأنه يقو ل.ب فلتبدأ بايتى الكباريةة يةن جسةدى الةاى هةو انيسةتى مةن

اآلن  .وهاا مينى ما اان يحد

يوم الكبارة الي ودى  ،ن هرون رصيو الك نة ين ح من دم تةيو ال طيةة يلةى

لطاء التابوت "الكافورت" في.بر هللا .واان المسيح رصيو ا نتنةا يلةى الدةليب ودمةه ي.طةى جسةده هةو ةر لمةا

كان هرون ييمله يوم الكبارة (ال" )01 ، 0: : 01يوبر يةنكم لتط يةرام  .مةن جمية خطايةاكم تط ةرون" (ال01

. )01 :

إذا المعمودية هي:

 )1مـوت مـا المسـيح :ومةن مةات ميةه ت.بةر جمية خطايةاه السةابقة.فبموتنا فةى المسةيح فةى الميموديةة ينبةا فينةةا
حوم الناموس ....أن من ي ط .يموت .

 )2نقيامة ما المسيح :نقوم متحدين به ،وهاا ييطينةا أن نحيةا بحياتةه وهةي حيةاة أبديةة فالمسةيح بيةد أن قةام مةن
االم ةوات لةةن يمةةوت ثانيةةة (رو .)4 : 1ويقةةو بةةولو الرسةةو اي ةاً "لةةي الحيةةاة هةةي المسةةيح" (فةةي+ )10:0

في" (لل . )11:1وألن المسيح يحيا فينا امل ال بر.
"المسيح يحيا َّ
 )3تبني  :فمن تحد بالمسيح اإلبن يدير بناً هلل.
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علي من ينكر مفاعيل المعمودية أن يجيب علي هذا السؤال وأنها مجرد عالمة

" لماذا اعتمد المسيح" ؟ قيل ليلتزم بالناموس ،لكن النةاموس ال يطلةب ميموديةة أحةد  .وقيةل ليقةف فةى صةبوف
ال طاة ! وهاا خطأ ...فالمسيح ليو ب اط .يقدم توبة وييتمةد يالمةة يلةى توبتةه ،بةل هةو حامةل خطيةة ! فكةان

يوحنا ييمد التاصبين يالمة يلى تةوبت م  .ولةو فةرب صةحة هةاا فلمةاذا قةا نكمـل ولةم يقةل أُكمةل  ،واليبريةة لةيو

ب ةةا صةةي.ة تب ةةيم  .اذاً نكمةةل هةةو قةةو ال ةةالو الةةاي ي لةةق االنسةةان خليقةةة جديةةدة  .وهةةل حمةةل اآلب أو الةةرو

القدس خطايانا ! هاا اان يمل المسيح بدليبه .

لكن واما قا اآلباء أن المسيح لم يون محتاجا للميمودية لكةن الميموديةة اانةت محتاجةة للمسةيح  .المسةيح اةان

بميموديته ياسو سر الميمودية  ،والرو القدس الاى حل يليه  ،حل يلي جسةده لحسةابنا فكةل مةن ييتمةد اآلن

 ،فالرو القدس وبطريقة خبية يجيله يموت بونسانه اليتيق م المسيح حين ينةز المةاء ،ويقةوم مة المسةيح حةين

ي ةةرج مةةن المةةاء  .لةةال نقةةو يةةن الميموديةةة أن ةةا سةةر  .وسةةر تينةةى اننةةا نحدةةل يلةةي نيمةةة ليةةر منمةةورة تحةةت
أيراب منمورة .
اآليات (يو  -:)72-11:1شهادة يوحنا المعمدان
آية (يو 11" -:)11:1و ِ
ـود ِم ْـن أُور َشـلِيم َكهَنـة والَ ِويِ ِ
وهَ «:م ْـن
هذ ِه ِه
ـل اْلَي ُه ُ
َ
وحَّنـاِ ،ح َ
ـي َش َـه َاد ُة ُي َ
ـين لَي ْسـأَُل ُ
ُ َ َ َ
َ
ـين أَْر َس َ
َ
أَْن َ ؟»".
وِ
وحَّنـا = راةز اإلنجيلةي يوحنةا يلةى ة ادة الميمةدان للمسةيح ألن الميمةدان رأى الةرو القةدس
هذ ِه ِه
ـي َش َـه َاد ُة ُي َ
َ
َ
يسةةتقر يليةةه وسةةم صةةوت اآلب ةةاهداً للمسةةيح أنةةه ابنةةه الحبيةةب .وألن يوحنةةا اإلنجيلةةي اةةان يةةتكلم يةةن الهةةوت
المسةةيح ف ةةو اهةةتم بةةأن يوةةون هنةةاك ة ود ،ألن المسةةيح لةةم يوشةةف الهوتةةه بدةةورة يلنيةةة .والمسةةيح أ ةةار لشة ادة
ود = هةم ر سةاء الي ةود أي السةن دريم (واانةت هةاه م مةة السةن دريم بحسةب
الميمدان ينه (يو .)00-01::اْلَي ُه ُ
الناموس أن يتحققوا من أي نسان يديى النبوة (تث )1-0:00ويحققوا ميه  .وهةاالء ذ وجةدوا أفواجةاً مةن البشةر
بةةاآلالف تةةاهب للميمةةدان ،تيتةةرف وتتةةوب يةةن خطايةةاهم وتيتمةةد ،وسةةميوا أنةةه يةةوبخ بينةةف ،وبالةةاات اةةان اهتمةةام

السةةن دريم بأنةةه وبةةخ البريسةةيين وهةةم أصمةةة األمةةة يلم ةاً وتيليمةاً ،والدةةدوقيين وهةةم طبقةةة الك نةةوت ةةولوا لجنةةة مةةن
ين لتقدةي الحقةاصق ود ارسةة األمةر رسةمياً .وهةم أرسةلوا ا نةة والويةين ألن يوحنةا يقةوم بيمةل طقسةي
َ
الك َهَنة َوالالَ ِويِ َ
فيه تيميد وايتراف بال طايا ،وأيما التط ير هي يمل الك نة والالويين ،ويوحنا اان ااهناً ف و ابن ااهن ولكن
طريقةةة يوحنةةا فةةي التيميةةد فةةي األردن اانةةت جديةةدة يلةةي م .ف ةةم اةةانوا ييمةةدون األمةةم الةةداخلين للي وديةةة لكةةن اةةون

يوحنا ييمد ي وداً بل وفريسيين (الميتبرين أنقياء وبال لوم) ف اا اان لريباً ولير مقبةو بالنسةبة ل ةم  .والحةظ أن
النبةةوة متوقبةةة مةةن 111سةةنة .واانةةت أسةةعلة لجنةةة السةةن دريم ليوحنةةا ..هةةل أنةةت المسةةيا؟! فةةالي ود اةةانوا يقةةدرون
ويحترمةةون يوحنةةا الميمةةدان ف ةةو ابةةن اةةاهن يمةةيم ولةةه هيعةةة األنبيةةاء فةةي ي ارضةةه يةةن الةةدنيا وفةةي ملبسةةه .ومةةن
أيجةةاب م بةةه ظنةةوه المسةةيح .وهةةو اةةان

دةةية جبةةارة قةةا ين ةةا السةةيد المسةةيح "مةةاذا خةةرجتم لتنمةةروا .هةةل قدةةبة

ود = ييني ب م يوحنا الشيب الميارب والمقاوم للمسيح.
تحرا ا الريح" ولكنه اان متواضياً جداً .اْلَي ُه ُ
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ملحوظة  -:القديو يوحنا اإلنجيلى اةان يقةو لبةظ الي ةود يلةى اةل مةن هةم فةى ت ةاد مة المسةيح مةن فريسةيين
وا نةةة  ...لةةخ .وأييةةادهم يقةةو ين ةةا ييةةد للي ةةود (ولكنةةه فةةى بيةةض األحيةةان اةةان يةةاار سةةم الييةةد لةةو اةةان هنةةاك

مينى لال يقدده.

24
ِ
ِ
ِ
يح»".
اع َتَر َ
آية (يو َ " -:)24:1ف ْ
ف َوَل ْم ُيْنكْرَ ،وأَ َنقَّرِ«:إني َل ْس ُ أََنا اْل َمس َ
ف َوَل ْم ُيْن ِكْر  ،وأنقر =
اع َتَر َ
نبي يوحنا أنه المسيح ،واان نبيه قاطياً ذ أن ا يرون ظنوا أنه المسيح (لوَ .)0::0ف ْ
كل هاا التأكيد ألن جماية من تالميا يوحنا ظلت تامن بالميمدان وترفض المسيح.

ِِ
آية (يو َ 21" -:)21:1فسأَُل ُ ِ
الَ«:ل ْس ُ أََنا»« .أ َّ
اب«:الَ»".
َلن ِب ُّي أَْن َ ؟» َفأ َ
َج َ
َ
وه«:إذا َما َذا؟ إيلَّيا أَْن َ ؟» َفَق َ
إيليا أن = هةم ييلمةون بحسةب نبةوة مالخةي أن يليةا يسةبق مجةيء المسةيح .والميمةدان أخةا رو وقةوة يليةا واةان
هو السابق للمسيح في مجيعه األو  .و يليا سيوون السةابق فةي مجيعةه ال ةاني .وحينمةا ظ ةر يليةا مة المسةيح يةوم
تحيةر
التجلي تدور التالميا أن يليا سيبقى حتى يم ر المسيح فةي قوتةه وملكةه (مةت )01:01فلمةا اختبةى يليةا َّ

التالميا وسألوا المسيح "أليو ينب.ي أن يأتي يليا أوالً" والمسةيح لةم يوةن يريةد فةي هةاا الوقةت أن يشةير ألن هنةاك
مجةةيء أو (مةةال )0:0يسةةبقه فيةةه الميمةةدان ،ومجةةيء ثة س
ةان (مةةال )::1يسةةبقه فيةةه يليةةا ،فأ ةةار لمجةةيء الميمةةدان
كسابق له ولكن برو وقوة يليا واكتبى بال .

النبــي أن ـ = هةةم لةةم يسةةألوه هةةل أنةةت نبةةي ،ف ةةو اةةان ينةةد الشةةيب فةةي نمةةرهم انبةةي ولكةةن م يشةةيروا لنبةةوة موسةةى
(تةةث )01:01والتةةي يةةتكلم في ةةا يةةن مجةةيء المسةةيح ولكةةن الدةةورة لةةم تكةةن واضةةحة فةةي أذهةةان م يةةن هةةاه النبةةوة.
وق ةةول م نب ةةي ميرف ةةة بال ة ة يقد ةةدون ب ةةه النب ةةي ال ةةاي تنب ةةأ ين ةةه موس ةةى (ي ةةو .)01:1وه ةةاه النب ةةوة اس ةةت دم ا بط ةةرس

واسطبانوس (أع.)01:1 +11:1

ِ ِ
ـك؟»
اآليــات (يــو 22" -:)27-22:1فقــالوا لــه«:مــن أَنـ  ،لِنع ِطـ
ـول َعـ ْـن َن ْف ِسـ َ
ـي َج َوابــا لَّلــذ َ
ين أَْر َسـُلوَنا؟ َمــا َذا َتُقـ ُ
ََ ُ َ ُ َ ْ ْ َ ُ ْ َ
27
الر ِبَ ،كما َنق ِ
اء َّ
الن ِب ُّي»".
يق َّ
ال«:أََنا َص ْو ُت َص ِار ٍخ ِفي اْلَب ِرَّي ِةَ :نق ِو ُموا َ
ط ِر َ
ال إ َش ْعَي ُ
َ َ
َنق َ
 )0:11فيوحنا اان صوت ناار للشيب حتى يقبلوا المسيح الكلمة .وهو صارخ ف ةو مملةوء بقةوة الةرو
(راج
الر ِب = حينما ياهب المل
يق َّ
القدس الاي يمألهَ .نق ِو ُموا َ
ط ِر َ
برف األماكن الواطعة و زالة المرتبيةة .وروحيةاً فاألمةاكن الواطعةة تشةير للدونيةة وصة.ر الةنبو والتواضة الكةاذب .
واألمةةاكن الياليةةة تشةةير للكبريةةاء والتيلةةق بيممةةة اليةةالم وا ةةت ا ه .وبةةدون هةةاا وذاك نيةةد الطريةةق للةةرب ليسةةون فةةي
لى موان وير (جبةا ووديةان) ييبةدون لةه الطريةق.

حياتنا.
21
20
ان اْلمرسُلو َن ِم َـن اْل َف ِر ِ
ـك ُت َع ِم ُـد ِإ ْن ُكْنـ َ
ـهَ «:ف َمـا َباُل َ
وه َوَنقـاُلوا َل ُ
يس ِـي َ
ينَ ،ف َسـأَُل ُ
اآليات (يو َ " -:)21-20:1وَك َ ُ ْ َ
ِ
يحَ ،والَ ِإيلَِّياَ ،والَ َّ
الن ِب َّي؟»".
َل ْس َ اْل َمس َ

هاا ساا خبيث ليدطاوا الميمدان ويدينوه-:

35

األناجيل – أنجيل يوحنا(اإلصحاح األول)

 -1التهمة األولى :أنه ييمد بدون ذن السن دريم ،فكأنه سحب من م سلطان م.

 -2التهمة الاانية :هم اانوا ييمدون األمم في حالة ن مام م للي وديةة ،فكيةف ييمةد الميمةدان الشةيب المقةدس

وهو ليو المسيا .هم يريدون لداق ت مةة هانةة األمةة الي وديةة لةه لكةن م لةم يت ةاوا قة ار اًر ضةده بسةبب محبةة
الشيب له بالرلم من رف

م له ،لال أحةرج م سةاا المسةيح ل ةم "ميموديةة يوحنةا مةن السةماء اانةت أم مةن

الناس (مر.)01:00
اء ،و ِ
اآليات (يو 26" -:)22-26:1أَجابهم يوحَّنا ِنق ِائال«:أََنا أ ِ
لك ْن ِفي َو ْس ِط ُك ْم َنق ِائ ٌم َّال ِذي َل ْس ُت ْم َت ْع ِرُفوَن ُه.
َ
َ َُْ ُ َ
ُعمُد ِب َم ٍ َ
ِ
22هو َّال ِذي يأ ِْتي بع ِديَّ ،ال ِذي صار ُنقد ِ
ور ِح َذ ِائ ِه»".
َّاميَّ ،الذي َل ْس ُ ِب ُم ْس َت ِحق أ ْ
َن أ ُ
َ َْ
َح َّل ُسُي َ
َ َ
َُ
نرى هنا تواض الميمدان بالرلم من سمو مرازه فالمسيح

د له بأنه أيمم مواليد النساء .و جابةة الميمةدان هنةا

حيةةرت لجنةةة السةةن دريم .وال نيةةرف بقيةةة قدةةة هةةاه اللجنةةة التةةي لالب ةاً مةةا انسةةحبت ورجال ةةا فةةي حي ةرة .وج ةواب
َّ
الميمدان هنا اأنه يقو "تسألونني ين الميمودية ولماذا أيمد هل أنا المسيح ،والحقيقة فون المسيح الاي تبح ون
ينه هو ِفي َو ْس ِط ُك ْم اآلن ولكنكم َل ْس ُت ْم َت ْع ِرُفوَن ُه = وهنا نقف لكي نتأمل  ..ام من مرة اان المسةيح وسةطنا ،ولةم
ِ
ِ
ِ
ور
َح َّ
ندرك أنه بيننا ،بسبب خطيةة فينةا .فـي َو ْسـط ُك ْم َنقـائ ٌم = هةاه تسةاوي ل ةم ييةون ولكةن م ال يبدةرون .أ ُ
ـل ُس ُـي َ
ِح َذ ِائ ِه = جاء في التلمود أن التلميا يجب أن يقوم لميلمه بول ال دمات التي يقوم ب ةا ال ةادم لسةيده مةا يةدا حةل
سيور حااصه ،ويوحنا بقوله هاا اأنه يقو أنا لست مسةتحقاً أن أكةون تلميةااً للمسةيح بةل خادمةاً لةه .ذاً ال تنشة.لوا
بي وال بميموديتي بل بمن هو أيمم منى بما ال يقاس.

ِ
ِ
آية (يو 21" -:)21:1ه َذا َك ِ
وحَّنا ُي َع ِمُد" .
ان في َبْي َعْبَرَة في َعْب ِر األُْرُد ِن َحْي ُث َك َ
َ
ان ُي َ
َبْيـ ِ َعْبـَـرَة = هةةي يبةةر األردن جنةةوب بحةةر الجليةةل يلةةى بيةةد  01مةةيالً .والموةةان ضةةحل يموةةن يبةةوره لقلةةة يمةةق
مياهه لال سميت بيت يبرة (ويقا أنه اةان هنةاك يبةارة لنقةل النةاس والب ةاص فةي ذلة الموةان ،ويقةا فةي هةاا
الموان يبر بنو سراصيل مة يشةوع) .والميمةدان بةدأ ا ارزتةه فةي الي وديةة يلةى الشةاط .ال.ربةي (مةت .)0:0ولكنةه

يبدو وأنه بدأ اليماد يبر األردن فةي هةاا الموةان .و ة ادة الميمةدان يةن المسةيح أثةارت أذهةان تالميةاه يمةن هةو

المسيح الاي

د له ميلم م.

ظر يوحَّنا يسوع م ْق ِبال ِإَلي ِهَ ،فَقال«:هوَذا حمل ِ
ِ
ِ 21
هللا َّال ِذي َيْرَف ُا َخ ِطَّي َة اْل َعاَلمِ! "
ْ
َ َُ َ َ ُ
آية (يو َ " -:)21:1وفي اْل َغد َن ََ ُ َ َ ُ َ ُ
ُه َوَذا = تقا للبت األنمار لش ص يجيةب أو ضةالة اةان ينشةدها أحةدهم فوجةدها .ونب ةم أن المسةيح سةبق وأتةى

للميمدان لييمده ،وهاا ما ذاره متى ومرقو ولوقا .وفي خال الميمودية رأى الميمدان مةا رده مةن انبتةا السةماء
للمسيح .واآلن يرى الميمدان المسيح فييرفه ويشير له أنه حمل ِ
هللا .وترتيب الحواد فةي هةاا األسةبوع الةاي بةدأ
ََُ
فيه المسيح خدمته-:

 -1أتي المسيح للميمدان لييمده.
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 -2ذهب للبرية ليجرب من بليو.

 -3أتى للميمدان في هاا اليوم ليش د له.
 -4بدأ في اختيار تالمياه.

ونالحظ تكرار المة في الغد هنا  0مرات (ديات  ،)10 ، 0: ، 14فيوحنا اإلنجيلي يتاب المسيح يومةاً بيةوم فةي

أو أسبوع ل دمته.

فى ال.د األولى (دية -: )14يوحنا الميمدان يش د للمسيح.
فى ال.د ال انية (دية -: )0:يوحنا الميمدان يحو تالمياه للمسيح بيد أن أيدهم.

فى ال.د ال ال ة (دية -: )10المسيح يبدأ فى ختيار تالمياه.

واما أن (ت  )0يتاب ال ليقة القديمة يوماً بيةوم .هوةاا فةي بدايةة ال ليقةة الجديةدة يتةاب يوحنةا أيمةا ال ةالق يومةاً
وحَّنا َي ُسو َع
بيوم فى تكوين انيسته خليقته الجديدة .وفي الغد هنا تيني لد يوم أرسل الي ود البي ة لتسةألهَ .ن َ
ظَر ُي َ

ُم ْق ِبال = أتى يسةوع بيةد أن انتدةر يلةى بلةيو ولكةن لمةاذا أتةى؟! المسةيح فةي بةدء خدمتةه يحتةاج ة ادة ويةالن
حتى ييرفه الناس ف اه اللحمة هي لحمة تسليم وتسلم ،المسيح أتى للميمدان لييطيه فرصة أن يش د لةه ويسةتلم
المسيح تالمياه الاين أيدهم له الميمدان م ل ييقوب ويوحنا بنا زبةدي وبطةرس وأنةدراوس .هـوَذا حمـل ِ
هللا َّال ِـذي
َُ َ َ ُ
ـا  =...قال ةةا الميمةةدان بةةرو النبةةوة ،ذ رأي مجمةةل البةةداء فةةي لحمةةة .هةةاه أوضةةح ة ادة يةةن المسةةيح قةةدم ا
َيْرَفـ ُ
نسان ،لكنه نسان مملوء بالرو الاي فتح ييني قلبه .وقوله حمل هللا أي الميين من هللا والمقةدم اابيحةة مقبولةة

مةن هللا .وربمةةا اانةةت يةين الميمةةدان وهةةو يقةو هةةاا يلةةى خةروف البدةةح أو الحمةةل الةاي يقةةدم اابيحةةة صةةباحية
وذبيحة مساصية .واسم الحمل يد يلى لبران المسيح وودايته ولطبه وحنانةه وتسةليمه فالحمةل صةامت ودية  .ال
. ])1::0

يبتح فاه أمام من يجزه (
َخ ِطَّيـــ َة اْل َعـــاَلمِ = قال ةةا ب ةةالمبرد لتش ةةير للمين ةةى الكل ةةي لل طاي ةةا ،وألص ةةل ال طاي ةةا ومب ةةدأها ونبي ةةا .والمس ةةيح ق ةةدم
ال ال لكل اليةالم ولكةن مةن ي لةص هةو مةن يةامن وييتمةد (مةر .)01:01يرفـا= جةاءت فةي الم ةارع بمينةى
يرف ة ويمةةل يرف ة خطايةةا اليةةالم (0يةةو . )::0ويوحنةةا ةةير بةةأن ميموديتةةه ال ترف ة خطايةةا النةةاس بةةل هةةاا الحمةةل

سيرفي ا ،بل هو سين ي سطوت ا (رو +01:1رو.)0:1

74
ِ
ِ
ِ
ِ
ان َنقْبلِي.
آية (يو  " -:)74:1ه َذا ُه َو َّالذي ُنقْل ُ َعْن ُهَ :يأْتي َب ْعديَ ،ر ُج ٌل َص َار ُنقدَّامي ،أل ََّن ُه َك َ
هو يأتي اسابق للمسيح (مال .)0:0ولكن المسيح األزلي اان قبله كان نقبلى.

صار نقدامي= في الب اء واليممة والمجد.

71
َك ْن أَع ِرُفهِ .
لك ْن
آية (يو َ " -:)71:1وأََنا َل ْم أ ُ ْ ُ
َع ِرُف ُه = لقد يا يوحنا الميمةدان
َوأََنا َل ْم أ ُ
َك ْن أ ْ

لِي ْظهر ِإلسرِائيل لِذلِك ِجْئ ُ أُع ِمُد ِباْلم ِ
اء»".
ُ ََ ْ َ َ َ
َ
َ
فةي البةراري ،ولةم يةرى أحةد لةى يةوم ظ ةوره إلسةراصيل (لةو.)11:0

ويقةةو التقليةةد أن زاريةةا أبةةو الميمةةدان حينمةةا جةةاء يسةةاكر هيةةرودس ليقتلةوا األطبةةا أن زاريةةا قةةا للجنةةد سأسةةلمه
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ليوم من الموان الاي أخاته منه ،وجري لى ال يول يحمل ابنه بين ذراييه والجند يجةرون وراءه فلمةا بلة ال يوةل

أمس بقرون المابح وصرخ هلل ف طبه مالك الرب من بين ذراييه وطار به لى البريةة ،فلمةا لةم يجةده الجنةد قتلةوا

أباه زاريا بالسيف ،وأما يوحنا فقد ظل في البرية حتةى ابةر وصةار يافيةاً ،ف ةو لةم يةرى المسةيح بةالرلم مةن أن لةه
ق اربةةة جسةةدية ميةةه .والميمةةدان يقةةو هةةاا حتةةى ال يمةةن أحةةد أنةةه يشة د للمسةةيح بسةةبب هةةاه الق اربةةة .وهةةو يااةةد أنةةه
يش د له بسبب ما رده مةن انبتةا السةموات لةه حةين جةاء لييتمةد منةه ،فيةرف مةن هةاه اليالمةة أنةه ابةن هللا .وربمةا

هو يرفه بالجسد ولكن الةرو أيلةن لةه مةن هةو .ونحةن حتةى نيةرف المسةيح يلينةا أن نتةوب فةييلن لنةا الةرو يةن

المسيح.

72
ِ
وحَّنا َنقائالِ«:إني َنق ْـد َأرَْيـ ُ
اآليات (يو َ " -:)77-72:1و َش ِه َد ُي َ
77
لك َّـن َّال ِـذي أَرسـَل ِني ألُع ِم َـد ِباْلم ِ
َك ْـن أَع ِرُفـهِ ،
ـاء،
َعَلْي ِهَ .وأََنـا َل ْـم أ ُ
ْ ُ
َ
َْ
َ
وح اْلُقُد ِ
س" .
الر ِ
َعَلْي ِهَ ،فه َذا ُه َو َّال ِذي ُي َع ِمُد ِب ُّ

هنا نجد

ادة يوحنا اإلنجيلي بأنه سم من الميمدان

ـازال ِم ْاـل حمامـ ٍة ِمـن َّ ِ
وح َن ِ
اس َـتَقَّر
ُّ
َ
الـر َ
الس َـماء َف ْ
َ ََ َ
وح َن ِ
ـازال َو ُم ْس َـت ِقًّار
ـال لِـيَّ :ال ِـذي َت َـرى ُّ
َذ َ
الـر َ
اق َنق َ

ادته ين المسيح.

رأي ـ الــروح= هةةو رأى ر يةةا ليةةر ياديةةة ،رأى حمامةةة ويةةرف أن ةةا هةةي الةةرو القةةدس وقةةد سةةتقر يلةةى المسةةيح.
واانت هاه يالمة ميطاة له لييرف أن هاا هو المسيح ابن هللا .ونالحظ أن هللا حين ظ ر في الي د القديم لبني
سةراصيل حةدثت بةةروق وريةود وزالز  ،ولكةةن الي ةد الجديةةد ي ةد السةالم ،يحةةل فيةه الةةرو القةدس يلةةى هيعةة حمامةةة

رم اًز للسالم .فالمسيح أتي وهو مل السالم.
ُم ْس َت ِقًّار= ثابتاً ألنه رتا وصار حلوله في الكنيسة ثابتةاً مستق ار  .فالكنيسةة هةي جسةد المسةيح .و ارجة (تة )0:1

فلقد ُحرم البشر من سونى الرو القدس بسبب خطاياهم.
أَرسَل ِني ألُع ِم َد ِباْلم ِ
اء هللا أرسل يوحنا الميمدان لييمد التاصبين ايالمة يلي توبت م  ،والماء للتنميف  ،والتوبةة
َ
َْ
َ
تنقةةي وت.سةةل  ،واةةل مةةن يتنقةةى قلبةةه سةةييرف المسةةيح  ،وهةةاا هةةو ال ةةدف االو مةةن رسةةالية يوحنةةا  .أمةةا ال ةةدف
ال انى واألهم فكان لييمد المسيح  ،فياسو المسيح سر الميمودية الاى هو دفن م المسيح ( بالنزو فةي المةاء

)  ،وقيامةةة ميةةه (بةةال روج مةةن المةةاء) ارجة رو . 1فاالنسةةان ال يموةةن أن يحيةةا فةةى المةةاء  ،وبالتةةالى فةةالنزو فةةى
الماء يينى بال رورة موت االنسان.

َن ه َذا هو ابن ِ
هللا»".
آية (يو َ 70" -:)70:1وأََنا َنق ْد َأرَْي ُ َو َش ِه ْد ُت أ َّ
َُ ْ ُ
هنا نجد ادة يلنيةة مةن الميمةدان ،أن المسةيح هةو ابةن هللا المسةيا المنتمةر ،وألن الميمةدان يةرف أنةه ابةن هللا،
قةةا "أنةةا لسةةت أهةالً أن أحةةل سةةيور حااصةةه" وهةةاه ال تقةةا يةةن نسةةان م مةةا اةةان مراةزه .وقةةا ينةةه سةةييمد بةةالرو

القدس ،ومن الاي لةه هةاا السةلطان سةوى ابةن هللا ،واانةت اليالمةة التةي ب ةا ييةرف أنةه المسةيح هةي حلةو الةرو

القةدس احمامةةة يليةةه .وا يةةرون أيطةةاهم الةةرو القةةدس أن ينطقةوا بةةأن المسةةيح هةةو ابةةن هللا (بطةةرس مةةت،01:01
ن ناصيل يو ،14:0مرثا يو 11-11:00واأليمى أو مداف ين المسةيح دمةن ب ةاا يةو .)01:4ومةن يةرى وييةرف

يش د.
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76
71
ـان ِمـن َتالَ ِم ِ
ِ
ظ َـر ِإَلـى َي ُسـو َع
يـذ ِهَ ،فَن َ
وحَّنـا َو ِانقفـا ُه َـو َوا ْثَن ِ ْ
اآليات (يـو َ " -:)72-71:1وِفـي اْل َغـد أَْيضـا َك َ
ـان ُي َ
اشياَ ،فَقال«:هوَذا حمل ِ
هللا!»َ 72 .فس ِمعه ِ
مِ
التْل ِمي َذ ِ
ان َي َت َكَّل ُمَ ،ف َت ِب َعا َي ُسو َع" .
َ َُ
َ َُ َ َ ُ
َ
هنا نجد أن يوحنا يحو تالمياه للمسيح بيد أن يرف أنه ابن هللا .هوَذا حمل ِ
هللا = لقد سبق الميمدان وقال ا
ُ
َُ َ َ ُ
(دية  )14فلماذا يوررها؟ المينى هنا ،أنه يقو لتالمياه لماذا ال تتبياه ،لقد نت ت م متي ميوم.

والدارسين يقولون أن هاه األحدا

جرت قبل البدح األو للمسيح.

ونحن اآلن في ن اية خدمة الميمدان وبدء خدمة المسيح .وهاه األحدا

هنا جرت في الي ودية قبل أن ينطلق

الرب لى الجليل.
ولقد التدق يوحنا اإلنجيلي بالسةيد المسةيح منةا أو يةوم ل دمتةه ،ف ةو اةان تلميةااً للميمةدان .وهةو أحةد التلميةاين

المااورين في دية ( )0:والتلميا اآلخر هةو أنةدراوس ديةة ( .)11وايةادة يوحنةا ف ةو ال يةاار اسةمه تواضةياً منةه.
ولكةةن مةةن المااةةد أن التلميةةا اآلخةةر هةةو يوحنةةا اإلنجيلةةي ااتةةب اإلنجيةةل الةةاي يةةروى القدةةة بدقةةة ةةديدة حتةةى أنةةه
ياار الساية (دية . )04

وهو في دية ( )0:ياار أن م تلمياين فالش ادة تكون باثنين (يو )01:1وأندراوس هو أخو سميان بطرس.
والتلمياان سا ار وراء يسوع دون أن تكون ل ما الجرأة يلى الحديث ميه.

71
ال َل ُهما«:ما َذا َت ْطُلَب ِ
ِ
ان؟» َفَقاالََ«:ربِيَّ ،ال ِذي
اآليات (يوَ " -:)11 – 71 :1فاْل َت َف َ َي ُسو ُع َوَن َ
ظَرُه َما َي ْتَب َعانَ ،فَق َ َ َ
71
ِ
ِ
ان َي ْم ُك ُثَ ،و َم َك َاا ِعْن َد ُه ذلِ َك
ظَار»َ .فأ ََتَيا َوَن َ
ال َل ُه َماَ «:ت َعاَلَيا َواْن ُ
ظَار أَْي َن َك َ
َت ْفس ُيرُهَ :يا ُم َعل ُم ،أَْي َن َت ْم ُك ُث؟» َفَق َ
04
ِ
ان ب ْطرس و ِ
ِ
الساع ِة اْلع ِ
احدا ِم َن اال ْثَنْي ِن َّ
وحَّنا
اشَرِةَ .ك َ
اْلَي ْوَمَ .وَك َ
الل َذْي ِن َسم َعا ُي َ
س أَ ُخو س ْم َع َ ُ ُ َ َ
ان أَْن َدَر ُاو ُ
ان َن ْح َو َّ َ َ
02
01
ِ
ِ
ِ
ِ
اء ِب ِه ِإَلى َي ُسو َع.
اه .ه َذا َو َج َد أ ََّوال أ َ
اه ِس ْم َع َ
ال َل ُهَ «:نق ْد َو َج ْدَنا َمسَّيا» َّالذي َت ْفس ُيرُه:اْل َمس ُ
َخ ُ
َوَت ِب َع ُ
يحَ .ف َج َ
انَ ،فَق َ
07
َفَن َ ِ ِ
ِ
َّ ِ
ِ
ع
سِ .في اْل َغد أََرَاد َي ُسو ُ
ال« :أَْن َ ِس ْم َع ُ
ان ْب ُن ُيوَنا .أَْن َ ُت ْد َعى َص َفا» الذي َت ْفس ُيرُهُ :ب ْطُر ُ
ظَر إَلْيه َي ُسو ُع َوَنق َ
ِ ِ ِ
ِ
يلَ ،فوج َد ِفيُلُّبس َفَقال َله«:ا ْتبع ِني»00 .وَكان ِفيُلُّب ِ
ِ
س
أْ
َ َ
َن َي ْخُر َج ِإَلى اْل َجل ِ َ َ
َ ُ َْ
س م ْن َبْي َصْي َدا ،م ْن َمديَنة أَْن َدَر ُاو َ
ُ
َ
َّ ِ
ِ
ِ 01
ِ
النام ِ
وسى ِفي َّ
اء َي ُسو َع ْاب َن
س .فيُلُّب ُ
َوُب ْطُر َ
ال َل ُهَ «:و َج ْدَنا الذي َك َت َب َعْن ُه ُم َ
وس َواألَ ْنبَي ُ
يل َوَنق َ
س َو َج َد َن َاَنائ َ
ُ
الن ِ
اصرِة»َ 06 .فَقال َله َن َاَن ِائيل«:أ ِ
يوسف َّال ِذي ِمن َّ ِ
ِ
َم َن َّ
اصَرِة ُي ْم ِك ُن أ ْ
ال َلهُ
َ ُ
ُ ُ َ
َ
الن َ
َن َي ُكو َن َش ْي ٌء َصال ٌح؟» َنق َ
ُ
01
02
يلي حًّقا الَ ِغ َّ ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِِ
ال
ال َواْن ُ
ال َعْن ُهُ «:ه َوَذا ِإ ْسَرائ ٌّ َ
فيُلُّب ُ
ش فيه»َ .نق َ
يل ُم ْقبال إَلْيهَ ،فَق َ
ظْر»َ .وَأرَى َي ُسو ُع َن َاَنائ َ
سَ «:ت َع َ
01
ِ ِ
ِ
ِ
َن َدع ِ
ِ
اب
ال َل ُهَ «:نقْب َل أ ْ َ َ
س َوأَْن َ َت ْح َ التيَنةَ ،أرَْي ُت َك» .أ َ
يل«:م ْن أَْي َن َت ْع ِرُفني؟» أ َ
اق فيُلُّب ُ
َج َ
َج َ
اب َي ُسو ُع َوَنق َ
َل ُه َن َاَنائ ُ
14
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
آمْن َ أل َِني ُنقْل ُ َل َك
يل!» أ َ
َج َ
اب َي ُسو ُع َوَنق َ
ال َل ُهَ«:يا ُم َعل ُم ،أَْن َ ْاب ُن هللا! أَْن َ َمل ُك إ ْسَرائ َ
يل َوَنق َ
َن َاَنائ ُ
ال َل ُهَ «:ه ْل َ
11
ِإِني أرَي ُتك َتح ِ
ِ
التيَن ِة؟ سوف َترى أَع َ ِ
اء
ق اْل َح َّ
ال َل ُه«:اْل َح َّ
اآلن َتَر ْو َن َّ
َْ َ َْ
ول َل ُك ْم :م َن َ
َْ َ َ ْ
الس َم َ
ق أَ ُنق ُ
ظ َم م ْن ه َذا!» َوَنق َ
م ْف ُتوحة ،ومالَ ِئ َك َة ِ
هللا َي ْص َعُدو َن َوَيْن ِزُلو َن َعَلى ْاب ِن ِ
اإل ْن َس ِ
ان»" .
َ َ ََ
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71
ال َل ُهما«:ما َذا َت ْطُلَب ِ
ِ
ان؟» َفَقاالََ«:ربِيَّ ،ال ِذي َت ْف ِس ُيرُه:
آية ( يوَ " -:)71 :1فاْل َت َف َ َي ُسو ُع َوَن َ
ظَرُه َما َي ْتَب َعانَ ،فَق َ َ َ
َيا ُم َعلِ ُم ،أَْي َن َت ْم ُك ُث؟»".

فيما سبق رأينا الميمدان اسابق للمسيح و اهد له بأنه بن هللا .ورأيناه يحو تلمياين له وهما يوحنا اإلنجيلي

نبسه وأندراوس للمسيح قاصالً هاا هو حمل هللا ورأينا التلمياين يسيران وراء المسيح في خجل دون أن يسأاله

يعاً ،ولكن ما في أيماق ما اانا قد ت اا ق ار اًر بأن يتبياه .والمسيح الاي ي تار تالمياه بدأ هو وبادرهما بالساا
ماذا تطلبان= هاه تشبه باليامية "ياوزين يه" حتى ُي َس ل م مت ما فيتكلمان وييلنا أن ما يريدان أن يوونا تالميااً
له .هو يشجي ما ليتكلما .واآلن السيد يطلب من ال منا أن يحدد موقبه ،ماذا نريد منه؟ هل نريد ماديات أو
نريده هو لش ده .هنا نجد أن المسيح هو الاي يبدأ ويسيى وراء ال نبو .بل نجده يبحث ين ددم بل وين

قايين حينما أخطأ االهما.

رابي أو ربي= لقب يطلق يلى أيمم يلماء الي ود وميلمي م .ولقب ُم َعلِم درجات (راب /رابي /رابوني).
71
ِ
ِ
ان
ظَار»َ .فأ ََتَيا َوَن َ
ال َل ُه َماَ «:ت َعاَلَيا َواْن ُ
ان َي ْم ُك ُثَ ،و َم َك َاا عْن َد ُه ذل َك اْلَي ْوَمَ .وَك َ
ظَار أَْي َن َك َ
آية ( يوَ " -:)71 :1فَق َ
الساع ِة اْلع ِ
اشَرِة" .
َن ْح َو َّ َ َ

تعاليا وأنظ ار= فالمسيح أراد أن ييرف االهما أنه نسان متواض يقيم في موان متواض حتى ال يمنا أنه يقيم

في قدر ،ييرفاه يلى حقيقته .نساناً فقي اًر ال يمل يعاً ،وحتى ال يتوهما أن ما سيملكان ميه ويوون ل ما جاه
أرضي .ولكن ..تعاليا وأنظ ار= هي ديوة لل برة الش دية م يسوع هاه تشبه قو داود "ذوقوا وانمروا ما أطيب
الرب" فمن يريد أن ييرف المسيح يأتي لينمر ويتاوق فيبر ويقرر اإللتداق به فكالم الحياة األبدية هو ينده.

حقاً هو لم َيي ِد بالجاه األرضي بل بالحياة األبدية والبر السماوي الاي يمأل القلب هنا يلى األرب وفي السماء.
وهاه ديوة الرو القدس والكنيسة لكل واحد "تيا " (ر  .)01:11وقد ق ى يوحنا وأندراوس اليوم م المسيح

(ما أحلى أن نق ي يوماً م يسوع) حتى الساعة العاشرة بالتوقيت الي ودي أي الرابية بيد الم ر ،واانوا

مساء والتي
منب رين بتيليمه واالمه وأقواله ،ويوحنا بيد 11سنة ما از ياار الساية التي ترك في ا بيت يسوع
ً
قرر في ا أن ال يتراه اليمر اله ذ ينده الحياة .الساية التي أدرك في ا أنه يحب المسيح ألن المسيح أحبه أوالً.

يموماً في بداية ميرفة اإلنسان بالمسيح  ،ييطيه المسيح ا ي اًر من البر الروحي  ،يمل يااره اإلنسان اليمر

كله ويشجيه يلى اإلستمرار وسع التجارب.

04
ِ
ان ب ْطرس و ِ
ِ
احدا ِم َن اال ْثَنْي ِن َّ
وحَّنا
اآليات (يوَ " -:)02 – 04 :1ك َ
الل َذْي ِن َسم َعا ُي َ
س أَ ُخو س ْم َع َ ُ ُ َ َ
ان أَْن َدَر ُاو ُ
02
01
ِ
ِ
ِ
ِ
اء ِب ِه ِإَلى َي ُسو َع.
اه .ه َذا َو َج َد أ ََّوال أ َ
اه ِس ْم َع َ
ال َل ُهَ «:نق ْد َو َج ْدَنا َمسَّيا» َّالذي َت ْفس ُيرُه:اْل َمس ُ
َخ ُ
َوَت ِب َع ُ
يحَ .ف َج َ
انَ ،فَق َ
َفَن َ ِ ِ
َّ ِ
ِ
س" .
ال« :أَْن َ ِس ْم َع ُ
ان ْب ُن ُيوَنا .أَْن َ ُت ْد َعى َص َفا» الذي َت ْفس ُيرُهُ :ب ْطُر ُ
ظَر إَلْيه َي ُسو ُع َوَنق َ
أندراوس بيد زيارته للمسيح يرف ودمن أنه المسيح فديا أخوه سميان  .نقد وجدنا= أي أنا ويوحنا ،وقد ييني أن

األمة الي ودية وجدت المسيا ،ف م اانوا يبتشون الكتب وينتمرون المسيا .وهاه البد أن تكون ا ارزة ال خادم،
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يلينا أن نتاوق حالوة المسيح ،ونقو قد وجدنا مسيا .ولكن من لم يجد المسيح أوالً لن يستطي أن يأتي بأحد

للمسيح .أندراوس أخو سمعان= فسميان بطرس صار األ ر .هذا وجد أوال= هاه تيني واحدة من ثنين-:
أ.

ن ال من أندراوس ويوحنا ذهب ليديو أخاه فأندراوس ذهب ليديو سميان ويوحنا ذهب ليديو

ييقوب ليتتلماا يلى المسيح ،وأندراوس َو َج َد سميان أوال وأتى به للمسيح قبل أن يأتي يوحنا بييقوب
للمسيح.

ب .ربما ذهب أندراوس ويوحنا ليبح ا ين سميان أخو أندراوس ووجده أندراوس أوال قبل أن يجده يوحنا.
والحظ أن أندراوس لم يحسد أخوه بطرس ذ صار أحد األيمدة ،وأندراوس هو الاي دياه .والحظ

أن من ييرف يسوع يسيى ألن ييرفه اآلخرون (مز +0:-01:1:نش. )1:0

صفا= كيبا باآلرامية وتيني حجر .وباليونانية بتروس  petrosأي بطرس ونالحظ أن في (مت )01:01المسيح
يييد التأكيد يلى هاا اإلسم بيد أن يترف بطرس أن المسيح هو بن هللا .ونالحظ أن المسيح هنا يرف سم

سميان بن يونا من نبسه ولم ي بره أحد .وأن المسيح َليَّر سم سميان لى بطرس اما َل َّير سم برام لى براهيم
وساراي لى سا رة ..ارة لبدء حياة جديدة .ولير المسيح سم يوحنا وييقوب أخيه فدا ار بوانرجو أي بني
الريد .وهواا ت.ير الكنيسة سم الكاهن بيد سيامته أو الراهب أو األسقف أو البطريرك

الجديدة تارااً حياته القديمة.

ارة لحياته وخدمته

ونالحظ أن بيد هاا التيارف ياد التالميا لى حيات م القديمة وم نت م السابقة في صيد السم  ،لى أن دياهم

المسيح ليتراوا م نت م القديمة ويتبيوه (مت .)11-01:1وما جاء هنا في هاه اآليات من نجيل يوحنا من
التيارف الاي حد

بين المسيح وبين بطرس وأنداروس ويوحنا وييقوب يبسر ما جاء في (مت )11-01:1من

حيث اإلستجا بة البورية لديوة المسيح وترا م الشباك ،ذ هم اانوا قد سبق وأيجبوا بالمسيح وقرروا أن يتتلماوا

له .وبيد هاا ثبت المسيح يمان م بميجزة صيد السم الك ير (لو .)00-0::فالمسيح ال يجبر أحداً أن يتبيه،
وال هو ينده يدا سحرية يشير ب ا ألحد أن يتبيه فيتبيه .بل أقن هاالء التالميا فتبيوه ( ر .)1:11أن

سمعان= ذاً هاا يالن بأنه ييرف سمه .تدعى صفا= يالن بأن المسيح اشف مستقبله ومجاهرته باإليمان.
مسيا الذي تفسيره المسيح= مسيا هي الدي.ة اليونانية للكلمة اآلرامية مشيحا واليبرية مشيح واليربية مسيح،
وألن يوحنا اان يوتب لألمم فسر المة مسيا .والمسيح أي الممسو بالرو القدس ليقوم بيمل البداء.
والحظ أن يوحنا ال ياار أن ما وجدا ييقوب ف و ال ياار أخوه.

07
ِ
ِ
َن َي ْخُر َج ِإَلى اْل َجلِ ِ
ال َل ُه«:ا ْتَب ْع ِني».
– ِ " -:)00في اْل َغد أََرَاد َي ُسو ُع أ ْ
يلَ ،ف َو َج َد فيُلُّب َ
س َفَق َ
ِ ِ ِ
ِ
س" .
س َوُب ْطُر َ
َبْي َصْي َدا ،م ْن َمديَنة أَْن َدَر ُاو َ

اآليات (يو07 :1
00وَك ِ
س ِم ْن
َ َ
ان فيُلُّب ُ
في الغد= هاه ثالث مرة يقا في ا في ال.د .ف نا يوحنا اإلنجيلي يتاب أحدا

األسبوع األو ل دمة المسيح يوماً

بيوم .ومن هاه اآلية نتقل المسيح من خدمة الي ودية لى خدمة الجليل .وفي خال هاه المدة للمسيح في

الي ودية لم يدن

 .سوى ختيار تالمياه والتيرف يلي م.
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وفيلبس كان قد سم من بطرس وأندراوس ين يسوع ف و من مدينت ما فتب يسوع ذ دياه .ويسوع دياه هو
أي اً قبل ذهابه لى الجليل .واان فيلبو أو من دياه يسوع.
من مدينة أندراوس وبطرس.
من بيت صيدا
من :هنا تبيد مدينة المييشة واإلقامة

من :هنا في الل.ة اليونانية تبيد مدينة الميالد وهي

كبرناحوم.
ذن فيلبو اان من بيت صيدا (في الجليل وتيني بيت الديد فأللب سوان ا صيادي سم

وهاالء تحولوا

صيادين للناس) .وهي مدينة أندراوس وبطرس واان أو صيد (إلنسان بدال من السم ) ألندراوس هو بطرس

وأو صيد لبيلبو هو ن ناصيل ،وهو من مواليد ابرناحوم م ل بطرس وأندراوس فكان صديقاً ل ما منا فترة

الطبولة .ويقو التقليد أن فيلبو هو الاي ذ دياه المسيح يتار قاصالً أنه يطلب أن يدفن أباه أوالً فقا له
المسيح دع الموتى يدفنون موتاهم و تبيني (مت.)11:1

ِ
ِ 01
ِ
النام ِ
ال َل ُهَ «:و َج ْدَنا َّال ِذي َك َت َب َعْن ُه م َ ِ َّ
اء
آية ( يو " -:)01 :1فيُلُّب ُ
وس َواألَ ْنبَي ُ
يل َوَنق َ
س َو َج َد َن َاَنائ َ
وسى في ُ
ُ
الن ِ
ف َّال ِذي ِم َن َّ
اصَرِة»".
وس َ
َي ُسو َع ْاب َن ُي ُ

وجدنا= ذاً اان هناك نبوس ا يرة تدرس وتبتش وتنتمر المسيح بأمانة .وهاالء وجدوه .ويبدو أن ال من أتته
الديوة و ستقبل ا ببر تحو لى اارز .ال من تاوق لاة اللقاء م يسوع يديو اآلخرين .ون ناصيل من قانا الجليل

(يو .)1:10ولالباً وجد فيلبو ن ناصيل في قانا نبس ا .ون ناصيل هو برثولماس وندرك هاا من مقارنة (مت0:01
م مر )04-01:0فكالهما ألدق سم برثولماس ببيلبو فمن ياار ن ناصيل ال ياار برثولماس .وبمقارنة

(يو 1:10م أع )00:0نجد أن يوحنا ي

سم ن ناصيل بيد توما وي يه لوقا في سبر أيما الرسل يلى أنه

برثولماس بيد توما أي اً .كتب عنه موسى= (تث +0::01يو )11::ذاً فيلبو اان دارساً للكتاب المقدس.

يسوع إبن يوسف= هاا هو اإلسم الاي ُيرف به المسيح في الناصرة التي ق ى في ا أللب فترات حياته يلى
األرب.

ِ
الن ِ
آية ( يوَ 06" -:)06 :1فَقال َله َن َاَن ِائيل«:أ ِ
ِ
َم َن َّ
ال
اصَرِة ُي ْم ِك ُن أ ْ
َ ُ
ال َل ُه فيُلُّب ُ
سَ «:ت َع َ
َن َي ُكو َن َش ْي ٌء َصال ٌح؟» َنق َ
ُ
ظْر»".
َواْن ُ
هم اي ود اانوا يتدورون أن المسيح يوون يميماً وي رج من مدينة يميمة (يو( ):1:1أو بحسب النبوات
ي رج من بيت لحم) .واان الي ود حتى الجليليين يحتقرون سوان الناصرة ربما ألن ا ص.يرة وربما إلختالط أهل ا

بالوثنيين وتجارت م مي م .ف ل ي رج المسيح من مدينة ص.يرة االناصرة؟! واان رد فيلبو اليملي تعال وأنظر،

لي تبر المسيح اما ختبره فيلبو ودمن به" ..ذوقوا وأنمروا ما أطيب الرب" هاه طريق ال من تاوق الرب.
02
ش ِف ِ
ِ ِ ِ
ِ
ال َعْن ُهُ «:ه َوَذا ِإ ْسَرِائيلِ ٌّي َحًّقا الَ ِغ َّ
يه»".
يل ُم ْقبال إَلْيهَ ،فَق َ
آية ( يوَ " -:)02 :1وَأرَى َي ُسو ُع َن َاَنائ َ
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ال غش فيه= أي مستقيماً ال يلتوي وال يواب وال ييرف ال.ش والرياء .يطلب بددق أن ييرف هللا ،ويطلب وجه
هللا اما ينب.ي أن يوون اإلسراصيلي (رو .)14-11:1و سراصيل هو اإلسم الاي أخاه ييقوب ألنه جاهد م هللا
والناس وللب (ت  .)11:01وال يقدد جنسيته أو قوميته.

01
ِ
ِ
َن َدع ِ
ِ
س َوأَْن َ
ال َل ُهَ «:نقْب َل أ ْ َ َ
يل«:م ْن أَْي َن َت ْع ِرُفني؟» أ َ
اق فيُلُّب ُ
َج َ
اب َي ُسو ُع َوَنق َ
ال َل ُه َن َاَنائ ُ
آية ( يوَ " -:)01 :1نق َ
َتح ِ
التيَن ِةَ ،أرَْي ُت َك»".
َْ

من أين تعرفني= يبدو أن وصف السيد المسيح ين ن ناصيل اان له مينى يند ن ناصيل جيله يشير أن يسوع
ييرفه وتبسير وأن تح التينة رأيتك= حسب ما جاء في تقليد قديم ..أن جنود هيرودس ذ جاءوا ليقتلوا أطبا

بيت لحم ،أخبت أم ن ناصيل بن ا في سبع وضيته تحت التينة وخبأته في ا فلم يجده جنود هيرودس ،وهاه القدة

ال ييرف ا سوى ن ناصيل وأمه فقع ،لال ُذه َل ن ناصيل ذ أخبره ب ا المسيح ،ذ ير أن ال  .م بي ين يينيه.
تح = ل.وياً تشير إلختباء  .تحت  ..وقد يشير المينى يموماً ألن التينة ل ا مينى في حياة ن ناصيل اأن
يوون له ذاريات روحية وهو يدلي تحت ا .ذاً ب اا ف م ن ناصيل أن المسيح مطل يلى المشاير الروحية أي اً.
ذاً هو فاحص القلوب.

01
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
يل!»" .
آية ( يو " -:)01 :1أ َ
َج َ
ال َل ُهَ«:يا ُم َعل ُم ،أَْن َ ْاب ُن هللا! أَْن َ َمل ُك إ ْسَرائ َ
يل َوَنق َ
اب َن َاَنائ ُ
دمن به ذ رده قاد اًر مقتد اًر ييرف ال  .ف من أنه المسيا المنتمر .والي ود يب مون أن هللا هو مل

الحقيقي .واان ختيارهم لشاو ملكاً رف اً هلل امل

سراصيل

ل م .واان ن ناصيل هو أو من ايترف من التالميا بأن

المسيح هو بن هللا (الميمدان قال ا قبله) .المسيح لم يقل له طوباك ..لحماً ودماً لم ييلنا ل  ..بل أبي .ألن
بطرس اان ييني ا اما أيلن ا له هللا احقيقة الهوتية .أما ن ناصيل ف و يقدد أن المسيح هو مل سيييد المل

إلسراصيل .ن ناصيل قددها بمينى ي ودي بحت.

14
ِ ِ
ِ
ِ
ف َتَرى
آمْن َ ألَني ُنقْل ُ َل َك ِإني َأرَْي ُت َك َت ْح َ التيَنة؟ َس ْو َ
آية ( يو " -:)14 :1أ َ
َج َ
اب َي ُسو ُع َوَنق َ
ال َل ُهَ «:ه ْل َ
ظ َم ِم ْن ه َذا!»" .
َع َ
أْ

المسيح يقدد أنه سوف يرى أيما وميجزات يجيبة يبيل ا المسيح بسلطان بل هو في المستقبل سيدرك أن
المسيح بالهوته م تبي وراء هاا الجسد المتواض .

11
السماء م ْف ُتوحة ،ومالَ ِئ َك َة ِ
ِ
ن
هللا
ق اْل َح َّ
ال َل ُه«:اْل َح َّ
ول َل ُك ْم :م َن َ
ق أَ ُنق ُ
آية ( يوَ " -:)11 :1وَنق َ
اآلن َتَر ْو َ َّ َ َ َ َ َ َ
َي ْص َعُدو َن َوَيْن ِزُلو َن َعَلى ْاب ِن ِ
اإل ْن َس ِ
ان»".

من بدء تجسد المسيح صار هو الدلة بين السماء واألرب ،فالدلح قد تم وصار اإلبن هو طريقنا للسماء لقد

صار جسد المسيح طريقاً حياً حدي اً ندخل به لألقداس (يب ])11-04:01وهاه اآلية في ا

ارة لر يا ييقوب

ذ رأى سلم مندوبة يلى األرب ورأس ا يمو السماء وهوذا مالصكة هللا صايدة ونازلة يلي ا (ت .)01:11
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والسلم هو رمز للمسيح فبه نديد للسماء وهو الاي نز ليديدنا .وبه صار الدلح فديدت المالصكة ونزلت

يلى البشر ،والمسيح بالهوته يسمو لى أيلى السموات وبناسوته نز لألرب ليديد به وبنا للسماء لنكون في
المجد .ولقد رأى سطبانوس فيالً السماء مبتوحة ،ثم ردها بولو الرسو في الر يا في طريقه لى دمشق ،وردها
يوحنا في ر ياه .ولكن المقدود أن السماء نبتحت لتنسوب مراحم هللا يلى البشر .و نبتحت السماء

بيد ذل

يالمة يلى الدلح بين السماء واألرب ،فالمالصكة صارت تأتي وتيود ،وتأتي لتأخا أروا

البشر للسماء.

والمالصكة فيالً ظ رت في ميالد المسيح وجاءت مالصكة ت دمه بيد تجربته (مت )00:1وجاء مالك يقويه في

يوم خميو الي د وهو يدلي ،وظ رت المالصكة بيد قيامته وال هاا أيمم من ذار قدة التينة ،فالمالصكة هم

خدام له .واما حد

م المسيح سيحد

م الكنيسة جسده والمالصكة تديد وتنز لت دم اليتيدين أن يرثوا

ال ال (يب )01:0والكنيسة تامن أن المالصكة موجودة مينا داصماً وفي راة مينا وهاا مينى ما نقوله في
القداس ال.ري.وري "الاي ثبت قيام صبوف لير المتجسدين في البشر" .وفي ن اية ال قداس يدرف الكاهن
وح َد المسيح بدليبه السماصيين واألرضيين وجيل ما واحداً .وهم يبرحون بول خاط .يتوب.
مالك الابيحة .لقد َّ
ونحن وهم نقف أمام ير هللا مسبحين .والمسيح قا يصعدون قبل أن يقو ينزلون .ف و أتى ب م يند تجسده

أوالً ثم صاروا يديدون وينزلون.
والحظ أن ن ناصيل قا

بن هللا ،والمسيح يقو ين نبسه أنه بن اإلنسان .ف و بن هللا الاي صار بن نسان

ليحملنا فيه لى السماء ،فدار السلم الاي به نديد للسماء .فحلم ييقوب تحقق في تجسد المسيح وصارت
السماء مبتوحة لإلنسان .هناك ا يرين

دوا بأن المسيح هو بن هللا ،لكن المسيح أطلق يلى نبسه بن

اإلنسان.

هاه الدورة التي رسم ا الرب يسوع هنا في هاه اآلية هي نبس ا التي قيلت في المزمور "طأطأ السموات ونز "

(مز .)4:01المسيح بوجوده وسطنا داصماً أتى بالسماء يلى األرب ،واان هاا بتجسده الاي يرمز له سلم
ييقوب .هو سلم نديد به نحن للسماء بيد أن ن.ادر هاا الجسد ،بل نديد محمولين بالمالصكة (قدة ليازر

وال.ني) .وهو سلم تنز به المالصكة لتوجد وسطنا وتادي لنا خدمات (يب )01:0ثم تديد للسماء .صارت
السماء مبتوحة .والسماء تبر ب اط .واحد يتوب .وحين يديد التاصب للسماء يدخل ألح ان القديسين براهيم

و سحق وييقوب (مت + 00:1لو.)10:01
نرى هنا في هاه اآليات

ادات م تلبة ين المسيح :

-0

ادة يوحنا الميمدان .....هوذا حمل هللا

(دية)14،01

-0

ادة ندراوس .........قد وجدنا مسيا

(دية)10

-:

ادة ن ناصيل ..........أنت بن هللا أنت مل (دية)14

-1
-1

ادة يوحنا الميمدان .....هاا هو بن هللا (دية)01
ادة فيلبو ..........من اتب ينه موسى (دية)1:
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والش ادة تقوم يلى فم ثنان بحسب الناموس.
ادات التالميا.

ونالحظ أن هناك تدرج في

ونرى طرق م تلبة يجاب ب ا المسيح تالمياه والمامنين.

للمسيح طرق م تلبة يجاب ب ا تالمياه ويجاب ب ا المامنين لكي يامنوا ،ال بحسب حاجته ،ف و ييرف

الطريقة التي يجاب ب ا خاصته.
 .0يوحنا وأندراوس أتيا نتيجة

ادة ميلم ما الميمدان ،ثم توطد يمان ما بيد محادثة م المسيح في البيت،

وحوار في الطريق دياهما المسيح ليه.

 .1سميان جاء نتيجة

ادة أخيه أندراوس ،وتوطد يمانه بيد أن المه المسيح وليَّر سمه اا باً له مستقبله،

وميجزة صيد السم (لو.):

دية المسيح القوية فلم يتردد .لقد ذهب المسيح لى

َس َرِته في ا
 .0فيلبو أتى بديوة مبا رة من المسيح ،أ َ
فيلبو ليديوه .ف ناك من أتى للمسيح وهناك من ذهب ليه المسيح.
 .1ن ناصيل جابه المسيح بوشف أسرار ال ييرف ا سواه.

وحتى اآلن ف ناك من ينجاب بيمة ،أو بديوة من أب يترافه ،أو بميجزة باء ،أو ب ربة تأديب ،هللا له

وساصله المتنوية.

يمكن تلخيص اإلصحاح األول فيما يلي:
-0

بن هللا هو الكلمة خالق ال " .به اان ال ".

 - 1هو الحياة وهو النور

 - 0جاء حتى ال من يقبله يدير بناً هلل

ديات ()0+0
ديات ():+1

(دية )01

هاه هي ال ليقة الجديدة ،و بن هللا امسعو ين ال لقة فبه اان ال  .ها هو
يأتي لي لقنا من جديد .وفيه ندير خليقة جديدة (1كو. )01::

 -0والكلمة صار جسداً.

 -1من ملعه نأخا نيمة فوق نيمة
يستيلنه لنا

 -0هو ُي َيرفنا اآلب
 -1الميمدان يش د له أنه حمل هللا الاي يحمل خطية اليالم
واليجيب أن الميمدان هنا يل ص موضوع البداء

 -:الميمدان يحو تالمياه له.

 -1الدلح بين السماء واألرب بواسطة بن اإلنسان .

دية ()01
دية ()01
دية ()01
دية ()14
دية ()01
دية ():0

ب اا يتم تل يص اإلصحا في هاا (الكلمة صار جسدا ليحول لنا األرض إلى سماء) والسماء هي موان

البر  ،وهاا موضوع اإلصحا القادم.
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(إنجيل يوحنا)(اإلصحاح الااني)

عودة للجدول

اإلصحاح الاانى
مقدمة لإلصحاحات 0-2
في اإلصحا األو رأينا المة هللا اللولوس (دية )0وهو بن هللا (دية .)04+01+01صار جسداً أي تجسد
وصار بن اإلنسان (دية .):0فلماذا فيل ذل ؟ اإلجابة نجدها في اإلصحاحات 1-1وتسمى نجيل التجديد.
صحا ( :)1السيد يحو الماء لى خمر .ثم يط ر ال يول .ونب م أن ال يول هو جسده أي الكنيسة.
صحا

( :)0نرى هنا الوالدة الجديدة من الماء والرو  ،ونسم ين أن الحية النحاسية هي رمز للدليب.
فالميمودية تكتسب قوت ا من الدليب .و ادة يوحنا الميمدان ين المسيح ،وأن اإليمان به رط

للحياة األبدية .فالمسيح مات ألجل ال اليالم .لكن من يولد من الماء والرو (ميمودية) ويامن،
صحا

ف اا ي لص" .من دمن ويتمد خلص" (مر.)01:01

( :)1نرى نموذج ليمل المسيح .ف ا هي السامرية ال اطعة تتحو

لى مامنة بل اارزة وهاا هو

التجديد .ومن يتجدد ويمتل .سيقدم يبادة هلل بالرو والحق (رو .)4:0واليبادة تكون في ال موان

وأي موان .ثم نرى ميجزة للمسيح هي باء بن خادم المل  ،هاا في الماهر .لكن الم م في هاه
الميجزة أن ا باء اإليمان .فاإليمان رط للحياة األبدية .والمسيح مستيد لشباء اإليمان ،ولكن

هاا لمن يأتي ليه اما أتى خادم المل هاا .ف من هو وبيته اله (يو .):0:1وهاا هو التجديد،
باء ألرواحنا ،لندبح في المسيح خليقة جديدة (1كو.)01::

ومن صحا ( )1نرى يرس ،فالمسيح هو يريو نبوسنا ،وهو أتى ليحو حياتنا لى فر  ،هللا خلق اإلنسان
في جنة يدن (أي فر ) ،وهو يييدنا للحالة البردوسية األولى أي لحالة البر  ،بيد أن فقدنا هاا البر بسبب

ال طية .ولكن ايف؟ هو حو ماء التط ير الاي اان الي ود يست دمونه في تط ير أجسام م وال ما يأتي من
خارج البيت لى داخل البيت .والمينى أن ال من يحاو أن يط ر نبسه يحو له المسيح حياته لى فر  .ومن

ي مل ،فالمسيح الاي يحب يبه سيط ره ببيض التجارب ،وهاا هو مب وم تط ير ال يول بسوط من الحبا ،

فمن يحبه الرب يادبه (يب .)1-::01ولكن التجارب والتط ير ال فاصدة من م بدون الدليب والميمودية

واإليمان وهاا ما سمينا ينه في صحا ( .)0ثم نرى نموذج لمن يتم تجديده و باءه في صحا (. )1

وب اا فبي صحاحات ( )1-0-1نرى جابة الساا  ..لماذا تجسد بن هللا ،الكلمة اإلل ي .ولكن الحظ في
صحا ( )1أن المسيح يسيى وراء السامرية لتيرفه ،تتيرف يليه اش ص ،وتكتشبه و ذ تيرفه تامن به،
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فتحدل يلى الماء الحى الاى قا ل ا ينه السيد وهو الرو القدس الاى يسوب محبة هللا فى قلوبنا (رو): : :

 .والحب يتحو لى فر (تحويل الماء ل مر) .وهاا ما نجده في ثمار الرو القدس ..،محبة /فر  ..فالمحبة
التي يسوب ا الرو القدس فينا تتحو لى فر داخلنا ونستييد الحالة البردوسية األولى ،بيد أن حولتنا محبة

اليالم لل م وال.م واإلضطراب .
موقف المسيحية من الخمر:

ليو في المسيحية طيام أو راب يقا يليه أنه نجو .فليو ما يدخل البم ينجو اإلنسان بل ما ي رج من

البم .ولكن أن يوون اإلنسان في حالة سور ف اا هو المحرم ،بل يمن من دخو الملكوت .واان الكتاب المقدس
يمن السور يند الي ود .ولكن اان الي ود ييتبرون ال مر لير محرمة بل يطية من هللا .والحظ أنه لم يون
للي ود موانية البر الروحى  ،فالرو القدس لم يون يسون في م  ،والرو القدس اان يحل فقع يلى الملوك

واألنبياء ور ساء الك نة  .لال اانوا يب مون أن طريق البر هو فى األكل والشرب  .لكن م أي اً ييتبرون أن

الس ِور محرم .وأما فى الي د الجديد فالرو القدس هو الاى ييطينا البر وما يدنا فى حاجة لألف ار اليالمية .
ُ
ونحن نستيمل في األسرار المقدسة خمر لير مسورة .وما يحوم اإلنسان المسيحي اآلن ب دو ق ية ال مر
هو أن ال األ ياء تحل لي لكن ليو ال األ ياء توافق أو تبني ،ويلى أن يوون لير مستيبد لش ..والي د

الجديد يشير لق ية هامة وهي ن اان أكل طيام يي ر أخي فلن دكل لحماً لى األبد ..أي ن اانت ق ية
الس ِو ِر ستكون سبب ي رة آلخرين فال دايي لشرب ال مر مطلقاً.
رب ال مر حتى و ن اانت ليست بداف ُ
وراج الشواهد التالية (ت  +)01+11+1::11ت +01:01

+1:1:+4-1:11 +01:01

مز+0::011يا +11:1أر +01:1: +4:1أم+0:11أ  +01::1هو( +00:1أ +)11+01-00::
(

 +)1-0:11رو +00:00لل +10-04::لو0 +01:10كو0 +00::كو0 +01:1تي + )10::تث

(.) 11 :01

اآليات (يو( )11 – 1 :2عرس نقانا الجليل)
اآليات (يو1" -:)11 – 1 :2وِفي اْليومِ َّ ِ ِ
س ِفي َنقاَنا اْل َجلِ ِ
اقَ 2 .وُد ِعي
يلَ ،وَكاَن ْ أ ُُّم َي ُسو َع ُهَن َ
الاالث َك َ
ان ُعْر ٌ
َْ
َ
َ
0
7
ِ
أَْيضا َي ُسو ُع َوَتالَ ِمي ُذ ُه ِإَلى اْل ُعْر ِ
ال َل َها
سَ .وَل َّما َفَر َغ اْل َخ ْمُرَ ،نقاَل ْ أ ُُّم َي ُسو َع َل ُهَ«:لْي َ
س َل ُه ْم َخ ْمٌر»َ .نق َ
ِ
ِ
ْت ساع ِتي بعُد»َ 1 .نقاَل ْ أ ُّ ِ
ِ
وه»َ 6 .وَكاَن ْ ِس َّت ُة
امَأَر ُة؟ َل ْم َتأ َ َ َ ْ
ال َل ُك ْم َفا ْف َعُل ُ
ُم ُه لْل ُخدَّامَِ «:م ْه َما َنق َ
َي ُسو ُعَ «:ما لي َوَلك َيا ْ
2
ِ ِ
َجر ٍ ِ ِ
ِ
اقَ ،ح َس َب َت ْط ِه ِ
ال َل ُه ْم
وعة ُهَن َ
ان م ْن ح َج َارٍة َم ْو ُض َ
أ َْ
ير اْلَي ُهودَ ،ي َس ُا ُك ُّل َواح ٍد م ْطَرْي ِن أَ ْو َثالَ َثةَ .نق َ
1
اآلن َوَنق ِدموا ِإَلى َرِئ ِ
يس اْل ُم َّت َكِإ»َ .فَقَّد ُموا.
ُوها ِإَلى َف ْو ُ
ان َماء»َ .ف َمأل َ
اس َتُقوا َ
َجَر َ
امألُوا األ ْ
ال َل ُه ُمْ «:
قُ .ث َّم َنق َ
َي ُسو ُعْ «:
ُ
ِ
لك َّن اْل ُخد ِ
َ 1فَل َّما َذاق رِئيس اْلم َّت َكِإ اْلماء اْلم َتح ِول َخمرا ،وَلم ي ُك ْن يعَلم ِم ْن أَين ِهيِ ،
اس َتَق ُوا
َّام َّالذ َ
ين َكاُنوا َنقد ْ
َ
َ َ ُ َ َ ْ َ ْ َ َْ ُ
َ َ ُ ُ
َْ َ
14
ِ
ان ِإَّن َما َي َض ُا اْل َخ ْمَر اْل َجِي َد َة أ ََّوالَ ،و َم َتى َس ِكُروا
ال َل ُهُ «:ك ُّل ِإْن َس ٍ
يس اْل ُم َّت َكِإ اْل َع ِر َ
اء َعل ُمواَ ،د َعا َرِئ ُ
يس َوَنق َ
اْل َم َ
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َف ِحيَن ِئ ٍذ ُّ
الدو َن .أ َّ
َما أَْن َ
آم َن ِب ِه
َوأَ ْظ َهَر َم ْج َد ُهَ ،ف َ

َفَق ْد أَبَقي اْل َخمر اْلجِيد َة ِإَلى اآلن!»ِ 11 .
هذ ِه ِبداي ُة اآلي ِ
ات َف َعَل َها َيسو ُع ِفي َنقاَنا اْل َجلِ ِ
يل،
َْ َ َ
ْ َْ
َ
َ
ََ
ُ
َتالَ ِمي ُذ ُه" .

يق أر هاا البدل يوم (00طوبة) وهو اليوم ال الث لييد الم ور اإلل ي (ييد ال.طاس) .اما يقو اإلنجيل "وفي
اليوم ال الث "..وييتبر هاا الييد اليوم األخير من أيياد الم ور اإلل ي (ال يعوفانيا) ذ قيل هنا وأظهر مجده

فآمن به تالميذه  .وهو أظ ر أنه بن هللا الاي حو ماء التط ير لى خمر الي د الجديد الاي يحمل سر
ال ال

 .أيياد الم ور اإلل ي  ]0الميالد (المالصكة تبشر ،والمجوس ييتبرونه ملكاً) ]1 .الختان= المسيح

متمم الناموس  ]0الغطاس (هو بن هللا)  ]1عرس نقانا الجليل (بداية اآليات التي أظ ر في ا مجده) .وهو ييد
سيدي ص.ير.

ونالحظ هنا أن بدء خدمة المسيح اان في يرس فملكوت السموات يشبه يرس (مت +01-1:11مت-0:1:

 + 00مر )11-01:1وفي ن اية اليالم سنجد يشاء يرس ال روف (ر  .)4-1:04فالمسيح هو يريسنا .هو
يريو ال ليقة الجديدة التي أتى لياسس ا .وألن يوحنا لم يستط تدوير المسيح ايريو لجأ ل اه البداية أن

ُيدور المسيح في يرس .وفي هاا اليرس يحو المسيح الماء لى خمر فال مر يشير للبر  .والشيب الي ودي
بسبب خطاياه ما ياد ل م فر (يا .)::0وهاا ما نراه هنا في أن ال مر نبات والمسيح حين حو الماء لى

خمر ف اا يشير لى أنه أتى ليييد ب جة ال ال
قا

والبر لمن فقدها .ونالحظ أن الماء اان للتط ير .والمسيح

مألوا األجران لى ن ايت ا وهاا يشير أنه لكي نبر بب جة ال ال

التي ييطي ا المسيح يلينا أن نبا ال

الج د في ج ادنا لنتط ر فيسوب المسيح نيمته فينا ونبر  .ونرى أن الياراء هي التي يرت بأنه ليو لدي م
خمر ..وهي مازالت تشير بول من هو ليو فرحاً وتتشب له حتى يدخل المسيح حياته فيبر  .وال مر تيبير ين
سر الشراة م المسيح .فالمسيح َح َّو ال مر لى دمه وبدون راة م المسيح أو ب.ياب المسيح ين حياتنا فال

فر  .وقو الياراء ليو لدي م خمر اأن ا تقو للمسيح يلن ين وجودك .وهاه الميجزة تشير لالهوت المسيح

ف و َح َّو مادة لى مادة أخرى .ورأى تالمياه ما فيل ف منوا به ذ أروا مجده .واما يرف تلمياي يمواس المسيح
وقت اسر ال بز ،يرفه التالميا هنا حينما َح َّو الماء لى خمر.

ويحو الماء لى خمر ليبر الناس .وفي هاا
ونالحظ أن المسيح في نجيل يوحنا ُيحو :خبزات ليشب الجموع ُ
ارة لى ال بز وال مر اللاان اانا سبب براة لكل اليالم حين َح َّول ما لى جسده ودمه ليوونا لليالم اله سبب

حياة و ب وفر  .فال بز وال مر هما مادتا سر اإلف ارستيا .ونالحظ أنه اما يبر المامنين بالمسيح يبر

 .)::11وبنو

المسيح ب م .وفر الكنيسة باليريو َيب ََّر ينه النبي (يا .)11:1وفر المسيح بونيسته (
الملكوت حين يشربون من خمر ب جة ال ال سيدراون أنه خمر جيد وأنه لير خمر أف ار اليالم التي ربوها

من قبل ،ف م سيدراون سر الحياة التى أخاوها فى التناو من خمر سر االف ارستيا .وسيدراون أن أف ار اليالم
كم هي خمر رديعة ودون (أف.)01 : :

هاه الميجزة تشير ألن رادة هللا أن نبر "أراكم فتبر قلوبوم" (يو .)11:01وهللا خلقنا ووضينا فى جنة يدن
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فر ) وهاا ما قاله بولو الرسو " فرحوا في الرب ال حين وأقو أي اً فرحوا"

( َي ِد ِن المة يبرية
(في .)1:1والمسيح أتى ألجل هاا ،ليييد لنا البر الاي فقدناه .

اآليات ( )1-0المسيح ترك الي ودية وميه  1تالميا أتى ب م لى هاا اليرس وهم أندراوس /يوحنا /بطرس/
ييقوب /فيلبو /ن ناصيل .من م  1أسماء ي ودية و سمان باليونانية ،فالمسيح جيل اإلثنين واحداً ،وهو أتى لييطي
البر للجمي  .وقانا الجليل واضح أن ا في الجليل (هناك قانا أخرى في لبنان جنوب رق صور).
والمسيح َقَّدس الزواج بح وره يرس قانا الجليل ،وصن الميجزة حتى ال يحد

حرج لليريو وياصلته .فالمسيح

يييش وسع أفراحنا وحياتنا ودالمنا ،يقدس حياتنا وييزينا في دالمنا .ولكن لنرى وننمر من يح ر أفراحنا ،ف اا

البر اان يح ره يسوع وأمه وتالمياه .والمسيح يشارانا أفراحنا يلى أن تكون أف ار مقدسة .والمسيحية هي
نبتا يلى اليالم ،نشارك الناس أفراح م وضيقات م بقلب محب رقيق .والمسيح بالرلم من زهده َح َّو الماء لى
خمر حتى ال ُيحرج اليريو .لال يلينا أن ن ق أنه يدبر ال أمورنا .وقارن م فر دخر ،هو يوم سور
هيرودس فتحو البر لى مأتم ذ قتل الميمدان ،وهاا سوات لدوت الحق .ذاً يلينا أن نسأ أنبسنا هل
المسيح في أفراحنا أم ال ،وايف نبر  .بل نحن حينما نحاو أن نبر بطريقة اليالم دون أن يوون المسيح
وسطنا تتحو أفراحنا لى لم.

اليوم الاالث= لالباً محسوب من ( )10:0ف و اليوم الاي بيد ال.د ،ف و اليوم السادس لأليام التي حوت
الحواد األولى ،ونالحظ أن رقم ( )0هو رقم القيامة ،فالمسيح ستيلن ذاته ايريو ُيبر يروسه الكنيسة
بقيامته .القيامة هي سر فرحنا .والقيامة اآلن لنا هي قيامة من موت ال طية بقوة المسيح.

مالحظة :اليرس يستمر يند الي ود  1أيام (ت  +11-11:14قض)01-00:01

أم يسوع= يوحنا ال ياار سمه وال سم أمه وال الياراء ف ي خالته .ويبدو أنه اانت هناك قرابة بين الياراء وأهل
اليريو ،فاهبت وذهب مي ا يسوع ،والمسيح أخا تالمياه ف و اان ييرف أنه سيم ر مجده هناك فيامنوا به.
(دية :)0ليس لهم خمر= هي مشولة ابيرة ألصحاب البر قطياً (وال مر رمز للبر واأن الياراء تشوو للمسيح
حا البشرية الحزين) هنا لم تحدد الياراء للمسيح ايف يتدرف ،هي وضيت أمامه المشولة وتراته يتدرف
كما يريد ف ي تامن بأن ينده حل لكل مشولة ،وهواا صنيت أختا ليازر ،ذ أرسلتا ليسوع قاصلتين هوذا ليازر

الاي تحبه مريض ،ولم يطلبا

يعاً وهواا ينب.ي أن ندلي .وهنا نرى دور الياراء الشبايي ،ف ي تطلب

المستحيل من بن ا فييطي ا .واان البد لل مر أن تنبا ،فبي وجود المسيح ال يجب أن توجد خمر رديعة،
والياراء تديو بن ا ليدحح الوض وييلن ين ح وره .فرغ

الخمر= ال فر

هللا لير موجود في حياة

الناس ..لال أتى المسيح.
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(دية :)1يا امرأة= أي يا سيدة ( )LADYوهي المة تد يلى االحترام والوقار في ذل الوقت .والسيد قال ا ثانية
وهو يلى الدليب .ولنالحظ-:
 .0ما لي ِ
ولك= لقد بدأ يملي ال الصي و نت ى زمن خ ويي للمشورات البشرية .وبدأ تنبيا رادة اآلب فقع.
 .1ليو في ا حتقار للياراء فمن أوصى بوكرام الوالدين لن يحتقر أمه .بل قا الكتاب أنه "كان خاضيا ل ما"
(لو. ):0 : 1

 .0ددم أطلق لقب مرأة يلى حواء وهي مازالت ياراء .وأطلق هللا يلى الياراء مريم لقب إمرأة حينما قا أن

"نسل المرأة أى المسيح سيسحق رأس الحية" (ت  . )01 : 0واما صارت حواء أماً لكل حي صارت الياراء
أماً للكنيسة جسد المسيح .واما صار المسيح ددم األخير (0كو )1: : 0:صارت الياراء مريم حواء
األخيرة ،أو اإلمرأة الجديدة أم ال جسد حى بحياة المسيح .حواء اانت أماً لل ليقة القديمة التى هى نسل ددم

وحواء .وهاه ال ليقة محووم يلي ا بالموت .والياراء صارت أماً لل ليقة الجديدة جسد المسيح وهى الكنيسة.
والكنيسة خليقة حية بحياة المسيح .ونرى بداية أمومة الياراء للكنيسة فى ص يوحنا الاى قا له المسيح

وهو يلى الدليب "هاه أم "  ،وقا للياراء مريم أمه "يا إمرأة هوذا بن " (يو. )11 ، 11 : 04
 .1الياراء اأم الكنيسة تبدأ م

الدليب ،ف ي ريوة أحزانه.

بن ا طريق الدليب ويجوز في نبس ا سيف وتنت ي ميه وهي بجانبه يلى

لم تأت ساعتي بعد= هناك تبسيران ]0 :المسيح يريد أن يبدأ بالتيليم ثم يدن ميجزات ،والسيد ب اا الرد اان
م ر أن التيليم أهم من الميجزات .
ُي ِ
 ] 1ذا بدأ المسيح ميجزاته وظ ر مجده سي يق بليو ،واأن هاه الميجزة

ارة لبدء ال جوم الاي سينت ي

بالدليب ،أو ب ا يبدأ اليد التنازلي للدليب .وم هاا ،وأن سايته لم تأت بيد ال أنه لم يرفض ألمه طلب ا

وصن الميجزة.

(دية :):بالرلم من صورة الرد الجافة ال أن الياراء تيرف دالت ا يند بن ا ،وهنا تم ر قوة بايت ا ،ف ي
تيرف رادة بن ا أك ر منا .وصلواتنا تكون مقبولة بشبايت ا.

للخدام= يوحنا اإلنجيلي ست دم باليونانية لبظ دياكونيين .وفي هاا

ارة لل دام الكنسيين (ك نة و مامسة)

الاين ي دمون األسرار .ف نا سر يميم يحد ( .كلمة خدام بمينى خدام ياديين ت تلف ين دياكونيين في

اليونانية).

مهما نقال لكم فإفعلوه= هاه وصية الياراء لنا داصماً .وهاه هي اليمة الوحيدة التي قالت ا الياراء .فتنبيا وصية
المسيح هو سر البر م ما اانت الوصية صيبة  .وهاه هى وصية اآلب لنا من السماء يوم التجلى "له إسمعوا"
والياراء نبات هاا (حبلت وفي هاا خطورة /هربت لمدر/

دت ال جوم يلى بن ا بل صلبه).

(دية :)1اان الي ود يط رون ال ( .مر )1-0:1وال يأكلون ن لم ي.سلوا أيادي م وهم داصماً ي.سلون أيدي م
وأرجل مِ .
الم ْطر= البث اإليبة 119440لت اًر .سية الجرن تتراو بين 14 - 11لتر .ذاً فحجم األجران ابير،
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واان يلى ال دام أن يحملوا األواني التي يمألون ا بالماء من أقرب براة لى المنز  ،وهاا ما يشير لج اد

اإلنسان في تط ير نبسه ،وألن م  1أجران ماء ،ورقم  1يشير لإلنسان الناقص الاي خلق في اليوم السادس.
فم ما صن اإلنسان لن يتط ر وبالتالي لن يبر  .ولكن يلى اإلنسان أن يبيل ال ما بوسيه ،حينعا تتدخل

النيمة اإلل ية وتط ر اإلنسان وتمأله فر  .ولال

فاألجران البارلة تشير ليدم موانية الناموس أن يط ر أو

ييطي فرحاً حقيقياً .وحينما يجاهد اإلنسان حتى الدم في الي د الجديد تنسوب النيمة داخله .ولنالحظ أن المسيح

ال يتدخل بميجزة ال ذا نت ت الوساصل الطبييية.

من حجارة= األجران تشير لقلوبنا ،ومألها بماء التط ير يشير لج ادنا لتط يرها ،ومن يبيل يمأل الرب قلبه فرحا

(ال مر) وقوله من حجارة يشير لقساوة القلب بال طية وهاه حين يحول ا هللا بالتط ير لقلب لحم ستمتل .حباً

فتبر (حز.)04:00

تطهير اليهود= كان بالماء ،أما المسيحيين فتط يرهم بدم المسيح في الميمودية واإلف ارستيا.

(دية :)1الج د المطلوب لملء األجران ماء ،ليو ج د قليل ف م سيمألون ما يقرب من 11صبيحة ماء ،هاا
ارة للج اد .وهللا يريدنا أن نجاهد لنط ر أنبسنا  ،و ال لماذا لم يحو ال واء الى خمر ويريح ال دام  .وهاه

الميجزة تشبه تماماً ميجزة ال مو خبزات والسموتين ،فال مو خبزات هم الج اد اإلنساني والنيمة أ بيت ب م
:111

ص .وتشبه ميجزة صيد السم

الوفير .و ذا ف منا أن ال دام هم خدام طقوس األسرار ،فالكاهن

والشمامسة ي دمون ويمألون الميمودية ماء ،والرو القدس ييطي للماء قوته  .والكاهن يدلي يلى ال بز

وال مر والرو القدس يحوله لى جسد ودم المسيح .ونالحظ هنا طاية ال دام في مأل األجران ثم تقديم خمر
كان أصله ماء منا ثوان لرصيو المتكأ .وهاه هي يطية المسيح بوفرة وببيض وهي يطايا جيدة ،أما أف ار اليالم

فسريياً ما تزو  .إمأل وا األجران= يلينا أن نبا ال ما بوسينا حتى نتط ر ،ونجاهد حتى الدم حينعا يمأل الرب
حياتنا فرحاً.

(دية :)1رئيس المتكأ= هي يادة رقية أن يدير اإلحتبا رجل مرموق الكرامة من أهل اليريو ،يتشرفون به
ويقدمون له األكل والشراب أوالً ،وهو يتبرع بتنميم وضبع حبل اليرس ولال ف و يمل بدون أن يسور حتى
ي بع الحبل ،فش ادته ل ا قيمت ا .وقد يوون رجل الدين الاي يجري مراسم اإلحتبا  .واان بحسب طقو

اليشاء يتاوق هو أوالً الطيام والشراب .واون المسيح هو الاي يطلب أن يشرب رصيو المتكأ ف اا يشير ألن

المسيح هو اليريو الحقيقي والكل مديويه .والمسيح أي اً أراد أن ييترف رصيو المتكأ بنويية ال مر التي تحمل

قوة ل ية قادرة أن تيطي فرحاً حقيقياً لوجود هللا.

(اآليات :)01-4إستقوا اآلن= الماء تحو فورياً .من أين هي= هو ييلم أن المنز ليو به هاه النويية .لكن
هاه تشير لج ل الناس ايف يت.ير أوالد هللا ويتجددون.
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توجد األجران خارج المنز  ،لال لم ييرف رصيو المتكأ ما حد  ،لكن ال دام َيرفوا ف م الاين مألوا األجران
وهم الاين أروا ما حد  .وتبسير هاا روحياً :لم يعلم= رصيو المتكأ يشير لشيب الي د القديم الاين هم تحت

الناموس ،هاالء ال يدراون يمل المسيح ال بي .فأسرار نيمة هللا خبية ال ييرف ا ال من يقترب من هللا .والخدام

علموا= يشير ال دام هنا ل دام الي د الجديد الاين يرفوا

ص المسيح وهم ييلمون يمله في تجديد الطبيية.

ولنالحظ أن ال مر التي صني ا المسيح ليست خم اًر مسو اًر ،بل هي يالن ين حبه ،اانت مادة حلوة المااق
ولكن ا بالتأكيد لير مسورة م أن ل ا طيم ال مر ،فواض الشريية لن يناقض نبسه .وال نست.رب أن تكون
ال مر ل ا طيم ال مر وهي لير مسورة فنحن نتناو دم المسيح ونتاوقه ا مر وهو دم ،وننز لماء الميمودية

ون رج دون ت.يير ظاهر وبالميرون يحل فينا الرو القدس دون أن نراه.

هنا المسيح يحو القديم لى جديد ،ماء التط ير لى خمر حقيقي فيه فر حقيقي.

ومتى سكروا= هاا ال يشير لى أن الحاضرين اانوا سوارى ،بل رصيو المتكأ يقو ين م ل مش ور .ولكن هاا
 .)4-1:11فواق حا الي ود رديء وهو الموصوف بال مر

القو المش ور اان ُم َيب اًر ين حا الي ود (
الدون ،أما المسيح فأتى لييطي البر الحقيقي أي ال مر الجيدة .ونالحظ أن هاا هو حا اليالم وحا ال طية
ف ي تقدم للناس لاة ماقتة ،خم اًر رديعة ،هي لاياة في بدايت ا ولكن ييقب ا م اًر و فسنتيناً.
جيدة= هي نبو الكلمة المترجمة صالح في "أنا هو الرايي الدالح" فال مر الجيدة ل ا يالقة بالمسيح الاي هو
الكرمة الحقيقية .ويموماً ف ناك صنبان من الناس األو

ال يعلم  ،وال اني يعلم.

األو هو من ال يعلم يشير لمن ربوا ال مر وأيجبت م وتوقبوا يند هاا ،وهاالء هم من أروا ميجزات المسيح
وأيجب م االمه ولكن م لم يت.يروا ولم يامنوا ،م ل من أكل مما صنيه المسيح في ميجزة ال مو خبزات فتبيوه
ذ هم يطلبوا المزيد من الطيام الباصد (يو .)11:1وهاالء أي اً هم من ن دع بملاات اليالم الش ية للنمر ولم

ييلم الن اية المرة للش وات اليالمية.

ال اني هو من يعلم هم من يرفوا المسيح لش ده ويرفوا قوته ونيمته ،ويلموا أن المسيح هو بن هللا فدخلوا في
راة ميه (مت .)14:11هاالء ختبروا قوة التجديد ولاة البر .
ويطايا المسيح يوو يطايا اليالم فقد تبدأ بم اررة الج اد والتوبة ولكن ا تنت ي بالبر  ..حزنكم يتحو

(يو. )11:01

(دية :)00تسمى آيات ألن ا برهان يلى صدق رسالة المسيح .وأظهر مجده= (قا يوحنا في

لى فر

( )0رأينا

مجده .وهنا نرى ايف رأي يوحنا مجده) لال تييد الكنيسة بييد يرس قانا الجليل م أيياد الم ور اإلل ي الاي
فيه ستيلن ال الو  .هنا التالميا كتشبوا يسوع ،ف اه الميجزة هي ميجزة خلق ،و كتشبوا حنانه ف و لم يقبل أن
يحرج اليريو ،لكن يسوع يريد من يطلب منه ب قة وألن يماننا ضييف فنحن نتشب بأم النور وهي تطلب منه

ب قة .المة آية في اليونانية تشير لطبيية صان اليمل ،أي هي يمل يوشف ين طبيية من يمله.

ونالحظ أن أو ميجزة صني ا المسيح تحويل الماء لى خمر ودخر دية صني ا هي تحويل ال مر لى دمه
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خمر

ماء

دم.

والمينى أن الحياة الطاهرة بج ادنا (ماء) تتالمو م المسيح في (ال مر) حبه وفرحه.

فياهل اإلنسان لى راة جسده و(دمه) األقدسين .ولنالحظ أن المسيح حو الماء لى خمر حتى ال يحرج
اليريو ولكنه رفض تحويل الحجارة لى خبز بالرلم من جويه ،ب اا نب م هتمامه بتدبير ال حاجاتنا.

فآمن به تالميذه= هم قبالً أيجبوا به وتبيوه ،لكن م هنا يرفوا مجده ف منوا به.

12
ِ
ُم ُه َوإ ْ
ومُ ،ه َو َوأ ُّ
اق أََّياما َلْي َس ْ
اموا ُهَن َ
آية ( يوَ " -:)12 :2وَب ْع َد ه َذا اْن َح َدَر ِإَلى َك ْف ِرَن ُ
اح َ
ِخ َوُت ُه َوَتالَمي ُذ ُهَ ،وأَ َنق ُ
َك ِا َيرة" .
هاه اآلية ال تاار يوسف ف.الباً اان قد مات .وال تاار أخوات المسيح ربما ألن ن قد تزوجن .وأخواته اانوا من

زواج سابق ليوسف النجار .والمسيح بيد يودته م يوسف والياراء من مدر يا وا في الناصرة (مت-11:1

 )10ويا

في ا انجار (مر )0:1حتى سن ال الثين ،لى أن نز لييتمد من الميمدان (مر )4:0ثم ذهب م

تالمياه لى الجليل وح ر يرس قانا الجليل م تالمياه الستة .ثم نحدر م أمه و خوته وتالمياه لى ابرناحوم

(مت .)00:1واان هاا أليام قليلة يادوا بيدها لى الناصرة .والمسيح جيل من ابرناحوم مرا اًز لديوته حتى أن
كبرناحوم دييت مدينته (مت .)0:4ولماذا ترك الناصرة؟ ف اا ألن ا رف ته (مر )1-0:1ولم تكن ابرناحوم

اف ل حاالً من الناصرة (مت .)11-11:00واألناجيل ال الثة (متى ومرقو ولوقا) رازت يلى خدمة المسيح
في الناصرة ،أما يوحنا فراز يلى خدمة المسيح في الي ودية ،وتحد

قليالً ين خدمته في الجليل (+11-0:1

 )1:-0:10 +4:1-0:1 +:1-10:1بينما اان في  01صحا تقريباً يتكلم ين خدمة المسيح في الي ودية،
حيث راز ميمم تياليمه الالهوتية ال طيرة فلماذا*0 -:فأور ليم يوجد ب ا دارسو الناموس والالهوتيين ،أما

الجليليين ف م بسطاء ومن م تالمياه البسطاء*1 .أي اً "الشريية ت رج من ص يون ومن أور ليم المة الرب"

(

*0 . )0:1وأي ا "الرب يدخل في المحاكمة م ر ساء و يوخ سراصيل يبه" (

.)01:0

اآليات (يو( )21 – 17 :2تطهير الهيكل اليهودي واإلشارة إلى هيكل جسده)
17
ود َنق ِريباَ ،فص ِع َد يسو ُع ِإَلى أ ِ
ان ِف ْص ُح اْلَي ُه ِ
يمَ 10 ،و َو َج َد ِفي اْل َهْي َك ِل
اآليات (يوَ " -:)21 – 17 :2وَك َ
ُ
َ َُ
ُور َشل َ
11
ِ
ِ
يا ِم َن اْل َهْي َك ِل،
يعو َن َبَق ار َو َغَنما َو َح َماماَ ،و َّ
ف ُجُلوساَ .ف َصَن َا َس ْوطا ِم ْن ِحَبال َو َ
الصَي ِار َ
َّالذ َ
طَرَد اْل َجم َ
ين َكاُنوا َي ِب ُ
ف وَنقَّلب مو ِائدهم16 .وَنقال لِب ِ
ِ
ِِ ِ
اهم َّ ِ
ههَنا! الَ َت ْج َعُلوا َبْي َ
َ َ َ َ
اعة اْل َح َمامِْ «:ارَف ُعوا هذه م ْن ُ
الصَي ِار َ َ َ َ َ ُ ْ
اَْل َغَن َم َواْلَبَقَرَ ،وَك َّب َدَر َ
11
12
ِ
ِ
ِ
ِ
آي ٍة ُت ِريَنا
اب اْلَي ُه ُ
وبَ «:غْيَرُة َبْيت َك أ ََكَل ْتني»َ .فأ َ
أَِبي َبْي َ ت َج َارٍة!»َ .ف َت َذ َّكَر َتالَمي ُذ ُه أََّن ُه َم ْك ُت ٌ
الوا َل ُه«:أََّي َة َ
ود َوَنق ُ
َج َ
24
11
ضوا ه َذا اْلهي َكل ،وِفي َثالَ َث ِة أََّي ٍ ِ
ودِ «:في
ال َل ُه ْم«:اْنُق ُ
ال اْلَي ُه ُ
َح َّتى َت ْف َع َل ه َذا؟» أ َ
َْ َ َ
َج َ
يم ُه»َ .فَق َ
اب َي ُسو ُع َوَنق َ
ام أُنق ُ
21
ِس ٍ وأَرب ِعين سَنة ب ِني ه َذا اْلهي َكل ،أَ َفأَْن َ ِفي َثالَ َث ِة أََّي ٍ ِ
ول َع ْن َهْي َك ِل َج َس ِد ِه.
يم ُه؟» َوأ َّ
َما ُه َو َف َك َ
ان َيُق ُ
َْ ُ
ام ُتق ُ
َ َْ َ َ ُ َ
27
ِ
َ 22فَل َّما َنقام ِمن األَمو ِ
اتَ ،ت َذ َّكَر َتالَ ِمي ُذ ُه أََّن ُه َنقال ه َذاَ ،فآمُنوا ِباْل ِك َت ِ
ان ِفي
اب َواْل َكالَمِ َّالذي َنقاَل ُه َي ُسو ُعَ .وَل َّما َك َ
َ َ َْ
َ
َ
20
أُور َشلِيم ِفي ِع ِ
يد اْل ِفص ِح ،آمن َك ِايرو َن ِباس ِم ِهِ ،إ ْذ أرَوا اآلي ِ
ات َّال ِتي صَناِ .
لك َّن َي ُسو َع َل ْم َيأ َْت ِمْن ُه ْم َعَلى َن ْف ِس ِه،
َ َ
َْ َ
ََ ُ
ْ
ْ
ُ َ
21
ِ
ِ
ان ِفي ِ
َحٌد َع ِن ِ
اإل ْن َس ِ
اإل ْن َس ِ
ان" .
ياَ .وأل ََّن ُه َل ْم َي ُك ْن ُم ْح َتاجا أ ْ
ان َي ْع ِر ُ
ان ،أل ََّن ُه َعل َم َما َك َ
أل ََّن ُه َك َ
َن َي ْش َه َد أ َ
ف اْل َجم َ
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المسيح ط ر ال يول مرتين ،األولى هنا في بداية خدمته ،وال انية يوم اإلثنين من أسبوع اآلالم قبل البدح

األخير وذل

ظ ا اًر لسلطته ويالناً ين يمله ،ذ هو أتى ليط ر ما قد فسد (جسدنا هيولنا)] .وهنا نجد

مقارنة بين هيول أور ليم القديم الاي سي دم لتقوم الكنيسة هيول جسد المسيح الجديد.

(اآليات  :)01-00في (مال )1-0:0يتنبأ مالخي ين مجيء المسيح لل يول ليط ره ،لقد حل اآلن السيد ب.تة
في هيوله ليط ره .وزاريا يتنبأ ين بناء ال يول الجديد ()00-01:1

فصح اليهود= لماذا يقو فدح الي ود وهل هناك فدح ألحد لير الي ود؟ هاا

ارة ألن المسيح هو البدح

الجديد .ويوحنا يوتب نجيله سنة 011م بيد أن ستقر البدح المسيحي الجديد .وبيد المسيح نت ى البدح
الي ودي ولم يدبح له مينى وما ياد فدحاً للرب .والمسيح أتى ألور ليم يبتقدها ويدن في ا ديات (دية)10

وبدأ خدمته بتط ير هيول ا فرسالته تط ير البشر و صالح م( .المسيح أتي في البدح ألور ليم تنبيااً

للناموس).

فصعد إلى أورشليم= ألن أور ليم يلى جبل.
ووجد في الهيكل= أي الرواق ال ارجي.
ال تجعلوا بي

أبى بي

تجارة واان الاين يبييون ويشترون األلنام واألبقار ،والديارف الاين ي.يرون اليملة

األجنبية ويلي ا صورة قيدر بالشاقل الي ودي الاي بدون أي رسومات ليدف الي ودي الندف الشاقل المبروضة

يليه بالناموس .أما األلنام واألبقار فكانت ليقدموا من ا ذباصح في ال يول ،ولقد سمح قيافا وحنان ب اه التجارة

في ال يول فكانت أرباح م من ا أربا ض مة ذ اانوا يتاليبون وي.شون الناس  ،فمن يريد أن يقدم ذبيحة
يشترى ال روف الاى سبق وفحده الك نة وختموه دليل أن م وجدوه بال ييب وصالح لتقديمه ذبيحة  .وحين

يأتى الرجل ب اا ال روف للك نة فى ال يول يبحدونه ويقولون به ييب  ،فيقو الرجل وماذا أفيل ب اا ال روف

اآلن  ،يقولون له نشتريه من ونبي ل دخر  ،ثم يشترونه ب من ب و ويبييون له دخر ب من ابير .فحققوا من
هاا ال.ش أرباحا ض مة .بل اان التجار من الكنيانيين واانوا مش ورين بال.ش (هو )1:01وهاالء طردهم

المسيح (زك( )10:01راج أ  +1::1أر .)00:1واان يجب أن تكون هناك حيوانات لتقديم ذباصح .ويجب أن
يوون هناك صيارف .لكن الموضوع تحو لتجارة ون ب ولش وخداع للشيب فى البي والشراء لحساب ر ساء

الك نة  ،واان هاا ي رة للشيب .ولال قا ل م الرب أن م جيلوا بيت هللا مغارة لصوص (لو + 11 : 04مر00
. )01 :

حنان وعائلته  -:و رع الديارفة ألنبس م نسبة أربا ل م من ت.يير اليمالت ،واان ما يحدلون يليه مبال

ض مة .بل اان هاالء الديارفة يدخلون فى صبقات وحوارات م ال من يأتى لي م للحدو يلى أكبر ام
من الربح .واان هناك لش ا ير فى الموازين .ال هاا سبب أرباحا ض مة ل االء الديارفة .ويقا أن

"كراسوس" ستولى من هاالء الديارفة فى ال يول ذات مرة يلى مليونين وندف سترلينى (هاا الرقم مقدر من

أيام تأليف هاا الكتاب إلدر يم فى منتدف القرن التاس يشر).
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ي اف ل اا تجارة الموا ى والطيور التى تقدم ااباصح فى ال يول .وحتى فى هاه التجارة نتشر ال.ش بسبب

الشرط أن يوون الحيوان الاى يقدم بال ييب .واان التاليب فى هاا الموضوع سببا فى أربا يالية باإلضافة
للم.االة فى أسيار الاباصح .وتدور الحا فى هيول اليبادة هلل ،م ال هاا الكم من الطم وال.ش وال داع

والتجارة والمشاحنات بين الديارفة وباصيى الحيوانات والطيور (والبدا فى األثمان) والمشاحنات بين الناس

ومن يقوموا يلى الكشف يلى الحيوان ليتأكدوا من خلوه من الييوب .واان هناك أي ا تجارة السواصب وال ما

يقدم اتقدمات فى ال يول .وفى أيام المسيح اان من يقومون ب اه التجارة هم أوالد حنان رصيو الك نة .واانت

المحا التى يتم في ا هاه التجارة تسمى "بازار أوالد حنان".

وحقا اان التجار والديارفة يوسبون مواسب ض مة من هاه التجارة .ولكن اان الموسب األكبر للك نة الاين

يحدلون يلى جزء من األربا  .والميروف وقت ا أن ياصلة رصيو الك نة تربح من ال هاه التجارة أربا خيالية.
بل صارت ياصلة رصيو الك نة مش ورة بالشراهة والجش والبساد .وبيد ال هاا  ...هل يدح أن يوون هاا بيت

صالة؟! بل صار م.ارة للدو

صور فساد هاه الياصلة يوسيبوس المارخ وا ير من
اما قا الرب .ولقد َّ

الربيين الاين أيطوا صورة مريبة يما اان يحد  .وقا يوسيبوس ين حنان اإلبن وهو بن حنان رصيو الك نة

أنه اان خزينة للنقود ،ولتنى لناء فاحشا .بل اان ي.تدب بالينف حقوق الك نة الشريية .وسجل التلمود اللينة
التى نطق ب ا (دبا او ) أحد الربيين المش ورين فى أور ليم يلى ياصلة حنان رصيو الك نة وياصالت ر ساء

الك نة الموجودين ،والاين صار أوالدهم وأص ارهم مسايدين ل م فى جباية األموا  ،وصار خدام م ي ربون

الشيب باليدى .وهم يييشون فى رفاهية ون م و راهة وفساد وسبه فى صرف أموال م .وقا التلمود ين م "لقد
كان ال يول يدرخ فى وجوه م  ..أخرجوا من هنا يا أوالد يالى الكاهن لقد دنستم هيول هللا" .وهاا اله يسايد

يلى ف م ما يمله يسوع ،وسبب يداء ر ساء الك نة له .وهاا أي ا ييطى تبسير لماذا لم ييترب الجم ور

الموجود يلى ما يمله يسوع .وخاف المسعولون ين مواج ته أو القبض يليه من هياج الجماهير والحامية

الرومانية يلى بيد خطوات فى قلية أنطونيا .أضف لال هيبة المسيح التى أخافت الجمي اما حد

ليلة

القبض يليه ،فالمسيح حين يريد تم ر هيبته و ذا ستسلم ل م يوون هاا بورادته] .ولكن م خزنوا حقدهم ضد

المسيح ليوم الدليب.

واان الي ود (الك نة) موقب م ضييبا ذ هم ييلمون البساد المتبشى فى ال يول .وطلبوا من الرب أن يري م دية

(أى يالمة ت بت أحقيته لبيل هاا).

واانت اليالمة التى رد ب ا الرب "أنقضوا هذا الهيكل ،وفى ثالثة أيام أنقيمه" واان يتكلم ين صلبه وقيامته
التى ب ا سيط ر ال يول .ولكن م لم يب موا مينى االمه بل ت اوه ضده فى محاكمته .واان أي ا يشير ألن م
م ما يملوا وخططوا ضده حتى الدليب ف و سينتدر ويقوم ،ليقيم انيسة طاهرة هى جسده ويتمم مشيعة أبيه

السماوى .بل اانت هاه هى اليالمة الوحيدة التى أيطاها المسيح أليداصه  ...قوموا وهيجوا ضدى أو ضد

الكنيسة هيول جسدى وسأنتدر وتنتدر انيستى ولن يقوى يلي ا يدو حتى الموت .وهاا ما أثبتته األيام
فالمسيح قام بيد ثالثة أيام والكنيسة باقية ل.ن بالرلم من ال اإلضط اد التى يانت منه يبر اليدور ولكن ا
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ما زالت صامدة وباقية ولألبد .قا المسيح ""ينب.ى أن أكون فيما ألبى" (لو )4 : 1ولال

بدأ المسيح ظ وره

اليلنى بتط ير ال يول ،فتط ير ال يول بيت أبيه اان هو ال دف الاى أتى من أجله ،وهو ب اا ييلنه .وأن ى

خدمته بتط ير ال يول ثانية قبل صلبه بأيام ،سواء ال يول بمينى الكنيسة أو اإلنسان هيول هللا .وتط ير ال يول
للمرة ال انية اان قبل صلبه ليشير لطريقة التط ير وأن ا بدمه.

(اآليات  :)01-0:راج (

0 +01-01:0بع .)01:1والمسيح يبدأ حراة التط ير .ونالحظ أن البدح اان

قريباً والبطير اان قد قترب والمينى واضح فالمسيح يريد تط ير يبه من خمير ال طية .والمسيح ست دم
سوطا من حبال= والحبا اانت في يد تجار الما ية م ما يت م والحبا ل ا ول وليو ل ا فيل ،هو رمز
للسلطان وليو للتأديب ،طرد ب ا السيد تجار الما ية ،الدي.ة المست دمة في اإلنجيل تشير أن المسيح لم
ي رب أحداً بالسوط .أما الحمام الودي ال ادئ قا ينه المسيح رفيوا هاه ..ومن المااد فلقد ظ ر يلى
المسيح هيبة يجيبة جيلت م يسريون هاربين منه دون يتراب وطرد الاباصح ارة إلنت اء ي د الاباصح الدموية،
واآلن سيقرب الابيحة الحقيقية .والمسيح ستياب ين الاباصح اإلجبارية يلى الي ود بالدالة حين قا "بيتي

بيت الدالة ُيديى" .وهاا قاله داود "لتستقم صالتى االب ور قدام  ،ليون رف يدي اابيحة مساصية" (مز 010
 . )1:واان يمل المسيح هاا سبباً في أن يتربص به الي ود ليقتلوه فر ساء الك نة يروا أن تجارت م في خطر.
إرفعوا هذه من ههنا= نحن هيول هللا وينب.ي أن نرف ال فكر رديء أو

وة رديعة أو نمرة رديعة ،داخل

الكنيسة أو خارج ا.

ملحوظة :يوحنا هو الوحيد بين األربية اإلنجيليين الاي أ ار للسوط في يد المسيح .وذل ألنه ي دف ألن يقو
أن السوط يرمز للتجارب والتأديبات التي يسمح ب ا لشيبه ليادبه ،فيتط ر ،ويبر  .واما قلنا فيوحنا هو الوحيد
الاى ذار موضوع السوط ف و رمز للتجارب التى يسمح ب ا هللا ليط ر أوالده ال.ير قادرين يلى تط ير أنبس م

(فيوحنا ياار موضوع السوط يقب موضوع أجران التط ير فى يرس قانا الجليل) .
(دية :)01اان التالميا يبرحون بما ييمله المسيح ذ يقابلوه ( يقارنوه) بالنبوات فيزداد يمان م (مز )4:14وهو
مزمور مل .بالنبوات ين دالم المسيح.

والحظ أن ما فيله السيد المسيح اان يمالً صيباً جداً فبي ييد البدح يوجد ماليين في أور ليم وتدور الزحام

في ال يول ،وفي وسع ال هاا الزحام ييمل المسيح ما يمله .ولو لم ترهب م هيبته لكانوا قتلوه فى ال يول.

والحظ أن المسيح أتي ليط ر ال يول ولما رف وا التط ير تراه ل م خراباً (مت )01:10وهواا فاهلل ييمل يلى

تط ير أجسادنا وحياتنا و ذا رف نا َنِب َسد ،فمن يبسد هيول هللا يبسده هللا (0كو )01:0ذاً لندرخ هلل ليط رنا
ونقبل يمله المط ر والسوط الاي يادبنا به.
(دية :)01هو ساا للسيد أن ي بت أنه مرسل من هللا بأن يدن ميجزة اما حد

م موسى فالاي له سلطان

يلى ال يول هو المسيا (مال )0:0وهاه محاولة من الي ود يم روا ب ا أنبس م أن م أصحاب السلطة ،وهي دفاع

ين يدم يمان م.
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ُنقيمه= هما المتان تدلحان أن يقاال ين المباني المبنية بالحجارة وين اإلنسان.
(دية :)04إنقضوا ..أ ُ
(1كو +0::رو .)1::1فإنقضوا تيني في اليونانية هدم ،قتل /حل /ف  .وأنقيم يمون أن تقا ين قيامة الجسد
وين قيام أو قامة مبنى والمسيح هنا ي برهم يما سيبيلونه به انبوءة .وأنه سيقوم بيد أن يقتلوه .ولكن االم

المسيح ينطوي يلى ت ديد ل م .فساية أن يقتلوه سيحومون يلي هيول م وأمت م بال ارب ،أما هو فسيقوم وهاا ما

حد  .ثالثة أيام= م ل يونان النبي (مت .)1:01وهم ف موا االم المسيح هنا أنه سيقوم بيد أن يقتلوه ب الثة
أيام (مت .) 11-11:11والحظ أن المسيح قا أقيمه وليو أبنيه .هم طلبوا دليل يلى أنه المسيا الاي أتى
ليط ر هيول أبيه ،فقا ل م هاا الدليل أنكم ستدلبونني وتقتلونني وسأقوم بيد  0أيام ألنني بن هللا الحي الاي

ال أموت .أنقيمه= سلطانه أن يقيم نبسه ف و بن هللا .وقوله أنقضوا ..أنقيمه فيه

ارة ألن الجسد الاي يقوم له

يالقة بالجسد الاي نق وه أي حلوا أجزاءه ،ف و سيييد تجمييه.

تأمل :هم طلبوا دية أما نحن فال نطلب ميجزات ،بل باإليمان ن ق أن هللا موجود وييمل.
(دية :)11س

وأربعين سنة

بدأ البناء في ال يول سنة 11ق.م .يلى يد هيرودس الكبير (لم يون هاا بناء

ل يول جديد  ،فال يول تم بنا ه يلى يد زربابل سنة  :0:ق.م .وهاا ألن نبوخا ندر المل البابلى هدم ال يول
الاى بناه سليمان سنة  :11ق.م .وجدده ي وذا الموابى حوالى سنة  011ق.م .واآلن يقوم هيرودس بتجديده

وتوسييه) واآلن نحن في سنة 11م أو سنة 11م .فالمسيح ولد سنة  1ق.م .وال يول نت ى اليمل فيه سنة 10م
يلى يد هيرودس ألريباس ال اني.

(دية :)10هاه الش ادة ف م ا التالميا بيد قيامة المسيح (دية .)10وهيول جسده هو الحجارة الحية التي هي نحن
(أي انيسته) (0بع )::1وهو حياتنا (في . )10:0

(دية :)11القيامة ددت يمان التالميا ذ ستيلنت حقيقة بن هللا .فآمنوا بالكتاب= نبوات الي د القديم ين
موت المسيح وقيامته.
(دية :)10اان هاا أو ييد للبدح يح ره المسيح في أور ليم .ولكن يمان الك يرين هنا اان االزارع الاي
رمى بارته فجاءت يلى أرب محجرة (مت .)10-11:00هو يمان لير صحيح ولير ثابت بدليل أن يسوع لم
يأتمن م يلى نبسه (دية. )11

(دية :)11من دمنوا أرادوا أن يجيلوا المسيح ملكاً ،ف م ال يبح ون ين المسيح لش ده بل ألنبس م يلى حسابه،
لال

ختبى ين م ول.ن ف ناك من ال يريد أن ييرف المسيح ال لمناف مادية ،فوذا خسر مادياً ينقلب يلى
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المسيح .يأتمنهم على نفسه= أي ي ق في م ،ف م يمون أن ينقلبوا يليه في أي لحمة ،وهاا ما حد

فقالوا بيد

ذل " صلبه".
(دية :)1:هو يرف تقلب م ،وما في نبوس م ،ف م ميه اليوم إلنب ارهم بميجزاته ولكن م سينقلبون يليه ذا كتشبوا
أن رادت م ال تتوافق م رادته ،وأفكارهم ليست اأفكاره وهو فاحص القلوب والكلى .والحظ أن المسيح مستيد أن
ييطي نبسه لمن يطلبه لش ده وليو ل دف مادي .والحظ ام ال سارة الرهيبة ذ نترك المسيح بسبب خسارة

مادية ،فنحن ن سر هللا الالمحدود في

ده وفي برااته ولناه ومجده.

ملخص اإلصحاح :المسيح يريد أن يمأل حياة أوالده فرحاً ويجيل حيات م يرساً داصماً ،ولكن هاا لمن يجاهد في
تط ير نبسه .ومن محبة المسيح لنا أن من ي مل في تط ير نبسه ،يادبه ببيض التجارب (السوط) ليتط ر

فيبر " .لال ال نبشل ،بل و ن اان نساننا ال ارج يبنى فالداخل يتجدد يوماً فيوم" (1كو.)01-01:1
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عودة للجدول

(إنجيل يوحنا)(اإلصحاح الاالث)

اإلصحاح الاالث
(ما نيقوديموس ليال)

مقدمة اإلصحاح الاالث
رأينا فيما سبق أن المسيح المة هللا تجسد لييطينا البر  ،بشرط أن نجاهد لنط ر أنبسنا ،ولكن هل ج ادنا يوبي؟

هنا نرى ميلم ي ودي من البريسيين وهاالء مش ور ين م ج ادهم وتدقيق م و لتزام م بالناموس .نجده يأتي

للمسيح ،ومن المااد أنه يبحث ين أيما أخرى يرضي ب ا هللا .وبدأ حدي ه م المسيح بالتحيات التي يتاد
الي ود ستيمال ا م بي

م البيض لال

وب م المسيح قاصال "كيف تقدرون أن تامنوا وأنتم تقبلون مجداً

بي وم من بيض والمجد الاي من اإلله الواحد لستم تطلبونه" (يو . )11::كما نادى الشاب السيد قاصالً "أي ا

الميلم الدالح".

ونجد المسيح وهو فاحص القلوب والكلي ،لم يرد يلى تحية نيقوديموس بالتحيات ،وال أجابه ين ر اده لمزيد

من األيما لييمل ا ،بل فتح ميه موضوياً لم يب مه نيقوديموس .وجدنا المسيح يتكلم ين لزوم الوالدة الجديدة

من الماء والرو  ،حتى يتجدد اإلنسان تجديداً امالً ويدبح خليقة جديدة .فالمسيح ال يبحث ين وض رقية
جديدة في ثوب يتيق ،بل هو يريد أن يوون الكل جديداً (1كو .)01::فألن ال ليقة االولى أفسدت ا ال طية ،
فالحل هو ال ليقة الجديدة وهاا مينى ( ر  . )04 ، 01والميمودية هي المدخل للحياة الجديدة بيد أن سمينا
ين خمر جديدة وهيول جديد نسم هنا ين والدة جديدة .ومن أين تكتسب الميمودية قوت ا؟ نجد المسيح يشر
هاا ببكرة أنه اما رف موسى الحية النحاسية هواا سيرف

بن اإلنسان يلى الدليب ويموت .والميمودية هي

موت م المسيح وقيامة م المسيح متحدين به (رو .):-0:1الميمودية هي نيمة من هللا ،ولكن ال نيمة

نحدل يلي ا هي  .قابل ألن يزداد بج ادنا أو ي محل وينقص بتكاسلنا.

ماال :سر الميرون نحدل به يلى نيمة حلو الرو القدس فينا .ولكن نجد الرسو بولو يقو " متلعوا بالرو "
(أف .)01::ويقو " ضرم موهبة هللا التي في بوض يدي" (1تي .)1:0ولكنه يقو أي اً "ال تطبعوا الرو "

(0تي.)04::

ما حصلنا عليه بالميرون

بجهادنا

مقدار من النعمة

نمتلئ

بإستهتارنا ينطفئ الروح
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وهكذا في المعمودية :نحن نحدل يلى المقدرة يلى الت.يير .ومن يجاهد تموت طبييته القديمة تماماً ويحدل
يلى طبيية جديدة ،نسان داخلي جديد يشبه المسيح (لل.)04:1

والميمودية وج ادنا ال ينبيان يعاً بدون يمان ،لال ي يف القديو يوحنا اآليات األخيرة في اإلصحا ليشير
ألهمية اإليمان .فاإليمان هو المدخل ثم الميمودية ثم ج ادنا وتوبتنا لن بت يلى ما حدلنا يليه ويستمر الت.يير

والتجديد .ومن يجاهد ييمل فيه الرو ليجدده "بالرو تميتون أيما الجسد" (رو. )00:1

والمسيح لم يولم السامرية وال الزانية ين الميمودية ،فال طية ظاهرة في حيات م .نما يولم نيقوديموس ويديوه

للميمودية والتجديد ،ف و مملوء من البر الااتي .لال يلى ال من يشير فينا بأنه بار ،يليه أن يقدم توبة

سريية ليتجدد ويت.ير ف و م دوع ،فليو بار ليو وال واحد .فلنقل أننا يبيد بطالون محتاجون للت.يير .والحظ أن
الميمدان يلم بأن المسيح سيأتي بميمودية بالرو القدس ونار .ومن يولد من الرو سيوون له طبيية جديدة

(في محبته وودايته )..تم ر فيه ،ذ أن نتاصق يمل الرو تكون واضحة دون أن يرى أحد الرو .

 .0يق أر هاا الجزء يوم الجمية السادسة من الدوم الكبير التي تسبق أحد التناصير مبا رة لما جاء فيه ين
الميالد من الماء والرو  ،وأهمية التجديد في حياتنا والت.يير لندل لى صورة المسيح (لل.)04:1

 .1رأينا في اإلصحا

السابق ال دم والبناء لل يول القديم أي موت اإلنسان وقيامته ،وهنا نرى سر التجديد

والبناء للكنيسة اأفراد ،فال دم هو هدم اإلنسان اليتيق ثم قيامة اإلنسان الجديد بالميمودية من الماء والرو .

فبالميمودية نولد من جديد لندخل هيول هللا الجديد أي ملكوت هللا .فلإلنسان المسيحي ميالدين ،أول ما

جسدي به يوون بناً آلدم وثاني ما من الماء والرو يدير به بناً هلل وللكنيسة .الميالد األو أرضي من
رجل وامرأة والميالد ال اني سماوي من هللا والكنيسة( .ونرى ال لقتين فى أف  .)01:1وال ليقة الجديدة ب ا
نكون فى المسيح (1كو )01: :والتوبة هي صون للنيمة التي أخاناها بالميمودية ،التوبة تجدد يمل
الميمودية في حياتنا لال يسمون ا ميمودية ثانية .الميمودية هي موت وقيامة م المسيح .والتوبة هي قرار

بالموت ين ال طية فتكون لي قيامة ثانية م المسيح لال هي ميمودية ثانية.

 .0ونيقوديموس هو من رجا

سراصيل الكبار ،ي و في السن دريم ودارس ابير للناموس وهو دمن بالمسيح ذ

رأى اآليات التي صني ا يسوع في أور ليم ( .)1:0وبحسب اليقلية الي ودية ،ف اا البريسي الكبير الاي
يامن بالبر الااتي ،اان ينتمر أن يسم من المسيح ين ممارسات جديدة يزداد ب ا بره الش دي

(مر .)01:01ولكن المسيح لم يولمه ين تيديل في سلوك بل ين ت.يير الطبيية البشرية ال ا .فما فاصدة

األيما وال ليقة قد فسدت وصارت لير مقبولة .المسيح اان يتكلم ين يمل الرو ونيقوديموس مدر
يلى يمل الجسد (الوالدة من بطن)] وبيد هاا الحديث نجد نيقوديموس يداف ين المسيح أمام المجم

( ):0-:1:1ثم جاهر بويمانه بيد موت المسيح (.)04:04
ِ 2
1
ِ
ان ِم َن اْل َف ِر ِ
ين ْ ِ ِ
اء ِإَلى َي ُسو َع
ان ِإْن َس ٌ
يسِي َ
اآليات (يوَ " -:)21 –1 :7ك َ
وسَ ،رِئ ٌ
يم ُ
يس لْلَي ُهود .ه َذا َج َ
اس ُم ُه نيُقود ُ
ِِ
ِ
ِ
ِ ِ
اآليات َّالتي أَْن َ
َحٌد َي ْقدُر أ ْ
ال َل ُهَ«:يا ُم َعلِ ُمَ ،ن ْعَل ُم أََّن َك َنق ْد أ ََتْي َ ِم َن هللا ُم َعِلما ،أل ْ
س أَ
َن َي ْع َم َل هذه َ
َن َلْي َ
َلْيال َوَنق َ
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7
ِ
ِ
ق اْل َح َّ
ال َل ُه«:اْل َح َّ
ق الَ
َحٌد الَ ُيوَلُد م ْن َف ْو ُ
ول َل َكِ :إ ْن َك َ
ان أ َ
هللا َم َع ُه» .أ َ
َج َ
ق أَ ُنق ُ
اب َي ُسو ُع َوَنق َ
َت ْع َم ُل إ ْن َل ْم َي ُك ِن ُ
0
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ف ُي ْم ِك ُن ِ
َن َي ْد ُخ َل
َن ُيوَل َد َو ُه َو َشْي ٌخ؟ أََل َعَّل ُه َي ْقدُر أ ْ
ان أ ْ
َن َيَرى َمَل ُك َ
َي ْقدُر أ ْ
وسَ «:كْي َ
اإل ْن َس َ
يم ُ
وت هللا»َ .نق َ
ال َل ُه نيُقود ُ
1
ِ
ِِ ِ
ق أَ ُنقول َلكِ :إ ْن َكان أَحٌد الَ يوَلُد ِمن اْلم ِ
َن
الر ِ
ق اْل َح َّ
اب َي ُسو ُع«:اْل َح َّ
اء َو ُّ
وح الَ َي ْقدُر أ ْ
ُ َ
َ َ
َب ْط َن أُمه َثانَية َوُيوَل َد؟» أ َ
ُ
َج َ
َ َ
2
ِ 6
ِ
َّب أَِني ُنقْل ُ َل َكَ :يْنَب ِغي
الر ِ
ود ِم َن ُّ
ود ِم َن اْل َج َسد َج َسٌد ُه َوَ ،واْل َم ْوُل ُ
وت هللا .اَْل َم ْوُل ُ
َي ْد ُخ َل َمَل ُك َ
وح ُه َو ُر ٌ
وح .الَ َت َت َعج ْ
َن ُتوَلُدوا ِم ْن َفوق1 .اَ ِلريح َته ُّب حي ُث َت َشاء ،وَتسما صوَتهاِ ،
لكَّن َك الَ َت ْعَل ُم ِم ْن أَْي َن َتأ ِْتي َوالَ ِإَلى أَْي َن َت ْذ َه ُب.
أْ
ْ ُ
ُ ُ َْ
ُ َ ْ َُ َْ َ
14
1
َج َ ِ ِ
ال
هك َذا ُك ُّل َم ْن ُولِ َد ِم َن ُّ
َ
ف ُي ْم ِك ُن أ ْ
ال َل ُهَ «:كْي َ
َن َي ُكو َن ه َذا؟» أ َ
الرو ِح» .أ َ
يم ُ
َج َ
اب َي ُسو ُع َوَنق َ
وس َوَنق َ
اب نيُقود ُ
11
ِ ِ ِ
ول َل َكِ :إَّنَنا ِإَّن َما َن َت َكَّل ُم ِب َما َن ْعَل ُم َوَن ْش َهُد ِب َما َأرَْيَنا،
ق اْل َح َّ
يل َوَل ْس َ َت ْعَل ُم ه َذا! اَْل َح َّ
ق أَ ُنق ُ
َل ُه«:أَْن َ ُم َعل ُم إ ْسَرائ َ
اوَّي ِ
وَلس ُتم َت ْقبُلو َن َشهاد َتَناِ12 .إن ُكْن ُنقْل َل ُكم األَر ِضَّي ِ
ات َوَل ْس ُتم ُت ْؤ ِمُنو َنَ ،ف َكْي َ ِ ن ِ
السم ِ
ات؟
ََ
ْ ُ ُ ُ ْ
َ ْ ْ َ
ْ
ف ُت ْؤمُنو َ إ ْن ُنقْل ُ َل ُك ُم َّ َ
ِ 10
17وَليس أَحٌد ص ِعد ِإَلى َّ ِ ِ َّ َّ ِ
السم ِ
ِ
اءْ ،اب ُن ِ
اإل ْن َس ِ
الس َماءَ « .وَك َما َرَف َا
ان َّال ِذي ُه َو ِفي َّ
ََْ َ َ َ
الس َماء إال الذي َن َز َل م َن َّ َ
َن ُيْرَف َا ْاب ُن ِ
اإل ْن َس ِ
ان11 ،لِ َكي الَ َي ْهلِ َك ُك ُّل َم ْن ُي ْؤ ِم ُن ِب ِه َب ْل َت ُكو ُن َل ُه اْل َحَيا ُة
وسى اْل َحَّي َة ِفي اْلَب ِرَّي ِة َ
هك َذا َيْنَب ِغي أ ْ
ُم َ
ْ
16
يد ،لِ َكي الَ َي ْهلِ َك ُك ُّل َم ْن ُي ْؤ ِم ُن ِب ِهَ ،ب ْل َت ُكو ُن َل ُه اْل َحَيا ُة
األََب ِدَّيةُ .أل ََّن ُه َ
هللا اْل َعاَل َم َح َّتى َب َذ َل ْابَن ُه اْل َو ِح َ
هك َذا أ َ
َح َّب ُ
ْ
12
ِ
ِ
ِ 11
ِِ
ِ
ِ
ِ
ان،
ص ِبه اْل َعاَل ُم .اََّلذي ُي ْؤ ِم ُن ِبه الَ ُي َد ُ
هللا ْابَن ُه ِإَلى اْل َعاَل ِم لَيد َ
ين اْل َعاَل َمَ ،ب ْل لَي ْخُل َ
األََبدَّيةُ .أل ََّن ُه َل ْم ُيْرِسل ُ
يد11 .و ِ
هللا اْلو ِح ِ
و َّال ِذي الَ ي ْؤ ِمن َنق ْد ِدين ،أل ََّنه َلم ي ْؤ ِمن ِباسمِ اب ِن ِ
الدْيُنوَنةُِ :إ َّن ُّ
هذ ِه ِهي َّ
اء ِإَلى
َ
ُ ُ
ُ ْ ُ ْ ْ ْ
الن َ
َ
َ
َ
ور َنق ْد َج َ
َ
24
السِي ِ
الناس ُّ
الظْلم َة أَ ْك َاَر ِم َن ُّ
الن ِ
ض
َع َماَل ُه ْم َكاَن ْ ِش ِر َيرة .أل َّ
ور ،أل َّ
َن ُك َّل َم ْن َي ْع َم ُل َّ
آت ُيْب ِغ ُ
َن أ ْ
اْل َعاَلمَِ ،وأ َ
َح َّب َّ ُ
َ
21
الن ِ ِ
الن ِ ِ
ق َفُي ْق ِب ُل ِإَلى ُّ
ورَ ،والَ َيأ ِْتي ِإَلى ُّ
ُّ
َع َماُل ُه أََّن َها
َما َم ْن َي ْف َع ُل اْل َح َّ
َع َماُل ُهَ .وأ َّ
ور ،ل َك ْي َت ْظ َهَر أ ْ
ور لَئالَّ ُت َوَّب َخ أ ْ
الن َ
ِب ِ
اهلل َم ْع ُموَل ٌة» "
1
ان ِم َن اْل َف ِر ِ
يس لِْلَي ُه ِ
ين ْ ِ ِ
ود" .
ان ِإْن َس ٌ
يسِي َ
آية ( يوَ " -:)1 :7ك َ
وسَ ،رِئ ٌ
يم ُ
اس ُم ُه نيُقود ُ
رئيسا لليهود= أي ي و من السن دريم .وفي ( )01معلم إسرائيل= داتوراه في الناموس الي ودي .وقد جاء في

التلمود أن

داً سمه نيقوديموس أحد أربية من األلنياء وأنه من أتباع المسيح.

ِ
آية ( يو2" -:)2 :7ه َذا َج ِ
َحٌد
ال َل ُهَ«:يا ُم َعلِ ُمَ ،ن ْعَل ُم أََّن َك َنق ْد أ ََتْي َ ِم َن هللا ُم َعلِما ،أل ْ
س أَ
َن َلْي َ
اء إَلى َي ُسو َع َلْيال َوَنق َ
َ
ِِ
ِ
ِ َّ ِ
ِ
هللا َم َع ُه»".
َي ْقدُر أ ْ
َن َي ْع َم َل هذه َ
اآليات التي أَْن َ َت ْع َم ُل إ ْن َل ْم َي ُك ِن ُ

جاء ليال= ويوحنا اإلنجيلي ياار هاه اليبارة  0مرات ( .)04:04+:1:1فمجيعه ليالً يوشف ين حاره وخوفه
وأنه ال يريد أن ييرب مرازه لل طر ،ويوشف ين ابرياصه ،فكيف يأتي هاا الميلم الكبير لنجار ليتيلم منه .ماذا

يقا ينه لو يرف البريسيون ما يمله .وهاا ييني أن اإليمان لم ينمو ليدبح يمان حي بوبن هللا ام لص
حقيقي ،ودواء ال وف هو المسيح ،واإليمان به .ومجيعه ليالً يشير لى أنه لم يي ر بيد يلى اإليمان والنور
اإلل ي (قارن م يو )01:00في مب وم القديو يوحنا المة ليالً تشير لل طية والكبرياء والمالم في القلب .نعلم
أنك أتي

من هللا معلِما= هاه قد جاءت من ميلم يميم انيقوديموس ،لال

فبي نمره أن المسيح له قيمة

يميمة.
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نعلم= ليو الم م أن تيلم فقع بل أن تت.ير .وقوله نيلم يشير لى أن ليره من البريسيين أيجبوا بأيما المسيح
وتياليمه .رابي= هي حدى درجات ثال

وترتيب ا راب /رابي /رابون .وتأتي من المة جارها في اليبرية ييني

كبير أو يميم .وم ال هاا اانت ميرفة نيقوديموس بالمسيح ناقدة ،اان ينقده يمانه بأن المسيح هو بن

هللا .إن لم يكن هللا معه= (ت  +11:11قض .)01:1فنب م من هاا أن رأي نيقوديموس أن هللا ييين المسيح،
وب اه الميونة ييمل أيماله اإليجازية.
7
ِ
ِ
َن َيَرى
ق اْل َح َّ
ال َل ُه«:اْل َح َّ
ق الَ َي ْقدُر أ ْ
َحٌد الَ ُيوَلُد م ْن َف ْو ُ
ول َل َكِ :إ ْن َك َ
ان أ َ
آية ( يو -:)7 :7أ َ
َج َ
ق أَ ُنق ُ
اب َي ُسو ُع َوَنق َ
مَل ُكوت ِ
هللا».
َ َ

هنا المسيح ال يرد يلى االم نيقوديموس بل يلى أفكاره (يو )11:1فنيقوديموس اان يسيى وراء ميرفة يزدادها
من المسيح .والمسيح المه ين يمان يحتاجه ،نيقوديموس يريد أن يبني يلى ميلوماته القديمة ميلومات جديدة

يتباهى ب ا ،أو ممارسات ييمل ا فيتبرر أك ر  .والمسيح يقو بل هناك  .جديد ينب.ي أن يولد ،هناك والدة

جديدة وليو مجرد ضافة .حتى وال يوبي يجاب بالميجزات التي رأيت ا.

الحق الحق= تبيد التوايد ،وأن ما سيقا هو  .جديد أو لريب يلى أسماي م ،وهو  .هام .وتبيد أن

المتكلم هو هللا ،فاألنبياء يقولون هواا ..يقو الرب.

يولد من فوق= أي من السماء (وتترجم يولد ثانية) .وهاا حاد

يتم لإلنسان بقوة ل ية تبوق ف م اإلنسان ،لال
بوتحادنا بالمسيح اإلبن .فندلي "أبانا الاي في

تسمى الميمودية سر  .وهي تيني أننا صرنا أوالداً هلل ،وذل
السموات" .يرى ملكوت هللا= ب اه الوالدة يتدل اإلنسان بالوجود البوقاني أي ملكوت هللا ،ألننا ب طية ددم
فقدناها.

ال يقدر= حتى يلى التأمل في السماويات بسبب اليجز الروحي الراج لل طية .ملكوت هللا= قال ا يوحنا هنا
وفي دية ( ) :ثم أصبح يطلق يلي ا الحياة األبدية وهو ييني أن هللا يمل يلى انيسته بقوة منا اآلن ويتمم رادته
ومشيعته في أوالده الاين يملكونه يلى قلوب م .ولكن ملكوته هاا سيستيلن بشول جديد في الزمن اآلتي حين

يتال ى الشر تماماً ونحيا في مي ار
الي ود فيطلبون ملكاً أرضياً).

المجد اليتيد( .هاا الب م لملكوت هللا لن يب مه سوى المولود من فوق ،أما

الوالدة الجديدة  -:تيبير الوالدة الجديدة ست دمه الي ود فى يدة مناسبات اتشبيه .أمالة لذلك  :دخو أممى
للي ودية ،هاا تم تشبي ه يند الي ود بأنه اطبل ُولد جديدا بتوبته وقد بدأ يالقة جديدة باهلل .وهواا قالوا ين
اليريو الجديد بل ست دموا هاا التشبيه حين يتم ترقية أحد ليدير رصيسا لألكاديمية أو جلوس مل يلى ير ه.
ويسمى الداخل لإليمان مولودا جديدا ف و قد دخل لى يالقة جديدة م هللا ولبرت خطاياه وهو قد قط وترك
كل يالقة قديمة بينه وبين اليالم القديم حتى أهله وأصدقاءه .ولكن االم المسيح م نيقوديموس لم ييطه أن

يب م االمه فى ضوء هاه التشبي ات الي ودية ،أو أن المسيح يطلب منه التوبة ين أيما سابقة .بل هو ف م أن

المسيح يتكلم ين والدة جديدة حقيقية وليست اتشبيه .ثانيا الي ود يتكلمون ين هاه الوالدة الجديدة انتيجة ألن
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هاا الش ص قد تقبل تحمل مسعولية جديدة ،فالمل يتحمل مسعولية المملكة الجديدة .أما االم المسيح ف و

يوو هاا ذ يقو أن رط دخو هاا الملكوت الجديد أن يولد الش ص من جديد .اما أن المسيح يقو أن هاه

الوالدة هى من فوق .والي ود يب مون التوبة وال.بران واليالقة الجديدة بين هللا واإلنسان ،وأن هاا مسعولية

الش ص .ولكن م ال يب مون تجديد الداخل ب ليقة جديدة ووالدة روحية وأن هاا رط لكى يرى اإلنسان ملكوت

هللا .وال يب مون ايف أن الي ودية ليست هى ملكوت هللا ،أو أن هناك ملكوت دخر هلل لير الي ودية .لكل هاا
كانت هناك صيوبة ديدة لنيقوديموس ليب م  .جديد ين رط الملكوت والوالدة الجديدة ضد ما تأصل فى

يقله وقلبه.

بحسب ف م نيقوديموس هو قادر أن يب م ايف أن نسان ربما يدبح دخر (وهاا يحتاج لى توبة و لى ج اده
ليت.ير لى

دية جديدة) ويدبح فى الن اية له

اإلنسانى وج اده ليبدأ بداية جديدة.

دية جديدة .واان هاا مينى ميمودية الميمدان ،القرار

ولكن اان ال يمون أن يب م أن اإلنسان يجب أوال أن يدبح نسانا دخر حتى يمونه أن يدبح دخر فى الن اية،

وأن هاا يلزمه أن يولد من فوق أوال .هاا سر يديب ف مه يلى الالهوت الي ودى .وهاه هى ميمودية المسيح

بالرو القدس ونار ،من فوق وليو باإلنسان .وهنا أراد نيقوديموس أن يب م ايف يحد

هاا قبل أن يامن،

ولكن ايف يب م وهاه األمور سماوية ،ف و سيولد من فوق وليو يلى األرب ،والسماء ال يقدر أحد أن يديد
لي ا .لال اان يليه أن يددق المسيح الاى أتى من السماء وهو فى السماء.

0
ِ
ِ ِ
ف ُي ْم ِك ُن ِ
َن َي ْد ُخ َل َب ْط َن
َن ُيوَل َد َو ُه َو َشْي ٌخ؟ أََل َعَّل ُه َي ْقدُر أ ْ
ان أ ْ
وسَ «:كْي َ
اإل ْن َس َ
يم ُ
آية ( يوَ " -:)0 :7نق َ
ال َل ُه نيُقود ُ
أِ
ُم ِه َث ِانَية َوُيوَل َد؟»".

لم يب م نيقوديموس ما قاله المسيح وأيلن ين يجزه يلى الب م .واما أنه من الديب أن يدخل الشيخ اليجوز

لبطن أمه ،اان صيباً يلى نيقوديموس أن يتقبل فكرة الميالد ال اني بيد أن ق ي يمره ال يب م سوى البر
الااتي .المسيح يتكلم ين ملكوت هللا ا ليقة جديدة ونيقوديموس يدر يلى تكرار القديم (الوالدة الجسدية)]

المسيح ال ي.ير المروف ال ارجية بل هو يييد ت.يير الداخل وي لقه جديداً.

1
ِ
ق أَ ُنقول َلكِ :إ ْن َكان أَحٌد الَ يوَلُد ِمن اْلم ِ
َن
الر ِ
ق اْل َح َّ
اب َي ُسو ُع«:اْل َح َّ
اء َو ُّ
وح الَ َي ْقدُر أ ْ
ُ َ
َ َ
آية ( يو " -:)1 :7أ َ
ُ
َج َ
َ َ
ي ْد ُخل مَل ُكوت ِ
هللا" .
َ َ َ َ

المسيح يشر له أن الميالد المقدود هو من الرو  ،ميالد روحاني للنبو هو ميالد لير منمور .يولد من=

وترجمت ا من داخل ،أي يدخل اإلنسان للماء لي رج مولوداً جديداً من الرو ( .والمقدود بالوالدة من فوق هو
الرو ) .والرو يقدس الماء في الميمودية ليوون ل ا قوة يلى الميالد ال اني الروحاني .اما يقو القديو ايرلو
الكبير ..الميالد من الماء والرو هو موت ين حياة جسدية سالبة وتقديو ثم قبو حياة جديدة م لوقة بالرو

القدس لتاهل النبو للحياة م هللا في ملكوته .لال يسبق الميمودية توبة ويتراف ف ي بداية جديدة .والميمودية
هي موت م المسيح ين حياتنا السالبة لقبو حياة جديدة من يمل الرو القدس هي من حياة المسيح .والميالد
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من الرو ومن الماء اان في ذل الوقت ليو لريباً ين نيقوديموس ،فكان الميمدان يقو هاا ين المسيح الاي

سييمد بالرو القدس ونار.

يدخل ملكوت هللا= كما اان ال تان رط أن يوون الش ص من يب هللا في الي د القديم ،هواا في الي د

الجديد فالميمودية رط لدخو ملكوت هللا.
6
ود ِم َن
 " -:)6اَْل َم ْوُل ُ
اْل َج َس ِد َج َسٌد ُه َو =

ِ
وح" .
الر ِ
ود ِم َن ُّ
اْل َج َسد َج َسٌد ُه َوَ ،واْل َم ْوُل ُ
وح ُه َو ُر ٌ
المولود من جسد فاسد يوون جسد فاسد م له .ولال يقو ل م الرب يسوع هنا

آية ( يو:7
ود ِم َن
اَْل َم ْوُل ُ
أنا جعت لتجديد ال ليقة .أنا النور الاى ير دام لطريق الحياة لتولدوا من الرو .

بالميمودية يتحو اإلنسان من حياة قديمة حسب الجسد لى حياة حسب الرو  .وما ال يستطييه الجسد تستطييه
الرو  .فأنت اآلن يا نيقوديموس تتدور أن

ال يمون

ترك

وات  ،هاا ألن مولود من جسد .وب اه اآلية

يشر السيد لنيقوديموس أن الوالدة ال انية ليست والدة جسدية أي ال دايي ألن يدخل بطن أمه ثانية .ومن يولد

من الجسد يموت ،أما من يولد من الرو ويقوده الرو فله حياة أبدية فالمولود من الرو يقوده الرو حتى يدل
به للسماء .من يولد من الجسد يشت ي اليالم ومن يولد من الرو يشت ي اإللتداق باهلل ،ويت لى ين

واته

الجسدية.
آية ( يو2" -:)2 :7الَ َت َتعج ِ
ِ
ق" .
َّب أَني ُنقْل ُ َل َكَ :يْنَب ِغي أ ْ
َن ُتوَلُدوا م ْن َف ْو ُ
َ ْ
فوذا انت تريد أن تكون رجالً روحياً ينب.ي أن تولد من فوق .فوذا انت قد جعت لي لتتيلم ايف ينب.ي أن تحيا
في ملكوت هللا فلن ينبي األيما الجسدية ال ا ف ي من الجسد .أوالً تولد من فوق ثم تيمل أيماالً ييين في ا

الرو بيد ذل لتستمر اميت أمام ال طية ،وحياً للبر فى المسيح (رو ، ) 1لتتجدد يوماً فيوماً.

آية ( يو1" -:)1 :7اَ ِلريح َته ُّب حي ُث َت َشاء ،وَتسما صوَتهاِ ،
لكَّن َك الَ َت ْعَل ُم ِم ْن أَْي َن َتأ ِْتي َوالَ ِإَلى أَْي َن َت ْذ َه ُب.
ُ ُ َْ
ُ َ ْ َُ َْ َ
الرو ِح»".
هك َذا ُك ُّل َم ْن ُولِ َد ِم َن ُّ
َ
السيد يشر له أن الوالدة من الرو ل ا قوة لير منمورة للت.يير ،ويت.ير اإلنسان ويدير نساناً جديداً .امن ولد
من جديد .في اليبرية واليونانية المتي رو وريح هي المة واحدة ،والمة تهب من نبو أصل المة ريح والمينى
أنه اما تتحرك أوراق الشجرة فنيرف أن ا تيرضت لريح ،هواا المولود من الرو تم ر يليه يالمات يمل
الرو القدس ب.اية الوضو والقوة في االمه وتدرفاته وف مه ومحبته وحومته..الخ .هاا هو الت.يير بالرو

(رو . )00:1ولكن ذل لكل من يجاهد فييين الرو ضيباته (رو .)11:1وهاا أي اً ما أسماه بولو الرسو

ختان القلب بالرو (رو )14:1أي زالة الش وات ال اطعة من داخل القلب امن يقطي ا بمشرط ال تان .ذاً يولد

اإلنسان من الرو فيوجد داخله نسان جديد روحي يقوده الرو  ،فالرو القدس يقود الرو اإلنسانية ،ويقودنا

الرو القدس (الاي نحدل يليه في سر الميرون بيد الميمودية) لتتجدد طبييتنا وندير خليقة جديدة.
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1
َج َ ِ ِ
َن َي ُكو َن ه َذا؟»".
ف ُي ْم ِك ُن أ ْ
ال َل ُهَ «:كْي َ
آية ( يو " -:)1 :7أ َ
يم ُ
وس َوَنق َ
اب نيُقود ُ
يقدد نيقوديموس أنه ايف يتم هاا؟! واان ال مينى لسااله فالمسيح أوضح له أنه ليو من يمل نسان بل هو

يمل فاصق من الرو القدس.

14
ِ ِ ِ
يل َوَل ْس َ َت ْعَل ُم ه َذا! "
آية ( يو " -:)14 :7أ َ
َج َ
ال َل ُه«:أَْن َ ُم َعل ُم إ ْسَرائ َ
اب َي ُسو ُع َوَنق َ
هاا يتاب لكل ميلمي الي ود في ص نيقوديموس ،الاين سميوا بالتأكيد ين يمل الرو القدس وايف أنه

يجيل الش ص جديداً .وهاا حد

حتى م

او

المل  .واال

نجد هاا في يدة أماكن ( ارج

0صم0 +01-4+1+0:01صم ..00:1وهاا أال ييتبر اميالد ثان لإلنسان .وراج (مز ..)01::0وأال ييتبر
هاا خلقاً جديداً .وراج (حز )00:01 +04:00بل أن حزقيا جم يمل الماء والرو في ال لق الجديد

(حز )01-4:01 +11-11+1::01وراج أي اً (

 .)4-1:11 +04-01:1:وين يمل الرو القدس

راج (يا. )14-11:1

 )1والدة شعب بأكمله  " -:من سم م ل هاا  .من رأى م ل هاا هل تم ض بالد فى يوم واحد  .أو
تولد أمة دفية واحدة  .فقد م

ت ص يون بل ولدت بني ا " (

... " + )1 : 11بل فرحوا

و بت جوا لى األبد فى ما أنا خالق ألنى هأناا خالق أور ليم ب جة و يب ا فرحا " (

. )01 : 1:

 )2الوالدة من الروح  " -:فأخا صموصيل قنينة الدهن وصب يلى رأسه (هاا ين او المل )....واان
يندما أدار كتبه لكى ياهب من يند صموصيل أن هللا أيطاه قلبا دخر " (0صم+ )01 ، 4 ، 0 : 01
(0صم( + )00 : 01مز( + )01 : :0حز " + )04 : 00فقا لى تنبأ للرو (أى صلى)
..وقل...هب يلى هاالء القتلى ليحيوا ...فدخل في م الرو فحيوا وقاموا يلى أقدام م(....حز: 01
( + )01 – 4يا. )11 : 1

 )3الوالدة من الماء والروح  " -:وأر يليوم ماء طاه ار فتط رون من كل نجاستكم ومن كل أصناموم
أط رام ....وأيطيوم قلبا جديدا وأجيل روحا جديدا فى داخلكم وأنزع قلب الحجر من لحموم وأيطيوم
قلب لحم .وأجيل روحى فى داخلكم(...حز . )11 – 1:: 01وأال ييتبر هاا الت.يير الجوهرى فى
قلوب الشيب أنه والدة جديدة من الماء والرو .
 )4وألم تبدأ الحياة فى ال ليقة األولى يندما اان رو هللا يرف يلى وجه المياه (ت  . )1 ، 0 : 0وألم
ت رج األرب وتبدأ الحياة يلي ا من الماء (ت  )00 – 4 : 0فى اليوم ال الث لل ليقة .
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ول َل َكِ :إَّنَنا ِإَّن َما َن َت َكَّل ُم ِب َما َن ْعَل ُم َوَن ْش َهُد ِب َما َأرَْيَناَ ،وَل ْس ُت ْم َت ْقَبُلو َن َش َه َاد َتَنا.
ق اْل َح َّ
آية ( يو11" -:)11 :7اَْل َح َّ
ق أَ ُنق ُ
"
المسيح يوبخ نيقوديموس أنه ال يب م ،أما المسيح فييلم .والمسيح يتكلم هنا بدي.ة الجم وقد يقدد ال الو

فاآلب يريد اإليالن واإلبن والرو ينباان ،واإلبن ال ييمل يعاً بدون اآلب ،أو هو وتالمياه ،أو هو واألنبياء
الاين تنبأوا ين هاه األيام( .والحظ أن التالميا سميوا ين هاا من الميمدان) .وبحسب الناموس فالش ادة تكون
يلى فم ثنين .الرب يقو له ن هاا موضوع ليو للنقا

بل ستالحمون وتدراون يمل الرو  ،ولكني أنا

آية ( يوِ12" -:)12 :7إن ُكْن ُنقْل َل ُكم األَر ِضَّي ِ
ات َوَل ْس ُت ْم
ْ ُ ُ ُ ْ
األرضيات= أي األمور السماوية مشروحة بطريقة أرضية

اوَّي ِ
ُت ْؤ ِمُنو َنَ ،ف َكْي َ ِ ن ِ
السم ِ
ات؟"
ف ُت ْؤمُنو َ إ ْن ُنقْل ُ َل ُك ُم َّ َ
ليب م ا الناس .السمويات= أي لو استيلن ا المسيح

أخبرك به من اآلن.

يلى مستوى جوهرها السماصي واإلل ي .والقو يشير لى أنه ذا لم تب م يا نيقوديموس الوالدة من الماء والرو

ف ل ستب م األكل من جسد المسيح ودمه ،أو قو المسيح أنه واآلب واحد أو سر ال الو

القدوس( .وقد تكون

األرضيات هي مباييل الميمودية في المامن يلى األرب أو أي أمور روحية ت ص الحياة يلى األرب
والسمائيات هي الحياة في اليالم اآلخر والنديب الميد لنا هناك.

آية ( يو17" -:)17 :7وَليس أَحٌد ص ِعد ِإَلى َّ ِ ِ َّ َّ ِ
السم ِ
ِ
اءْ ،اب ُن ِ
اإل ْن َس ِ
ان َّال ِذي ُه َو ِفي
ََْ َ َ َ
الس َماء إال الذي َن َز َل م َن َّ َ
السم ِ
اء" .
َّ َ
سبق في دية ( )1أن قا نيقوديموس "أن أتيت من هللا ميلماً" والمسيح هنا يقو ال بل أنا أتيت من السماء،

ولست ميلماً اميلمي الي ود .هنا المسيح بدأ يشر السمويات لنيقوديموس بحسب ما يمونه ف مه .وهو جاء
لييطي حياة أف ل لإلنسان في ا يولد من فوق .وم أن المسيح نز من فوق ال أنه سيديد لى فوق وم هاا
في" وهاه اآلية ت بت
ف و بالهوته لم ي.ادر السماء .هو السماوي نز ليحملنا فيه للسماء ،ولال قا " ثبتوا َّ
الهوته .صعد إلى السماء= أي يرى أسرار السماء وحده فال أحد من البشر صيد للسماء لييرف أسرارها .وألنه

من السماء ف و وحده الاي ييلم السماصيات وهو نز من السماء لييلن األسرار لنا .ولال

ينب.ي أن تقبل

ادته .نزل من السماء= هاه تساوي "الكلمة صار جسداً" واآلية تبدأ بحرف الواو .ذاً هي راجية لما سبق ا،
أي ال أحد ييلم السماويات ال من هو قادر أن يديد ليرى وينز لي بر ،أنا السماوي .وأي اً موضوع الوالدة

من فوق التى المت ين ا يا نيقوديموس من الماء والرو  ،لم يتم ال بنزولي من السماء .دية ( )01أ ار في ا
السيد للسماويات .وهنا في هاه اآلية يبدأ بقوله صعد إلى السماء قبل قوله نزل من السماء (ويبدو أن هاا
يوو ما حد

ف و نز وتجسد ثم صيد) لكنه بدأ بقوله صعد فنيقوديموس يجز ين ف م ما قاله السيد ،والسيد

يحاو أن يجاب فكر نيقوديموس للسماء ،ويشر له أنه هو أى المسيح وحده الاى يقدر أن يتكلم ين السماء،

ألنه ال يوجد فى البشر من صيد للسماء ليشر ما فى السماء .المسيح وحده يقدر ف و من السماء وهو فى
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السماء ،وهو نز من السماء ليستيلن لنا السماويات ،بل هو طأطأ السماوات ونز (مز )4 : 01لييطينا أن

نحيا فى السماويات ،ونحن ما زلنا يلى األرب .وهو يقدر أن يرفينا للسماء ألنه سيديد للسماء اسابق لييد

لنا موانا .وب اا يجاب فكر نيقوديموس لإلرتقاء للسماويات  ،ول اه الحياة الجديدة التى ييرض ا ويشرح ا له ،ذاً
هو القادر وحده أن ي برنا يما فى السماويات لال بدأ اآلية بحرف اليطف (و) ألن ا ياصدة يلى دية (.)01
10
َن ُيْرَف َا ْاب ُن ِ
اإل ْن َس ِ
ان11 ،لِ َكي
وسى اْل َحَّي َة ِفي اْلَب ِرَّي ِة َ
هك َذا َيْنَب ِغي أ ْ
اآليات (يوَ « " -:)11 –10 :7وَك َما َرَف َا ُم َ
ْ
الَ َي ْهلِ َك ُك ُّل َم ْن ُي ْؤ ِم ُن ِب ِه َب ْل َت ُكو ُن َل ُه اْل َحَيا ُة األََب ِدَّيةُ" .

هنا نرى لماذا نز بن اإلنسان من السماء وايف يديدنا لى السماء.

رأينا في دية ( )00التجسد وهنا نرى البداء (وهنا المسيح يشر السمويات برموز من الي د القديم) .فاإلنسان

سقع بواسطة الحية التي ستطايت أن تُ َسر ِب ال طية القاتلة لإلنسان .فال طية مرتبطة بالحية .وجاءت الحيات
دور يمل ال طية التي تبت باإلنسان ال اط ..أما الحية النحاسية ف ي
المحرقة تبت بالشيب (يد )1:10لتُ َ
حية ميتة سم ا مقتو وهي رمز للمسيح الاي تجسد في به جسد ال طية بل صار خطية ألجلنا لكنه بال
خطية .وحمل خطايانا في جسده ومات وهو حامل ل ا فقتل ال طية بالجسد .ل اا يقا أن المسيح أمات الموت

ودان ال طية بالجسد أي حوم يلي ا حوماً مابداً باليدم حينما مات ب ا ثم قام .والنمر للحية النحاسية هو رمز
لمن يامن بالمسيح المدلوب الاي قام من األموات ليقيم من يامن به من موت ال طية (0بع .)11:1يرفا إبن

اإلنسان= أوالً يلى خشبة ثم صيوده .حياة أبدية= ف ي حياة هللا نبسه الاي ال يموت ،األبدي ،أيطاها لنا في

الميمودية" .لي الحياة هي المسيح" (في )10:0أيطاها لنا بدليبه وقيامته .المسيح يشر هنا أن الدليب هو
األساس الاى تبنى يليه الميمودية التى هى ميالد من الماء والرو .

16
يد ،لِ َكي الَ َي ْهلِ َك ُك ُّل َم ْن ُي ْؤ ِم ُن ِب ِهَ ،ب ْل
آية ( يو " -:)16 :7أل ََّن ُه َ
هللا اْل َعاَل َم َح َّتى َب َذ َل ْابَن ُه اْل َو ِح َ
هك َذا أ َ
َح َّب ُ
ْ
َت ُكو ُن َل ُه اْل َحَيا ُة األََب ِدَّيةُ" .

هنا المسيح يورر لكي ال يهلك كل من يؤمن به= لكي يشر لنيقوديموس أن الاي ييطي الحياة األبدية ليو هو

اليمل بالناموس بل اإليمان .وما الاي دف المسيح أن يتجسد ويدلب ..اإلجابة هنا هي الحب .كل العالم=

ي وداً وأمم .إبنه الوحيد= هاه تاارنا بتقديم براهيم بنه الوحيد محرقة .فوسحق اان رم اًز للمسيح .في دية ()01

المسيح يقو ين نبسه " بن اإلنسان" وفي هاه اآلية يقو " بن هللا" ف و بن هللا الاي صار بناً لإلنسان ليبدينا.
أحب هللا العالم= كانت دالم براهيم حين َّ
قدم سحق ذبيحة تساوي تماماً دالم سحق .فاهلل ب اه القدة ر ايف
أن دالم اآلب اانت مساوية آلالم االبن ،وأن درجة با اآلب هي نبو درجة با اإلبن .ولم يون هللا ليبا

بنه

الوحيد ال لو اان ال من الاي سيحدل يليه مساوياً ل اا .واان ما حدل يليه هللا اآلب هو بنوة اإلنسان هلل
ببداء المسيح ،وهاه هي محبة اآلب ،الاي فر بيودة أبناصه ليه .المسيح هنا ييلن محبة اآلب لنا .أحب حتى

بذل= محبة هللا قوية لى هاه الدرجة (رو .)01:1أحب (ألابي) وهي المحبة التي تيطي دون أن تطلب يعاً.
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بذل= أيطى نبسه يطاء اامالً لكي ال ي ل

بسم الحية ال من يامن به .الحياة األبدية= هي حياة المسيح

وهي أبدية.

12
ِِ
ِ
ِ
ص ِب ِه اْل َعاَل ُم" .
هللا ْابَن ُه ِإَلى اْل َعاَل ِم لَيد َ
ين اْل َعاَل َمَ ،ب ْل لَي ْخُل َ
آية ( يو " -:)12 :7أل ََّن ُه َل ْم ُيْرِسل ُ
الاي جعت ألقدمه ي تلف ين الناموس ،فالناموس الاي أنت متمس
يا نيقوديموس ال ال

به يدين  ،بل

يحوم يلي بالموت .واانت تياليم الربيين الي ود أن المسيا حين يأتي سيبيد األمم ويسحق ا .لكن المسيح هنا

يقو أن هدفه هو خال

األمم بل اليالم اله وليو دينونة اليالم (

 .)01::1فالمسيح في مجيعه األو أتى

لي لص ولكنه في مجيعه ال اني سيأتي ليدين .فالشمو التي ت  .للناس هي نبس ا تميت البيض من ضربة

الشمو والماء الاي يحيي الناس ،هناك من ي.رق فيه ويموت.

هللا اْلو ِح ِ
آية ( يو11" -:)11 :7اََّل ِذي ي ْؤ ِمن ِب ِه الَ يدان ،و َّال ِذي الَ ي ْؤ ِمن َنق ْد ِدين ،أل ََّنه َلم ي ْؤ ِمن ِباسمِ اب ِن ِ
يد" .
َ
ُ ُ
ُ ُ
ُ ْ ُ ْ ْ ْ
َ
َُ ُ َ
من يامن ي رج من داصرة الدينونة أما من يدان ف و يدان ألنه خرج من داصرة الحب .وهاا تبسير التناقض

الماهري بين "لدينونة أتيت أنا لى هاا اليالم" (يو" ،)04:4هللا لم يرسل بنه لى اليالم ليدين اليالم" (يو.)01:0

فالمسيح أتى حقاً لي لص ويجم ال يبه في جسد واحد بالمحبة ،فمن يامن يدخل ل اا الجسد ويتمت بالحب
والنور والبر ولبران ال طايا ،التي حمل ا في جسده .ومن يرفض ف و الاي حوم يلى نبسه أن يمل خارج

الجسد وبالتالى حوم يلى نبسه بالدينونة وأن يبقى في الملمة ال ارجية وأن نحيا ب مير مياب من ال طايا فال

لبران سوى بالمسيح .وهاا تم التيبير ينه في قو سميان الشيخ "ها ن هاا قد ُوض لسقوط وقيام ا يرين في
سراصيل" (لو .)01:1يؤمن= يامن  +ييتمد  +يحيا اما يحق إلنجيل المسيح .ومن رفض المسيح تبدأ دينونته
يلى األرب ليو بسبب خطاياه القديمة بل لرف ه المسيح الاي ي.بر خطاياه.

(والحظ أن يوحنا يوتب سنة  011م بيد خراب ال يول ب الثين سنة وب اا نب م أن سبب خراب األمة الي ودية
ورجاء لكل نسان أنه حين يامن يمان حي يامل بالمحبة يقبله هللا
يدم يمان ا) .ولكن يوحنا ي
أمالً
ً
ليشبي
(يو .)01:01ويحار من يدم اإليمان ( .)11:1اإليمان هنا هو يناظر النمر لى الحية النحاسية َ
الملدوغ .وأي اً ترايز النمر يلى المسيح ُيشبي .اما راز بطرس نمره يلى المسيح فسار فوق األمواج.
بإسم إبن هلل= أي بقوة البداء فكلمة اإلسم تيني القدرة .فالاي يامن بأن الدم له قوة ال.بران يستريح ضميره.

آية ( يو11" -:)11 :7و ِ
الناس ُّ
الظْلم َة أَ ْك َاَر ِم َن ُّ
الدْيُنوَنةُِ :إ َّن ُّ
الن ِ
هذ ِه ِهي َّ
ور،
اء ِإَلى اْل َعاَلمَِ ،وأ َ
َح َّب َّ ُ
الن َ
َ
ور َنق ْد َج َ
َ
َ
َع َماَل ُه ْم َكاَن ْ ِش ِر َيرة" .
أل َّ
َن أ ْ

الدينونة هي الق اء .وال يمون أن ينيقد ال بوجود أداة التمييز بين ال طأ والدواب للحوم باليقاب أو البراءة.

والق اء أداته الوحيدة هي النور اإلل ي الاي يبرق بين أيما الملمة وأيما النور .فالمسيح جاء لليالم نو اًر
لليالم وهو الحق اإلل ي .حياة المسيح وأقواله في الكتاب المقدس هي نور ومن يقبله فقد أحب النور .وال ما
ينحاز للنور ف اا يوضح أنه أحب النور ومن يرف ه ييلن أنه ختار الملمة .ف ل ما هو في اإلنجيل من حياة
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المسيح وأقواله يمون أن يس ر منه أحد ال الاي أحب الملمة (المادية والش وانية) .والنور ب اا يدير هو أداة

التبريق والتمييز وهو القاضي .ألن الاين يرف ون النور ينحازون لى رصيو هاا اليالم فيقيون تحت الدينونة
والرفض (يو .)00:01ربما اان لنا يار في خطايانا لو لم يأت المسيح ،لكنه أتى وظ ر النور ،ويرفنا الحق.

فكل من ينحاز للشر ُيدان .والدينونة تبدأ من هنا يلى األرب في ال مير المتألم ،أما من يامن بالمسيح يوون
له سالم م هللا (رو .)0::أما لير المامن ف و لم يحدل يلى الحياة األبدية وال الشباء الروحي وال ال ال
وال السالم ،هو سبب لنبسه هاه الدينونة برف ه المسيح .أحب الناس الظلمة= أي تمسووا ب ا ( وات

وضالالت فكرية .)..هاالء ف لوا ال طية والشيطان يلى المسيح .فماذا يبيل هاالء سوى الس رية من المسيح
ليسونوا ضماصرهم .يوحنا هنا يتكلم ين ال.ارقين في الشر ،وليو يمن ي ط .ين ضيف .فاإلست.راق في الشر

ياثر يلى قابلية اإلنسان للتوبة وقبو النور .ألن أعمالهم كان

شريرة= أيماق نبوس م صارت مدبولة

بالشر ،الشيطان أصبح يسود يلى ضماصرهم .االستمرار في األيما الشريرة ُي َول ِد يادات و رتباطات تاثر يلى
حرية اإلنسان فال يستطي أن يقترب من النور .ولكننا نرى نيقوديموس الاي أتى للمسيح ليالً .وقد نما يمانه
وأتى للمسيح في النور ساية الدلب (يو .)04:04ونسم ين فيلسوف فرنسي ظل في حالة يداء للمسيح حتى

لحمة موته فقا (أخي اًر نتدرت أي ا الناصري المدلوب).

السِي ِ
الن ِ ِ
ورَ ،والَ َيأ ِْتي ِإَلى ُّ
ض ُّ
َع َماُل ُه" .
آية ( يو24" -:)24 :7أل َّ
َن ُك َّل َم ْن َي ْع َم ُل َّ
آت ُيْب ِغ ُ
ور لَئالَّ ُت َوَّب َخ أ ْ
الن َ
السيئات= هنا هي األيما البطالة الحقيرة (اليادات ال اطعة واألفيا ال اطعة أي السلوك األخالقي) هاه تاثر
يلى ال مير فيب.ض النور .وهاه خطورت ا في أن ا تجيل اإلنسان ي رب من النور ويب.ض الديوة ليه خشية

أن توبخ أيماله من أحباصه أو أصدقاصه الم لدين ليه (ر  +04:0أف .)01-01::هاا م ل اليين المري ة
تب.ض النور وت رب منه.
21
ور ،لِ َكي َت ْظهر أَعماُله أََّنها ِب ِ
ق َفُي ْق ِب ُل ِإَلى ُّ
الن ِ
اهلل َم ْع ُموَل ٌة»".
َما َم ْن َي ْف َع ُل اْل َح َّ
آية ( يوَ " -:) 21 :7وأ َّ
ْ ََ ْ َ ُ َ
يفعل الحق= أي يمارسه ،فالحق فيل وليو مجرد االم ،بل هو حياة ومن يحيا في الحق يحيا في النور .ومن

له فكر روحي وبديرة مبتوحة يرى الحق فينباه .ويرب أيما البر خطر أو الكالم ين ا أمام الناس ف اا
يادي للوقوع في خطية البر الااتي واإليتداد بالنبو .ونالحظ أن المسيح يقو هنا ين األيما الدالحة أن ا

باهلل معمولة= فاهلل هو صاحب اليمل الدالح حقيقة .هو الاي ييطي قوة ل اا اليمل وال دف تمجيد سم هللا.
ومن يب م هاا لن يق في البر الااتي ،بل لن يتكلم ين نبسه (0كو +1:1ي  .)01:0بل "أستطي ال  .في

المسيح الاي يقويني" (في .)00:1يفعل الحق= أي لير من.مو في الش وات .م ل هاا حين ظ ر المسيح دمن

به

يقبل إلى النور .هاا م ل أن من تابوا يلى يد الميمدان كتشبوا المسيح .وقيل ين لاندي رجل المبادئ

أنه قا (كيف ينام المسيحيين ول م له صن ل م ال هاا) وقيل ين طالور اير ال ند أنه قا (أحب المسيح)

فمن ييمل الحق ويحبه يوتشف المسيح بس ولة .ف.اندي وطالور رجلي المبادئ س ل يلي م كتشاف

ص
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المسيح فأحبوه .م ا دخر :نيقوديموس أحب النور فوقترب من المسيح ليالً ثم بدأ يحبه ويوتشف
وينمو يمانه يوماً فيوماً لى أن أيلن صراحة يالقته بالمسيح بيد صلبه.

اآليات (:)76-22

ص المسيح

(المعمدان يكمل شهادته)

22
ض اْليه ِ ِ
ِ
ان
ودَّيةَ ،و َم َك َث َم َع ُه ْم ُهَن َ
اقَ ،وَك َ
اء َي ُسو ُع َوَتالَمي ُذ ُه ِإَلى أَْر ِ َ ُ
اآليات (يوَ " -:)76 – 22 :7وَب ْع َد ه َذا َج َ
يع ِمُد27 .وَكان يوحَّنا أَيضا يع ِمُد ِفي عي ِن ُنو ٍن ِبُقر ِب سالِيم ،أل ََّنه َكان هَن ِ
اه َك ِا َيرٌةَ ،وَكاُنوا َيأ ُْتو َن َوَي ْع َت ِمُدو َن
ُ َ ُ َ
اق مَي ٌ
َْ
َ َ ُ َ ْ َُ
َُ
ْ َ َ
21
20
ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ
وحَّنا َم َا َي ُهوٍد ِم ْن ِج َه ِة
اح َا ٌة م ْن َتالَميذ ُي َ
وحَّنا َنق ْد أُْلق َي َب ْعُد في الس ْج ِنَ .و َح َد َث ْ ُمَب َ
 .أل ََّن ُه َل ْم َي ُك ْن ُي َ
26
ِ
ِ
الت ْط ِه ِ
َّ
ان َم َع َك ِفي َعْب ِر األُْرُد ِنَّ ،ال ِذي أَْن َ َنق ْد َش ِه ْد َت
وحَّنا َوَنقاُلوا َل ُهَ«:يا ُم َعل ُمُ ،ه َوَذا َّالذي َك َ
اءوا ِإَلى ُي َ
يرَ .ف َج ُ
ِ
ِ
ُع ِطي
يا َيأ ُْتو َن ِإَلْي ِه» 22أجاب يوحَّنا ونقال«:ال يق ِدر ِإنسان أَن ي ْأخذ شيئا ِإن لم يكن نقد أ
َل ُهُ ،ه َو ُي َعمُدَ ،واْل َجم ُ
َ َ ُ َ َ َ َ َ َ ْ ُ ْ َ ٌ ْ َ ُ َ َ ْ ْ َ ْ َ ُ ْ َْ ْ َ
21
ِ 21
ِِ
ِ ِ
ِ
وس
ِم َن َّ
الس َماء .أَْن ُت ْم أَْن ُف ُس ُك ْم َت ْش َهُدو َن لي أَني ُنقْل ُ َ :ل ْس ُ أََنا اْل َمس َ
ام ُهَ .م ْن َل ُه اْل َعُر ُ
َم َ
يح َب ْل إني ُمْر َس ٌل أ َ
ِ
َما ص ِديق اْلع ِر ِ ِ ِ
َج ِل َص ْو ِت اْل َع ِر ِ
يسِ .إذا َفَر ِحي ه َذا َنق ْد
يس َّالذي َيق ُ
ف َوَي ْس َم ُع ُه َفَي ْفَر ُح َفَرحا م ْن أ ْ
يسَ ،وأ َّ َ ُ َ
َف ُه َو اْل َع ِر ُ
74
ِ 71
َن ذلِك ي ِز ِ
ِ ِ
ق اْل َج ِمياَِ ،و َّال ِذي ِم َن األَْر ِ
ض ُه َو
َك َم َلَ .يْنَب ِغي أ َّ َ َ ُ
ق ُه َو َف ْو َ
ص .اََّلذي َيأْتي م ْن َف ْو ُ
يد َوأَني أََنا أَْنُق ُ
72
ِ
ض ي َت َكَّلم .اََّل ِذي يأ ِْتي ِمن َّ ِ
ِ
ِ
ِ
آه َو َس ِم َع ُه ِب ِه َي ْش َهُدَ ،و َش َه َاد ُت ُه
الس َماء ُه َو َف ْو َ
َ
ق اْل َجمياَِ ،و َما َر ُ
َ
أَْرض ٌّيَ ،وم َن األَْر َ ُ
َن َّال ِذي أَرسَله هللا ي َت َكَّلم ِب َكالَمِ ِ
ِ
هللا .أل ََّن ُه
ق70 ،أل َّ
َحٌد َي ْقَبُل َهاَ 77 .و َم ْن َنق ِب َل َش َه َاد َت ُه َفَق ْد َخ َت َم أ َّ
هللا َصاد ٌ
س أَ
َلْي َ
َن َ
َْ ُ ُ َ ُ
71
ِ ِ ِ ِ 76
ِ
ِ
َلْي َ ِ
االب ِن َل ُه َحَيا ٌة
هللا ُّ
الر َ
االب َن َوَنق ْد َد َف َا ُك َّل َش ْي ٍء في َيدهَّ .الذي ُي ْؤ ِم ُن ِب ْ
آلب ُيح ُّب ْ
وح .اَ ُ
س ب َكْيل ُي ْعطي ُ
أَب ِدَّيةٌ ،و َّال ِذي الَ ي ْؤ ِمن ِباالب ِن َلن يرى حياة بل يم ُك ُث عَلي ِه َغ َضب ِ
هللا»".
ُ ُ
َْ
َ
َ
ُ
ْ ْ ََ َ َ َ ْ َ ْ
22
ِ
اء َي ُسو ُع َوَتالَ ِمي ُذ ُه ِإَلى أَْر ِ
ان ُي َع ِمُد
ض اْلَي ُهوِدَّيةَ ،و َم َك َث َم َع ُه ْم ُهَن َ
اقَ ،وَك َ
(آيةَ :)22وَب ْع َد ه َذا َج َ
كان حديث المسيح م نيقوديموس في أور ليم .وأتى المسيح م تالمياه لى أرض اليهودية= أي ري

وأرب
خالء بالي ودية رق جبا أور ليم يلى ضباف ن ر األردن حيث موث المسيح َّ
مدة م تالمياه .وكان ُي َع ِم ْد=
وفي (مر +0::0يو )0-0:1أن المسيح لم يون ييمد بل تالمياه!! وأن المسيح اان يورز بالتوبة .والقديو

يمد تالمياه أوالً ثم الب م بأن ييمدوا الناس و كتبى هو بالتيليم (مر .)0::0ويومل
ألسطينوس يقو ن المسيح َّ
ألسطينوس وذهبي البم أن ميمودية التالميا في ذل

حل يلي م بيد.
فالرو القدس لم يون قد َّ
وهناك ثال

الحين لم تكن ميمودية سراصرية حسب ما ُيدن اآلن

ميموديات قد مورست:

يلى
 )0أ -ميمودية يوحنا :اانت لتساالً للجسد اله بالماء .واان هاا يند الي ود ييني التط ير " ن ح َّ
بزوفاك فأط ر .لسلني فأبيض( + "..حز +1::01ال .)1:01+01:0:واان هناك في خيمة
االجتماع مرح ة لإللتسا  .واان يوحنا ييمدهم يالناً ويالمة يلى توبت م ورم اًز لنيمة ال ال

اآلتي (مت.)00:0

ب -ميمودية التالميا للجموع قبل حلو الرو القدس يلى التالميا .هاه في ول ا بي ة بميمودية يوحنا
واانت للتط ير وينقد ا حلو الرو القدس.
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واال الميموديتين (أ،ب) هدف ما التوبة ،والميمودية رمز ويالن لال  .وهدف ذل
فييرف المسيح.

)1

أن التاصب تنبتح ييناه

أما المسيح نبسه فقد يمد تالمياه ميمودية حقيقية ولال يند لسله لقدمي بطرس قا له الاي لتسل

ليو له حاجة ال ل.سل رجليه بل هو طاهر اله .ذاً ميمودية المسيح ل م اانت حقيقية ولكن فيل ا

ماجالً لحين حلو الرو القدس يلي م .هاا يشبه ي حدلت يليه ولكن موتوب يلى ظ ره يدرف
يوم ااا ،فأنا حدلت يلى حقي لكن لن أحدل يلى الما

ال في اليوم المحدد .والتالميا حين يمدهم

المسيح حدلوا يلى حق م في مباييل الميمودية ،لكن هاا تم يوم حلو الرو القدس.

الميمودية ال ال ة هي ما يدن اآلن في الكنيسة ومارسه التالميا بيد حلو الرو القدس يلي م .وهي

)0
وإلي ا

ميمودية للتط ير وااملة البيل وتتم بالرو القدس (راج أع)::04
البارق بين الميموديات ال ال

نسوق الم ل التالي( :وهو للمتنيح األنبا أثناسيوس مطران بني

سوي )-:

دخل نسان لى بيت فوجد  0دالت تليبونية.

 .0اآللة األولى ل ا ول التليبون ولكن ا ليبة أطبا (الميمودية األولى ليوحنا).

 .1اآللة ال انية هي تليبون حقيقي ولكن لم تدل له ح اررة (ميمودية المسيح للتالميا قبل حلو الرو
القدس).

 .0اآللة ال ال ة هي تليبون حقيقي به ح اررة (هي الميمودية الحالية).
ذاً قوله وكان ي ِ
عمد -:أنه هو يمد تالمياه ،وتالمياه يمدوا الجموع ،م لما صن هو ميجزة ال مو خبزات
ُ
وأيطى لتالمياه ليوزيوا.
وهاه اآلية هنا هي مقدمة للحديث ين حديث الميمدان األخير لتكميل

ادته ين المسيح .وبعد هذا= في

الزمان أو بيد أن نتقلوا لى موان دخر.
(آية27 :)27وَكان يوحَّنا أَيضا يع ِمُد ِفي عي ِن ُنو ٍن ِبُقر ِب سالِيم ،أل ََّنه َكان هَن ِ
اه َك ِا َيرٌةَ ،وَكاُنوا َيأ ُْتو َن
ُ َ ُ َ
اق مَي ٌ
َْ
َ َ ُ َ ْ
َُ
ْ َ َ
َوَي ْع َت ِمُدو َن

مياه كايرة= فالميمودية تتم بالت.طيو ولال تحتاج لمياه ا يرة .ونرى هنا الميمدان ما از يمارس وظيبته في

اإليداد بالتوبة لملكوت هللا اسابق للمسيح .وربما ترك الميمدان موانه الاي اان ييمد فيه أوالً ليبيد ين
هيرودس أنتيباس بسبب اليداوة التي نشأت بسبب هجومه يليه وتوبي ه يلناً .عين نون= لرب ن ر األردن في

البراري الواقية يلى ضبافه يلى الحدود بين الي ودية والسامرة .ولكن بدأ اليدد الاي ياهب للميمدان يتناقص،
ذ بدأ ا يرون ياهبون للمسيح (دية )11لال قا الميمدان ينب.ي أن هاا يزيد وأنا أنقص (.)01:0

(آية20 :)20أل ََّن ُه َلم ي ُك ْن يوحَّنا َنق ْد أُْل ِقي بعُد ِفي ِ
الس ْج ِن.
ْ َ ُ َ
َ َْ
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في (مر )0:-01:0نرى أن المسيح بدأ خدمته في الجليل بيد أن أ ُِسل ِم يوحنا .ومن هاه اآلية نرى أن المسيح
بدأ خدمته قبل أن ُي َسَّل ِم الميمدان ليد هيرودس .وقد بدأ المسيح خدمته أوالً في الي ودية.
26
21
ِِ
ِ
الت ْط ِه ِ
ود ِم ْن ِج َه ِة َّ
وحَّنا َوَنقاُلوا
وحَّنا َم َا َي ُه ٍ
اءوا ِإَلى ُي َ
اح َا ٌة م ْن َتالَميذ ُي َ
(اآليات َ :)26-21و َح َد َث ْ ُمَب َ
يرَ .ف َج ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يا َيأ ُْتو َن ِإَلْي ِه»
َل ُهَ«:يا ُم َعل ُمُ ،ه َوَذا َّالذي َك َ
ان َم َع َك في َعْب ِر األُْرُد ِنَّ ،الذي أَْن َ َنق ْد َش ِه ْد َت َل ُهُ ،ه َو ُي َعمُدَ ،واْل َجم ُ
وجود المسيح ييمد م وجود يوحنا أنشأ نوياً من المنافسة والمباح ات بين تالميا الميمدان والي ود الميمدين أو

بين تالميا المسيح .فالمسيح ييلم أن ال ال

يوون بالميالد من فوق بواسطة الرو القدس لنكون خليقة جديدة.

والميمدان ييلم أن الميمودية هي توبة فقع ،وحين حتدمت المناقشة أتى تالميا الميمدان له ليسألوه ،ف م

تدوروا أن الميمدان هو المسيا وميموديته هي ال ال

الميمدان لم يب موا

 ،وهواا اانوا يشرحون للي ود .وفي هاا نرى أن تالميا

ادة ميلم م بأن الاي يأتي بيده هو أقوى منه .هوذا الذي كان معك= هاه تشير ألن م

يب مون أن هناك تساوي بين المسيح ويوحنا .بل هم يقولون للميمدان ياميلم .وفي ست باف ال ياارون اسم

المسيح .ف م وضيوا المسيح فى مراز أقل من الميمدان .الذي أن

نقد شهدت له= ب اا اان تالميا يوحنا

يريدون أن ي يروه ضد المسيح ولكنه لم يستجب ل م .ف م ياارونه بأنه صن ميه حساناً ذ

د له وربما

تدوروا أنه اأحد تالمياه أي مساو ل م في تلماته للميمدان .ومينى االم م أن المسيح بدأ يم ر امنافو
س
امتيد يلى وظيبة ميلم م .وتالميا يوحنا الميمدان الاين لم يتبيوا المسيح اونوا جماية تشييت
للميمدان ،أو

له وظنت أنه المسيح وظلوا لقرون طويلة يقاومون المسيحية .ول.ن يمن بيض ال دام أن خادماً دخر صار
منافساً له .هاا يطلب مجده هو ال مجد المسيح .الجميا يأتون إليه= باليامية هاه تساوي " نت راحت يلي ".
هو يعمد= أخا يمل .

22
ِ
السم ِ
َن ي ْأ ُخ َذ َشيئا ِإ ْن َلم ي ُك ْن َنق ْد أ ِ ِ
اء.
ال«:الَ َي ْقدُر ِإْن َس ٌ
ْ
اب ُي َ
(آيةَ :)22
ْ
ْ َ
ان أ ْ َ
أج َ
وحَّنا َوَنق َ
ُعط َي م َن َّ َ
الميمدان هنا مبادئ هامة .فيقرر أن ال ميلم ال يأخا ال ما أيطته له السماء .ويلى ال واحد أن يادي
ي

رسالته في حدودها الميينة له من السماء .وهاا الرد ين ي رو المنافسة بينه وبين المسيح في نمر تالمياه ،بل

أنه هو فر ذ أن الناس بدأت تتب

(آية21 :)21أَْن ُت ْم أَْن ُف ُس ُك ْم َت ْش َهُدو َن
الميمدان ياارهم بأقواله السابقة و
هاا لتالمياه.

المسيح .ال يأخذ أحد شيئا =..هاا مبدأ يام (سواء لي أو للمسيح).
ِِ
ِ ِ
ِ
ام ُه.
لي أَني ُنقْل ُ َ :ل ْس ُ أََنا اْل َمس َ
َم َ
يح َب ْل إني ُمْر َس ٌل أ َ
ادته السابقة ين المسيح للبريسيين (يو .)11-04:0ومن المااد هو قا

(آية :)21من له العروس فهو العريس ،وأما صديق العريس الذى يقف ويسمعه فيفرح فرحا من أجل صوت
العريس .إذا فرحى هذا نقد َك َم َل.
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تدوير المسيح أنه اليريو ،هاا جاء في األنبياء (هو +10-04:1حز+1:04

 .)01-0::1والميمدان

كنبي تنبأ ين المسيح ببر ذ أن نبوته قد تحققت ورأى تحقيق ا بيينيه .ويند الي ود اان صديق اليريو ييد ال
 .لليريو وللبر  ،وحينما ينت ي البر بنجا وبدون مشاكل يبر الدديق ذ أن م مته قد نجحت (راج

يرس قانا الجليل يو 1فكان رصيو المتكأ هو صديق اليريو) .واان هاا يمل الميمدان ،يداد الناس ايروس

للمسيح اليريو الحقيقي .أما لو أخا صديق اليريو اليروس لدار م.تدباً.

74
َن ذلِك ي ِز ِ
ص.
(آيةَ :)74يْنَب ِغي أ َّ َ َ ُ
يد َوأَني أََنا أَْنُق ُ
نت ى دور األنبياء بم ور الاين تنبأوا ينه ،فوذا ظ رت الشمو (المسيح) ينت ي يمل المدابيح (الميمدان).

ويلى أن أقو ينب.ي أن يتمجد المسيح ويزداد وأن ذاتي
لقد برهن الميمدان أنه بروحانيته هو أيمم من اإلثارة.
َّ
في وأنقص أنا وأت .
تنقص .ويزداد المسيح َّ

ِ 71
ِ ِ
ض ُه َو أَْر ِض ٌّيَ ،و ِم َن األَْر ِ
ق اْل َج ِمياَِ ،و َّال ِذي ِم َن األَْر ِ
ض َي َت َكَّل ُم .اََّل ِذي
ق ُه َو َف ْو َ
(آية :)71اََّلذي َيأْتي م ْن َف ْو ُ
يأ ِْتي ِمن َّ ِ
ق اْل َج ِمياِ،
الس َماء ُه َو َف ْو َ
َ
َ
الميمدان هو قاصل هاا الكالم وحتى ن اية اإلصحا  .حسب رأي اآلباء ومن م ذهبي البم وألسطينوس .الذي من

فوق= ف و رأى الرو نازالً ومستق اًر يليه ،وهو
فوق الجميا يلماً وتأثي اًر وارامة ومجداً .الذي من األرض= هنا الميمدان يقارن نبسه بالمسيح.

د أنه بن هللا ،ف و ييلم من أين أتى المسيح ،وبالتالي ف و

72
ِ
ِ
َحٌد َي ْقَبُل َها.
س أَ
(آيةَ :)72و َما َر ُ
آه َو َسم َع ُه ِبه َي ْش َهُدَ ،و َش َه َاد ُت ُه َلْي َ
هنا الميمدان يتكلم بالرو ين المسيح و ادة المسيح لنبسه ولرسالته .وألن رسالة المسيح سماوية لم يب م ا

ك ير من الناس ولم يقبلوها .هاه نبوة ين رفض الي ود للمسيح .ورسالة المسيح سماوية ف و يش د بما رده وسميه

(قارن م دية.)00:0

رآه وسمعه= تيبير بشري ين تطابق فكر اآلب واإلبن ف و لير منبدل ين اآلب ،اإلبن هو الحق ذاته.

ِ
ق،
(آيةَ 77 :)77و َم ْن َنق ِب َل َش َه َاد َت ُه َفَق ْد َخ َت َم أ َّ
هللا َصاد ٌ
َن َ
ختمه تدديقاً يلى الش ادة التي نطق ب ا .والمسيح هو
(دية :)00جرت اليادة يند الي ود أن الشاهد ي
الشاهد هلل ،الاي يتكلم بوالم هللا وي تم بددق هللا .وال من يقبل المسيح يوون امن قبل ال الحق من هللا .فبيه
تكمل ال مواييد هللا الدادقة لير الكاذبة (يو.)11 : 1

واآلية تينى أن الاي يقبل المسيح يجد فيه ختماً لكل النبوات والمواييد التي قال ا هللا يلى فم أنبياصه .يموماً من
يقبل

ادة المسيح وتياليمه فقد صدق هللا فالمسيح هو هللا ،هو المة هللا الاي ييلن للناس االم أبيه ،وهو

صورة هللا لير المنمور (كو ،)0: : 0وهو رسم جوهره (يب .)0 : 0لال

قا الرب يسوع للي ود "لستم
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تيرفونني أنا وال أبي ،لو يرفتموني ليرفتم أبي أي ا" (يو . )04 : 1فمن يرف هللا حقيقة سييرف المسيح ومن
ييرف المسيح سييرف اآلب  ،لال يقو الرب لبيلبو "الاى ردنى فقد رأى اآلب" (يو. )4 : 01

ِ
َن َّال ِذي أَرسَله هللا ي َت َكَّلم ِب َكالَمِ ِ
هللا .أل ََّن ُه َلْي َ ِ
وح
(آية70 ، :)70أل َّ
هللا ُّ
الر َ
س ب َكْيل ُي ْعطي ُ
َْ ُ َُ ُ
هللا أرسل المسيح الاي تيترضون أنتم يليه ،محمالً ب يات واالم الحياة ،االم هللا نبسه .وهللا اان ييطي األنبياء

الرو بمقياس ومويا أي بقدر ميين .ويلى قدر ما يحتمل ال نبي وبقدر ما يحتمل الساميين ،أما للمسيح فبال
كيل وبال مقياس ف و له ملء الرو  ،ونحن نأخا من ملعه (يو .)01:0والناس تاهب لى المسيح ألن االمه هو

كالم هللا .واالم المسيح هو رو وحياة (يو . )10 : 1وال أحد يستطي أن يتكلم في اإلل يات ال بالرو القدس.
71
ِ
االب َن َوَنق ْد َد َف َا ُك َّل َشي ٍء ِفي َي ِد ِه.
آلب ُيح ُّب ْ
(آية :)71اَ ُ
ْ

الميمدان اان هو أو من أيلن حقيقة أن المسيح هو بن هللا (يو )01:0بيد ما رده يوم الميمودية.

دفا كل شا في يده= ذاً سلطان اآلب

سلطان اإلبن.

اآلب يحب اإلبن= "هاا هو بني الحبيب" هاا ما سميه يوحنا الميمدان .والحب هو ل.ة ال الو

فاهلل محبة

واإلبن هو المحبوب ،اآلب ينبوع محبة وهاه المحبة تدب فى اإلبن بالرو القدس ،وحينما تحدنا باإلبن صارت
هاه المحبة تنسوب فينا بالرو القدس (رو ): : :ذاً قوله اآلب يحب اإلبن

تينى الوحدة بين اآلب واإلبن،

وتينى أن اآلب فى اإلبن واإلبن فى اآلب (0يو +01:1أف .)1:0وهاا سر دخر اشف للميمدان.

ِ
ِ
ِ 76
االب ِن َل ْن َيَرى َحَياة َب ْل َي ْم ُك ُث َعَلْي ِه َغ َض ُب
االب ِن َل ُه َحَيا ٌة أََبدَّيةٌَ ،و َّالذي الَ ُي ْؤ ِم ُن ِب ْ
(آيةَّ :)76الذي ُي ْؤ ِم ُن ِب ْ
ِ
هللا»".
هاه تتطابق م

ادة موسى ين المسيا النبي المنتمر (تث +04:01أع .)10-11:0ونالحظ أن

ادة

الميمدان هنا تتطابق م ما قاله المسيح لنيقوديموس .فالرو هو الاي أوحى للميمدان بما قاله ،والمسيح أ اد

بش ادة الميمدان ينه (يو .)01-00::لن يرى حياة= حياة أبدية طبياً .يمكث عليه غضب هللا= ي يم يليه
ل ب هللا ،أي يقاسي من ل ب هللا .وهاه اآلية تشير ألن من يحجب هللا وج ه ينه بسبب يدم يمانه

بالمسيح يدير بال براة .هاه اآلية في هاا اإلصحا تشير لطريق ال ال

 ]0الدليب  ]1اإليمان ]0

الميمودية.

اإليمان بالمسيح هو خطوة أولى ،لكن ال بد من الميمودية (كما يمل التالميا يوم ال مسين  ،ويمل بولو
الرسو م ياصلة سجان فيليبى  ،وفيلبو م ال دى الحبشى وبطرس م ارنيليوس  .فبالميمودية نتحد

بالمسيح  ،والمسيح هو الحياة األبدية (يو )1: : 00فمن يتحد به يحيا أبدياً .
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وفي دية ( )0:1نجد المسي ح ياهب للجليل ليبيد تالمياه ين هاه المباح ات م تالميا الميمدان وليبيدهم ين
رو المنافسة .والحظ ف ناك مجاالت ا يرة لل دمة .ويوحنا الميمدان ستمر ييمد حتى ال ي ار تالمياه من

المسيح لكنه ظل يش د ليممة المسيح ليحو تالمياه للمسيح.

ب اه الكلمات والتياليم اان يوحنا الميمدان يحو تالمياه للمسيح لتكون ل م حياة أبدية.
فاإليمان بالمسيح هو فقع طريق الحياة األبدية.
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عودة للجدول

(إنجيل يوحنا)(اإلصحاح الرابا)

اإلصحاح الرابا
(الســــامرية)

كان الي ود يتيالون يلى السامريين .واان السامريون يورهون الي ود .ولال

صارت السامرة ملجأ أميناً

للمسيحيين الاين هربوا من الي ود (أع .)0:1وقد ذهب فيلبو الشماس للك ارزة في السامرة (أع.)01-1،01-::1

والمسيح بيد أن ح ر يرس قانا الجليل (يو )1ذهب ليبتقد يبه في الي ودية ويط ر هيوله .ثم تقابل م

ناموسي (يو ) 0ثم ها هو يبتقد امرأة ندف أممية .هي قدة تطبيق لما رأيناه من قبل ين التجديد .ف ا هو
ٌ
السيد المسيح يسيى وراء هاه السامرية الساقطة ليحول ا لى اارزة .وهواا يسيى هللا وراء ال نبو خاطعة

ليجددها.

معامالت المسيح ما الخطاة:
المسيح هو الطبيب الاي أتى ليشبي مرضى ال طية ،واطبيب حويم ييرف ما الاي تحتاجه ال نبو ،ف و له

طريقة م ال نبو ت تلف ين األخرى ،لكنه يسيى وراء ال نبو طالباً يودت ا لألح ان اإلل ية.
أ .ف ا هو م آدم :يقو له أين أنت ،ليح ه يلى اإليتراف ب طيته.

ب .وها هو م نقايين :يسيى وراءه ليمنيه من السقوط ،بل حتى بيد أن سقع وقتل أخيه .وربما هناك
من يقو ولماذا يسيى هللا وراء

ص م ل قايين وهو ييلم أنه لن يستجيب.

 .1هو يسيى وراء ال نبو في حب أبوي مشتاقاً لرجوع ال نبو.
.2

في الدينونة لن يجر نسان أن يقو أن هللا لم ييطني فرصة

"لكى تتبرر فى أقوال وت.لب

ذا حوامت" (مزمور . ):0

ج .م المرأة السامرية :ذ هي ال تيرف يعاً ينه ،ياهب لي ا وييرف ا بنبسه ويتحاور مي ا.
د .م اإلبن الضال :ال ياهب ليه ،ف و ترك بيت أبيه بورادته ،بيد أن تاوق حب أبيه .ف اا لن يجدي
ميه الحوار .لكن هللا في محبته يحاصره بال يقات والمجاية ليقارن م الحا في بيت أبيه ويندم

وييود  ،وهاا يمله م يونان.

ه .المرأة الخاطئة (لو :)2يشجي ا ربما بنمراته الحانية وييلن ل ا أنه لبر ل ا خطاياها الك يرة فتحبه
ك ي اًر وتبوي يند قدميه وتنا ال.بران وال ال

 .والكتاب لم ياار ايف يرفت المرأة أن المسيح

لبر ل ا الك ير فأحبته ا ي اًر .والكتاب حين يدمت ين  .ف و يقو

 ..وما نتيلمه من هاا أن

المسيح له طريقة ت تلف من واحد آلخر.

76

األناجيل – أنجيل يوحنا(اإلصحاح الرابع)

و .المرأة الكنعانية :يددم ا بقوله أن ا االكالب في نجاست ا .ف ي تييش م ل الكنيانيين تشرب اإلثم
كالماء وقبل أن يشبي أمراض ا الجسدية ( بنت ا) اان البد من

باص ا من خطيت ا .السيد هنا

ي ي ا أمام مردة لتدرك مدى نجاست ا ،فتتوب وتشبي (مت .)11-11:0:ولكن هناك خطاة

يدراون مدى بشاية خطيت م ثم ال يتوبون  ،فيوونون امن نمر وج ه فى مردة وم ى ناسيا ما هو

(ي . )11 ، 10 : 0

ز .ضيف يمان فيلبس :ييالجه بساا ين راء خبز ل.الف فيحسب فيلبو المبل وييلن ستحالة
شبى فيلبو من يدم يمانه.
وي َ
تدبير مبل  .ثم يدن السيد الميجزة ُ
ح .مريض بي حسدا (يو :):هنا مريض ال يش.له سوى مرضه ومن يلقيه في البراة ،هاا لن يدلح
ميه حوار أو تبويت بل هو لن يحتمل تجربة جديدة فيوبيه ما هو فيه .فالسيد يشبيه ثم يطلب منه

أن ال ي ط .ثانية.

ولكن نرى ال طاة في مياملت م م المسيح ي تلقون المياذير حتى ال يتوبوا ويرجيوا وحتى ال تتواجه النبو م

نور المسيح ولتبقى في ظلمة ال طية ،وام ا ألياار ال طاة نرى هاه السامرية-:
 .0أن

يهودي وأنا سامرية :فال ميامالت بين ما .واآلن يمن ا ير من الناس أن م طالما أخطأوا فاهلل لن

يتيامل مي م (م ل ي وذا) .بل ا يرون يمتنيون ين الاهاب للكناصو ذا سقطوا ظناً أن هللا لن يقبل م.
ولكن ألم يأتي السيد المسيح لل طاة ليشبي م من خطيت م.

 .1ال دلو لك والبئر عميقة :لن تستطي أن تأتي بالماء فال توجد وسيلة لدي  .واآلن ام من الناس لدي م
مشاكل وال يتدورون أن هللا لديه حلو ل ا .وهاا ما حد

أن هللا لير قادر يلى حل هاه المشولة.

م

يب سراصيل ذ وجدوا الماء م اًر ،فبكروا

 .0إعطنى هذا الماء :ظناً أن الماء ماء مادي .وا يرون ال ييرفون المسيح سوى للماديات ،ب.ير تبكير في
يطاياه الروحية.

 .1أباؤنا سجدوا في هذا الجبل :مناقشة لير مجدية .ا يرون ذا المت م ين الاهاب للكنيسة يبدأون في
الحوار ين البروق بين األديان والبروق بين الطواصف وتتوه المناقشة .والمطلوب التوبة والاهاب للكنيسة.

السامرة :محددة بالي ودية جنوباً وبالجليل ماالً .ويقا أن طول ا اان 11ميالً ويرض ا 11ميالً .وأن ا ورثت
أرب منسى وأفرايم بيد اليودة من السبي .ولكن ا تقلدت أيام المسيح لبيض مدن تحيع بالسامرة .واانت

السامرة قد ذهبت للسبي يلى يد أ ور وخربت البالد .والسامريون هم بقايا هاا السبي بيد أن تزاوجوا م الوثنيين
الاين أتى ب م مل أ ور ليسونوا سراصيل بدالً من أهل البالد الاين ذهبوا لى السبي .واان الدم الي ودي هو
ال.الب .وأصل اليداوة هي يملية اإلصال التي قام ب ا يز ار ونحميا لتنقية الدم الي ودي .فطردوا ال من تزوج
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من السامرة ،ورفض الي ود أن يشترك مي م السامريين في بناء ال يول .واان السامريون ال ييرفون سوى أسبار

موسى ال مسة فقع ،ولكن الي ود ياملوهم ا راطقة.

واانت يبادت م تقام في هيول م يلى جبل جرزيم الاي أقيم سنة 114ق.م( .وض السامريون في تورات م سم
جبل جرزيم يوضاً ين جبل ييبا

تث )]1-1:11وحد

في هاه األيام أن رصيو ا نة الي ود الكبير "يادوا"

متن أن يسمح ألخيه منسى أن يمل متزوجاً من بنت سنبلع السامري وطلب منه أن يطلق ا فرفض منسى

فأرلمه يادوا يلى البرار من الي ودية .فاهب منسى وأقام نبسه رصيو ا نة ل يول جرزيم يند السامريين سنة

 001ق.م بمسايدة سنبلع حميه ،الاي ويده ب اا ن لم يطلق بنته .وصارت اليبادة في جرزيم صورة طبق
األصل من هيول أور ليم .وقد هدم يوحنا هراانوس هيول م في جرزيم سنة 001ق.م .ولم يبنى ثانية .وقد أياد
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هيرودس بناء السامرة وأسماها سباسطية يلى سم لسطو قيدر "(سبستوس باليونانية هي ألسطو بالالتينية)

وأياد بناء ويم وأسماها نيابوليو وهي نابلو حالياً.

ولقد حتقر الي ود السامريين وأسموهم نجسين ،بل اانوا يرف ون أن يقولوا سم سامري يلى ألسنت م .واان

السامريون لال يورهون الي ود وي اجمون م ذا مروا في السامرة ،لال اان مرور المسافرين الي ود في السامرة

من ال طورة بموان .واان الي ود يقولون ن من يقبل سامرياً في بيته ويست يبه وجب أن ياهب هاا الي ودي

لى السبي هو وبنيه .ومما زاد اليداوة م السامريين أن بيض السامرين دخلوا خلسة سنة 1ق.م .وألقوا يماماً
بشرية (وهي تيتبر نجاسة) داخل ال يول لي.يموا الي ود .ولكل هاا اان الي ود ييتبرون أن أكل السامريين الحم

ال نزير .فال يأكلون أكل م وال يشترون من م .واانوا ذا أرادوا أن يشتموا أحداً قالوا ينه أنه سامري وهواا يملوا
م المسيح (يو .)11:1وقد تحسن الوض أيام المسيح وصاروا يشب ون م بالي ود الج الء ول م حقوق وليو
كالوثنيين .ويتبروا أيام المسيح أن أكل م وخمرهم طاهر .لال أرسل المسيح تالمياه ليبتايوا طياما .وبرلم ال
اليداوة بين الي ود والسامريين فالي ود لم ييتبروا أراضى السامرة اأراضى األمميين فى النجاسة بل يتبروا

أراضي م ومياه م وينابيي م وطرق م طاهرة .ولم يتبق الي ود يلى يتبار السامريين االوثنيين ،وف لوا تشبي م

بالي ودى الجا هل ،و ختلف أباء الي ود فى توصيب م فمن م من قا أن م االوثنيين ومن م من قا ال بل هم

كالي ود.

ومن هنا نتدور وق تياليم المسيح ين السامري الدالح ،و باء يشرة بر لييود من م واحد وهو سامري .بل
طلب المسيح من تالمياه أن يبشروا في السامرة بيد أن يبشروا في الي ودية .ومن محبته لكل الناس َيلَّم تالمياه
أن ال يتقيدوا بتياليم الي ود وأن ياهبوا ليبتايوا طياماً من السامرة ،ف و أتى ألجل الجمي وألجل هاه السامرية

ال اطعة ،ف و الاي يرحم المنبوذين.

واان الي ود والسامريين متبقين في أ ياء ا يرة ،فالجاور واحدة ولال

المدادر الي ودية.

فميمم اليقاصد السامرية مشتقة من

 .0هاالء يسمون أنبس م سراصيليين (الي ود) .والسامريين يسمون أنبس م ييقوبيين واالهما
 .1السامريون م ل الي ود يامنون باهلل الواحد ،ويامنون بالمالصكة والشياطين.

ص واحد.

 .0يقدس االهما السبت واأليياد.

 .1يمارس االهما ال تان ايقيدة أساسية.

 .:يقدس االهما توراة موسى .ومتشددين فى اإللتزام بالناموس .ويتبروا ناموس موسى أنه التشري اإلل ى
الوحيد .واالهما ينتمر المسيا الاى يتحقق فيه نبوة موسى ين النبى الاى يقيمه هللا وسط م م ل موسى

(تث.)01

ونالحظ أن المسيح في حواره م هاه السامرية اان يجادل ا ليرف

كلمات ا-:

يمان ا ،وهاا ما نالحمه درجة درجة في

 .0أن يهودي وأنا امرأة سامرية( .هنا هو في نمرها مجرد رجل ي ودي).
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 .1يا سيد (هنا رفيت درجته)

 .0ألعلك أعظم من أبينا يعقوب (بدأت تش أنه أيمم من ييقوب).
 .1أعطني هذا الماء لكي ال أعطش (بدأت هي تطلب منه).
 .:يا سيد أرى أنك نبي (هنا صار في نمرها أنه نبي).

 .1أنا أعلم أن مسيا يأتي ..أنا هو (هنا يرفت حقيقته)
يلى ف.لبت" (أر)1:11
فطريقة هللا الحوار واإلقناع "أقنيتني يا رب فوقتنيت وألححت َّ
بين نيقوديموس والسامرية
نيقوديموس
 .0رجل فريسي طاهر في سيرته.
 .1حديث اان في الليل.
.0

ص ميروف أيلنه الكتاب.

 .1ظل يمانه م بياً حتى وقت الدليب.

السامرية
 .0امرأة سامرية ساقطة.

 .1الحديث في وضح الن ار.
 .0أخبى الكتاب

د ا.

 .1ظ ر يمان ا في الحا .

 .:ضيف الرجل اان في قوته ،فما َّ
يطله اان  .:كانت قوة المرأة في ضيب ا ف ي تقابلت م
التداقه بالسن دريم وخوفه يلى مرازه.

المسيح الاي باها من خطيت ا.

المسيح االمه له ليبتح بديرته.

المسيح االمه لى ضميرها لتتوب فيط رها.

 .1كانت الديوبة أمامه يقلية .لال

وجه  .1كانت الديوبة أمام ا خطيت ا .لال

وجه

 اليجب أن االم المسيح لكلي ما اان ين الماء1
َن اْل َف ِر ِ
َن َي ُسو َع ُي َصِيُر َوُي َع ِمُد َتالَ ِمي َذ أَ ْك َاَر ِم ْن
ين َس ِم ُعوا أ َّ
الر ُّب أ َّ
اآليات (يوَ " -:)10 – 1 :0فَل َّما َعلِ َم َّ
يسِي َ
ِ ِ 0
2
َن َيسو َع َن ْفس ُه َلم َي ُك ْن ُي َع ِمُد َبل َتالَ ِمي ُذ ُهَ 7 ،تَر َق اْلَي ُه ِ
ان الَ ُبَّد َل ُه
ودَّي َة َو َم َضى أَْيضا ِإَلى اْل َجل
يلَ .وَك َ
ُي َ
ْ
َ ْ
وحَّناَ ،م َا أ َّ ُ
الس ِ
الضيع ِة َّال ِتي و َهبها يعُق ِ
امَرَةَ 1 .فأ ََتى ِإَلى م ِديَن ٍة ِم َن َّ ِ ِ
ف
َن َي ْج َت َاز َّ
ال َل َها ُس َ
أْ
وس َ
وخ ُارِ ،بُقْر ِب َّ ْ َ
َ ََ َْ ُ
وب لُي ُ
السامَرة ُيَق ُ
َ
ِِ 6
اع ِة
ان َن ْح َو َّ
ان َي ُسو ُع َنق ْد َت ِع َب ِم َن َّ
س َ
ْابنهَ .وَكاَن ْ ُهَن َ
هك َذا َعَلى اْل ِبْئ ِرَ ،وَك َ
وبَ .فِإ ْذ َك َ
الس َ
الس َف ِرَ ،جَل َ
اق ِبْئُر َي ْعُق َ
امرِة لِ َتس َت ِقي ماءَ ،فَقال َلها يسوع«:أَع ِط ِ
الس ِادس ِةَ 2 .فجاء ِت ام أَر ٌة ِمن َّ ِ
َن َتالَ ِمي َذ ُه َكاُنوا َنق ْد
َشَر َب» 1أل َّ
يني أل ْ
َ َ َُ ُ ْ
َ
َْ
َّ َ
َ َ
الس َ ْ َ َ
طعاماَ 1 .فَقاَل ْ َله اْلم أَر ُة َّ ِ
ِ ِ ِ
ف َت ْطُل ُب ِم ِني لِ َت ْشَر َبَ ،وأَْن َ َي ُه ِ
ود ٌّي َوأََنا
السام ِرَّيةَُ «:كْي َ
َم َض ْوا ِإَلى اْل َمديَنة لَيْب َت ُ
ُ َْ
اعوا َ َ
ام ِرِيين14 .أَجاب يسوع وَنقال َلهاََ«:لو ُكْن ِ َتعَل ِمين ع ِطَّي َة ِ
ام أَر ٌة س ِ
الس ِ
ود الَ يع ِ
هللاَ ،و َم ْن
ام ِرَّيةٌ؟» أل َّ
امُلو َن َّ
َ
ْ َ َ
ْ
َن اْلَي ُه َ ُ َ
َْ َ
َ َ َُ ُ َ َ
11
ِ
َّ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
طاق َماء َحًّيا»َ .نقاَل ْ َل ُه اْل َمْ أَر ُةَ«:يا َسِيُد ،الَ َدْل َو َل َك
َع َ
َشَر َبَ ،ل َ
َعطيني أل ْ
طَلْب أَْن مْن ُه َفأ ْ
ول َلك أ ْ
ُه َو الذي َيُق ُ
12
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
طاَنا اْل ِبْئَرَ ،و َش ِر َب ِمْن َها ُه َو
َع َ
وبَّ ،الذي أ ْ
اء اْل َح ُّي؟ أََل َعَّل َك أ ْ
َع َظ ُم م ْن أَِبيَنا َي ْعُق َ
َواْلبْئُر َعميَقةٌَ .فم ْن أَْي َن َل َك اْل َم ُ
اش ِ
ش أَيضا10 .و ِ
يه؟» 17أَجاب يسو ُع وَنقال َلهاَُ «:ك ُّل م ْن ي ْشرب ِم ْن ه َذا اْلم ِ
وبُنوه ومو ِ
لك ْن َم ْن َي ْشَر ُب ِم َن
اء َي ْع َ
طُ ْ
َ
ََ ُ َ ََ
َ َ َُ
َ َ َُ َ َ
َ
يه ي ِصير ِف ِ
طش ِإَلى األَب ِد ،ب ِل اْلماء َّال ِذي أ ِ ِ
اء َّال ِذي أ ِ
اْلم ِ
اء َيْنَب ُا ِإَلى َحَيا ٍة
يه َيْنُبو َع َم ٍ
ُع ِطيه أََنا َفَل ْن َي ْع َ َ
ْ
ْ
َ َ
ُعط َ ُ
َ ُ
َ
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16
ش والَ ِ
آتي ِإَلى هَنا أل ِ
ال َل َها
ط
َع
اء ،لِ َكي الَ أ
َع ِط ِني ه َذا اْل َم
أََب ِدَّي ٍة»َ 11 .نقاَل ْ َل ُه اْل َمْ أَر ُةَ«:يا َسِيُد أ
َ
َ
ُ
ْ
ْ
َ
ْ
َس َتق َي»َ .نق َ
َ
ْ
َ
يسوع«:ا ْذه ِبي و ْاد ِعي َزوج ِك وَتعاَلي ِإَلى ههَنا» 12أ ِ
ِ
ال َل َها َي ُسو ُعَ «:ح َسنا
َُ ُ
َ
ُ
َج َاب اْل َمْ أَر ُة َوَنقال ْ َ«:لْي َ
َ َ
س لي َز ْو ٌج»َ .نق َ
َْ َ َ ْ
11
ُنقْل ِ َ :ليس لِي َزوج ،أل ََّنه َكان َل ِك َخمس ُة أ َْزواج ،و َّال ِذي َل ِك اآلن َليس هو َزوج ِك .ه َذا ُنقْل ِ ِب ِ
الص ْد ِق».
ٌْ
ُ َ
َ ْ َ َُ ْ َ
َ ٍ َ
َْ
َْ
24
ِ
ِ
َ 11نقاَل ْ َل ُه اْلم أَر ُة«:يا سِيُد ،أَرى أََّن َك َن ِب ٌّي! آب ُاؤَنا سجُدوا في ه َذا اْلجب ِل ،وأَْن ُتم َتُقوُلو َن ِإ َّن في أ ِ
يم
َ َ
َ
ُ
َ
ََ َ ْ
َْ َ َ
ُور َشل َ
21
ِ ِ
ِ
ِ
ِِ ِ
اعةٌ ،الَ ِفي ه َذا اْل َجَب ِل،
اْل َم ْو ِض َا َّالذي َيْنَب ِغي أ ْ
امَأَر ُةَ ،صدنقيني أََّن ُه َتأْتي َس َ
ال َل َها َي ُسو ُعَ«:يا ْ
َن ُي ْس َج َد فيه»َ .نق َ
ِ ِ 22
والَ ِفي أ ِ
ص
يم َت ْس ُجُدو َن ل
َما َن ْح ُن َفَن ْس ُجُد لِ َما َن ْعَل ُم  .أل َّ
آلب .أَْن ُت ْم َت ْس ُجُدو َن لِ َما َل ْس ُت ْم َت ْعَل ُمو َن ،أ َّ
َن اْل َخالَ َ
ُ
َ
ُور َشل َ
27
ِ
اجُدو َن اْلح ِق ِ
ِ
يقُّيو َن َي ْس ُجُدو َن لِ ِ
ُه َو ِم َن اْلَي ُه ِ
الس ِ
وح َواْل َح ِق،
الر ِ
آلب ِب ُّ
ين َّ
اآلنِ ،ح َ
اعةٌَ ،و ِه َي َ
َ
ودَ .ولك ْن َتأْتي َس َ
20
ِ
الس ِ ِ
َن َي ْس ُجُدوا».
أل َّ
ين َي ْس ُجُدو َن َل ُه َف ِب ُّ
اآلب َ
هؤالَ ِء َّ
طالِ ٌب ِم ْا َل ُ
الرو ِح َواْل َح ِق َيْنَب ِغي أ ْ
هلل ُر ٌ
وحَ .و َّالذ َ
اجد َ
َن َ
ين َل ُه .اَ ُ
26
21
َّ ِ
ِ
َعَلم أ َّ ِ
يحَ ،يأ ِْتيَ .فم َتى َجاء َذ َ ِ ِ ِ
ال
ال َل ُه اْل َمس ُ
اق ُي ْخبُرَنا ب ُكل َش ْي ٍء»َ .نق َ
َ
َن َمسَّيا ،الذي ُيَق ُ
َنقاَل ْ َل ُه اْل َمْ أَر ُة«:أََنا أ ْ ُ
َ
َّ ِ
ُكلِم ِك هو»22.و ِعْن َد ذلِك جاء َتالَ ِمي ُذه ،وَكاُنوا ي َتعجَّبو َن أََّنه ي َت َكَّلم ما ام أَرةٍ .و ِ
لك ْن َل ْم َيُق ْل
َ َ ُ
ُ َ ُ َ َ َْ َ
ُ َ
َ
َل َها َي ُسو ُع«:أََنا الذي أ َ ُ ُ َ
َ َ َ
َحٌد« :ما َذا َت ْطُل ُب؟» أ َْو «لِما َذا َت َت َكَّلم م َع َها؟» َ 21ف َتَرَك ِ اْلمْ أَر ُة َجَّرَت َها َوم َض ْ ِإَلى اْلم ِديَن ِة َوَنقاَل ْ لِ َّلن ِ
اس:
أَ
َ
َ
َ
ُ َ
َ
َ
َ «21هُل ُّموا اْنظُروا ِإْنسانا َنق ِ
ِ
يح؟»َ 74 .ف َخَر ُجوا ِم َن اْل َم ِديَن ِة َوأ ََت ْوا ِإَلْي ِه.
ال لي ُك َّل َما َف َعْل ُ  .أََل َع َّل ه َذا ُه َو اْل َمس ُ
ُ
َ
َ
72
71وِفي أَ ْثَن ِ
اء ذلِ َك سأََل ُه َتالَ ِمي ُذه َنق ِائلِين« :ي ِ
آلك َل َل ْس ُت ْم َت ْع ِرُفوَن ُه أَْن ُت ْم».
ال َل ُه ْم«:أََنا لِي َ
ام ُ
ُ
َ
ط َع ٌ
َ
ام َعل ُمُ ،ك ْل» َفَق َ
َ َ ُ
70
77
طع ِ
ِ
َحدا أ ََت ُ ِ
ال َّ
َع َم َل َم ِش َيئ َة
ض ُه ْم لَِب ْع ٍ
التالَ ِمي ُذ َب ْع ُ
امي أ ْ
َن أ ْ
ض«:أََل َع َّل أ َ
ال َل ُه ْم َي ُسو ُعَ َ «:
اه ب َش ْي ٍء لَيأ ُْك َل؟» َنق َ
َفَق َ
71
َّ ِ
ِ
ِ
ِ
ول َل ُك ُمْ :ارَف ُعوا
َما َتُقوُلو َنِ :إَّن ُه َي ُكو ُن أَْرَب َع ُة أ ْ
َش ُه ٍر ُث َّم َيأْتي اْل َح َص ُاد؟ َها أََنا أَ ُنق ُ
الذي أَْر َسَلني َوأ َُتم َم َع َمَل ُه .أ َ
ِ 76
اصد ي ْأ ُخ ُذ أُجرة ويجما َثم ار لِْلحي ِ
ِ
ِ
ِ
اة األََب ِدَّي ِة ،لِ َكي َي ْفَر َح
َعُيَن ُك ْم َواْن ُ
أْ
ََ
ول ِإَّن َها َنقد ْابَي َّض ْ لْل َح َصادَ .واْل َح ُ َ
ظُروا اْل ُحُق َ
َْ ََ ْ َ ُ َ
ْ
الز ِار ُع واْلح ِ
اصُد معا72 .أل ََّن ُه ِفي ه َذا يصُدق اْلَقولِ :إ َّن و ِ
احدا َي ْزَر ُع َوآ َخَر َي ْح ُصُد71 .أََنا أَْر َسْل ُت ُك ْم لِ َت ْح ُصُدوا َما َل ْم
َّ َ َ
َ
َْ ُ ْ ُ
َ
ت ْتعبوا ِف ِ
يه .آ َخرو َن َت ِعبوا وأَْن ُتم َنق ْد َد َخْل ُتم عَلى َتع ِب ِهم»َ 71.فآمن ِب ِه ِم ْن ِتْلك اْلم ِديَن ِة َك ِايرو َن ِمن َّ ِ
ين
السام ِريِ َ
َ
ََ
ْ َ
َ َُ
ُ
ُ
َ ْ
ُ َ ْ
َ َ
04
ِبسب ِب َكالَمِ اْلم أر َِة َّال ِتي َكاَن ْ َت ْشهُد أََّنهَ «:نقال لِي ُك َّل ما َفعْل ُ »َ .فَل َّما جاء ِإَلي ِه َّ ِ
َن َي ْم ُك َث
وه أ ْ
َ ُ
َ َ ْ
َْ
السام ِرُّيو َن َسأَُل ُ
ََ
َ َ
َ
02
01
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
آم َن ِبه أَ ْك َاُر ِجدًّا ِب َسَب ِب َكالَ ِمهَ .وَنقاُلوا لِْل َمْ أرَةِ«:إَّنَنا َل ْسَنا َب ْعُد ِب َسَب ِب َكالَ ِم ِك
عْن َد ُه ْمَ ،ف َم َك َث ُهَن َ
اق َي ْو َمْينَ .ف َ
07
ِ
ِ
ِ ِ ِ
اق
ُن ْؤ ِم ُن ،أل ََّنَنا َن ْح ُن َنق ْد َس ِم ْعَنا َوَن ْعَل ُم أ َّ
ص اْل َعاَلمِ»َ .وَب ْع َد اْلَي ْو َمْي ِن َخَر َج م ْن ُهَن َ
َن ه َذا ُه َو ِباْل َحق َيقة اْل َمس ُ
يح ُم َخل ُ
ط ِن ِه»َ 01 .فَل َّما َجاء ِإَلى اْل َجلِ ِ
َوم َضى ِإَلى اْل َجلِ ِ
َنَ«:لْي َ ِ ِ
يل َنق ِبَل ُه
يل00 ،أل َّ
ام ٌة ِفي َو َ
َن َي ُسو َع َن ْف َس ُه َش ِه َد أ ْ
َ
س لَنب ٍي َكَر َ
َ
ِ ِ 06
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اء
اْل َجليلُّيو َنِ ،إ ْذ َكاُنوا َنق ْد َع َايُنوا ُك َّل َما َف َع َل في أ ُ
اءوا إَلى اْلعيدَ .ف َج َ
يم في اْلعيد ،أل ََّن ُه ْم ُه ْم أَْيضا َج ُ
ُور َشل َ
يل ،حي ُث صَنا اْلماء َخمرا .وَكان َخ ِادم لِْلملِ ِك ابُنه م ِر ٌ ِ
ِ
وم02 .ه َذا ِإ ْذ
َي ُسو ُع أَْيضا ِإَلى َنقاَنا اْل َجل ِ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ
يض في َك ْف ِرَن ُ
اح َ
ٌ َ ْ ُ َ
ِ
ِ
ِ
ودَّي ِة ِإَلى اْل َجلِ ِ
َن َيسو َع َنق ْد َجاء ِم َن اْلَي ُه ِ
ان ُم ْش ِرفا
يل ،اْن َ
ق ِإَلْيه َو َسأََل ُه أ ْ
َن َيْن ِز َل َوَي ْشف َي ْابَن ُه أل ََّن ُه َك َ
طَل َ
َسم َا أ َّ ُ
َ
01
01
ِ
ِ
ال َل ُه َخ ِاد ُم اْل َملِ ِكَ«:يا َسِيُد ،اْن ِز ْل
آي ٍ
ال َل ُه َي ُسو ُع«:الَ ُت ْؤ ِمُنو َن ِإ ْن َل ْم َتَر ْوا َ
ات َو َع َجائ َب» َنق َ
َعَلى اْل َم ْوتَ .فَق َ
14
ِ
ِ
الر ُج ُل ِباْل َكلِ َم ِة َّال ِتي َنقاَل َها َل ُه َي ُسو ُعَ ،وَذ َه َب.
آم َن َّ
َن َي ُم َ
َنقْب َل أ ْ
وت ْابني»َ .نق َ
ال َل ُه َي ُسو ُع«:ا ْذ َه ْب .اْبُن َك َح ٌّي»َ .ف َ
12
الس ِ ِ ِ
ِِ
ِ 11
َخ َذ
يد ُه َوأ ْ
يها أ َ
اس َت ْقَبَل ُه َع ِب ُ
وه َنقائل َ
اس َت ْخَبَرُه ْم َع ِن َّ َ
اعة َّالتي ف َ
َخَبُر ُ
ينِ«:إ َّن ْابَن َك َح ٌّي»َ .ف ْ
يما ُه َو َن ِاز ٌل ْ
َوف َ
17
الساع ِة َّ ِ
الس ِ َّ ِ
ِ ِ
ي َتعا َفىَ ،فَقاُلوا َله«:أَم ِ ِ
ال َل ُه
َب أََّن ُه في تْل َك َّ َ
س في َّ َ
َ َ
السا ِب َعة َتَرَك ْت ُه اْل ُح َّمى»َ .ف َف ِه َم األ ُ
اعة التي َنق َ
ُ ْ
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ِ ِ 10
ِ
آي ٌة َث ِانَي ٌة صَن َع َها َيسو ُع َل َّما َجاء ِم َن اْلَي ُه ِ
ِ
ودَّي ِة
آم َن ُه َو َوَبْي ُت ُه ُكُّل ُه .هذه أَْيضا َ
ف َ
َ
ُ
َ
يها َي ُسو ُع«:إ َّن ْابَن َك َح ٌّي»َ .ف َ
ِإَلى اْل َجلِ ِ
يل" .

1
ِ
ِ
ِ
َن اْل َف ِر ِ
وحَّنا،
ين َس ِم ُعوا أ َّ
الر ُّب أ َّ
اآلات (يوَ " -:)7 – 1 :0فَل َّما َعلِ َم َّ
يسِي َ
َن َي ُسو َع ُي َصِيُر َوُي َعمُد َتالَمي َذ أَ ْك َاَر م ْن ُي َ
2
ودَّي َة َوم َضى أَْيضا ِإَلى اْل َجلِ ِ
َن َيسو َع َن ْفس ُه َلم َي ُك ْن ُي َع ِمُد َبل َتالَ ِمي ُذ ُهَ 7 ،تَر َق اْلَي ُه ِ
يل".
ْ
َ ْ
َم َا أ َّ ُ
َ
فلما علم الرب ..أن يسوع = قوله الرب هاا يشير للمسيح في الهوته اما يراه يوحنا .وقوله يسوع ف اا يشير له

كونسان اما يراه البريسيين .يصير= يجاب ليه الناس ويتلماهم وييمدهم بيد أن يتلماهم .أما ب دو

هل

كان المسيح ييمد أم ال راج تبسير (يو. )11 : 0

فبيد اإلثارة التي فيل ا تالميا يوحنا ،والمشاكل التي توق المسيح حدوث ا من البريسيين ،نسحب من الي ودية

لى الجليل منياً للمدادمات مي م قبل الوقت (واانت يودة المسيح للجليل هاه هي بداية ال دمة في األناجيل

ال الثة األخرى) .وتالميا يوحنا أ ايوا أن المسيح ييمد ،لال يراز يوحنا يلى أن المسيح لم يون ييمد ف االء
كاذبين يريدون ثارة الجماهير ضد المسيح .ونالحظ أن الميمودية المسيحية اما نيرف ا لم تبدأ ال بيد حلو
الرو القدس ،والرو القدس لم يحل يلى التالميا ال بيد موت المسيح وقيامته .فالميمودية هي موت م

المسيح وقيامة ميه .والميمودية ال تكتسب فايليت ا ال بالرو القدس.
ترتيب األحداث:

في (يو )10:0توجه الرب لى الجليل.
في (يو )00:1ياد لى أور ليم.

في (يو )0:1توجه لى الجليل فوصل ا في (دية.)10
وفي (يو )0::توجه لى أور ليم.

وفي ( )0:1ياد لى الجليل.

وفي (يو )01:1ياد لى الي ودية وظل هناك لى ما بيد القيامة.

0
الس ِ
امَرَة" .
َن َي ْج َت َاز َّ
ان الَ ُبَّد َل ُه أ ْ
آية ( يوَ " -:)0 :0وَك َ
الطريق يبر السامرة اق وحار ومحبوف بالم اطر بسبب يداء السامريين للي ود وتيدي م يلى المارة من م.

واان هناك طريق دخر من رق األردن ماالً للناصرة.

البد له أن يجتاز= ليامن أهل ا .فالمسيح أتى وتجسد ل اا السبب( .واان الي ود يتحا ون المرور بالسامرة أي اً

حتى ال يتنجسوا).

الضيع ِة َّال ِتي و َهبها يعُق ِ
آية ( يوَ 1" -:)1 :0فأ ََتى إَِلى م ِديَن ٍة ِم َن َّ ِ ِ
ف
ال َل َها ُس َ
وس َ
وخ ُارِ ،بُقْر ِب َّ ْ َ
َ ََ َْ ُ
وب لُي ُ
السامَرة ُيَق ُ
َ
ْاب ِن ِه" .
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سوخار= تحت جبل اللينات (جبل ييبا ) وهو في مقابل جبل جرزيم .وبين سبحي الجبلين مدينة ويم (نابلو
حالياً) .وسوخار (خربة يسور حالياً) هي بجانب ويم .والمرأة أتت لى بعر جافة تقريباً ووقت الم ر ،بينما من

يستقي يأتي ليستقي صباحاً ،ف ي خجالنة من نمرات الناس لي ا وهي امرأة فقيرة و ال ألرسلت خدام ا ليستقوا

ل ا.

وهبها يوسف= (راج ت  +11-11:11يش.)01:11

6
ان
ان َي ُسو ُع َنق ْد َت ِع َب ِم َن َّ
س َ
آية ( يوَ " -:)6 :0وَكاَن ْ ُهَن َ
هك َذا َعَلى اْل ِبْئ ِرَ ،وَك َ
وبَ .فِإ ْذ َك َ
الس َف ِرَ ،جَل َ
اق ِبْئُر َي ْعُق َ
الس ِاد َس ِة" .
اع ِة َّ
َن ْح َو َّ
الس َ
َت ِع َب= ف و نسان اامل يتيب ،وهو يتيب لتامن السامرية ،بل ليامن ال منا فن لص .جلس هكذا= هاا تيبير
لم ِت َيب ن ارت قواه فورتمى في جلوسه متيباً وفي يطش من ح اررة الجو ،ودون تنميف للموان.
يوناني يشير ُ
البئر= هناك لبمان في اليونانية للبعر .األو يشير لينبوع طبييي ما ه س
جار ،ويست دمه يوحنا ذا قال ا المسيح.

أما حين تقول ا السامرية فيست دم ل ا يوحنا تيبير دخر يشير للبعر الاي ما ه راكد و حيح ( ر( )00:1مقارنة
بين ينبوع ييطيه هللا وبعر حيح يحبره نسان) .وفي هاا

ارة للمسيح ينبوع الحياة (ر .)01:11+1:10

صل َب في ا الرب ليموت فييطي حياة .ونالحظ أن المسيح قا في الساية
الساعة السادسة= هي الساية التي ُ
السادسة أنا يطشان ويقو التقليد أن المرأة السامرية سم ا فوتينا .ويقا أن طو الحبل المست دم في بعر
ييقوب هاا 011قدم.

امرِة لِ َتس َت ِقي ماءَ ،فَقال َلها يسوع«:أَع ِط ِ
اآليات (يوَ 2 "-:)1–2 :0فجاء ِت ام أَر ٌة ِمن َّ ِ
َن
َشَر َب» 1أل َّ
يني أل ْ
َ َ َُ ُ ْ
َ
الس َ
َْ
َ َ
ْ َ َ
ِ
ِ ِ ِ
ط َعاما".
اعوا َ
َتالَمي َذ ُه َكاُنوا َنق ْد َم َض ْوا ِإَلى اْل َمديَنة لَيْب َت ُ
أعطيني ألشرب= قد يطلب منا المسيح خدمة بسيطة ليمنحنا هو براة ابيرة .واهب الحياة يتحو لشحاذ محتاج
ولكن ذل لييطي ل اه المرأة حياة.
وهناك من يست قل خدمة المسيح لير يالم أن يطايا المسيح ال حدر ل ا .هناك من ال ي از يمن أن المسيح

محتاج ل دماته لير يالم أن من يقدم خدمة للمسيح يأخا في مقابل ا معة ضيف .هاه م ل يطني قلب ..

ولكنه حين يأخاه يمأله فرحاً .ماذا اانت أتياب المرأة ،هي ستنز الدلو لتحدل يلى بيض الماء ليشرب

ماء حياً .وال منا يمن أنه يتيب في الدالة والدوم ..ولكنه ماذا سيحدل يليه
المسيح .وماذا اانت ستأخا؟ ً
من نيم .المسيح ال يبقى مديوناً .هي تدورت أن ا ستتيب ألجل المسيح وال تيلم مقدار تيبه ألجل ا .بل هو
حينما ييطي ،ييطي ذاته .لكن يموماً هناك نقطة يجابية لدى هاه السامرية وهي قابليت ا للنقا
ف ناك من يرفض .ويجيب أن المسيح يطش وطلب أن يشرب ثم لم يشرب ،ف و فر ب ال

(فطيام المسيح و رابه هو جتااب النبوس لي لد ا(

م المسيح،

نبو السامرية.

 )00::0لقد ط.ت حاجة المرأة يلى حاجته هو.

والمسيح في محبته قادر أن ي ب ماء الحياة ويحو الماء لى خمر وفي نبو الوقت يرسل تالمياه ليشتروا

طياماً وال ييمل ميجزة ألجل نبسه .يشب اآلالف حتى ال يندرفوا جاصيين وال يحو الحجارة لى خبز لنبسه.
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والمسيح بسااله للسامرية أ ارد أن ييطي ا ال أن يأخا من ا .هو هنا يبحث ين خال

نبو مرأة فقيرة (تستقي

لنبس ا وليو لدي ا من يستقي ل ا) ،وسامرية أي ندف أممية بل زانية ،وهناك يداء بين ا وبين الي ود.

والسامرية فرغ ما ها وسع الن ار اما فرلت خمر يرس قانا الجليل ،وهاا ميناه أن البر أيوز الجمي  .ونالحظ

أن المات المسيح للسامرية  1المات ( 1رقم الكما )  .والتالميا اانوا قد م وا ذ أرسل م الرب ال م حتى ال

يجر مشاير المرأة وهو يولم ا أمام م ويستدرج ا لتيترف فتتنقى فتراه فتامن.
ود ٌّي وأََنا ام أَر ٌة س ِ
آية ( يوَ 1" -:)1 :0فَقاَل ْ َله اْلم أَر ُة َّ ِ
ِِ ِ
ام ِرَّيةٌ؟»
السام ِرَّيةَُ «:كْي َ
ُ َْ
ف َت ْطُل ُب مني ل َت ْشَر َبَ ،وأَْن َ َي ُه ِ َ
َْ َ
امُلو َن َّ ِ
ود الَ يع ِ
ين" .
أل َّ
السام ِريِ َ
َن اْلَي ُه َ ُ َ

أمر لريب أن يتكلم رجل م امرأة وي ودي م سامرية .ويشرب من ناء سامري نجو (أنمر مت+::01

لو +:0-:1:4يو +11:1أع .)11:01وهي ا اطعة في مح ر المسيح الاي تلو يليه مالمح القداسة بدأت

في بجاحة تتكلم اأن ا تداف ين جنس ا اسامرية منبوذة من الي ود  .لكن ا سريياً ما ت.يرت في أسلوب ا .هي

ظنت أن ا ال تيرفه وهو ال ييرف ا ،ثم كتشبت أنه ييرف ين ا ال  ..وأن ا هي أي اً تيرف أنه المسيا .ذاً
كل من يقترب من المسيح سيجد أنه ييرفه (هاا بالرو القدس الاى يأخا من المسيح وي برنا يو)01 : 01

وأن المسيح ييرفه

دياً.

آية ( يو14" -:)14 :0أَجاب يسوع وَنقال َلهاََ«:لو ُكْن ِ َتعَل ِمين ع ِطَّي َة ِ
هللا ،ومن هو َّال ِذي يُقول َل ِك أَع ِط ِ
يني
ْ
ْ َ َ
ْ
َ َ ْ َُ
َ ُ
َ َ َُ ُ َ َ
طِ
َشربَ ،ل َ ِ ِ ِ
اق َماء َحًّيا»".
َع َ
طَلْب أَْن مْن ُه َفأ ْ
أل ْ َ َ
ماء حيا= (ر +01:11 +01:1

 .)0:11 +0:01واان الي ود يسمون مياه اآلبار مياه ميتة ،والمياه

الجارية مياه حية .لو كن تعلمين= المسيح يتمنى لو أن ا كتشبت

ده الاي ييطي بس اء وال ييير فتطلب

هي منه ،ال تراه مساف ًار في يطش بل ل اً ييطي حياة .لكن لرور ال طية ييمي الييون فال يدرك ال اط.

حتياجه للمسيح .لكن المسيح ييرب ذاته داصماً لكي نتيرف يليه فنطلبه فييطينا حياة .الماء الحي أي الماء
الجاري ينمف بوستمرار مجرى المياه من أي قاذورات موجودة .أما الماء الراكد فتجده مملوءاً بالقاذورات.
واإلنسان المملوء من الرو القدس ،يط ره الرو القدس (بالتبويت والميونة) من خطاياه لال

ندلي "روح

القدس جدده في أحشاصنا" حتى ييمل يمله وينقينا .وهاا ج اد ال منا أن ندرخ في الدالة طالبين أن نمتل.

ويتجدد الرو في داخلنا فنتنقى من خطايانا ،ف و ييطي الرو للاين يطلبونه بلجاجة (لو )00:00وراج أي اً

(أف1( + )10-01::تي )1:0ذاً اإلمتالء (جيل الماء حي جاري) هو نتيجة ج ادنا.
نقصة الماء في إنجيل يوحنا:
(

 )1نجد أو ميجزة ،وهي تحويل الماء لى خمر.

(

 )1المسيح ينبوع حي ،ييطي ماء حياة.

(

 )0اإلنسان يولد من الماء والرو  .والرو ينقص ميمودية يوحنا.
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(
(
(
(

 ):تحري الماء ُيشبي.

 )1المسيح يمشي يلى البحر ال اصق (هاا يشير لسلطان المسيح يلى اليالم الم طرب).
لكن ماء البحر ماء مالح يشير لليالم ،ومن يشرب من هاا الماء ييطش.
 )1من دمن بي تجري من بطنه أن ار ماء حي (.)01:1
 )4باء المولود األيمى بولتساله في براة سلوام.

ب اا نرى أن الماء يندر أساسي في التحو من الحياة القديمة لى الحياة الجديدة .والمسيح يتوق أن نولد النا
جديداً من الماء والرو ويبيض يلينا من الماء الحي الاي هو روحه القدوس .الماء هو سر الحياة .والمينى أن
المسيح أتى لييطينا نحن الموتى الحياة" ،فيه اانت الحياة" واما تقابل سحق م رفقة يند بعر .فالتقابل م

يريسنا السماوي يوون يند جرن الميمودية حين نموت ميه ونقوم متحدين ميه .ويرسل لنا روحه القدوس

(الماء) ليحيي نبوسنا.

11
ِ
ِ
ِ
ِ
اء اْل َح ُّي؟"
آية ( يوَ " -:)11 :0نقاَل ْ َل ُه اْل َمْ أَر ُةَ«:يا َسيُد ،الَ َدْل َو َل َك َواْلبْئُر َعم َيقةٌَ .فم ْن أَْي َن َل َك اْل َم ُ
يا سيد= (  LORDايريي) .هنا المرأة الياصية تقبل أن تدخل في حوار م المسيح .ونرى يطايا هللا أن ا

أك ر مما نمن أو نبتكر ،ولكن اليقل البشري ال يت يل أن هاه يطايا هللا ،بل ي

اليراقيل في وجه من يحاو

ال اط .قيوداً يلى نبسه ويتدور أنه ال حل ل ا ال دلو لك = بل نتدور أن هللا ليو ينده
خالصه ،بل ي
حل لمشاكلنا .هي رأت وله البسيع المتيب من السبر ولم تدري موانياته .البئر عميقة= هواا أتدور يمق

مشولتي التي ال حل ل ا ،أو خطيتي التى يدور لى الشيطان ااذبا أنى لير قادر أن أت لى ين ا.

اش ِ
ِ
آية ( يو12" -:)12 :0أََلعَّلك أَع َ ِ
طاَنا اْل ِبْئر ،و َش ِرب ِمْنها ُهو وبُنوه ومو ِ
يه؟»"
َع َ
وبَّ ،الذي أ ْ
َ َ ْ
َ َ َ َ َ ََ ُ َ ََ
ظ ُم م ْن أَِبيَنا َي ْعُق َ
السامرية هنا تتحدن بالماضي فتراه أف ل من القبز لى المج و  .وهواا فيل نيقوديموس ذ تمس بشي وخته
ورأى الحل أن يدخل لبطن أمه ،وتمس

وتمس تالميا يوحنا بميموديته.

ر ساء الك نة ب يول م بالرلم من فساده ذ جيله م.ارة لدو

.

وتقليد السامريين يقو أن ييقوب يندما وقف يلى هاه البعر وهو في يطش هو ومن ميه وصلى هلل فاضت
البعر بالماء .ونبو القدة نجدها في تلمود الي ود .فساا السامرية هل أنت أيمم من ييقوب أي ستجيل البعر

تبيض .فالمشولة في نمرها أنه ال دلو له وال حبل طويل ف ل تقدر أن تيمل ما يمله أبينا ييقوب وتبيض البعر.

ش أَيضا10 .و ِ
اآليات (يو17" -:)10–17 :0أَجاب يسو ُع وَنقال َلهاَُ «:ك ُّل م ْن ي ْشرب ِم ْن ه َذا اْلم ِ
لك ْن َم ْن
اء َي ْع َ
طُ ْ
َ
َ َ َُ
َ َ َُ َ َ
َ
يه ي ِصير ِف ِ
طش ِإَلى األَب ِد ،ب ِل اْلماء َّال ِذي أ ِ ِ
اء َّال ِذي أ ِ
ي ْشرب ِمن اْلم ِ
اء َيْنَب ُا ِإَلى
يه َيْنُبو َع َم ٍ
ُع ِطيه أََنا َفَل ْن َي ْع َ َ
ْ
ْ
ُعط َ ُ
َ َ َ ُ
َ َُ َ َ
َحَيا ٍة أََب ِدَّي ٍة»".
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(راج

 +0::: +01:14ر  +1:10 +01:1يو .)0::1الجسد يشرب ثم ييطش وهواا ،أما الرو ف ي

تشرب وترتوي وال تيود تشير باليطش بل تطلب المزيد .ومن يشرب من الماء الاي ييطيه هللا ينتمي للسماويات
فال تيود الدنيا تش.له بملاات ا .لال من يا

لل طية يأتى يوم يليه يتمنى الموت وال يجده ،أما من يشرب من

الماء الاي ييطيه هللا يولد ال يوم جديداً .والماء الاي ييطيه هللا هو ماء فياب أي يروي اآلخرين .ومن
يشرب ويجري وراء وات اليالم ييطش الماء الذي أعطيه= يطايا المسيح تبوق ال تدورنا ،ماء يروي الرو
وليو الجسد فقع .الرو القدس هو الماء .والرو القدس هو الاي يستيلن لنا المسيح فنشتاق أن نيرف أك ر
ونراه أوضح ،ويدير في داخلنا فر وت ليل يمل ينب ببي ان فنييش بوطمعنان في ب جة ال ال

نشرب من ا

كل يوم .فالمياه الحية التي أسماها المسيح يطية هللا حينما تستقر في نبو اإلنسان تدبح قوة حية فايلة تسون
هيول اإلنسان ،تحييه وتجدده م ل ا م ل يطية الحياة التي ينال ا اإلنسان من أكل الجسد (يو .):1:1وفي سبر

النشيد نسم "أختى اليروس جنة م.لقة ينبوع م توم" أي أن مواردها من الداخل وليو ل ا حاجة لش .من

ال ارج .وماء الحياة من الداخل فيلينا أن ال نسيى ليه خارجاً ين داصرة قلوبنا .وهو أبدي يبدأ في الزمان ولكنه
يدخل األبدية ،يروي فال نحتاج لش .دخر .ويوقف تياره أن نتراه وناهب نبحث ين أبار مشققة ال ت بع ماء.
"ويقتادهم لى ينابي ماء حية" (ر .)01:1

من يشرب من هذا الماء يعطش أيضا .ولكن من يشرب من الماء الذي أعطيه أنا فلن يعطش إلى األبد =
اليالم بما فيه ييطي ماء هو الماديات من ما  /مراكز /قوة /ملاات حسية .ويمن ال من يحدل يلى هاه

األ ياء أنه يرتوي ولكن هاا خداع  ..فلماذا؟

 .0يمن اإلنسان أن الما فيه ضمان للمستقبل ،فيمل يحلم بزيادة رصيده لي من أمان المستقبل ،ولكن لم نرى
نسان يشب ويوتبي ،بل داصماً يسيى للمزيد م ما متل  ،بل الما زاد ما يمتلكه زاد ضطرابه خوفاً من

ضياع ما يملكه .هو سيمل في حالة يطش داصم ،ما يريد المزيد أو اير بيدم اإلطمعنان .واليوو فوبن
هللا م ما اان فقي اًر ف و في سالم حقيقي ،يقو م يروس النشيد "أنا لحبيبي وحبيبي لي" (نش )0:1ويقو

م بطرس "لكن الاي لي فوياه أيطي " (أع .)1:0م ل هاا اإلنسان مددر سالمه أنه يمل هللا نبسه ،هللا

ال.ني وهللا القوي ..وهللا الاي يحبه ويينه يليه من أو السنة لى دخرها ،بل لى األبد ..ذاً لن ييطش لى
األبد .له سالم هللا الاي يبوق ال يقل (في)1:1

 .1اليالم ييطي ملاات حسية (أكل /رب /جنو )..ولكن هل هاا يشب ؟ هل أ ب سليمان  444امرأة ؟ أبدا

لال أضاف أخرى فدرن ، 0111وم الً لو قيل لش ص يتلاذ بالجنو ،أنه قد أصابه مرب خطير وأنه
سيموت بيد أ ر ،هل سيجد تيزيته في م ل هاه الش وات؟! واليوو فمن ييرف هللا حقيقة و ختبر البر

الحقيقي الاي ييطيه هللا سيجد أن البر الاي ييطيه هللا ينتدر يلى أي ضيقة ،وسيجتاز فترة المرب وهو

في فر حقيقي أبدي ..ولن ييطش لى األبد .ولكن يلينا أن نميز بين المتين
 ]0اللاة (وهاه ييطي ا اليالم) وهي ماقتة وت تبي في ال يقات.

 ]1البر (وهاا يطية الرو القدس) وينتدر يلى أي ضيقة.
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 .0ولكن من أين هاا البر الحقيقي والسالم الحقيقي؟ من المحبة يطية الرو القدس (الماء الاي نشرب منه
فال نيطش) لال

ف مار الرو القدس محبة /فر  /سالم (لل .)11::وهناك فرق بين المحبة والش وة.

فالمحبة باذلة أما الش وة فأنانية .ولألسف فاليالم ب داع الشياطين أصبح يطلق يلى الش وة األنانية القاتلة

حب .لكن من له المحبة الباذلة فله البر الحقيقي والسالم الحقيقي.

ش والَ ِ
َس َت ِقي»".
آتي ِإَلى ُهَنا أل
ط
َع
اء ،لِ َكي الَ أ
َع ِط ِني ه َذا اْل َم
آية ( يوَ 11" -:)11 :0نقاَل ْ َل ُه اْل َمْ أَر ُةَ«:يا َسِيُد أ
َ
َ
ْ
ْ
َ
ْ
َ
ْ
َ
َ
هنا نرى أو يالمات اليودة ،لقد نجح المسيح أن يجتاب ا أي أن ا يرت باإلحتياج ليه ،ولكن ا اطبل يلى

قدر تبكيره يطلب ،ف ي تسأ لكي تستريح من يناء جلب الماء يومياً فتستريح وتريح من ت دم م أي زوج ا.
والمسيح لتقع ال يع فسأل ا ين زوج ا هاا الاي تتيب ألجله ،أن تأتي به ليه .والحظ أن المسيح لم ييط ا

الماء الاي طلبته ،هو حرك

تياقات ا لتطلب ،ولكن لتحدل يلى هاا الماء يلي ا بالتوبة أوالً.

16
ِ
ِ
ههَنا»".
ال َل َها َي ُسو ُع«:ا ْذ َه ِبي َو ْادعي َز ْو َجك َوَت َعاَل ْي ِإَلى ُ
آية ( يوَ " -:)16 :0نق َ
ال طية هي اليقبة الوحيدة في طريق نوال ا لليطية ،لاا يتحتم اشب ا واإليتراف ب ا ،و ذا حد

سترتوي وتدير

نبياً تشرب منه المدينة وأهل ا وزوج ا .لكنه يبيل هاا بمنت ى الرقة ودون أن يجرح ا بل هو يسايدها( .الجديد

في المسيح ال يلبو يلى يتيق والرو ال يستقر في القلب ال بيد تط ير القلب بالتوبة).

ِ
اآليات (يو12 -:)11–12 :0أَجاب ِ اْلم أَر ُة وَنقال ْ َ«:لي ِ
س ِلي
ََ
ال َل َها َي ُسو ُعَ «:ح َسنا ُنقْل َ :لْي َ
َْ
َْ َ
س لي َز ْو ٌج»َ .نق َ
َزوج11 ،أل ََّنه َكان َل ِك َخمس ُة أ َْزواج ،و َّال ِذي َل ِك اآلن َليس هو َزوج ِك .ه َذا ُنقْل ِ ِب ِ
الص ْد ِق»".
ٌْ
ُ َ
َ ْ َ َُ ْ َ
َ ٍ َ
َْ
حسنا نقل = المسيح ب اا قبل يتراف ا ،وها هو يشجي ا ويرى في ا حسنة هي الددق .بل يومل ما لم تستط

البو به من سلسلة خيانات وزنا .ولكن متى ستيقظ ضمير اإلنسان ال ي مه فت ا أمره وال بما يقا ينه.

وبما فيله المسيح من اشف ال.يب بدأ يم ر ل ا

ديته اباحص للقلوب والكلى .ونالحظ أن ستجابة

الش ص لدوت هللا يحدد طريقة خالصه ،ف اه المرأة اان يمون ل ا  ]0أن تقو له مال ومالي وما زوجي
 ]1أنا حرة  ]0تكاب وتقو زوجي مسافر .والحظ أن المسيح ييرف ال  .لكنه يريد اإليتراف .وال مسة

أزواج ربما طلقوها أو ماتوا.

وبدأ المسيح بسااله ين زوج ا ليوقظ داخل ا الشيور بال طية فال طية هى ما ي.لق اليينين والقلب] وم بداية
نبتا ييني ا أدرات أن ا أمام نبى ،وهاا ما جيل ا تقبز لل طوة التالية وهى أن من يولم ا هو المسيا المنتمر.

وذل ألن السامريين ال ييرفون نبيا دخر سوى موسى .والحظ ايف أن السيد بدأ برف ييني ا وتبكيرها ليدبح
ل ا أفكا ار يالية و تياقات سامية وقادها للتبكير فى الحقاصق الروحية األخروية "الماء الاى أيطيه ينب لى حياة

أبدية" .ثم أيقظ داخل ا الشيور بال طية فويترفت ،وصل الميلم اإلل ى لقلب ا .ومن الميروف أن من تست ار فيه
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مشاير الندم وبداية الشيور باإلثم يبدأ بالتبكير فى األمور الروحية ،وهاا ما حد

المرأة هنا تسأ ين الموان الدحيح لليبادة.

م اللص اليمين .لال نجد

آية ( يوَ 11" -:)11 :0نقاَل ْ َل ُه اْل َمْ أَر ُةَ«:يا َسِيُد ،أََرى أََّن َك َن ِب ٌّي! "
هنا نرى المرأة قد أحسنت الر يا ،وقد يرت ب يبة الجالو أمام ا ،وحتى هاه اللحمة هي يرت أنه يلى
تدا باهلل ولكنه نسان ،يندما أفرلت المرأة خطاياها ست اءت يين ا ورأت المسيح يلى قدر ما استطايت

أن تبدر أرى أنك نبي .باإليتراف ينبتح القلب هلل فتتدفق نيمة هللا داخل القلب .والمرأة يرت ب اه النيمة أن

المسيح قادر أن يرى ما ال يراه اآلخرون ،وييلم ال.يب ف و نبي .وبنبو المنطق حينما يترف اللص اليمين
يلى الدليب ب طيته نبتحت يينيه ويرف من هو المسيح فقا له " ذارني يا رب متى جعت في ملكوت "

ِ
آية ( يو24" -:)24 :0آب ُاؤَنا سجُدوا ِفي ه َذا اْلجب ِل ،وأَْن ُتم َتُقوُلو َن ِإ َّن ِفي أ ِ
َن
يم اْل َم ْو ِض َا َّالذي َيْنَب ِغي أ ْ
َ َ
َ
ُ
ََ َ ْ
ُور َشل َ
يسجد ِف ِ
يه»".
ُ ْ ََ
هناك حتما أن هاا الساا اان لت.طي يلى خطيت ا ،أو لتحاو ال روب من ماضي ا .ولكن اإلحتما األكبر
والواقيى أنه حينما يترفت ب طيت ا فى داخل ا ولم تنكر الواق أمام المسيح أو تكاب ،نبتحت ييناها يلى هللا
ويبادته وبدأت فى التسا

ماذا تبيل لترضى هللا .وهاا اان هدف المسيح من سااله ين زوج ا .وهنا سألت

ساال ا الاى اان يش.ل ا ولم تجد من يجيب ا يليه .وها هى قد كتشبت أن الاي أمام ا قادر أن يقودها انبي
في الطريق الدحيح ولكن لى أين سيأخاها ،هل لى أور ليم حيث يقو الي ود أم لى جرزيم حيث يقو

السامريين .لقد نقلبت الزانية لى مدلية تبحث أين تدلي ،وهي تبحث بددق ممن دمنت به أنه نبي .والمسيح

لم يدخ ل في وليات التدين والمم ريات بل دخل لى اليمق ،لى السجود هلل بالرو والحق .ن وليات اليبادة
وترك اليبادة بالرو يبيدنا ين هللا .فنحن لو قدمنا يبادة حقيقية سنيرف أين الحق ولن نيود نسأ أين الحق.

يجب أن يوون هدف يبادتنا أن نيرف المسيح.

آية ( يوَ 21" -:)21 :0نقال َلها يسوع«:يا ام أَر ُة ،ص ِد ِنق ِ
يني أََّن ُه َتأ ِْتي ساعةٌ ،الَ ِفي ه َذا اْلجب ِل ،والَ ِفي أ ِ
يم
َ َ
ُ
ََ َ
َ َ َ ُ ُ َ َْ
َ
ُور َشل َ
َت ْس ُجُدو َن لِ ِ
آلب" .

تأتي ساعة= هاه هي البشارة بالي د الجديد ،فبدلب المسيح لم ييد هناك س
داع للاباصح .وبالتالي أصبح واجباً
ل.اء ال يول الي ودي .وصارت اليبادة والسجود ألب الجمي

اآلب أب الجمي  .ويوب التنافر بين الي ود

والسامريين ستدبح هناك يبادة واحدة ،لواحد فقع هو اآلب .صدنقيني= هو يستيطب ا لتددقه فتجد راحت ا.

واون أن هللا ييبد في ال موان ف اا ليو ب.ريب فلقد تنبأ ينه األنبياء (مال + 00:0صف. )00:1
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22
ص ُه َو ِم َن
َما َن ْح ُن َفَن ْس ُجُد لِ َما َن ْعَل ُم  .أل َّ
آية ( يو " -:)22 :0أَْن ُت ْم َت ْس ُجُدو َن لِ َما َل ْس ُت ْم َت ْعَل ُمو َن ،أ َّ
َن اْل َخالَ َ
اْلَي ُه ِ
ود" .

لما لستم تعلمون= قا لما وليو لمن .أي المقدود اليقاصد والشراص والنواميو .فالمسيح ال يتكلم ين

ص

هللا بل ين أصو اليبادة .حتى ال تب م السامرية أن أور ليم تتساوى م جرزيم ،قا المسيح هاا حتى تب م أن
يبادة الي ود هي الحق ،والسامريين ولو أن م ييبدون هللا ال أن هللا يندهم لير ميروف ف م ال يامنون باألنبياء

الاين أيلنوا هللا ،أما الي ود فكانوا ييرفون هللا ميرفة صحيحة .والمسيح هنا ال يداف ين الي ود بل ين الحق
الميلن للي ود .فاهلل استأمن م يلى أسرار ال ال

 .وهو يداف ين مددر ال ال

اآلتي الاي هو نبسه،

ويشبق يلى السامريين ذ أن يبادت م تاهب سدى بسبب يدم ميرفت م ولياب الحقيقة .والحقيقة أن المسيح

(ال ال

) سيتجسد ويأتي من الي ود ،وهاه الحقيقة أيلن ا األنبياء .أما نحن فنسجد= المسيح الم ا بل.ت ا أنتم

ونحن .المسيح اوبن نسان ضم نبسه في تواض لجم ور اليابدين .الخالص هو عند اليهود= نرى هنا يدم

المجاملة في اليقاصد  .فالمسيح لم يقل "الكل واحد" بل هناك حق وهناك خطأ .وهم نحرفوا ين أصو اليبادة أي
ين اليقاصد السليمة .أما نحن فنسجد لما نعلم= الميرفة التي أيطاها هللا لموسى ولألنبياء.

ِ
اجُدو َن اْلح ِق ِ
ِ 27
يقُّيو َن َي ْس ُجُدو َن ِل ِ
الس ِ
الرو ِح
آلب ِب ُّ
ين َّ
اآلنِ ،ح َ
اعةٌَ ،و ِه َي َ
َ
آية ( يوَ " -:)27 :0ولك ْن َتأْتي َس َ
الس ِ ِ
ين َل ُه" .
َواْل َح ِق ،أل َّ
اآلب َ
هؤالَ ِء َّ
طالِ ٌب ِم ْا َل ُ
اجد َ
َن َ
هنا المسيح نتقل من السجود لما لى السجود "لمن" .

اآلن= لنترك ال الفات ألن اآلن أصبح مب وم السجود

الحقيقي م تلف .السجود الحقيقي= أي سجود بونتماء حقيقي هلل ،من أناس يييشون هلل وتقدسوا و نبرزوا ين

اليالم ويوون سجودهم لآلب بالروح والحق .وقوله اآلن= فبالمسيح الموجود اآلن يرفنا اآلب .وبالمسيح الحق
يرفنا الحق .وبالمسيح صار لنا الرو ف و أرسل لنا الرو يقودنا في اليبادة.

بالروح= هو ب اا ي اجم الي ود الاين يتمسوون بالحرف.

وبالحق= هو ب اا ي اجم السامريين الاين يبادت م مزيبة أخات الشول دون الجوهر ،ودخلت في ا الوثنية.

والروح= ميناها ضد ال ما هو جسدي ومادي وحرفي .والحق= ميناها ضد ال ما هو باطل ووهمي (هو

سجود نسان ختار حياة اإلستقامة ويرف الحق أي المسيح فتحرر) .والروح تشير لشيور اليابد و نسحاقه.

والحق تشير لبكر الساجد ين ال الق الاي يسجد له .وقوله اآلن= ألن المسيح أوجد اإلتدا م اآلب الاي
نسجد له .فنحن في المسيح نسجد ل.ب بالرو  .والمسيح هو اإلستيالن الكامل ل.ب ،فنحن صرنا نسجد لمن

نيرفه .فاليبادة الحقيقية ال تكون ال باإلبن .ويوون ب اه اليبادة الحقيقية ال ال

.

وهللا رو ووض في اإلنسان يند اًر روحياً يقيم ايانه ،ليوون م لوقاً روحياً يتسنى له اإلتدا باهلل .والرو

اإلنسانية هي داة اإلتدا باهلل فالرو القدس تداله بالرو اإلنسانية يقودها ،فتقود الرو اإلنسانية اإلنسان
كله نبسا وجسدا ،وفي وض اإلنسان السليم يوون الرو خاضياً هلل (رو .)4-1:0واليبادة بالرو ليست
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مستيدية .فاآلب طالب مال هؤالء الساجدين له= ف و يجاب م ليه .فالساجد بالرو والحق يطلب هللا  ،وهللا
يطلب هاا الساجد فيحد

التالقي .وألن هللا رو يطلب الساجدين بالرو وألنه حق يطلب الساجدين بالحق.

الساجدين= اليابدين .وهللا يبحث ين هاالء اليابدين ويبر بن وج م الروحي ويتمجد في م ف و يرى صورته
تتحقق في م.
20
ِ
َن َي ْس ُجُدوا»".
الر ِ
ين َي ْس ُجُدو َن َل ُه َف ِب ُّ
وح َواْل َح ِق َيْنَب ِغي أ ْ
هلل ُر ٌ
وحَ .و َّالذ َ
آية ( يو " -:)20 :0اَ ُ
مينى الكالم أن هللا ال يدخل في ايانه أي  .من قياسات اليالم المنمور ،ال الزمان وال الموان وال المحدودية

ف و رو  .ولكي نيبد هللا يلينا أن نسجد له بالرو وهنا ال ي م من الاي يسجد هلل هل ي ود أم سامريين ،وأين

يسجدون هل في أور ليم أم جرزيم ،وهواا اليبادة في المسيحية ال ترتبع بموان وال زمان وال أجناس ،بل الكل

يسجدون ل.ب ،ذ دمنوا بوبنه المسيح .وحل في م الرو القدس ليقودهم في اليبادة بالرو  .السجود بالروح=
(رو ) 4:0هو يبادة نقدم ا هلل منقادين بالرو  ،طالبين مجد هللا ال أ ياء تاف ة ألنبسنا .ليو هو اإلنحناء بل هو

الشيور بوجود هللا واإلنسحاق أمامه .اي اًر اإلنسان ب طاياه ونجاسته في مقابل قداسة هللا ويطاياه ومحبته .م ل
هاا السجود ييطي لإلنسان أن يقبل توبيخ وتبويت الرو القدس وأي اً تشجييه وي رج اإلنسان من صالته وهو

مملوء سالماً وقد زداد نسحاقاً .والما زداد نسحاقاً يمتل .من الرو فيمتل .فرحاً .ولال

ينب.ي أن ندخل

للدالة ونحن تاراين أحزاننا وضيقاتنا ،أو نبدأ صالتنا بيرض ا يلى هللا وطلبنا منه أن يتدرف في ا(أي في

ضيقاتنا) .ثم نبدأ صالتنا التي نطلب في ا هللا لنيرفه ونمتل .من الرو فيس ل يلى الرو أن يقودنا لليبادة التي

تبر قلب هللا وتبرحنا .والرو القدس فينا يتدل بالرو االنسانية التى لنا وهاه هى أداة االتدا م هللا .
واإلتدا باهلل هو طيام الرو  ،ن لم يتم فالرو تجف وتتجه للموت  ،فال ييود اإلنسان يشير بوجود هللا ،بل

يش في هللا وفي الحياة األبدية وذل ألن أداة اإلتدا ميطلة .فاهلل وض الرو اأداة تدا باهلل ،فوما أن

نست دم ا أو تنزع مواهب ا منا .ورو اإلنسان النشطة تدير مواناً لسونى الرو القدس ومرافقته .فوذا أهمل
اإلنسان السجود بالرو ال ييود يحمى بزيارة الرو القدس والنيمة وتترصده ال طية فتتيتم الر يا .السجود

بالحق= السجود بالرو فيه يمل الرو يلى القلب فينير فييرف الحق .فتكون لنا فكرة صحيحة ين هللا الاي
نقدم له اليبادة .ونيرف رادته وفكره فمن يقدم يبادة هلل وقلبه مملوء من الش وات اليالمية واألحقاد وطلب
الماديات أو طلب اإلنتقام من أحد ف اا ليو سجود بالحق .من يطلب هللا ألجل الماديات فقع ،لم يب م أن هللا

أبدي وأيد لنا مجداً في األبدية هو الاي يجب أن نتيلق به .السجود بالحق هو أن هللا الحق يقودنا لنيبده بالحق

فنيرف الحق فنتحرر .ومن يدلي وهو اير أن هللا ال يمونه حل مشولته ،هو ال ييبد بالحق ،ف و لم ييرف

ص المسيح القدير بل والتلاذ باهلل (وهللا هو

أن هللا قدير وال ييسر يليه أمر .لكن من يدلي طالباً ميرفة
الحق) يوون ساجداً بالحق .واما أيطى هللا لإلنسان الش ية لألكل أيطى الرو الش ية لليبادة والسجود

والدالة .ومن ال يأكل ميرب للموت الجسدي .ومن ال يدلي ميرب للموت الروحي ولكن الموت الروحي ال
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يشير به الجسد ،والنبو المست ترة ال تييره هتماماً .والمرأة حين سميت هاا وجدت ملكوتاً دخر لير ما تسميه

في السامرة.

السجود هلل بالروح والحق

السجود= ييني اليبادة .العبادة= تيني وضيي الدحيح بالنسبة هلل وهو اإلنسحاق.
واليبادة ليست بمينى الواجب فقع (م أن الواجب هو تقديم يبادة تسبيح و ور هلل) .لكن هي أي اً حملنا لى
ح ن اآلب لنتلاذ بمحبته .ف ي ليست يبادة ين ريب بل ين حب .والما دخلنا لى اليمق نكتشف أيماق

حب اآلب فنحبه.

السجود بالروح= الرو ييطينا مشاير اإلنسحاق أمام هللا .والما نسحقنا وتواضينا نزداد ثباتاً في المسيح .فاهلل
يسون يند المنسحق والمتواض القلب (

.)0:::1

السجود بالحق= كلما زداد ثباتنا في المسيح نكون أبناء يحملنا اإلبن الوحيد الجنو فيه لى ح ن اآلب.
السجود بالحق

السجود بالروح
 .0ييطيني أن أرى خطيتي وحقيقة نبسي ،بل

 .0فكر صادق صحيح أن هللا هو الحق واليالم

 .1هو ضد يبادة الي ود (يبادة الحرف)

 .1ضد يبادة السامريين الاين ييبدون بالباطل

يريني قداسة هللا ..فأنسحق.

باطل.

ويبادت م ول دون جوهر.
وات اليالم.

 .0ضد ابرياء الشيطان.

 .0ضد

 .1نسحاق بسبب ال طية.

 .1رفض لليالم الباطل ،بل حرية من يبوديته.

 .:ييطيني ثبات في المسيح الحق.

 .:يحملني اإلبن الحق لى ح ن اآلب.

ويبدو في ديات ( )11+ 10أن ما موررتين ولكن فلنالحظ:

دية ( )10هي دور المسيح تأتي ساعة وهي اآلن

وتيني أنا أتيت ل اا.

دية ( )11هي دور الرو القدس "هللا روح" = وتيني أنتم أي ا البشر ياجزون بأجسادام أن تدلوا ل.ب بدون
خير لكم أن أنطلق ( ..يو)1:01
يمل الرو القدس .لال
ٌ
و صحا ( ):هو تطبيق يلى ما فات ،فالمسيح أتي ليحرك الماء ،أي ليرسل الرو الشافي الاي يشبينا من
يجزنا فيحملنا اإلبن لى ح ن اآلب.الرو القدس يديونا لإلنسحاق فن بت فى االبن الاى يحملنا الى ح ن

اآلب  .وب اا تكون اليبادة الدحيحة

الحق) السجود بالروح والحق .

نسحاق(بالرو )  +تسبيح الجل البنوة التى حدلنا يلي ا( باالبن

الشباء الاي يقدمه لنا هللا
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هو باء اامل أي للرو والنبو والجسد

الروح :فرو اإلنسان ميرب للكبرياء .والرو القدس يقود للتواض بأن يبتح البديرة فندرك نجاسة

أ.

قلبنا ( ر )4:01وندرك قداسة هللا فننسحق .يموما اإلنسحاق أمام هللا هو الوض الدحيح لنتقابل م هللا ويسون
فينا (

 )0: : :1وهاا سبب سجود ال ة  11قسيو فى السماء تاراين يرو م ،ف م بسجودهم يبرحون أك ر

من الجلوس يلى يرو م.

ب.

النفس :وهاه ميرضة للكراهية ذاً ال فر  .والرو القدس ييطي أن:
 ]0تنسوب محبة هللا في قلوبنا (رو):::

 ]1من ثمار الرو محبة وفر (لل)11::

ج .الجسد :وهو ميرب لإلنقياد وراء الش وات والملاات الحسية ويمل الرو أن تنبتح ييوننا ،فنيرف الحق،
والحق يحررنا من اليبودية للش وات الباطلة (يو. )01:1
21
َّ ِ
ِ
ِ
َعَلم أ َّ ِ
اق ُي ْخ ِبُرَنا
اء َذ َ
ال َل ُه اْل َمس ُ
يحَ ،يأْتيَ .ف َم َتى َج َ
َن َمسَّيا ،الذي ُيَق ُ
آية ( يوَ " -:)21 :0نقاَل ْ َل ُه اْل َمْ أَر ُة«:أََنا أ ْ ُ
ِب ُك ِل َشي ٍء»".
ْ
كلما بدأت تقترب من المسيح يزداد نبتا بديرت ا وتدخل في المجا الروحي للمسيح .وهنا تتاار ويد هللا

لموسى (تث .)01وهي الحمت أن الاي أمام ا هو أك ر من نبي ف و يتكلم بسلطان وقوة يرت ب ا ،ف ل يا
ترى هو هاا المسيا المنتمر .مسيا= كما ينطق ا السامريون الذي يقال له المسيح= هاا تيليق يوحنا البشير.

والمسيح هو النطق الي ودي .يخبرنا بكل شا= ين ملكوت هللا الاي اله خيرات .وها المسيح يولم ا ين

ملكوت يجيب .ف ل من يولم ا اآلن يا ترى هو المسيح المنتمر.

26
ُكلِ ُم ِك ُه َو»".
ال َل َها َي ُسو ُع«:أََنا َّال ِذي أ َ
آية ( يوَ " -:)26 :0نق َ
توق المرأة ل اه الحقيقة هو الاي دف المسيح إليالن ا أنا هو الذي أكلمك و(أنا هو) هو سم ي وه الش دي.

هاا قمة ستيالن المسيح لنبسه أنه ي وه .وي وه هو الاي يدن ال  .جديداً .والمسيح أيلن نبسه بوضو
ل اه المرأة لبساطت ا ولم ييلن نبسه بوضو للي ود ل ب م .وهو أيلن نبسه ل ا ألن ا سألته" .أطلبوا تجدوا" .

ِ
ِ
ِ ِ 22
َّ
َحٌدَ « :ما َذا
امَأَرةٍَ .ولك ْن َل ْم َيُق ْل أ َ
اء َتالَمي ُذ ُهَ ،وَكاُنوا َي َت َعجُ
َّبو َن أََّن ُه َي َت َكل ُم َم َا ْ
آية ( يوَ " -:)22 :0وعْن َد ذل َك َج َ
َت ْطُل ُب؟» أ َْو «لِ َما َذا َت َت َكَّل ُم َم َع َها؟»".

نظرة اليهود للمرأة= كان الي ود يحتقرون المرأة .ومن أقوال م "أ ورك أنت الرب الاي لم ت لقني امرأة وال أممياً

وال يبداً" (ال دمة اليومية في المجام )" .الرجل ال يتكلم م امرأة في موان يام حتى لو اانت زوجته أو أمه"
خير لكلمات التوراة أن تحرق من أن تلقي يلى مسام امرأة" (قو الربانيين الي ود)
( ناار الحوماء للي ود) " نه ٌ

"أي رجل ييطي بنته أي ميرفة ين التوراة يوون امن ييلم ا الديارة" (رابي الييازر).

92

األناجيل – أنجيل يوحنا(اإلصحاح الرابع)

نظرة المسيحية "ليو رجل أو أن ى ألنكم جميياً واحداً في المسيح يسوع" (لل )11:0لال تيجب التالميا أن
وجدوا المسيح يولم امرأة بل وسامرية ولكن م تأدباً لم يسألوا المسيح لماذا فيل ذل ف م اانوا يوقرونه وي شونه.

آية ( يوَ 21" -:)21 :0ف َتَرَك ِ اْلمْ أَر ُة َجَّرَت َها َوم َض ْ ِإَلى اْلم ِديَن ِة َوَنقاَل ْ لِ َّلن ِ
اس" :
َ
َ
َ
المرأة ترات جرت ا اما ترك براهيم أور واما ترك التالميا باك م ،هم تراوا ألن م حدلوا يلى األيمم ،فمن
وجد اللالاة ا يرة ال من يترك باقي ال.ل ،.من يجد األيمم يترك األقل .وهي ذهبت بحيات ا النقية الجديدة لى

المدينة لتكرز ألهل ا .لقد بادت ال خطاياها السابقة ،وأضاءت حيات ا الميتمة من حوار لم يست.رق أك ر من
دقاصق ميدودة م المسيح .ترك الجرة هو نقالب اامل في حيات ا ،هو يالن ين ترك ال حيات ا القديمة.

21
ظروا ِإْنسانا َنق ِ
ِ
يح؟»".
ال لي ُك َّل َما َف َعْل ُ  .أََل َع َّل ه َذا ُه َو اْل َمس ُ
آية ( يوَ « " -:)21 :0هُل ُّموا اْن ُُ
َ
َ
لم تدع زوج ا بل ديت ال الناس ،ترات جرت ا ونسيت ال  ،.ومأل المسيح فكرها وقلب ا واأن ا تقو م

يياء ( .)0-0:::هي فيلت ما لم يبيله التالميا .ف ي ارزت بالمسيح دون أن يحل الرو يلي ا .فون من

يجد المسيح ينسى نبسه وال  .من هتماماته.

نقال لي كل ما فعل = هاا أك ر ما أثر في نبسيت ا أن المسيح فاحص القلوب .ولكل نسان كتشافه ال ا
المسيح الاي ياثر فيه ويجابه .هاا التالمو م المسيح ي.ير حياة من يتالمو ميه.

في

ادت ا هاه ويتراف ا ال

يأتوا ال ممن ستنار قلبه .فالتاصب الحقيقي يس ل يليه أن ييترف يلناً .وهاا يط ره دم المسيح .أما السال في
الملمة فال يرى خطاياه.
آية ( يوَ 74" -:)74 :0ف َخَر ُجوا ِم َن اْل َم ِديَن ِة َوأ ََت ْوا ِإَلْي ِه " .ستجاب السامريون لنداء المرأة الحار وصدق مشايرها،
قارن م (  ..)::::من يرف المسيح يود لو أخبر ال الناس ينه .أين هاه المرأة من التي اانت تتلدص
حتى ال يراها أحد .هاا ما يمله المسيح م موسى األسود وألسطينوس .صارت لير خجلة من خطاياها ،فالاي

ي جل هو من ال ي از متمسواً ب طيته.

72
اآليات (يو71" -:)77–71 :0وِفي أَ ْثَن ِ
اء ذلِ َك سأََل ُه َتالَ ِمي ُذه َنق ِائلِين« :ي ِ
ام
ال َل ُه ْم«:أََنا لِي َ
ُ
َ
ط َع ٌ
َ
ام َعل ُمُ ،ك ْل» َفَق َ
َ َ ُ
آلك َل َل ْس ُت ْم َت ْع ِرُفوَن ُه أَْن ُت ْم»77 .فقال َّ
اه ِب َشي ٍء لَِيأ ُْك َل؟»".
التال ِميذ بعضهم لِبعض«:أَلعل أَحدا أَت
ُ
َ َ َ َ ُ َ ْ ُ ُ ْ َ ْ ٍ َ َ َّ َ َ ُ ْ
النبوس
أهل السامرة (  .)00::0والجوع ل ال
السامرية .وجوياناً ل ال
كان السيد يطشاناً ل ال

أخبى جوع الجسد .فالشب الروحي ي بي جوع الجسد واليوو ليو صحيحاً .واما لم تب م السامرية الماء الاي

من يشربه ال ييطش لم يب م التالميا األكل الاي ُي ِشب ِ المسيح.

70
طع ِ
َع َم َل َم ِش َيئ َة َّال ِذي أَْر َسَل ِني َوأ َُت ِم َم َع َمَل ُه.
امي أ ْ
َن أ ْ
ال َل ُه ْم َي ُسو ُعَ َ «:
آية ( يوَ " -:)70 :0نق َ
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كل ما يبكر فيه المسيح هو خال

النبوس ،وهاه هي رادة اآلب التي أرسله ألجل ا فجسد المسيح تييَّن أصالً

كم ِل بأآلمه (يب.)4:: +01:1
ليوون ذبيحة وليو لمجاراة أيوازه ،بل اليوو اان ُي َّ
71
ِ
َعُيَن ُك ْم
َما َتُقوُلو َنِ :إَّن ُه َي ُكو ُن أَْرَب َع ُة أ ْ
ول َل ُك ُمْ :ارَف ُعوا أ ْ
َش ُه ٍر ُث َّم َيأْتي اْل َح َص ُاد؟ َها أََنا أَ ُنق ُ
آية ( يو " -:)71 :0أ َ
ول ِإَّن َها َنق ِد ْابَي َّض ْ لِْل َح َص ِاد" .
َواْن ُ
ظُروا اْل ُحُق َ
ذا قارنا الروحيات بالروحيات فنحن نجد ظال قدة الدليب في قدة السامرية م المسيح.

 ....تالمياه تراوه وقت الدليب وهربوا.

 .0التالميا تراوه

 .1هو متيب ومج د جداً من مسيرته.

 ....مسيرته حامالً صليبه.

 .0هو حبة الحنطة التي تسقع ليبدأ الحداد.

ُ ....يدلب ليامن اليالم اله ( .بي ت الحقو ).
 ....قو المسيح في الساية السادسة أنا يطشان.

 .1الماء الاي أيطيه.

 .1أنا هو الاي أكلم .

دم وماء.
 ....خرج من جنبه ٌ
 ....أنت تقو ني مل لاا ولدت أنا.

 .1يمان السامرية.

 ....يمان الجندي الروماني "حقاً اان هاا بن هللا".

 .1قوله أنه يريد أن يشرب الساية السادسة.
 .:أيمل مشيعة الاي أرسلني وأتمم يمله.

 1 .4المات للسامرية.

 ....قو المسيح قد أكمل

 1 ....المات يلى الدليب (كالم المسيح اامل).

الحقول إبيض = هاا ين السامريين الاين بدأوا يتقاطرون يليه بيد ا ارزة السامرية ل م (ربما بمالبس م البي اء
ف اه مالبو السامريين ،هاالء دمنوا أسرع من الي ود ف م أقل ابرياء ورياء ).والمسيح رأى في م حداد المامنين

الاي سيبدأ بيد صلبه (ف و حبة الحنطة) .المسيح رأى في ن ق الحقو أن ن ق يمان يوب اليالم به

(يو ) 11:01واان المسيح يتكلم م التالميا وأمام م حقو القمح خ راء والقمح يستمر في األرب من
منتدف أكتوبر حتى منتدف بريل أي ستة

ور .يكون أربعة شهور= (وهناك ساية بين البارة التي ألقاها

المسيح للمرأة السامرية وحداد السامريين الاين دمنوا ويراهم التالميا اآلن بمالبس م البي اء فحداد األرب

يأخا ور منا أن ُتلقى البارة في األرب ،أما يمل المسيح فأخا دقاصق) وب اا تكون القدة حدثت في
منتدف ر ديسمبر .واان حداد القمح في منتدف بريل وهو نبو وقت الدليب .وإبيض الحقول=
المسيح هنا ال يتكلم ين حقو القمح بل ين حداد المامنين الاي بدأت ثماره تم ر في يمان السامريين.

المعنى :كما تتوقيون أنتم من منمر الحقو أماموم أن الحداد قترب ،هواا أنا أتوق حداد المامنين الك يرين
والاي بدأ ب االء السامريين بمالبس م البي اء.

ملحوظة :المسيح خدم حوالي  0,:سنة أي ح ر أربية أيياد فدح.
وياار في نجيل يوحنا أن المسيح ح ر البدح (0مرات) ( )01:04 +1:1 +00:1ولال يتبقى هناك فدح

لير مااور وت تلف اآلراء ب دوصه.
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 .0الرأي األو أن البدح الراب هو المااور في (يو.)0::

 .2الرأي ال اني أن البدح الراب لير مااور صراحة ولكننا يموننا ستنتاجه من هاه اآلية .ف اه اآلية ت بت
أن وقت حدو قدة السامرية اان قبل ييد البدح الناقص بأربية

ور.

76
الز ِار ُع واْلح ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ ِ
اصُد َمعا.
اآليات (يوَ " -:)72–76 :0واْل َحاصُد َي ْأ ُخ ُذ أ ْ
ُجَرة َوَي ْج َم ُا َث َم ار لْل َحَياة األََبدَّية ،ل َك ْي َي ْفَر َح َّ َ َ
72أل ََّن ُه ِفي ه َذا يصُدق اْلَقولِ :إ َّن و ِ
احدا َي ْزَر ُع َوآ َخَر َي ْح ُصُد" .
َ
َْ ُ ْ ُ

ال مر الاي يحدده ال دام أن يتوب الناس وييرفوا المسيح ويحبونه ويحيون ميه في قداسة ويتيبون ألجله

ويتمسوون بويمانه ويشتاقون لمجيعه .الحاصد لم يتيب ف و يحدد نبوساً دمنت وهي جاهزة للحياة األبدية
فاألنبياء تيبوا في الي د القديم .والمسيح يتيب اآلن ،ويجاب النبوس وي لد ا بدمه .والتالميا يحددون ما
يمله المسيح وما َيمله األنبياء ،وم هاا فالمسيح ييطي أجرة للحاصدين (ال دام) ألن م يجميون م المسيح
وألن م تيبوا في خدمة المة هللا .ال من يتيب لحساب الملكوت له أجره السماوي .أما من يتيب لألرب فأجره

سياهب للتراب.

آية ( يو71" -:)71 :0أََنا أَرسْلت ُكم لِتحصدوا ما َلم ت ْتعبوا ِف ِ
يه .آ َخُرو َن َت ِعُبوا َوأَْن ُت ْم َنق ْد َد َخْل ُت ْم َعَلى َت َع ِب ِه ْم»".
ْ َ ُ ْ َ ْ ُ ُ َ ْ َ َُ
آخرون تعبوا= هم األنبياء (يب .)11-0::00وهم تيبوا دون أن يروا المسيح بل من بييد نمروا المواييد
(يب .) 00:00لال

فتيب م ييتبر أك ر درجة من التالميا الاين يا وا م المسيح وتاوقوا حبه و متألوا من

الرو القدس .ما لم تتعبوا فيه= فالمسيح هو الاي تيب ومات يلى الدليب ويمل يلى جاب النبوس وم هاا
يواف .من ييمل ميه .المسيح هنا يشجي م أنه هو الاي ييمل اليمل األصيب وم هاا يوافع م.

ِ
اآليات (يوَ 71" -:)01–71 :0فآمن ِب ِه ِم ْن ِتْلك اْلم ِديَن ِة َك ِايرو َن ِمن َّ ِ
ين ِب َسَب ِب َكالَمِ اْل َمْ أرَة َّال ِتي َكاَن ْ
السام ِريِ َ
َ
ََ
ُ
َ َ
04
ِ
َت ْشهُد أََّنهَ «:نقال لِي ُك َّل ما َفعْل ُ »َ .فَل َّما جاء ِإَلي ِه َّ ِ
اق َي ْو َمْي ِن.
وه أ ْ
َن َي ْم ُك َث عْن َد ُه ْمَ ،ف َم َك َث ُهَن َ
ُ
َ َ ْ
السام ِرُّيو َن َسأَُل ُ
َ
َ َ
َ
01
ِ
ِ
آم َن ِبه أَ ْك َاُر ِجدًّا ِب َسَب ِب َكالَ ِمه" .
َف َ
هناك من دمن بسبب ادة المرأة ،ثم بيد أن ستميوا له دمنوا به أكار جدا بسبب االمه .واليجيب أن أهل
السامرة لم يطلبوا ديات وال ميجزات بل قتنيوا بالتيليم .وواضح سرية يمان السامريين بالنسبة للي ود .بل أن
الي ود قاوموه في ال موان وحاولوا قتله بالرلم من ال الميجزات التي صني ا وسط م.

سألوه أن يمكث عندهم= هل نطلب أن تطو مدة يشرتنا م المسيح يومياً.

َن ه َذا ُه َو
آية ( يوَ 02" -:)02 :0وَنقاُلوا لِْل َمْ أر َِةِ«:إَّنَنا َل ْسَنا َب ْعُد ِب َسَب ِب َكالَ ِم ِك ُن ْؤ ِم ُن ،أل ََّنَنا َن ْح ُن َنق ْد َس ِم ْعَنا َوَن ْعَل ُم أ َّ
ِ
ِ ِ ِ
ص اْل َعاَلمِ»".
ِباْل َحق َيقة اْل َمس ُ
يح ُم َخل ُ
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قارن م (نش )1-0:0فالنبو تستم لل دام يولمون ا ين المسيح ،اما ستم السامريون للسامرية .لكن البد
من ال برة الش دية .وهم قبلوه ذ لم يتيالى يلي م اما يتيالى الي ود يلي م .ثم سميوا االمه ين السجود ل.ب

بالرو والحق ف منوا به .والسامريين هم أو من توصل لى أن المسيح هو مخلص العالم وروية يمان

السامريين  ]0في وقت قدير  ]1لم يطلبوا ميجزات  ]0لم يون ل م نبوات االي ود.
نجيل السامرية يق أر  0مرات:

 .0في الدوم الكبير ..انموذج للتوبة ،ويمل هللا في حياة اإلنسان وسييه وراء توبة ال نسان ليجدده.

 .1في ال مسين المقدسة ..رمز للحياة األبدية (المياه التي ال ييطش من يشرب ا) فبن اية ال مسين نحتبل
بحلو الرو القدس .وال مسين ال ا فر بالقيامة (الحياة األبدية التي حدلنا يلي ا) .والمسيح هو الاي

يروي النبوس حقيقة وليو ملاات اليالم .وهو ما نحتاجه خال رحلتنا لى السماء ،ف و خبز الحياة وماء

الحياة ونور الطريق بل هو الطريق لى السماء (هاه اناجيل األحاد ما بين القيامة والديود فى القطمارس).

 .0ليلة السجدة ..فبي هاا اإلنجيل سمينا ين السجود هلل بالرو والحق.

والحظ أن هنا سامريين قبلوا المسيح .لكن في (لو )0::4نجد سامريين رف وا أن ييبر يسوع بمدينت م ،فبي ال
يب هناك من يقبل المسيح وهناك من يرف ه.

07
ِ
اق َوم َضى ِإَلى اْل َجلِ ِ
ِ
َن َي ُسو َع َن ْف َس ُه َش ِه َد
يل00 ،أل َّ
اآليات (يوَ " -:)00–07 :0وَب ْع َد اْلَي ْو َمْين َخَر َج م ْن ُهَن َ َ
َنَ«:لْي َ ِ ِ
ط ِن ِه»".
ام ٌة ِفي َو َ
أْ
س لَنب ٍي َكَر َ

بعد اليومين= أداة التيري

"الة" تشير ألهمية هاين اليومين ،ذ دمن في ما يب مدينة .خرج من هناق= خرج

من السامرة .ومضى إلى الجليل ألن يب الي ودية لن يقبله ،وأي اً يب الناصرة رف وه ،لال

ذهب لى

الجليل .ذ ليس لنبي كرامة في وطنه (م ل ي ودي ميروف) والمقدود بوطنه ما ابرناحوم أو الناصرة.

والمسيح ال يبحث ين ارامة في هاا اليالم ،بل هو يبحث ين أرب ت مر في ا المة ا ارزته .أما لماذا يوون

النبي بال ارامة في وطنه ف اا بسبب أن أهله تتملك م ال.يرة من

رته.

الجليل هنا هو الجليل األيلى فالجليل يبدأ بيد السامرة مبا رة .لكن المسيح لم يشأ أن يبقى في وطنه الناصرة
بسبب مقاومت م له.
يل َنق ِبَل ُه اْلجلِيلُِّيو َنِ ،إ ْذ َكاُنوا َنق ْد عايُنوا ُك َّل ما َفعل ِفي أ ِ
آية ( يوَ 01" -:)01 :0فَل َّما َجاء ِإَلى اْل َجلِ ِ
يم ِفي
َ
ََ
ُ
َ ََ
َ
ُور َشل َ
ِ
ِِ
ِ
اءوا ِإَلى اْلعيد" .
اْلعيد ،أل ََّن ُه ْم ُه ْم أَْيضا َج ُ
الجليليون= هم لير مقبولين من ي ود الي ودية إلختالط م باألمم .هنا نرى البرق بين الجليليين الاي دمنوا
بسبب الميجزات التي صني ا في أور ليم ،والسامريين الاين لم يروا دية واحدة وب اا يدير السامريون أف ل

من الجليليين .يلى أننا سنرى في ( )11:1أن الجليليين سوف يرف ون المسيح ،ف م قبلوه أوالً لميجزاته ال
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لش ده .وقبلوه أي رحبوا به .يموماً فيوحنا يشير لى أن من قبل المسيح ليو هم الي ود ،بل قبله السامريين
والجليليين الاين يحتقرهم الي ود.

06
ِِ
ِ
ان َخ ِاد ٌم لِْل َمِل ِك ْابُن ُه
اء َخ ْمراَ .وَك َ
اء َي ُسو ُع أَْيضا إَلى َنقاَنا اْل َجليلَ ،حْي ُث َصَن َا اْل َم َ
آية ( يوَ -:)06 :0ف َج َ
م ِر ٌ ِ
وم.
يض في َك ْف ِرَن ُ
اح َ
َ

أيضا= ثانية .فالمسيح يسيى ثانية لمن يقبله أوالً .خادم للملك= أي ضابع في الجيش برتبة يميمة ف و ارصيو
ديوان المل  .والمل هو هيرودس أنتيباس الاي اان ميروفاً بوسم المل وا ير من اليلماء يقولون أن هاا
ال ابع هو خوزي (لو )0:1زوج يونا المرأة التي اانت تتب المسيح م النساء اللواتي ان ي دمنه من أموال ن

ال اصة .وقا دخرون أنه مناين (أع .)0:00صنا الماء خم ار= ولم يقل حو الماء لى خمر .ف و أوجد يعاً
من اليدم خلقه .فال مر يناصره أك ر من يناصر الماء (ال مر به يندر الكربون وهاا الكربون ليو من

اليناصر التى فى الماء).
ِ
ِ ِ 02
َن َيسو َع َنق ْد َجاء ِم َن اْلَي ُهوِدَّي ِة ِإَلى اْل َجلِ ِ
َن َيْن ِز َل
يل ،اْن َ
ق ِإَلْيه َو َسأََل ُه أ ْ
طَل َ
آية ( يو " -:)02 :0ه َذا إ ْذ َسم َا أ َّ ُ
َ
ِ
ان ُم ْش ِرفا َعَلى اْل َم ْو ِت" .
َوَي ْشف َي ْابَن ُه أل ََّن ُه َك َ
كبرناحوم يلى اط .بحر الجليل .وقانا هي يلى ه بة أيلى من البحر .والمسافة بين ما 01كم لال سأله أن
ينز من قانا لى ابرناحوم (والمسيح قادر أن يشبيه دون أن ينز  ،هاا ييبر ين ضيف يمان الساصل) هاا
يمانه أقل من يمان قاصد المعة الاي قا للسيد "قل المة فقع فيب أر لالمي" (مت.)1:1
01
ات َو َع َج ِائ َب»".
آي ٍ
ال َل ُه َي ُسو ُع«:الَ ُت ْؤ ِمُنو َن ِإ ْن َل ْم َتَر ْوا َ
آية ( يوَ " -:)01 :0فَق َ
المسيح ييطيه درساً في أنه يجب أن يامن دون أن يرى (ف و اان يريد أن يرى ميجزة حتى يامن) .فاإليمان

بالكلمة يستقر في القلب ،أما اإليمان بالميجزة فيستقر في اليقل حيث يوون ميرضاً للش

ال ابع لير قاصد المعة في (مر .])11:4والمسيح هنا يريد أن يقو له دمن أوالً فتحد

الميجزة.

والنسيان ..هاا

01
ِ
وت ْاب ِني»".
َن َي ُم َ
ال َل ُه َخاد ُم اْل َملِ ِكَ«:يا َسِيُد ،اْن ِز ْل َنقْب َل أ ْ
آية ( يوَ " -:)01 :0نق َ
األب في جزع نسى دداب الحديث م من جاء يطلب منه الحياة .ف و في تيجله ليو مستيداً للدخو في حوار

حو اإليمان بل يلح في طلب الميجزة .هو نمر لى المسيح ادان ميجزات فحسب .م لما يبيل الناس اآلن

ف م ينمرون للقديسين ال ليتيلموا من حيات م بل يرون م ادانيي ميجزات فقع .لكن هاه اليبارة يا سيد إنزل=
نرى في ا  ]0يمان الرجل  ]1لجاجة الرجل ..م

أن يشبيه بولمة.

 ]0قدور في الميرفة .ف و لم يتدور أن المسيح هو قادر
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14
ِ
الر ُج ُل ِباْل َكلِ َم ِة َّال ِتي َنقاَل َها َل ُه َي ُسو ُعَ ،وَذ َه َب" .
آم َن َّ
آية ( يوَ " -:)14 :0نق َ
ال َل ُه َي ُسو ُع«:ا ْذ َه ْب .اْبُن َك َح ٌّي»َ .ف َ
الرب نمر بشبقة ل اا الرجل الاي سافر مسافة طويلة ليلتقي به وثقته أنه سيشبي بنه .ولم يرد أن ي يب ظنه.

والرب يطوب اإللحا واللجاجة اما حد

من هاا الرجل.

إذهب إبنك حي= قو ال يقوله سوى هللا .من له سلطان أن يحيي .وال ابع أخا المة الرب كأن ا ويد من
المل أو أمر واجب التنبيا .المسيح أبرأهُ من ضيف يمانه اما أب أر ال.الم.
فآمن الرجل= ف و لم يناقش أو يسأ بل أخا الكلمة اما هي ومشى.
ِ 11
يما ُه َو
اآليات (يوَ " -:)12–11 :0وف َ
الس ِ ِ ِ
َخ َذ َي َت َعا َفىَ ،فَقاُلوا
يها أ َ
َع ِن َّ َ
اعة َّالتي ف َ
السا ِب َع ِة َتَرَك ْت ُه اْل ُح َّمى»".
َّ

12
ِِ
اس َت ْخَبَرُه ْم
يد ُه َوأ ْ
اس َت ْقَبَل ُه َع ِب ُ
وه َنقائل َ
َخَبُر ُ
ينِ«:إ َّن ْابَن َك َح ٌّي»َ .ف ْ
َن ِاز ٌل ْ
َم ِ
اع ِة
س ِفي َّ
الس َ
َل ُه«:أ ْ

ساا القاصد ين الساية اان حتى يتأكد أن الشباء لم يون َي َرضاً بل حينما نطق المسيح .هنا نرى ساا القاصد
الاي سيحوم به يلى المسيح ،فوما يامن به أو ال يامن .ومن هنا نرى لماذا المه الرب ين اإليمان( .دية)11

ف و اان ضييف اإليمان.

إستقبله عبيده= هاه تم ر مراز الرجل ال ام.
17
الس ِ َّ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
آم َن ُه َو
َب أََّن ُه في تْل َك َّ َ
ال َل ُه ف َ
آية ( يوَ " -:)17 :0ف َف ِه َم األ ُ
اعة التي َنق َ
يها َي ُسو ُع«:إ َّن ْابَن َك َح ٌّي»َ .ف َ
َوَبْي ُت ُه ُكُّل ُه" .

لقد خبأ المة المسيح في قلبه واآلن أفرخت هاه الكلمة في قلبه .وهنا نسم ألو مرة ين يمان ياصلة بأكمل ا.

ونالحظ أن المسيح ييرف حتياج ال

ص .فأهل السامرة دمنوا بالكالم .والقاصد دمن بميجزة ،فون اانت

الميجزة هي السبيل لإليمان فاهلل ال يمان  .والسامرة وبيت القاصد دمنوا وهاا ما يريده المسيح .ولكن نستنتق من

القدة أن المسيح يريد أن ُييل ِم أن اإل يمان يقيم من الموت لال اان يلح يلى القاصد أن يامن (يو.)11-10::
هنا نرى فاصدة التجارب ،فالمرب الاي لحق بالولد اان سبب يمان ياصلته ال ا.

إبنك حي= تيبير ال دام هو نبسه تيبير الرب (دية ):1ثم يوررها يوحنا (دية.):0-:0

قيل هنا فآمن هو وبيته وقيل في (دية ):1ف من الرجل .ودمن في (دية ):1تيني أن الرجل صدق المة المسيح.
ولكن دمن في هاه اآلية تشير إليمانه بش ص المسيح.
وحتى اآلن ف ناك من يامن باليقيدة ويداف ين ا لكن تنقده ال برة الش دية بالمسيح.
ِ ِ 10
ودَّي ِة ِإَلى اْل َجلِ ِ
آي ٌة َث ِانَي ٌة صَن َع َها َيسو ُع َل َّما َجاء ِم َن اْلَي ُه ِ
يل.
آية ( يو " -:)10 :0هذه أَْيضا َ
َ
ُ
َ
آية= الكلمة آية تشير ليمل فيه ارة لش ص صان اليمل .هاه ثانية الميجزات التي صني ا المسيح في قانا
الجليل ليم ر مجده .في األولى أمام الحاضرين في اليرس وال انية أمام ال الموجودين في بيت القاصد .لكن رأينا
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من قبل أن روط ال ال

هي  ]0الدليب  ]1اإليمان  ]0الميمودية .وهنا نرى ايف بى المسيح ضيف

يمان هاا الرجل .ذاً يلينا أن نأتي للمسيح ميترفين ب يف يماننا وهو قادر أن يشبي يماننا .بل رأينا هنا قوة

الكلمة ،فبولمة ين بيد بى المريض.
آية ثانية

حين يقو ثانية ف اا إلظ ار يممة السامريين الاين دمنوا دون أي ميجزة .و"طوبى لمن دمن ولم

يرى".
ملحوظات:
حتى اآلن قدم المسيح نبسه-:

 .1في أور ليم للبريسيين والر ساء.

 .:في الي ودية للشيب المتيدب الي ودي.
 .1في السامرة للشيب المنبوذ.

 .1في الجليل للشيب البسيع فالحين وصيادين.
 .1وتبدأ بيد ذل فترات الددام بين المسيح والي ود التي تنت ي ب المه.

مالحظات

 .0السيد صن هاه الميجزة ،واانت نتيجت ا يمان أسرة بأكمل ا ،وهاا هو هدف أي ميجزة ،أن يتمجد سم

هللا حين يامن به الناس .و ذا اانت الميجزة هي الوسيلة التي ستجيل داً ما يامن باهلل ،فاهلل يسمح
بالميجزة .لكن هللا يب ل أن نامن به ذ نتيرف يلى ده ونحبه لش ده دون طلب ميجزات.

 .1نالحظ هنا أن المسيح تباطأ في يمل الميجزة ،وتكلم م الرجل ين اإليمان .لكن حين يتباطأ هللا في
اإلستجابة فون هاا يوون لزيادة اإليمان.
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عودة للجدول

(إنجيل يوحنا)(اإلصحاح الخامس)

اإلصحاح الخامس
رأينا في صحا ( )0أن الكلمة صار جسداً ،ويوحنا الميمدان يش د له بأنه حمل هللا الاي يرف خطية اليالم.
ورأينا تالميا يوحنا الميمدان يتحولون لى المسيح .ويوحنا الميمدان اان دخر أنبياء الي د القديم .والمينى أن
تالميا الي د القديم يتحولون للمسيح .وأن م بدأوا يوتشبون المسيح ،حتى لمن اان يش فيه ان ناصيل .ورأينا في
صحا ( ) 1المسيح يحو الماء لى خمر ،ف و أتى ليييد البر لإلنسان ،لكن يلى اإلنسان أن يحاو أن

يط ر نبسه ،و ن لم يبيل فالمسيح بسوط تجاربه يط ره اما ط ر هيوله .وفي صحا ( )0نرى لزوم الميمودية

لنولد من جديد .وفي صحا ( )1نرى نموذج للتجديد ،فالسامرية ال اطعة تحولت لكارزة ..ورأينا أهمية اليبادة
بالرو والحق .ثم رأينا قدة باء بن خادم المل بولمة .وفي بداية صحا ( ):نرى باء مريض براة بيت

حسدا بولمة من السيد المسيح "قم .حمل سريرك وأمشى" .وفي الميجزتين األخيرتين نرى قوة الكلمة التي تشبي

فو اًر .والبرق بين الميجزتين أنه في باء بن خادم المل نرى أنه يجب أن نأتي للمسيح فيشبينا ويشبي يماننا.
وفي ميجزة مريض براة بيت حسدا نرى المسيح ياهب للمريض ذ هو ياصو تماماً .وبيد هاا نتيرف يلى من
هو المسيح ،ف و خبز الحياة المشب

صحا

( ،)1وهو ماء الحياة صحا ( ،)1وهو النور صحا

(،)1

واتطبيق يلى النور نجد في صحا ( )4باء األيمى .وفي ( )01هو الرايي الدالح.

اإلصحاحات األربية األولى تسمى نجيل التجديد ،وفي ا رأينا ايف أن المسيح بن هللا أتى ليجدد طبييتنا وهاا

ما رأيناه م السامرية التي حول ا من خاطعة لى اارزة .هنا نرى صورة ليمل ال طية الاي دمر اإلنسانية

فمريض بيت حسدا هاا اان مري اً مدم اًر جسدياً ونبسياً وروحياً .والسيد المسيح أتى له من نبسه ليشبيه ف و

ل اا أتى لليالم.

معجزة تحريك الماء:
الماء المتحرك يرمز للرو القدس .وتحري الماء والشباء اان نبوة وتحري ألذهان الي ود أن يعاً ما سيحد
قريباً .اان هاا ارة للرو القدس (الماء الحي والي ود يسمون الماء المتحرك ماء حي) الاي سيحل يلى انيسة

المسيح ليشبي طبييتنا .واان من ينز أوالً يشبى .ومن الطبييي أن من يستطي النزو أوالً هم األقوياء ،وفي
هاا ارة لى أن األقوياء روحياً في الي د القديم اان الرو القدس يتيامل مي م ااألنبياء م الً ويشبي م .أما
مريض براة بيت حسدا ف و يشير لمن ليو له أحد وهو في حالة ضيف ،لير فاهم وال يدري  ،.وهاا اان
حا ال البشر قبل المسيح ما يدا قلة .والمسيح أتى ل االء البشر ال ياف ليشبي م اما أتى ل اا المريض .هاه

الميجزة هي

ارة ألن هناك تدخل سماوي سيحد

ليشبي األمراب (الطبيية البشرية) .واان المالك الاي
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يحرك الماء رم اًز للمسيح الاي سيرسل الرو القدس .فمالك ييني مرسل ،والمسيح أرسله اآلب .ولكن المسيح

كان مرسال ليو لألقوياء فقع ااألنبياء فى الي د القديم ،بل لكل البشر .والمسيح أرسل الرو القدس فحرك

المياه لتجديد ال ليقة .

وكيف يشفى المسيح موتى الخطية؟
اإلبن له حياة في ذاته ،وهو يحيي من يشاء (ديات )11+10ومن يسم له يقوم من موت ال طية اآلن (دية)1:

ويقوم لى قيامة الحياة في األبدية (دية .)14فالمسيح الاي ظ ر أمامنا اونسان هو له قوة حياة ،فيه حياة فى
ذاته تجسد لييطي ا لكل واحد فيحيا .ولكن الاي يحدل يلى هاه الحياة هو من يسم للمسيح ،ويامن به

وييتمد فيتحد به .ثم يسم االمه وينباه ،و ن أخطأ يتوب ويتناو من جسده ودمه ،فيمل ي وا حيا فى جسده.

والشباء الاي سنحدل يليه هنا يلى األرب سيوون جزصياً بسبب أجسادنا ال ييبة التى ت ط ،.أما فى السماء
سيوون اإلتحاد بالمسيح بال نبدا فال خطية فى السماء .وفي السماء سيوون لنا أجساد ممجدة .هاا هو
الشباء الكامل والحقيقي.

لماذا صنا المسيح المعجزة في يوم السب ؟
ليو هاه الميجزة فقع ،بل المسيح لالباً ما اان يشبي يوم السبت .وهللا من

يبه من اليمل يوم السبت حتى

اإلنسان .فحين يقو

ست ار هللا في اليوم الساب ف اا

يتبرلوا لليبادة ويااروا نتماص م هلل .وقا ل م هللا أنه رتا يوم السبت .فما مينى راحة هللا؟ وهل هللا يتيب؟! هللا
ال يتيب حتى يستريح .ولكن راحة هللا هي في خال

ميناه أن هللا ست ار حينما تمم خال

البشر في منتدف اليوم الساب بالدليب .فراحة هللا في اما يمله.

فالراحة هي راحة هللا في اإلنسان وراحة اإلنسان في هللا .فما اان يبدل بين هللا واإلنسان هو ال طية التي مات

المسيح ليرفي ا ينا ويدالحنا يلى هللا.

وهللا في (حز )11نجده يقو ليدلل يلى محبته لشيبه أنه أيطاهم الوصية والسبت .فاهلل لم ياار خروج م من
مدر وال ق البحر ..الخ .هللا رأى أن أيمم ما قدمه لشيبه هو الوصية (ليحيوا سيداء يلى األرب) والسبت

(ليااروا نتماص م للسماء فيوون ل م نديب في السماء) .ونص وصية السبت اان "أذار يوم السبت لتقدسه"

(خر )1 : 11ومينى قدسه أنه يوم م دص للرب ،فيوون للدالة والتسبيح ..ف ل

باء وخدمة مريض

يتيارب م هاا المب وم .لكن الي ود خرجوا من المينى الروحي ،وف موا الوصية أو طبقوها بمينى حرفي فقع
فمنيوا أن يحمل نسان حتى برة خياطة يوم السبت .والمسيح أتى ليدحح هاه المباهيم ،ليييد المينى الروحي،

فبي المسيحية اليبادة ستكون بالرو والحق .فبى المسيحية أيطانا المسيح أن نحيا فى السماء ذ "طأطأ
السموات ونز " أى أنه أتى لنا بالحياة السماصية يلى األرب (مز. )4 : 01
وهنا المسيح يشرح اآلتي:

 .0اآلب ييمل حتى اآلن فلماذا تيتبرون الشباء خطأ يوم السبت .ولو توقف اآلب ين اليمل لحمة ل ل
اليالم.
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 .1اإلبن ييمل في حبظ اليالم فلماذا تيتبرون الشباء خطأ يوم السبت .والحظ أن اإلبن ال ييمل باإلنبدا ين
أبيه ف ما واحد ،بل هو يامل م أبيه.

 .0حينما يشبي المسيح ف و يشبي اإلنسان اله (يو )10:1والمينى أن المسيح باه نبساً وجسداً وروحاً .وطالما
بي روحه بأن لبر خطاياه ،ست ار هاا اإلنسان في هللا ،وهللا ست ار فيه ،فتحقق مب وم السبت ،فما ال طأ في

ذل ؟

 .1ذا تدادف اليوم ال امن لطبل أن اان يوم سبت ،اان ي تنون الطبل ،فال تان في نمرهم يمل مقدس
(يو )10-11:1وذل

ألن ال تان يجيل الطبل من يب هللا أي بناً هلل .فال تان هو قط ال رباط للشر

ومريض بيت حسدا اان م توناً ولكنه أخطأ ،والمسيح باه ولبر خطاياه ،فأياده للي د م هللا ،أياده اوبن هلل.
فما ال طأ الاي صنيه المسيح ذ أ ار هللا بأن لبر خطية المريض و بى له روحه وأ ار اإلنسان ذ بى
نسان يوم السبت.

 .:المسيح في ال يمل ييمله يحقق رادة اآلب (دية ،)04ف و ال يقدر أن ييمل يعاً ال ويوون اآلب موافقاً
يليه (وهاا لتطابق رادت ما ومشيعت ما).

ببساطة المسيح يشبي في السبت ليشبي الي ود من المب وم الحرفي وينقل م لى اليبادة بالرو والحق .هم ف موا

السبت راحة ونوم للجسد .بينما أن

يياء يشير ألن السبت تلاذ بالرب ( .)01-00::1ذاً هو فر بالرب.

والحظ أن هاا المريض ييبر ين حا البشر المنحع الاي وصلوا ليه قبل المسيح-:

 .0محطم جسديا :بسبب مرضه الاي طا (01سنة) مدة توهان الشيب في البرية وهي ترمز لمدة لربتنا في
اليالم.

 .1محطم نفسيا :ف و اير بأن ال أحد ي تم به ليلقيه في البراة ،وال المالصكة التي تحرك الماء ت تم به .هو
فاقد ال قة في السماء واألرب.

 .0محطم روحيا :بسبب خطيته .وال طية في ا نبدا ين هللا.
والمسيح باه من هاا اله ( .)10:1هو أتى لشباء البشرية الميابة.

في هاا تطبيق لما قاله يياء "فرأى أنه ليو نسان وتَحيَّر من أنه ليو بي  .ف لدت ذرايه (المسيح
المتجسد) لنبسه" ( .)01::4
1
ِ
ُور َشلِيم ِعْن َد َب ِ
ان ِع ٌ ِ ِ
ُور َشلِ ِ 2
ِ
اب
اآليات (يوَ " -:)74 –1 :1وَب ْع َد ه َذا َك َ
يمَ .وفي أ ُ َ
يد لْلَي ُهودَ ،ف َصع َد َي ُسو ُع إَلى أ ُ َ
ِ ِ ِ
ِِ
ِ7
الضأ ِ ِ
َّ
ور َك ِا ٌير ِم ْن
ان ُم ْض َ
ال َل َها ِباْلعْبَرانَّية «َبْي ُ ِح ْس َدا» َل َها َخ ْم َس ُة أَْر ِوَنقةٍ .في هذه َك َ
ط ِجعا ُج ْم ُه ٌ
ْن بْرَك ٌة ُيَق ُ
ِ 0
ِ ِ ِ
اءَ .ف َم ْن
َمْر َضى َو ُع ْم ٍي َو ُعْر ٍج َو ُع ْس ٍمَ ،ي َت َوَّنق ُعو َن َت ْح ِر َ
ان َيْن ِز ُل أ ْ
يك اْل َماء .ألَ َّن َمالَ كا َك َ
َحَيانا في اْلبْرَكة َوُي َح ِر ُق اْل َم َ
1
ِ
ِ
ِ
ين
ان َيْبَأُر ِم ْن أ ِ
ان ِب ِه َمَر ٌ
َي َمَر ٍ
ض ُمْن ُذ َث َم ٍ
اق ِإْن َس ٌ
ان ُهَن َ
ان َوَثالَ ث َ
اهَ .وَك َ
ض ْ
َن َز َل أ ََّوال َب ْع َد َت ْح ِريك اْل َماء َك َ
اع َتَر ُ
2
6
ِ
يضَ«:يا َسِيُد،
ط ِجعاَ ،و َعلِ َم أ َّ
آه َي ُسو ُع ُم ْض َ
َج َاب ُه اْل َم ِر ُ
يد أ ْ
ال َل ُه« :أ َُت ِر ُ
َن َتْبَأرَ؟» أ َ
َسَنة .ه َذا َر ُ
َن َل ُه َزَمانا َكايراَ ،فَق َ
1
ِِ ِ ِ ِ
آت ،يْن ِزل ُنقد ِ
ال َل ُه َي ُسو ُعُ «:نقمِ.
َّامي َ
س لِي ِإْن َس ٌ
َلْي َ
آخُر»َ .نق َ
اءَ .ب ْل َبْيَن َما أََنا ٍ َ ُ
ان ُيْلقيني في اْلبْرَكة َم َتى َت َحَّر َق اْل َم ُ
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14
1
ِ
اإل ْنسان وحمل س ِريره وم َشى .وَك ِ ِ
ِئ ِ
ام ِ
ود
ال اْلَي ُه ُ
ش»َ .ف َحاال َبر َ
َ َ
ْ
ان في ذل َك اْلَي ْومِ َسْب ٌ َ .فَق َ
احم ْل َس ِر َير َق َو ْ
َ ُ َ َ َ َ َ َُ َ َ
1
1
َِّ ِ
ِ
َن َتح ِمل س ِرير َق» .أَجابهمِ«:إ َّن َّال ِذي أَب أرَِني ُهو َنق ِ
ِ
اح ِم ْل َس ِر َير َق
ال ليْ :
َْ
للذي ُشف َيِ«:إَّن ُه َسْب ٌ ! الَ َيح ُّل َل َك أ ْ ْ َ َ َ
َ َُْ
َ َ
17
12
اإل ْنسان َّال ِذي َنقال َلكِ :
ام ِ
ام ِ
َما َّال ِذي ُش ِفي َفَل ْم َي ُك ْن َي ْعَل ُم
ش؟» .أ َّ
َ َ ْ
وهَ «:م ْن ُه َو ِ َ ُ
ش»َ .ف َسأَُل ُ
احم ْل َس ِر َير َق َو ْ
َو ْ
َ
10
ِ
ِ
َن يسو َع اع َت َزلِ ،إ ْذ َك ِ
ِ
ِ
ال َل ُهَ «:ها أَْن َ َنق ْد
َ
َم ْن ُه َو ،أل َّ َ ُ
ان في اْل َم ْوض ِا َج ْم ٌاَ .ب ْع َد ذل َك َو َج َد ُه َي ُسو ُع في اْل َهْي َكل َوَنق َ
ْ َ
ِ
َشُّر»َ 11 .فم َضى ِ
َن َي ُسو َع ُه َو َّال ِذي أَْبَأَر ُه.
ود أ َّ
ان َوأ ْ
ا أَْيضا ،لَِئالَّ َي ُكو َن َل َك أ َ
َخَبَر اْلَي ُه َ
اإل ْن َس ُ
َب ِرْئ َ َ ،فالَ ُت ْخط ْ
َ
12
16
ِ
ِ
َج َاب ُه ْم َي ُسو ُع«:أَِبي
ود َي ْطُرُدو َن َي ُسو َعَ ،وَي ْطُلُبو َن أ ْ
ان اْلَي ُه ُ
َولِه َذا َك َ
وه ،أل ََّن ُه َعم َل ه َذا في َسْب ٍ َ .فأ َ
َن َي ْقُتُل ُ
ِ 11
وه ،أل ََّن ُه َل ْم َيْنُق ِ
السْب َ َفَق ْط،
ض َّ
ود َي ْطُلُبو َن أَ ْك َاَر أ ْ
ان اْلَي ُه ُ
َج ِل ه َذا َك َ
َع َم ُل»َ .فم ْن أ ْ
اآلن َوأََنا أ ْ
َي ْع َم ُل َح َّتى َ
َن َي ْقُتُل ُ
ِ 11
ِ
ِ
ِ
االب ُن
ق اْل َح َّ
ال َل ُه ُم«:اْل َح َّ
وهُ ،م َعادال َن ْف َس ُه ِباهللَ .فأ َ
ول َل ُك ْم :الَ َي ْقدُر ْ
هللا أَُب ُ
َج َ
ق أَ ُنق ُ
اب َي ُسو ُع َوَنق َ
ال أَْيضا إ َّن َ
َب ْل َنق َ
ِ
اق َفه َذا يعمُل ُه االبن َك ِ
اآلب
ذل َك24 .أل َّ
َن َي ْع َم َل ِم ْن َن ْف ِس ِه َشْيئا ِإالَّ َما َيْن ُ
اآلب َي ْع َم ُل .أل ْ
أْ
َن َم ْه َما َعم َل َذ َ
ُْ
َن َ
ظُر َ
ََْ
ِ
ِ
ِ ِ
يه أَعماال أَع َ ِ ِ ِ ِ
ِ
يم
َّبوا أَْن ُت ْم21 .أل ََّن ُه َك َما أ َّ
ْ
االب َن َوُي ِريه َجم َ
ُيح ُّب ْ
ظ َم م ْن هذه ل َت َت َعجُ
َن َ
اآلب ُيق ُ
يا َما ُه َو َي ْع َمُل ُهَ ،و َسُي ِر ْ َ
ِ
طى ُك َّل َّ ِ ِ
ِ
ِ
الب ِن،
اء22 .أل َّ
َع َ
األ َْم َو َ
َحداَ ،ب ْل َنق ْد أ ْ
اآلب الَ َيد ُ
ين أ َ
الدْيُنوَنة ل ْ
ات َوُي ْحِييَ ،كذل َك ْ
َن َ
االب ُن أَْيضا ُي ْحيي َم ْن َي َش ُ
ِ
ِ 27
ول
ق اْل َح َّ
اآلب َّال ِذي أَْر َسَل ُه«20 .اَْل َح َّ
اآلبَ .م ْن الَ ُي ْك ِرُم ْ
يا ْ
ل َك ْي ُي ْك ِرَم اْل َجم ُ
االب َن الَ ُي ْك ِرُم َ
االب َن َك َما ُي ْك ِرُمو َن َ
ق أَ ُنق ُ
َل ُك ْمِ :إ َّن َم ْن َي ْس َم ُا َكالَ ِمي َوُي ْؤ ِم ُن ِب َّال ِذي أَْر َسَل ِني َفَل ُه َحَيا ٌة أََب ِدَّيةٌَ ،والَ َيأ ِْتي ِإَلى َدْيُنوَنةٍَ ،ب ْل َنق ِد اْن َتَق َل ِم َن اْل َم ْو ِت
ِإَلى اْلحي ِ
ق أَ ُنقول َل ُكمِ :إَّنه َتأ ِْتي ساع ٌة و ِهي اآلنِ ،حين يسما األَموات صوت اب ِن ِ
هللا،
ق اْل َح َّ
اة21 .اَْل َح َّ
ُ
َ
َ َ ْ َ ُ َْ ُ َ ْ َ ْ
ََ
ُ ْ
َ َ َ َ
26
ِ
ِ
ِ
ِ
الس ِ
ِ
َن َت ُكو َن َل ُه َحَيا ٌة في
ام ُعو َن َي ْحَي ْو َن .أل ََّن ُه َك َما أ َّ
َع َ
َو َّ
االب َن أَْيضا أ ْ
اآلب َل ُه َحَيا ٌة في َذاتهَ ،كذل َك أ ْ
طى ْ
َن َ
ِ ِ 22
طاه سْل َطانا أ ِ
ِ
ِ
ان21 .الَ َت َتعج ِ
ين أَْيضا ،أل ََّن ُه ْاب ُن ِ
اإل ْن َس ِ
يها َي ْس َم ُا
ْ
َن َيد َ
َذاتهَ ،وأ ْ
َّبوا م ْن ه َذاَ ،فِإَّن ُه َتأْتي َس َ
اع ٌة ف َ
َ ُ
َع َ ُ ُ
21
ات ِإَلى ِنقي ِ
ِ ِ
ِ
ِ
السِيَئ ِ
الصالِح ِ
ِ
ين ِفي اْلُقُب ِ
ات ِإَلى
ين َع ِمُلوا َّ
امة اْل َحَياةَ ،و َّالذ َ
ور َص ْوَت ُهَ ،فَي ْخُر ُج َّالذ َ
يا َّالذ َ
ين َف َعُلوا َّ َ
َجم ُ
َ َ
ِ 74
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ام ِة َّ
ينَ ،وَدْيُنوَن ِتي َع ِادَلةٌ ،أل َِني الَ أَ ْطُل ُب
الدْيُنوَنة .أََنا الَ أَ ْنقدُر أ ْ
َس َم ُا أَد ُ
َن أَ ْف َع َل م ْن َن ْفسي َشْيئاَ .ك َما أ ْ
نقَي َ
م ِش َيئ ِتي َبل م ِش َيئ َة ِ
اآلب َّال ِذي أَْر َسَل ِني" .
ْ َ
َ
1
ودَ ،فص ِع َد يسو ُع ِإَلى أ ِ
يد لِْلَي ُه ِ
يم" .
ان ِع ٌ
آية ( يوَ " -:)1 :1وَب ْع َد ه َذا َك َ
ُ
َ َُ
ُور َشل َ
كان عيد= هناك رأيان أول ما أن هاا الييد هو البدح الراب للمسيح أثناء مدة خدمته ،وثاني ما أنه ييد

ال مسين .وأصحاب هاا الرأي يقولون أنه لو اان البدح لقا الييد وليو ييد لير ميرفة  ،فالبدح أ ر

األيياد .والمسيح يت ا فرصة تجم معات األلوف في أور ليم ليقدم نبسه للجموع .فصعد يسوع إلى أورشليم=

كما ذهب الرب لى السامرة ليقابل السامرية صيد لى أور ليم ليشبي المريض المقيد ،ف و الاي يأخا المبادرة

ليشبي أمراضنا ويالقينا ،فقع نحن نحتاج أن نكتشبه ،وهو سيشبى ضيبنا الروحي .ولكن قوله ييد الي ود بدون
تحديد ويمل الميجزة في سبت وهو رمز للي ود أن المسيح جاء ليشبي ال من اان تحت الناموس .وقوله أبي

ييمل وأنا أيمل فألن المسيح ي لقنا اآلن خلقة جديدة ويوون الييد والسبت هما رمز للراحة الحقيقية والشباء

الحقيقي الاي جاء المسيح لييمله .وهناك مينى دخر هام لقوله ييد للي ود ،أن أيياد الي ود فى نمر يوحنا ما
يادت أييادا للرب ،فالرب نبدل ين م بيد أن صلبوا المسيح وما يادوا هم يبا هلل .وأضف لال أن البدح

كان رم از للدليب  ،ومتى جاء المرموز ليه بطل الرمز.
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ُور َشلِيم ِعْن َد َب ِ
الضأ ِ ِ
ِ 2
اب َّ
ال َل َها ِباْل ِعْبَرِانَّي ِة «َبْي ُ ِح ْس َدا» َل َها َخ ْم َس ُة أَْر ِوَنقةٍ" .
ْن بْرَك ٌة ُيَق ُ
آية ( يوَ " -:)2 :1وفي أ ُ َ
باب الضأن= هو باب في سور أور ليم بجانبه الحميرة التي يأتون من ا بال راف لتقديم ا ذباصح .وحينما فشلت
ذباصح الناموس في باصنا أتى المسيح ليشبينا .بركة بي

حسدا= أي براة بيت الرحمة .و سم ا هاا راج

لأل بية التي اانت تجري في ا .ولقد طالما هاجم نقاد الكتاب المقدس هاا النص ذ لم يستدلوا يلى براة ب اا

اإلسم لى أن تم كتشاف البراة فيالً ووجدوا ل ا  :أروقة ووجدوا أن ا نطمست أثناء لزو الرومان .واألروقة

هي دهاليز مسقوفة تستيمل اأماكن نتمار للمرضى .والبراة طول ا 011متر .ويرض ا يتراو بين -:1

11متر .وحول ا أيمدة قسمت المساحة ل مو صاالت لإلنتمار .واان الي ود يست دمون هاه البراة للتط ير
الناموسي ويتراون مالبس م في األروقة لي.تسلوا في ا .لى أن حدثت ظاهرة تحري

الماء فتحولت البراة لى

موان ستشباء .واان المرضى ي طجيون في هاه األروقة .واانت هاه الماهرة يالمة يلى قرب مجيء

المسيح الشافي الاي اان الي ود ينتمرونه.

مياني األرقام : :أروقة  +المقيد له 01سنة .ورقم  :يشير للنيمة وللمسعولية ورقم  01يشير لسنوات تيه

الشيب في البرية (تث .)01:1والمينى أن اليالم قبل المسيح اان في تيه بال أمل في الشباء لى أن أدراته
نيمة المسيح.

ِ ِ ِ7
ِ ِ
يك
ان ُم ْض َ
ور َكا ٌير م ْن َمْر َضى َو ُع ْم ٍي َو ُعْر ٍج َو ُع ْس ٍمَ ،ي َت َوَّنق ُعو َن َت ْح ِر َ
آية ( يو " -:)7 :1في هذه َك َ
ط ِجعا ُج ْم ُه ٌ
اْلم ِ
اء" .
َ
ُعسم= مرضى بأنواع من الشلل .تتيبو فيه المباصل .عمي وعرج= ذاً هي أمراب يسيرة وقوله ُيسم ويمي
ويرج ف اا ارة لحا الناس قبل مجيء المسيح .تحريك الماء= الماء المتحرك هو ماء حي ارة للماء الحي
لى خمر اما

الاي ييطيه المسيح اما قا للسامرية ،وللماء الاي َيل ِد اما قا لنيقوديموس والماء الاي يتحو
حد في يرس قانا الجليل .وهو ارة للرو القدس الاي يرسله المسيح .والماء المتجدد هو ماء جاري يزيل

األوساخ من مجري الن ر ،أما الماء الراكد فتتراكم فيه القاذورات .وحين نشير للرو القدس بماء جاري متحرك
ف اا ألن يمله زالة ال طايا من قلوبنا ،لال ندلي "روح القدوس جدده في أحشاصنا" وراء داود الاي قا "قلباً

في يا هللا وروحاً مستقيماً جدده في أحشاصي" ومن له القلب النقي ف و ال ليقة الجديدة (1كو)01::
نقياً خلق َّ

ِ ِ ِ
ِ
ِ
ان
آية ( يو0" -:)0 :1أل َّ
اءَ .ف َم ْن َن َز َل أ ََّوال َب ْع َد َت ْح ِريك اْل َماء َك َ
ان َيْن ِز ُل أ ْ
َن َمالَ كا َك َ
َحَيانا في اْلبْرَكة َوُي َح ِر ُق اْل َم َ
اه" .
َيْبَأُر ِم ْن أ ِ
َي َمَر ٍ
ض ْ
اع َتَر ُ
ارة لى ما سييمله الرو القدس .وهنا

يقو يوحنا ذهبي البم أن هاا َس ِبق تدوير للميمودية .وتحري الماء
نرى تدخل سماوي يجازي في الي د القديم لشباء أمراب ميعوس من باص ا بنوع من الرحمة اإلل ية (هاا مينى
بيت حسدا) .وفكرة الماء الاي فيه قوة للشباء والحياة موجودة في الي د القديم (نيمان السرياني +الاين ربوا من

المياه النابية من الد رة لم يمرضوا 0كو +1:01تث )1:1والمسيح بى األيمى بأن صن له مقلة من طين
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ثم أمره أن ي.تسل في براة سلوام

ارة لما ييمله الرو القدس .فالمالك الاي يحرك الماء هو

السماوي الاي أتى ليرسل الرو القدس.

ارة للمسيح

6
1
ِ
ط ِجعا،
آه َي ُسو ُع ُم ْض َ
ان ِب ِه َمَر ٌ
ض ُمْن ُذ َث َم ٍ
اق ِإْن َس ٌ
ان ُهَن َ
ان َوَثالَ ث َ
اآليات (يوَ " -:)6–1 :1وَك َ
ين َسَنة .ه َذا َر ُ
ِ
َن َتْبَأرَ؟»".
َو َعلِ َم أ َّ
يد أ ْ
ال َل ُه« :أ َُت ِر ُ
َن َل ُه َزَمانا َكايراَ ،فَق َ

يوحنا ينتقي الميجزات التي ت بت الهوت المسيح(

 +04-01:14 ،1-1:0:ر +1-1:00مز)1-1:011

ف اا ليو لالً يادياً بل هو مشلو منا 01سنة ..اما بى األيمى منا والدته وأقام ليازر بيد أربية أيام.
ولن ق أنه م ما طالت مدتنا تحت ال طية فالمسيح قادر أن يشبينا ويجددنا .هاا البدل يق أر قبل أحد التناصير

للمويوظين الاين سيتم تيميدهم في أحد التناصير .فالمبلوج يم ل الحياة القديمة  ،وبالميمودية يدير اإلنسان

جديداً ويولد من جديد من الماء ،له قوة يلى الحراة في تجاه السماء والشباء من الشلل الروحي.
أتريد أن تب أر= هناك من ال يريد أن يب أر فمرضه صار مددر رزق يتكسب منه .والمسيح يحترم اإلرادة اإلنسانية
وهو ال يقتحم اإلنسان ،فنحن م لوقين يلى صورته في حرية اإلرادة .والمسيح يريد أن يم ر أن مناط أمر

اإلنسان هو بيد اإلنسان ،واألهم هو باء اإلنسان من ال طية .ويوون ساا المسيح ميناه هل يندك رادة أن
له ال تيود ت ط .أي اً (دية )01أن سبب مرضه هو ال طية.
تترك خطيت  ،فنحن ف منا من أن المسيح قا ُ
وال طية ل ا نتاصق وخيمة يلى اإلنسان ولال فبيد توهان 01سنة دخل الشيب ألرب انيان ،واانوا حينما
ي طعون ُي َسَّلمون أليدي األمم فيالون م .وال طية في حياة هاا المقيد هي التي حطمته بيد أن ستيبدته ،ولكن
المسيح رأي فيه بقايا من رادة فأتى ليه ليشج الرجاء الاي فيه ،وهاا ييطي رجاء لكل خاط .فال ييأس .ولكن
لنالحظ أن ال طية م االستمرار في ا فترات طويلة تطمو اإلرادة في اإلنسان فال ييود يشير بأنه يبيل خطأ
وال يريد الت.يير .وهاه الحالة لير التي وصب ا بولو الرسو حين قا "حينما أريد أن أفيل الحسنى أن الشر

حاضر يندي" (رو .) 10:1هنا هو يجد قوة تقاومه لكن رادته تنتدر .والمسيح بسااله اان يشبيه وي لق له

رادة ،واإلرادة يدحب ا همة للت.يير واليمل .ولال قا المسيح للي ود "كم مرة أردت ..ولم تريدوا" (مت)01:10

والمسيح لم يسأ المقيد هل تامن ف و لم يسم به من قبل ( )00-01::وهاا اان حا ال البشر ،لكن

المسيح أتى ليقدم له ولليالم اله الشباء المجاني .والحظ المسيح  -:أتى ألورشليم أتى الى اليالم  .أتى للبركة
وكل من فيها مرضي

البركة

ال ليقة ال ا مري ة  ،فاقدة لب اص ا والرب أتى ليشبي ا  .أتريد

الشباء لمن يريد .

ماء للشباء هو الوالدة من الماء والرو .

2
ِِ ِ ِ ِ
اءَ .ب ْل َبْيَن َما أََنا
َج َاب ُه اْل َم ِر ُ
س لِي ِإْن َس ٌ
آية ( يو " -:)2 :1أ َ
يضَ«:يا َسِيُدَ ،لْي َ
ان ُيْلقيني في اْلبْرَكة َم َتى َت َحَّر َق اْل َم ُ
آت ،يْن ِزل ُنقد ِ
َّامي آ َخُر»".
ٍ َ ُ

ليس لي إنسان= المسيح يسأله ين اإلرادة فأجاب بأن ليو له نسان .هو أسقع الموضوع يلى اآلخرين .اأنه
في بل في اآلخرين فال اط .داصماً يبرر نبسه .لكن يموماً يلينا أن نستبيد من هاا بأن
يقو المشولة ليست َّ
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نقدم خدمات لكل محتاج حتى ال يشتكي يلينا أحد .ام مرة ألقينا همنا يلى الناس وفشلنا ،لكن ذا ألقينا همنا

يلى هللا فلن نبشل (0بع .)1::ويبدو من قو المبلوج أنه اان ميروفاً ببماظته وقسوته حتى في مرضه ،حتى

لم يبق له نسان يلقيه في البراة ،فقد نبض ينه ال الناس وارهوه وهاا يوو اإلنسان المبلوج الاي داله

أصدقاءه من السقف (مر .)00-0:1ولكن المقيد يوضاً ين أن يلقي باللوم يلى نبسه يلقي باللوم يلى
آت ينزل نقدامي آخر هاه م ل اآلخرون يأخاون فرصتي.
اآلخرين بينما أنا ٍ
1
اآليات (يوَ 1" -:)1–1 :1نقال َله يسو ُعُ «:نقمِِ .
ِئ ِ
ام ِ
ان َو َح َم َل َس ِر َيرُه َو َم َشى.
ش»َ .ف َحاال َبر َ
اإل ْن َس ُ
ْ
َ ُ َُ
احم ْل َس ِر َير َق َو ْ
ان ِفي ذلِ َك اْلَي ْومِ َسْب ٌ " .
َوَك َ

هاا حا ال من يددق المسيح ،فكلمة منه تحيي الياجز وتنت ر ال طية فتال ي ا (يو )1::: +10:1فالمقيد

نموذج لموتى ال طية ولكن لو لم ينبا هاا المبلوج أمر المسيح ما اان قد ُ بى .واان لو أيمل يقله لقا ايف
َ
أقوم .لكن هو نبا .والمسيح البادي َّ
قدم با ه للمقيد دون أن يطلب منه يعاً .وهواا فدانا دون ثمن؟ وهللا ييطي
القوة وله سلطان يجيب نقم /إحمل /إمش .بل ن نقطة ال يف تدبح مددر قوة ون

ة بيد أن اانت يأساً.

أوامر المسيح هي ويود في صورة أوامر ومي ا قوة للتنبيا ،وهواا ال وصايا المسيح (0تو .)11::فكل وصية
تحمل في داخل ا قوة يلى التنبيا.

فحاال= يجيب أن يقوم دون أن يسنده أحد وبدون يالج طبييي بيد ال هاه المدة من الشلل .والمسيح أيطى
المقيد حياة جديدة:

نقم ترمز لى جدة الحياة (أى الحياة الجديدة) التي أيطاها له.

إحمل ترمز لى قوة الحياة التي أيطاها له.

إمش ترمز لى السلوك في هاه الحياة الجديدة.

سريرق= في أصل ا الل.وي هي َف ِرَ ة البقير وهي من الحدير .وسريره يم ل ذارياته المالمة ين المرب.
وحمل السرير ارة لطرد الااريات وال برات المالمة فما يادت تييق حراته ونموه .هو ارة لوض ذارياتنا
المالمة وراء ظ ورنا لنتقدم.

14
ِ
َن َت ْح ِم َل َس ِر َير َق».
ود لَِّلذي ُش ِف َيِ«:إَّن ُه َسْب ٌ ! الَ َي ِح ُّل َل َك أ ْ
ال اْلَي ُه ُ
اآليات (يوَ " -:)11–14 :1فَق َ
11أَجابهمِ«:إ َّن َّال ِذي أَب أرَِني هو َنقال لِيِ :
ام ِ
ش»".
ْ
َْ
َ َُْ
احم ْل َس ِر َير َق َو ْ
َُ َ
المسيح هو رب السبت (مر +11:1لو )::1وهو جاء لييطي سبتاً أي راحة من نوع جديد يوب الراحة

الجسدية القديمة (يب )01:1و جابة المقيد تد يلى تقدير لش ص المسيح أك ر من تقديره للسبت ،أيسم

للناموس الاي لم يشبه أم يسم للمسيح الاي باه .ومشولة الي ود م المسيح هي  ]0الشباء في السبت ]1

أنه قا للمبلوج أن يحمل سريره .واان الي ود قد لالوا في موضوع السبت حتى أن م قالوا ن من حمل برة في
ثيابه فقد اسر السبت .والسيد المسيح ر ل م أن األيما الدالحة جاصزة يوم السبت م ل ال تان ورف خروف
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من حبرة ليب موا أن ال يتقيدوا بالحرف (ال +0:01يو +11-11:1مت +01-00+1-1:01يو .)01:4ولكن

له لش رته بسبب ميجزاته.
كراهية الي ود للمسيح اانت ليو بسبب اسره السبت ،بل لحسدهم ُ
فقال اليهود= الي ود هم الر ساء الدينيون .ولكن واضح أن القديو يوحنا ما ياد ييترف ب م اشيب هلل اما قا
من قبل "كان ييد للي ود" اآلية األولى فى اإلصحا .

12
اإل ْنسان َّال ِذي َنقال َلكِ :
ام ِ
ش؟»".
َ َ ْ
وهَ «:م ْن ُه َو ِ َ ُ
آية ( يوَ " -:)12 :1ف َسأَُل ُ
احم ْل َس ِر َير َق َو ْ
هاا الساا هو س رية من المسيح ،ف م ي يونه يلى أنه نسان في مقابل الناموس .وهللا واض الناموس ،أي

هل تطي مجرد نسان قا ل وال تطي هللا وناموسه .ومن يمى الي ود أن م لم يروا قوة الميجزة التي حدثت بل

طلبوا رجم المسيح .ول.ن وسع ال مراحم هللا ال نرى سوى دالم تجربة سمح ب ا ولباصدتنا .والمسيح حاو جاهداً
أن يشر ل م أن فيل ال ير يحل في السبت (ال تان /حمل خروف) وما دام يحل فيل ال ير في السبت فيحل
باء نسان في السبت (مر +1:0لو.)1-0:01
17
ان ِفي اْل َم ْو ِض ِا َج ْم ٌا" .
َما َّال ِذي ُش ِفي َفَل ْم َي ُك ْن َي ْعَل ُم َم ْن ُه َو ،أل َّ
آية ( يو " -:)17 :1أ َّ
اع َت َز َلِ ،إ ْذ َك َ
َن َي ُسو َع ْ
َ
لم يون من طب المسيح أن يلبت األنمار ليه بل يأتي للمحتاج س اًر .لم يكن يعلم من هو= هاه مشولة المبلوج

ومشولتنا أننا ن تم باليطية وال ن تم بش ص الياطي أي بالمسيح لنتيرف يليه .بينما أن هدف اليطايا أن

نتيرف يليه.
10
ِ
ِ
ِ
ِ
ا أَْيضا ،لَِئالَّ
ال َل ُهَ «:ها أَْن َ َنق ْد َب ِرْئ َ َ ،فالَ ُت ْخط ْ
آية ( يوَ " -:)10 :1ب ْع َد ذل َك َو َج َد ُه َي ُسو ُع في اْل َهْي َكل َوَنق َ
َشُّر»".
َي ُكو َن َل َك أ َ

المسيح الاي حمل خطايانا يلى الدليب هو حمل خطايا هاا المقيد ولبرها له ليشبيه .حمل خطاياه في جسده

الاي سييلق يلى الدليب ،والمسيح ييطي المقيد نديحة أن ال ي ط .ثانية حتى ال ييود لنبو الحا .
والمسيح أتى للمقيد حتى ال يمل جاهالً من هو المسيح لييطيه موانية اإليمان به .والحظ أن المقيد ذهب
لل يول لالباً ليقدم الشور هلل .ونالحظ أنه الما نيود ل طية تراناها يوون لنا أ ر ،فال ربات تتدايد حتى
نتوب .ف اا جزاء اإلست تار ب.ني لطف هللا و م اله .وقوله أشر يشير ألن يحد

مرب أصيب له أو للدينونة

يلى ال طية.
16
ِ
اآليات (يوَ 11" -:)16–11 :1فم َضى ِ
ود
ود أ َّ
ان َوأ ْ
ان اْلَي ُه ُ
َخَبَر اْلَي ُه َ
َن َي ُسو َع ُه َو َّالذي أَْبَأر َُهَ .ولِه َذا َك َ
اإل ْن َس ُ
َ
وه ،أل ََّن ُه َع ِم َل ه َذا ِفي َسْب ٍ " .
َي ْطُرُدو َن َي ُسو َعَ ،وَي ْطُلُبو َن أ ْ
َن َي ْقُتُل ُ

المقيد ذهب ليبشر بالمسيح الاي صن الميجزة أو ليبرر ت مة حمل السرير ويلقي ا يلى المسيح .ومن هنا

حد

التدادم بين المسيح والي ود .والمسيح رد يلي م في اآليات (..11-10-10-01الخ) .طلبوا أن يقتلوه=
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من أو هنا ستتكرر محاوالت الي ود لقتل يسوع .لكن م لن يقدروا حتى تأتي سايته .وهاا ي بت أنه سلم نبسه

بورادته .هو اان قاد اًر أن ال يدلب .لكن هو أتى ل اا بورادته.

وصل جنون الي ود في موضوع السبت أن م قالوا أن هللا نبسه ملتزم بالوصية فال ييمل يوم السبت خارج حدود
مسونه الاي هو السماء واألرب ،وال يسير مسافة أطو من قامته لال فيمل هللا هو في الحدود المسموحة.

منه.
و بتداء من (دية )01نجد رد المسيح يلى أي اء أو رسل أرسل م السن دريم للتحقق ُ
12
َع َم ُل»".
اآلن َوأََنا أ ْ
َج َاب ُه ْم َي ُسو ُع«:أَِبي َي ْع َم ُل َح َّتى َ
آية ( يوَ " -:)12 :1فأ َ

بتداء من هاه اآلية يبدأ المسيح في الرد يلى ت امات البريسيين ألن م ت موه بوسر الناموس ذ يمل الميجزة

يوم سبت .فأخا يوضح ل م نويية اليمل ويوضح ل م

ده ويالقته باآلب .وألن هللا يستريح في خال

اإلنسان فال يمون أن يوف ين اليمل ،ف و ييمل يلى حبظ ال ليقة وليالج األخطاء الموجودة حتى ال ي ل

اإلنسان .هللا خلق ال ليقة بولمته (اللولوس) وهو أي اللولوس ما از يحبم ا ويدبرها ،ف و حامل ال األ ياء

بولمة قدرته (يب .)0:0وراحة هللا ليست في التوقف ين اليمل ،فلو توقف هللا ين يمله لتوقبت الحياة.
ويت ح من االم المسيح هنا أنه ي

نبسه م اآلب في موضوع ال لقة ومسعوليته ين ا من ج ة قيام ا

ودوام ا وحبم ا ف و ضابع الكون .وهاه اآلية تشير أن المسيح يتساوى م هللا وفي وحدة ااملة ميه فوذا اان
له هاا السلطان فله سلطان يلى السبت وله أن يقو ماذا ينب.ي أن ُييمل فيه أو ال ُييمل فيه.
أبي يعمل وأنا أعمل= هاه مساواة في المقام ف و لم يقل أنا أيمل من تحت اآلب .والمسيح في (مر)11-11:1
ر ل م أن السبت ُجي َل ألجل اإلنسان وليو اليوو واون المسيح يشبي يوم السبت فب اا هو يومل يمل
ال لق ،المسيح أراد أن يم ر بميجزات الشباء التي يدني ا في يوم السبت أنه يومل نقص خليقته ،نقد ا الاي
حد

بسبب ال طية ،يومله ببداصه الاي أتى ألجله ،لال فيمل البداء هو من صميم يمل ال الق .المسيح ب اا

يشير أنه مسعو ين ال ليقة اما أن اآلب مسعو ين ا .ويوون سبت المسيح الحقيقي هو بيد أن يومل يمل
البداء وخال

اإلنسان .فراحة هللا وراحتنا هي في خال

نبوسنا .وصار سبتنا الحقيقي هو حياتنا األبدية.

وقارن هاه اآلية م (يب )00-01:1نجد أن اليمل والراحة لدى اآلب واالبن متوازيان.

حتى اآلن= أي بدون توقف ومنا األز  .هاه تشير لوجوده م اآلب قبل التجسد .و ن اان هللا ييمل فشرف
لإلنسان أن ييمل (ت 1 +0::1تو0 +01-1:0تو +01:1أف.)11:1
ِ 11
وه ،أل ََّن ُه َل ْم َيْنُق ِ
ال
ض َّ
ود َي ْطُلُبو َن أَ ْك َاَر أ ْ
ان اْلَي ُه ُ
َج ِل ه َذا َك َ
آية ( يوَ " -:)11 :1فم ْن أ ْ
َن َي ْقُتُل ُ
السْب َ َفَق ْطَ ،ب ْل َنق َ
أَيضا ِإ َّن هللا أَبوه ،مع ِادال َن ْفسه ِب ِ
اهلل" .
َ ُ
ْ
َ ُ ُ َُ
ف م الي ود من رد المسيح الم تدر أنه أل.ى وصية السبت يلناً و ص ار اًر ،بل أل.ى بالتالي سلطة الناموس .وأنه
يبيل هاا يتماداً يلى يالقته باآلب ،وأنه ساوى نبسه باهلل اآلب (يو )01:01وأنه بنه وله يالقة بنوة متميزة هلل
(كلمة أبوه أتت في اليونانية بمينى أنه ال يوجد بشر يشاراه في هاه األبوة بمينى أنه (أبي أنا) .لال ف م أروا
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في االمه هاا تجدي  .والمسيح لم يتراج فيما قاله ولم يناقض ما ف موه ،بل أخا يشر فيما يلي يالقة اآلب

باإلبن و متياز اإلبن بوونه مساوياً هلل اآلب ،ولال فمن يورم اآلب يليه أن يورم اإلبن أي اً .يطلبون أكار أن
يقتلوه= ف و  ]0ااسر للسبت  ]1جيل المبلوج يحمل سريره في السبت  ]0ساوى نبسه باآلب.
11
ِ
َن َي ْع َم َل ِم ْن َن ْف ِس ِه َشْيئا
ق اْل َح َّ
ال َل ُه ُم«:اْل َح َّ
االب ُن أ ْ
آية ( يوَ " -:)11 :1فأ َ
ول َل ُك ْم :الَ َي ْقدُر ْ
َج َ
ق أَ ُنق ُ
اب َي ُسو ُع َوَنق َ
ِ
االب ُن َكذلِ َك" .
ِإالَّ َما َيْن ُ
اآلب َي ْع َم ُل .أل ْ
َن َم ْه َما َعم َل َذ َ
اق َفه َذا َي ْع َمُل ُه ْ
ظُر َ
حينما تامروا يلى قوله أن اآلب أبيه بدأ يشر باألك ر يالقته باآلب وأن اآلب أرسله لييطي حياة للبشر والحظ

أن المسيح لم يقل ل م أنتم ف متم خطأ ،فأنا لست مساوياً هلل ،بل تدرج ب م لي بت ل م أنه هللا .ال يقدر= ال يب م
من ا اليجز بل اما نقو أن هللا ال يقدر أن يواب ،أو ال يقدر أن ينكر نبسه (1تي .)00:1فمن مستلزمات
طبيية هللا االبن المطابقة التامة لطبيية هللا اآلب و رادته ،وال يقدر أن يبيل ما ي الف اآلب ف اا يدبح ضد

طبييته .فاالبن يستطي ال  .ال يعاً واحداً وهو أن تكون له رادة م البة ل.ب .بل م ما يمل اإلبن ف و

متمشي م يمل اآلب .واآلب واالبن ييمالن مياً في وحدة .هما متبقان تماماً بال خالف ف م في وحدة .فاآلب
هو هللا لير المنمور واالبن هو هللا المنمور ،وييمل األيما المنمورة .واالبن ال ييمل يعاً ما لم يون اآلب
يريده فورادت ما واحدة .اما يوون في قلبي مشاير تترجم ا يدي لى خطاب موتوب .فالقلب واليد ييمالن مياً.
المسيح هنا يشر يالقته باآلب ذ حنقوا يليه يندما قا "أبي" في (دية )01يسى أن تنبتح قلوب م .والمسيح

يتدرج م البريسيين في موضوع يالقته باآلب حتى ييلن نبسه بوضو (دية .)01-11ولنالحظ أن وحدة اليمل
تتمشى م وحدة اإلرادة ،وهاا يشير لجوهر الوحدة المطلق .وبالتالي فالمسيح لن يوسر السبت ما لم يون اآلب

موافقاً يلى يمله االبن ال يقدر أن يعمل من نفسه شيئا إال ما ينظر اآلب يعمل= أي أيما االبن لير
منبدلة ين أيما اآلب .هاا القو ال يل.ي سلطان االبن بل ييلن وحدة اإلرادة التي ال تنبدم .ينظر= يرى
فكر اآلب ف و فكره ويقله ،ف و يرى أي ييرف ما يريده اآلب فييمله .تيني الميرفة المستمرة والر ية الواضحة

ل.ب ف ما واحد .وجاءت في الم ارع .فالمسيح يتكلم هنا وهو في الجسد .أما حينما يقو وأنا ما سميته منه

( )01:1أو أتكلم بما رأيت ( )11:1ف اه تشير الن ما ييمله المسيح هو قرار وت طيع أزلى .وقوله رده وسميه

ارة إلتحادهما البريد فال أحد ييرف اآلب أو يراه أو يسميه سوى االبن الاي هو في ح ن اآلب (يو)01:0

وهو واحد ميه (يو .)01:01وقارن م ( )01::،11:1لتيرف أن المسيح له وجود سابق يلى تجسده .والمسيح

يقو هاا لنددق بال ريبة ال ما يقوله واإليمان بال فحص ،فاآلب واالبن واحد وال ما ييمل اآلب يراه االبن
وحده أي ييرفه ميرفة التطابق ،وبويتباره هللا المتجسد ييمل بمقت اه ألن رادت ما واحدة ،بل االبن يستيلن رادة

اآلب .مهما عمل ذاق (اآلب) يعمله اإلبن كذلك= هنا تم ر قوة االبن المطلقة والالن اصية .هو ييمل م اآلب
في راة يمل بال نبدا  .ييمل ميه في نسجام و تباق .يمون القو أن أقنوم اآلب يريد وأقنومى اإلبن
والرو القدس ينباان  .اما نقو أنا أريد ويدى تنبا ولكن أنا ويدى واحد  .وبنبو المنطق يقو المسيح "واما
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متى جاء ذاك رو الحق ف و ير دام الى جمي الحق النه ال يتكلم من نبسه بل ال ما يسم يتكلم به وي برام

بامور اتية" (يو. )00 : 01

ويموما فحين يتكلم المسيح ين أيما يقو ما أراه ،وحين يتكلم ين أقوا يقو ما أسم أو ما يسميه الرو

القدس .واأليما يند اآلب هى رادة لير منمورة ،أيما يريدها اآلب ،واإلبن ييمل ا فتدبح منمورة ونراها.

وبنبو األسلوب فلكي يقو السيد المسيح للي ود أن م في توافق م فكر الشيطان وييملون ما يريده الشيطان قا

ل م "أنتم تعملون ما رأيتم يند أبيوم" (يو .)01:1واان المسيح يقدد أن أبي م هو بليو القتا (يو)11:1
ألن م يريدون أن يقتلوا المسيح (يو )11:1ذاً يبارة "تعملون ما رأيتم" أو "أعمل ما رأي " تشير للتطابق التام في

البكر واليمل .وبنبو المب وم "أيمل ما أسم أو أقو ما أسم " .

ِ
ظم ِمن ِ
ِ ِ
ِ
هذ ِه
آية ( يو24" -:)24 :1أل َّ
َع َ َ ْ
َع َماال أ ْ
يا َما ُه َو َي ْع َمُل ُهَ ،و َسُي ِريه أ ْ
االب َن َوُي ِريه َجم َ
اآلب ُيح ُّب ْ
َن َ
ِ
َّبوا أَْن ُت ْم" .
ل َت َت َعجُ
مطابقة أيما االبن أليما اآلب راجية للدلة الموينة بين اآلب واالبن والمبنية يلى المحبة .فاهلل محبة
والوحدة بين اآلب واإلبن تم التيبير ين ا بأن اآلب يحب اإلبن .فاهلل محبة ،هاه هي طبييته ،ينب محبة تنسوب

في اإلبن فيدبح اآلب في اإلبن واإلبن في اآلب .واأليما التي ييمل ا المسيح هي يالن داصم ين محبة اآلب

لإلبن والتي صارت لنا ،واالبن ييلن محبته في خ ويه التام إلرادة اآلب (يو )01:1فاآلب واإلبن واحد ،اآلب
فى اإلبن واإلبن فى اآلب  ،لال

فورادت ما واحدة وفكرهما واحد ولكن اآلب أقنوم اإلرادة واإلبن أقنوم التنبيا،

وليشر المسيح هاا يبَّر بقوله "ما أراه يند اآلب" أيمله ،وهل يوجد من يرى ما يند اآلب وما فى يقل اآلب ال
وسيريه من واق الزمن البشري الاى تيمل فيه
اإلبن الاى هو فى اآلب .واالبن المتجسد يقو ن اآلب ُيريه ُ
االيما  .فميجزة تبتيح ييني األيمى التي حدثت بيد ذل هي أيجب ثم قامة ليازر أيجب وأيجب .والمسيح

يسمى هاه الميجزات أيما  .ف ي بالنسبة لنا خوارق وميجزات أما بالنسبة له ف ي مجرد أيما  .لتتعجبوا ف و
ييلم أن م لن يامنوا وسيوتبوا بالتيجب ،أما المامن ف و يامن حتى دون أن يرى .فالتيجب ن لم يتحو

لى

يجاب واإليجاب لى يمان يتب ر التيجب .والبيالن يحب ويريه جاءا بدي.ة الحاضر المستمر ف ما يمالن

مستمران ال ينقطيان .واآلب يحب اإلبن= أي رتباط ووحدة في المحبة فطبيية هللا المحبة .هاه تيبير ين
الوحدة بل.ة المحبة التي هي طبيية هللا.

من هنا نرى أن الوحدة بين اآلب واإلبن تم التيبير ين ا بيدة طرق:
 اآلب يحب اإلبن (هاه اآلية).

 ال أحد ييرف اآلب ال اإلبن وال اإلبن ال اآلب (لو.)11:01
في (يو.)01:01
 أنا في اآلب واآلب َّ
 أنا واآلب واحد (يو.)01:01
 من ردني فقد رأى اآلب (يو.)4:01
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راجا تفسير يوحنا 1:11

ِ
ِ
ِ
اء" .
آية ( يو21" -:)21 :1أل ََّن ُه َك َما أ َّ
يم األ َْم َو َ
ات َوُي ْحِييَ ،كذل َك ْ
َن َ
االب ُن أَْيضا ُي ْحيي َم ْن َي َش ُ
اآلب ُيق ُ
المسيح أراهم سلطانه في باء المقيد ،وهنا يشر أن سلطانه يدل ألن يحيي .ذاً األيما األيمم التي تكلم
ين ا سابقاً هي اإلقامة من األموات.

ِ
طى ُك َّل َّ ِ ِ
الب ِن"،
آية ( يو22" -:)22 :1أل َّ
َع َ
َحداَ ،ب ْل َنق ْد أ ْ
اآلب الَ َيد ُ
ين أ َ
الدْيُنوَنة ل ْ
َن َ
ألن = ذاً ما سيأتى مترتب يلى ما سبق ،فاإلبن له سلطان أن يحيى من يشاء ألنه هو الاى يدين ومن يدين،
له أن ي ب الحياة لمن يستحق ،أو أن يمني ا ين لير المستحق.

والمسيح هو الديان ألن اآلب ال يدين أحد فقد ترك الدينونة لإلبن الاي تجسد و ير ب يف البشر وهو أتى
لييطينا حياة( ،مت +11-00:1:أع +11-10:01رو1 +01:01كو1 +01::تي )0:1فالاي ييطي الحياة

يوون له أي اً سلطان أن يحوم يلي ا ،ومن يقيم الموتى له أن يحاسب م ،ومن يحيي قادر أن يميت أي اً .واما
خلق اآلب اليالم باالبن ف و يدين اليالم أي ا باإلبن .كل الدينونة= يدين ال م لوق ،ف و خالق الجمي  ،وألنه
نور فمن يرف ه ُيدان .وهو له أن يدين يلى األرب وفي السماء .والدينونة هي من األيما األيمم.
هاه تشبه أنه في أيام نو  ،من رفض دخو البل لم يبق أمامه سوى ال الك .والبل يرمز لجسد المسيح الاي
هو الكنيسة.
ِ
ِ 27
اآلب َّال ِذي أَْر َسَل ُه.
اآلبَ .م ْن الَ ُي ْك ِرُم ْ
يا ْ
آية ( يو " -:)27 :1ل َك ْي ُي ْك ِرَم اْل َجم ُ
االب َن الَ ُي ْك ِرُم َ
االب َن َك َما ُي ْك ِرُمو َن َ
"

أرسله هاه اما ترسل الشمو أ يت ا بدون نبدا ين ا .وهنا
الذي أرسله= ليااد ل م صلته باهلل اآلب .و ُ
المسيح ييلن مساواته ل.ب في الهوته ب.ير مواربة .وهاا راج للوحدة بين ما .لكي= أي ألن االبن يحيي ويدين
تحتم أن يورم الناس بل ال ال ليقة ،االبن ،اما يورمون اآلب .اإليمان بأحد األقنومين يستلزم اإليمان باآلخر

ف ما واحد واال

كرام أحدهما .في اآليات ( )10-11-10ييلن المسيح الهوته يالنية.

المسيح هنا يريد من الكل أن ييرفه ،ألن من يرفه سييرف اآلب ،ف و صورة اآلب ،وهو واحد م اآلب.

وبالتالي من يورم المسيح يورم اآلب أي يرف اآلب ،ومن يرفض المسيح ف و يرفض اآلب .ومن يديى أنه
ييبد اآلب وال يورم المسيح ف و ييبد صورة ل.ب رسم ا هو لنبسه .فمن ردني فقد رأي اآلب (يو )4:01المسيح

هنا ال يطلب أو يسيى ألن يورمه الناس ،بل هو يطلب خال

الناس.

ق اْل َح َّ
آية ( يو«20" -:)20 :1اَْل َح َّ
ول َل ُك ْمِ :إ َّن َم ْن َي ْس َم ُا َكالَ ِمي َوُي ْؤ ِم ُن ِب َّال ِذي أَْر َسَل ِني َفَل ُه َحَيا ٌة أََب ِدَّيةٌَ ،والَ
ق أَ ُنق ُ
يأ ِْتي ِإَلى ديُنوَنةٍ ،بل َنق ِد اْن َتَقل ِمن اْلمو ِت ِإَلى اْلحي ِ
اة" .
َْ
َ َ َْ
ََ
َ
َْ

111

األناجيل – أنجيل يوحنا(اإلصحاح الخامس)

الحياة األبدية= هي حياة هللا ذاته ييطي ا هللا لإلنسان ،ونأخاها من اآلن بويماننا بالمسيح .ف ي ليست حياة
بشرية .هاا هو ال لود الحقيقي .ابتداء من هاه اآلية يتكلم المسيح بدي.ة المتكلم بيد أن اان يتكلم بدي.ة

يلى فأنا اإلبن الوحيد .الحق
ال.اصب واأن المينى أن ما قلته لكم من قبل ين اليالقة بين اآلب و بنه ينطبق َّ
الحق أنقول لكم= هاه تشبه القسم في الي د القديم ،ف و يالن رسمي ل ي .وهنا نرى الوحدة بين اآلب واإلبن،
فشرط الحياة أن نسم االم اإلبن ونامن باآلب ،فال ال

هو باآلب واالبن.

يسما كالمي= أي يدخل أليماقه ويحرك قلبه ويددق وينبا ويستمد قوة من الوصية يلى تنبياها .ويسما

كالمي= كالمي جاءت هنا لولوس ويوون المينى أن يقبلني أنا الكلمة المتجسد .يؤمن بالذي أرسلني= اإليمان
بأحد األقنومين يستلزم اإليمان باآلخر ف ما واحد واال

كرام أحدهما أي يامن بول ما قلته ين اآلب اما

ستيلنته أنا ،وبالاات أنه أرسل المسيح .فاإليمان باآلب يستلزم اإليمان بالمسيح واإليمان بالمسيح يستلزم اإليمان

باآلب .يؤمن بالذي أرسلني= حتى ال يشيروا أنه يب ل نبسه ين هللا .يموماً هو واآلب واحد وهو ال يريدهم

أن يتشوكوا فيه .ال يأتي إلى دينونة= أي ال الك فالمسيح سيحمل الدينونة ين اإلنسان الاي يامن به (التاصب
طبياً).

إنتقل من الموت= الموت هنا هو موت ال طية ألن الاي يامن ويسم ت.بر خطاياه .لقد نت ت خطورة الموت
الجسدي ،ولكن الموت األخطر هو موت ال طية ويدم اإليمان ،لال يقو يوحنا في (0يو )1+1:0أن الحياة

أظ رت .واإلنتقا من الموت لى الحياة ييني بداية الحياة األبدية .وهاه تبدأ بالميمودية وتستمر بالتوبة " بني

هاا اان ميتاً فيا "  .والحياة األبدية هي حياة المسيح األبدي (يو ،)1: : 00ونحدل يلي ا باإلتحاد ميه في

الميمودية (رو ):-0:1ونستمر نحياها بحياة التوبة.

يسما كالمي ويؤمن بالذي أرسلني= يسم االمي ال تيني فقع أن ننبا وصايا المسيح ،بل أن نيرفه ونامن به

ونتاوق حالوة يشرته .ومن يبيل يس ل يليه أن يدل لميرفة اآلب الاي أرسله .وهاا يشبه االم يروس النشيد
التي بيد أن فرحت بيريس ا (المسيح) طلبت قبالت اآلب" ..ليقبلني بقبالت فمه" (هاه ين اآلب) "ألن حب

أطيب من ال مر" (هاه ين اإلبن) (نش.)1:0

ق أَ ُنقول َل ُكمِ :إَّنه َتأ ِْتي ساع ٌة و ِهي اآلنِ ،حين يسما األَموات صوت اب ِن ِ
هللا،
ق اْل َح َّ
آية ( يو21" -:)21 :1اَْل َح َّ
ُ ْ ُ
َ َ َ َ َ
َ َ ْ َ ُ َْ ُ َ ْ َ ْ
الس ِ
ام ُعو َن َي ْحَي ْو َن" .
َو َّ
هنا نرى أن التوبة هي رط للحياة األبدية .فمن يسم صوت بن هللا أي يامن به ويتوب وهاالء يحيون .في
هاه اآلية يتحد

المسيح ين قيامة النبو من موت ال طية .ولكن هناك قيامة ثانية للجسد يشير ل ا في دية

( .)11اآلن= هاه اآلية تشير للواق الحاضر .يسما األموات= أي موتى ال طية االبن ال ا اان ميتاً
فيا ( +أف +::1أف )01::فالميت فقد اإلحساس ببشاية ال طية وصار يشرب اإلثم االماء .هاا فقد تبويت

الرو القدس .واانت قامة المقيد رم اًز إلقامة موتى ال طية وأي اً تشير لمقدرة الرب يلى قيامة الجسد .واآلن=
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هو وقت التوبة (

 .)1:10 +1:14فالقوة القادرة أن تقيم من الموت مستيدة اآلن أن تقيم ال من يريد .ومن

يسم تكون له حياة ومن ال يسم ويسل وراء

واته يوون له دينونة.

ِِ
ِ
ِ
َن َت ُكو َن َل ُه َحَيا ٌة ِفي
آية ( يو26" -:)26 :1أل ََّن ُه َك َما أ َّ
َع َ
االب َن أَْيضا أ ْ
اآلب َل ُه َحَيا ٌة في َذاتهَ ،كذل َك أ ْ
طى ْ
َن َ
َذ ِات ِه"،
الطبيية اإلل ية ل.ب هي نبس ا الطبيية اإلل ية لإلبن .والحياة هي من صميم خوا

بااته أي الحياة ليست ممنوحة له .لال ندلي "قدوس الحي الاي ال يموت"

الطبيية اإلل ية .فاهلل حي

أعطى اإلبن أيضا= ألسطينوس يقو أن أعطى تساوي َوَل َد ،وفى الترجمة اإلنجليزية الة  KJVجاءت المة
أيطى  . givenوجاء فى قاموس  Strongsاألمريوى ألصو المات الكتاب المقدس فى ل.ات ا األصلية ،أن

الكلمة تأتى بمينى  to bring forthأى يلد .فتكون اآلية بمينى أن اإلبن مولود من اآلب وله حياة فى ذاته،
وهاه هى طبييته .فاإلبن مولود وله حياة في ذاته من دب له حياة في ذاته .ليو أنه أيطاه يعاً من خارجه ف و
ألنه مولود منه بالطبيية ،فله نبو ما ل.ب اوالدة النور من الشمو .هو لم ييطه حياة في ذاته ،بل أيطى

اإلبن أن تكون له الحياة في ذاته .هو لم يقل (اآلب أيطى لإلبن حياة في ذاته) ف اا ييني أن اإلبن لم يون له

حياة في ذاته ،واآلب أيطى له حياة .ولكن قا (أيطى اإلبن أي اً أن تكون له حياة في ذاته) فاإلبن فيه الحياة
التي في اآلب .الحياة الااتية التي ال تموت .وألن له الحياة في ذاته يستطي أن يحيي من يسم صوته .واآلية

تشير للتساوي التام والتطابق التام بين اآلب واالبن خدوصاً أن لبظ أي اً يشير ل اا  ،فكل ما هو ل.ب هو

لإلبن (يو .)01:01ويقدد باآلية أن هناك تقسيم لليمل داخل ال الو القدوس .وهو ياار هاه اآلية هنا بيد دية
( )1:لكي يشير أن لإلبن سلطان أن ييطي حياة لمن يسم صوته ويتوب ويامن .ويقول ا قبل دية (:)14
فلإلبن سلطان أن ييطي حياة لألموات .وقد رأينا توزي األيما أي اً في دية ( )11فالدينونة هي لإلبن .فاآلب

له حياة في ذاته واإلبن له حياة في ذاته .ولكن المة أيطى تبيد التمايز بين اآلب واإلبن .واما أن اآلب ال

يستمد وجوده من دخر اال

اإلبن ال يستمد وجوده من دخر .واإلبن بوتحاده باآلب هو أي اً واهب حياة

بسلطانه المطلق الناتق ين هاا اإلتحاد .ولكن بحوم أن المسيح اان تجسده في فكر هللا منا األز فون اآلب

أيطى أن تكون لإلبن الحياة في ذاته لييطي ا بوونه فادياً ،وبوونه ل اً ذا جوهر واحد م اآلب ف و له الحياة

في ذاته ،هو نبي ا وميطي ا .ويمون بتشبيه بسيع أن نقو أن اآلب أيطى اإلبن ااا أنني م الً خددت

ذرايي اليمنى لكاا ..واإلبن مشبه فيالً باراع هللا (

 .)4::0بوختدار فالمينى أن اآلب له حياة في ذاته،

ومولود منه بن له نبو طبييته ،أي له حياة في ذاته .وألن اآلب يريد أن ييطي حياة للبشر يوون هاا يمل

اإلبن .فاإلبن ينبا رادة اآلب .و رادة اآلب واإلبن واحدة ألن ما واحد .لكن اآلب يريد واإلبن ينبا.
ولكن لماذا قال ا المسيح هواا ولم يقل "أنا لي الحياة في ذاتي أهب ا لمن أ اء" -:
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 ]0المسيح يستيلن اآلب ف و اإلبن الاي في ح ن أبيه الاي ي برنا ين اآلب ومحبته و رادته أن تكون لنا

حياة أبدية ،فتجسد اإلبن المسيح وقدم البداء لييطي ا لنا ف و فيه الحياة فى ذاته ،وله السلطان أن ييطي ا لمن
يشاء (يو( + )01:0يو )11:01فاالبن أتى لييطى حياة لنا  ،وهاه رادة اآلب  ،اآلب يريد واالبن أتى لينبا .
 ]1هو يربع بينه وبين اآلب حتى ال يشووا فيه.

22
طانا أ ِ
ين أَْيضا ،أل ََّن ُه ْاب ُن ِ
اإل ْن َس ِ
ان" .
َع َ
اه ُسْل َ ْ
َن َيد َ
آية ( يوَ " -:)22 :1وأ ْ
طُ
كما أن اآلب ي لق اليالم باإلبن هواا هو يدين اليالم باإلبن .سبق المسيح وأيلن الهوته وهو هنا ييلن ناسوته

و نه بن اإلنسان وأنه هو يدين اونسان .فالديان صار من جنسنا وهاا منت ى اليد اإلل ي (يب+01-01:1

س
اقاب للبشرية أنه بي للبشرية أي اً (يب .)1:-11:1وبولو جم بين الدبتين
 .)01-0::1وما يميزه
في (رو )01:1ومن يرفض المسيح اشبي ال يتبقى له سوى المسيح الديان .بن اإلنسان (دا +01-00:1
0كو )10:0:والمسيح بقوله بن اإلنسان اان ينبه الحاضرين ليتااروا نبوة دانيا فييرفوا

ده.

ِ
ِ
ِ
ِ
اآليات (يو21" -:)21–21 :1الَ َت َتعج ِ
ين ِفي اْلُقُب ِ
ور َص ْوَت ُه،
يا َّالذ َ
َّبوا م ْن ه َذاَ ،فِإَّنهُ َتأْتي َس َ
يها َي ْس َم ُا َجم ُ
اع ٌة ف َ
َ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
َ 21في ْخرج َّال ِذين َفعُلوا َّ ِ ِ ِ ِ
ين َع ِمُلوا َّ ِ
امة َّ
الدْيُنوَنة" .
امة اْل َحَياةَ ،و َّالذ َ
َ ُُ
َ َ
السيَئات إَلى نقَي َ
الصال َحات إَلى نقَي َ
المسيح هنا يتكلم ين الموتى بالجسد حين يقومون في ن اية الزمان للدينونة .ال تتعجبوا= من قامة م ل فستروا

أيمم وأنني بن هللا وأنني بن اإلنسان .ولي هاا السلطان وسترونني دياناً للكل يوماً ما وميطي حياة جديدة
وأييد خلقة البشر .فعلوا الصالحات= تشمل اإليمان بالمسيح .وعملوا السيئات= تشمل رفض اإليمان بالمسيح.

هنا المسيح ست دم فيلين م تلبين فعلوا وعملوا .و ست دام فيلوا للدالحات ويملوا للسيعات .فعلوا= تشير ألن

اإلنسان الدالح فيل ما سميه من صوت الرو القدس أفياالً اانت ثما اًر للرو الاي في داخله .عملوا= أيماالً
سيعة نا عة ين طبيية سيعة ياصية متمردة .فعلوا هي ثمار الرو القدس وعملوا هي ناتق الجسد الطبييي.

ومن يامن بالمسيح تكون أيماله صالحة ،ف و صار يييش للمسيح والمسيح يحيا فيه .ومن ال يامن سيدان

(يو0 +01:0يو .)01-4::ومن أيماله لير صالحة سيدان (رو1 +01-1:1كو .)01::وهناك يوم محدد

للدينونة (أع .)00-01:01وهاا اليوم هو يوم ظ ور المسيح (1تي .)0:1وأن المسيح هو الديان (أع-11:01
 .)11والمسيح طالما له سلطان أن يحيي ف و سييطي الحياة األبدية لمن ليو يلي م دينونة (يو.)11-04:1
وهو أيطانا جسده ودمه لتكون لنا حياة (يو.):1:1

والحظ أنه هنا قا جميا .فالبشر ال م ل م قيام .ولكن يوجد طريقان (الحياة والدينونة) بينما في دية ( )1:لم
يقل جمي  ،فالبشر أحرار اآلن أن يستجيبوا أو يرف وا.

74
ِ
ِ
ِ
ِ
ينَ ،وَدْيُنوَن ِتي َع ِادَلةٌ ،أل َِني الَ أَ ْطُل ُب
آية ( يو " -:)74 :1أََنا الَ أَ ْنقدُر أ ْ
َس َم ُا أَد ُ
َن أَ ْف َع َل م ْن َن ْفسي َشْيئاَ .ك َما أ ْ
م ِش َيئ ِتي َبل م ِش َيئ َة ِ
اآلب َّال ِذي أَْر َسَل ِني" .
ْ َ
َ
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هاه اآلية وصلة بين ما سبق الاي تحد

فيه يسوع ين مساواته م اآلب وبين بقية اإلصحا الاي يتكلم فيه

ين الش ادة له .المسيح هنا ألو مرة يقو أنا .فم ر بوضو أنه يقدد نبسه بول ما سبق كما أسما أدين=
تينى ستحالة اإلنبدا بين األقنومين في الرأي أو اليمل وتشير لإلتباق التام .هي

ارة لميرفة تامة لبكر

اآلب لال يقو دينونتي عادلة ف و ال يطلب يعاً لنبسه .ما دام هناك تساوي مطلق ف اه تشير أن ل ما رادة
واحدة فاآلب يريد واإلبن ينبا وييلن لنا أي يستيلن رادة اآلب ،ف و وحدهُ الاي ييرف مشيعة اآلب .وال توجد
خليقة ما م ما اانت تستطي أن ترى هللا وتسميه وتيرفه وتيرف رادته ال اإلبن الاي هو من طبيية اآلب،
لال ف اه اآلية تشير لطبيية المسيح اإلل ية (يو .)01:0ال أطلب مشيئتي بل مشيئة الذي أرسلني= مشيعة

اإلبن أن ييمل مشيعة الاي أرسله (يو )01:1ومشيعة اآلب نجدها في (يو )11-04:1وب اا نرى أن مشيعة

اآلب واإلبن في نسجام تام ووحدة ،فمشيعة هللا أن الجمي ي لدون .هاه اآلية تكرار ل.ية ( )04ولكن هنا

يوضح أن اإلبن في دية ( )04هو يسوع نبسه ،لال يقو هنا "أنا" وهو ال ييمل يعاً بدون راة م اآلب.

فالبنوة في ا تدا اآلب باإلبن.

اآليات ( )10-04نرى في ا تسلسل لطيف جداً .فبي دية ( )04نرى اإلبن ييمل ما ييمله اآلب .وفي دية ()11
يشر لماذا فيقو ألن اآلب يحب اإلبن .ثم يقو وسيريه أيماالً أيمم .وفي دية ( )10يقو ألن االبن يحيي.
ذاً قامة األموات هي األيما األيمم .واإلبن سيحيي من يشاء ألنه له الدينونة دية ( )11ولكن ما مينى يريه

جميا ما هو يعمله ..وسيريه ..وكما أسما أدين (دية.)01

نرى في دية ( )04التساوي المطلق بين اآلب واإلبن مهما عمل ذاق فهذا يعمله اإلبن كذلك .والسبب في دية
( )11هو المحبة .فاهلل محبة ،ينب محبة .واإلبن هو المحبوب (أف .)1:0والرو القدس هو رو المحبة .هي
وحدة أساس ا المحبة .وبسبب هاه الوحدة والمحبة ،فاإلبن ييمل ال ما ييمله اآلب ،وله ال ما ل.ب ويريه

جميا ما هو يعمله= يريه تيني الميرفة الكاملة بما يريد اآلب .فال ييرف اآلب ال اإلبن وال أحد ييرف اإلبن
ال اآلب (لو .) 11:01هي ميرفة التطابق النا  .ين الوحدة .ولكن داخل المشورة ال الوثية لكل أقنوم يمله
ونسم فى سبر

يياء هاا النص ين المشورة ال الوثية "اآلن السيد الرب ارسلني وروحه" (

. ])01 : 11

فاآلب يريد .واإلبن ينبا .فاآلب يريد أن الجمي ي لدون ،واإلبن يقدم التجسد والبداء .والرو القدس يجدد
ال ليقة  .اآلب يريد أن ييطي حياة للبشر ،وهاا ما ييمله اإلبن .واآلب خلق اليالم باإلبن ،ويبيل ال األ ياء
باإلبن ،فاإلبن به اان ال  ..بل اإلبن سيقوم بتجمي البشر في جسده ليقدم ال

وع ل.ب ،وييطي البشر

حياة ف و له حياة في ذاته .بل هو الوحيد الاي بجسده أطاع ال الوصايا .والمسيح له أيما  ،هاه قا ين ا أن
اآلب أراه ياها أو يريه ياها .وله أقوا وتياليم ودينونة قا ين ا أنه سمي ا من اآلب .وبنبو المب وم يقا هاا

ين الرو القدس "كل ما يسم يتكلم به وي برام بأمور دتية" (يو .)00:01ف ي ميرفة التطابق النا  .ين

وي َيل ِم .والرو القدس ُي ِ ب ِر.
الميرفة نتيجة الوحدة ،الوحدة التي في طبيية هللا بالمحبة .واآلب يريد واإلبن َي ِي َم ِل ُ
وب اا المب وم فالمسيح يقو ل م ..و ن بيت في السبت فأنا لم أخالف وصايا اآلب .وايف أخالب ا ن اان
هناك هاه الوحدة وهاا الحب.
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و ذا قا المسيح يريها ف و يقدد األيما التي ييمل ا اآلن .و ذا قا سيريه ف و يقدد األيما التي سييمل ا

في المستقبل اوقامة أموات ،بل قيامته هو

دياً .و ذا قا رأي ف اا

وقو السيد المسيح هنا أنه يحيي من يشاء ف اا

ارة لسابق وجوده قبل التجسد.

ارة ألنه هو ي وه ،ف اه مقدرة هللا فقع (تث+14:01

1مل0 +1::صم .)1:1وهاا ما يب مه الي ود الاين يولم م المسيح .وييلن المسيح أي اً بوضو أنه ي وه ذ
هو الديان ،واان ي.بر ال طايا .هو ينقل م بالتدريق ليب موا من هو.

و ذا ف موا من هو فيورموه اما يورموا اآلب دية ( .)10ومن يرف ه وال يامن به أو ال يورمه فمديره الدينونة

دية (.)11

في هذه اآليات نرى العالنقة بين اآلب واإلبن :

فهما مشيئة واحدة :فاإلبن ال يقدر أن تكون له رادة منبدلة في اليمل ين رادة أبيه.

غير منفصلين :فاإلبن ينمر ال ما ل.ب ويسم ال ما يند اآلب (وهواا الرو القدس).
نفس القدرة :ال ما يبيله اآلب يبيله اإلبن.

الحب يربط بينهما :فاإلبن ييرف ال أسرار اآلب.

كل ما لآلب هو لإلبن :فاإلبن يحيي من يشاء وهاا يمل اآلب .وهاه يبارة لم تقا ين يليا أو ليره حين أقاموا
أموات.

اإلبن هو الديان :وهاا يمل اآلب "أديان األرب ال ا( "..ت .)1::01
لهما نفس الكرامة :فكما يورمون اآلب يلي م أن يورموا اإلبن أي اً.
إذا اآلب واإلبن متساويـــــان

ملخص لآليات السابقة ()74-12
قام السيد المسيح بيمل ميجزة براء المقيد يوم سبت ف ار الي ود يليه ،بل طلبوا أن يقتلوه .وأجاب م يسوع ب اه

اآليات التي يمون تل يد ا في اآلتي:

 المسيح أتى للشباء وليم ر اآلب ومحبة اآلب للبشر ،هو يستيلن اآلب.

 لماذا تتيجبون أنني أيمل يوم السبت وأبي (هللا) ال يوف ين اليمل ،وأنا أي اً (.)01
 هناك تطابق تام في البكر واإلرادة بيني وبين اآلب (.)04

 اليمل الاي يريد اآلب أن ييمله أن ال يترك البشر في حالة موت ومرب بل هو يريد أن يحيي البشر،
لال أرسلني أليمل هاا اليمل وأيطي حياة للموتي (.)10

 اإلبن ييطي الحياة لمن يقبله ويامن به ويتحد به ،فاإلبن ُي َكون الكنيسة التي هي جسده لكل من يقبل.
ومن يرفض فقد حوم يلى نبسه بال الك .وهاا مينى دينونة اإلبن للبشر (.)11
 البرصة أماموم فوقبلوني فأنا صورة اآلب .ومن يورمني يورم اآلب (.)10

 من يقبلني فقد دمن باآلب بالطريقة الدحيحة وتكون له حياة أبدية (.)11
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 ديوتي األساسية هي التوبة ،وال من يبيل يتحد بي فتكون له حياة (.)1:
 أنا لي الحياة في ذاتي ،لال أنا قادر أن أحيي (.)11
 لال من ال يقبلني لن تكون له حياة

هاا مينى أن لإلبن سلطان أن يدين ()11

 الحياة تبدأ هنا لمن يتوب ،لكن الحياة ستستمر لألبد (.)14

 اآلن ليو وقت الدينونة ،هاا ال يريده اآلب اآلن ،لال لن أدين أحد ،فورادتي ومشيعتي هما تماماً اورادة
ومشيعة اآلب .أنا اآلن أجم الكنيسة ،فونت زوا البرصة (.)01

 اآلن ما مينى يتراضوم يلى ما قمت به من باء للمريض ف اه رادة اآلب وراحة اآلب ،ول اا أرسلني
اآلب أل بي وأحيي وألن الكالم الاي قيل اان صيباً تكلم الرب فيما يلي ين الش ود الاين يش دون له.

72
71
آخُر،
َش َهُد لَِن ْف ِسي َف َش َه َاد ِتي َلْي َس ْ َحًّقاَّ .ال ِذي َي ْش َهُد لِي ُه َو َ
اآليات (يوِ« " -:)02 –71 :1إ ْن ُكْن ُ أ ْ
77
ِ ِ
ِ
وحَّنا َف َش ِه َد لِْل َح ِقَ 70 .وأََنا الَ أَ ْنقَب ُل َش َه َادة
َعَل ُم أ َّ
َوأََنا أ ْ
َن َش َه َاد َت ُه َّالتي َي ْش َهُد َها لي ه َي َحق .أَْن ُت ْم أَْر َسْل ُت ْم ِإَلى ُي َ
71
ِ
ِِ
ِ
ِ
َن َتْب َت ِه ُجوا ِبُن ِ
ورِه
ِم ْن ِإْن َس ٍ
اج اْل ُموَنق َد اْل ُمن َيرَ ،وأَْن ُت ْم أََرْد ُت ْم أ ْ
ول ه َذا ل َت ْخُل ُصوا أَْن ُت ْمَ .ك َ
ان ُه َو السَر َ
انَ ،ولكني أَ ُنق ُ
76
ِِ
ِ
ط ِاني اآلب أل َ ِ
َما أََنا َفلِي َشه َاد ٌة أَع َ ِ
ال ِب َعْي ِن َها
وحَّنا ،أل َّ
َع َ
اعةَ .وأ َّ
ال َّالتي أ ْ
َن األ ْ
ْ
ظ ُم م ْن ُي َ
َس َ
َ
ُ
ُكمَل َها ،هذه األَ ْع َم ُ
َع َم َ
72
ِ
ِ
ِ
ِ
َع َمُل َها ِهي َت ْش َهُد لِي أ َّ
اآلب َن ْف ُس ُه َّالذي أَْر َسَلني َي ْش َهُد ِليَ .ل ْم َت ْس َم ُعوا َص ْوَتهُ
َّالتي أََنا أ ْ
اآلب َنق ْد أَْر َسَلنيَ .و ُ
َن َ
َ
71
َنق ُّ
َن َّال ِذي أَْر َسَل ُه ُه َو َل ْس ُت ْم أَْن ُت ْم ُت ْؤ ِمُنو َن ِب ِهَ 71 .ف ِت ُشوا
يك ْم ،أل َّ
طَ ،والَ أَْب َصْرُت ْم َهْيَئ َت ُهَ ،وَلْي َس ْ َل ُك ْم َكلِ َم ُت ُه َثا ِب َتة ِف ُ
04
ِ
ِ
ِ
َن َتأ ُْتوا ِإَل َّي لِ َت ُكو َن َل ُك ْم َحَيا ٌة.
ظُّنو َن أ َّ
اْل ُك ُت َب أل ََّن ُك ْم َت ُ
يدو َن أ ْ
يها َحَياة أََبدَّيةَ .و ِه َي َّالتي َت ْش َهُد لِيَ .والَ ُت ِر ُ
َن َل ُك ْم ف َ
07
اس َلس أَ ْنقبل02 ،و ِ ِ
ِ ِ
ِ
«01م ْجدا ِم َن َّ
اسمِ
لكني َنق ْد َعَرْف ُت ُك ْم أ ْ
الن ِ ْ ُ َ ُ َ
َن َلْي َس ْ َل ُك ْم َم َحَّب ُة هللا في أَْن ُفس ُك ْم .أََنا َنق ْد أ ََتْي ُ ِب ْ
َ
00
ِ
ِ
َن ُت ْؤ ِمُنوا َوأَْن ُت ْم َت ْقَبُلو َن َم ْجدا
أَِبي َوَل ْس ُت ْم َت ْقَبُلوَن ِنيِ .إ ْن أ ََتى َ
ف َت ْقدُرو َن أ ْ
اسمِ َن ْف ِسه َفذلِ َك َت ْقَبُلوَن ُهَ .كْي َ
آخُر ِب ْ
01
اإل ِ
له اْلو ِ
وكم ِإَلى ِ
ضَ ،واْلم ْجُد َّال ِذي ِم َن ِ
وجُد َّال ِذي
اح ِد َل ْس ُت ْم َت ْطُلُبوَن ُه؟ «الَ َت ُ
ظُّنوا أَِني أ ْ
َب ْع ُض ُك ْم ِم ْن َب ْع ٍ
اآلبُ .ي َ
َ
َش ُك ُ ْ
َ
06
ِ
ِ
َّ ِ
وسى َل ُكْن ُت ْم ُت َص ِد ُنقوَن ِني ،أل ََّن ُه ُه َو َك َت َب
َي ْش ُك ُ
وسى ،الذي َعَلْيه َر َج ُاؤُك ْم .أل ََّن ُك ْم َل ْو ُكْن ُت ْم ُت َصد ُنقو َن ُم َ
وك ْم َو ُه َو ُم َ
02
ِ
ِ
ف ُت َص ِد ُنقو َن َكالَ ِمي؟»" .
اقَ ،ف َكْي َ
َعنيَ .فِإ ْن ُكْن ُت ْم َل ْس ُت ْم ُت َصد ُنقو َن ُك ُت َب َذ َ
71
َش َهُد لَِن ْف ِسي َف َش َه َاد ِتي َلْي َس ْ َحًّقا" .
آية ( يوِ« " -:)71 :1إ ْن ُكْن ُ أ ْ
المسيح هنا يلجأ ل الثة ود فالي ود ووا فيه ذ قا ين نبسه أنه بن هللا وهو ق أر فكرهم وهنا المسيح يلجأ

للش ود اآلخرين  ]0هو نبسه (دية + 00يو ]1 )01:1اآلب (دية ]0 )01يوحنا الميمدان (دية .)00فالمسيح
يااد

ادته لنبسه بش ادة ثنين دخرين .وبحسب الناموس الي ودي فالش ادة تقبل يلى فم اهدين (تث+1:01
ادة المسيح ين نبسه اافية ف و الحق .وهو قا هاا (يو )01:1ولكن الي ود

 +0::04يد .)01:0:قطياً
بحسب تبكيرهم وبحسب ناموس م يحتاجون لش ود (يو )00:1هنا يقو إن كن
حقا= هاا بحسب المنطق البشري .وفي ( )00:1قا " ادتي حق"

أشهد لنفسي فشهادتي ليس

ف اا منطق هللا ،فاهلل لير خاض

للميايير البشرية.
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َن َش َه َاد َت ُه َّال ِتي َي ْش َهُد َها لِي ِهي َحق" .
آخُرَ ،وأََنا أ
آية ( يوَّ 72" -:)72 :1ال ِذي َي ْش َهُد لِي ُه َو
َعَل ُم أ َّ
َ
ْ
َ
آخر= هو اآلب ألن البيل يشهد أتى في زمان الم ارع الداصم ،وهاا ال يستقيم في حالة أي نسان ،ألن أي
نسان تكون

ادته ماقتة أما

ادة اآلب فداصمة وصادقة .واآلب

د للمسيح أنه بنه يوم اليماد ويوم التجلي

و د له بالنبوات (ديات  )04-01و د له باأليما التي ييمل ا المسيح والتي تم ر أن اآلب فيه (.)01
والمسيح ييرف

ادة اآلب ينه بسبب يالقته األقنومية به .والي ود ال ييرفون بسبب خطاياهم وابرياص م (.)01

70
77
ان ،و ِ
ِ
ِ
لك ِني
اآليات (يو " -:)70–77 :1أَْن ُت ْم أَْر َسْل ُت ْم ِإَلى ُي َ
وحَّنا َف َش ِه َد لْل َح ِقَ .وأََنا الَ أَ ْنقَب ُل َش َه َادة م ْن ِإْن َس ٍ َ
ول ه َذا لِ َت ْخُل ُصوا أَْن ُت ْم" .
أَ ُنق ُ
هنا المسيح يقو ل م أنا أ د لنبسي ويش د لي اآلب وأنتم ال تددقون ،وأرسلتم وسألتم يوحنا فش د لي،

والمسيح يقو هاا ال ليطلب

ادة الميمدان ألنه محتاج لي ا ف و ال يحتاج لش ادة نسان ،فمن يحتاج لش ادة

نسان ف و ييتمد يلى هاا اإلنسان ويحتاج ل اا اإلنسان وهللا ال يحتاج ألحد .بل ذ اانوا فرحين بالميمدان

وواثقين فيه ويورمونه (يلى أن ا يرين رف وه أي اً لو )01-14:1لجأ المسيح لش ادته ليجيل م يامنون به
في لدون .المسيح يلجأ لش ادة الميمدان ليرضي م بحسب منطق م فيجاب م لل ال  .ولكن من لير المقبو
أن يتوقف صدق هللا يلى

ادة نسان.

سؤال  -:ذا اان المسيح ال يحتاج لش ادة الميمدان فما مينى أنه السابق الاى ييد الطريق للمسيح ؟
الميمدان لم يأتى ليش د للمسيح بل ليديو للتوبة ومن يتنقى ستنبتح ييناه وييرف المسيح  .فالنور ال يحتاج لمن
يش د له أنه نور ،بل يحتاج ليين مبتوحة تراه  .والتوبة تنقى القلب فتنبتح األيين فنيرف الرب ونياينه .
71
ِ
ِ
َن َتْب َت ِه ُجوا ِبُن ِ
اعة" .
اج اْل ُموَنق َد اْل ُمن َيرَ ،وأَْن ُت ْم أََرْد ُت ْم أ ْ
آية ( يوَ " -:)71 :1ك َ
ورِه َس َ
ان ُه َو السَر َ
يوحنا الميمدان اان سراج= ربما اان الميمدان قد ستش د وقت ا أو اان في السجن وب اا توقبت خدمته أي
نوره قد توقف ،وم ما اان الميمدان ف و امدبا البد وأن وقوده سينبد في س
وقت ما .ولكنه اان سراج موقد من

الداخل بالمحبة وال.يرة ومنير من ال ارج في قداسته .أنتم أردتم أن تبتهجوا بنوره= هللوا له وقت ظ وره ذ ظنوه
هو المسيا ،ولكن الميمدان ظ ر لبترة وجيزة ساعة= وقت قدير أي يدة

ور ،بينما أن ب جة خال

المسيح فأبدية .أما الي ود الاين فرحوا بيوحنا الميمدان وتراوا المسيح ،ف م ختاروا البراة الماقتة وتراوا نيمة
الملكوت الداصمة .ويوحنا اان سراجاً ينيره دخر أي هللا (يو .)1:0لكن المسيح هو النور الحقيقي فالنور طبييته

(يو .)4:0وقوله السراج ين الميمدان فألن الميمدان اان يش د للمسيح وينير الطريق للي ود حتى يروا المسيح
فيامنوا به .وهاا مينى ييد الطريق أمام المسيح.

76
ُك ِمَلهاِ ،
َن األَعمال َّال ِتي أَع َ ِ
َما أََنا َفلِي َشه َاد ٌة أَع َ ِ
هذ ِه
وحَّنا ،أل َّ
آية ( يوَ " -:)76 :1وأ َّ
ْ
ْ
ظ ُم م ْن ُي َ
اآلب أل َ َ
َ
طاني ُ
َْ َ
ِ
ِ
اآلب َنق ْد أَْر َسَل ِني" .
َع َمُل َها ِهي َت ْش َهُد لِي أ َّ
ال ِب َعْين َها َّالتي أََنا أ ْ
األ ْ
َن َ
َع َم ُ
َ
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األعمال= الميجزات +تياليمه وأقواله التي اانت بسلطان .ال هاا يشير للقوة اإلل ية التي تيمل فيه .أيما
المسيح هي برهان صدق رساليته ( .)11:0:(+)00-01:01(+)01-01+01+1::01أيما المسيح تستيلن
هللا اآلب في

ص المسيح .ولنالحظ أن من يقبل بن هللا في قلبه يوون له

ادة من خارج ،فاإليمان بالمسيح يحمل تأكيده فيه ألنه هو

ادة في داخله له وال يحتاج مي ا

ادة صدق هللا.

أعطاني= المسيح يراز يلى أن اآلب ييطي اإلبن (+)04:1(+)11-11+11::(+)0:00(+)0::0
( )14:01(+)11+01+1+1+1:01ومينى أن اآلب ييطي اإلبن ف اا ألن ال  .وال يمل وال مشيعة

يند اآلب هي لير منمورة واآلب ييطي ا لإلبن ليم رها ،أو ييطي اإلبن أن يم رها وييلن ا يلى مستوى البيل
والواق المنمور .فاأليما يند اآلب واإلبن هي واحدة ،لير منمورة يند اآلب ،ومنمورة باإلبن ،فاآلب ييمل

باإلبن ،اآلب يريد ،واإلبن ينبا ف و قوة اآلب (0كو .)11:0وبنبو المب وم نب م لماذا قا المسيح انه ال ييرف
الساية ؟ فاآلب ال يريد يالن ا .ودور االبن ظ ار هاه اإلرادة التى هى أي ا رادته ف ما واحد  .وأي ا هواا

نب م (ر  )0 : 0ذاً اليطاء من اآلب لإلبن يبيد أن اإلبن يومل يمل اآلب أى ينباه أو يم ره .ألكملها=
يومل ا هنا تبيد التكميل حتى الن اية أو حتى الكما "اليمل الاي أيطيتني قد أكملته" " +قد أكمل".

يوحنا اان مجرد سراج يم رني لكم .هو يديو للتوبة ،ومن فيل يرف المسيح .لكن المسيح جاء لييمل أيما

هي باء ويطاء حياة وتجديد ال ليقة .وهاه هي الراحة .هاا هو السبت الحقيقي راحة هللا هي في راحة البشر.
72
اآلب َن ْف ُس ُه َّال ِذي أَْر َسَل ِني َي ْش َهُد لِيَ .ل ْم
اآليات (يوَ " -:)71–72 :1و ُ
71
َن َّال ِذي أَْر َسَل ُه ُه َو َل ْس ُت ْم أَْن ُت ْم ُت ْؤ ِمُنو َن
يك ْم ،أل َّ
َوَلْي َس ْ َل ُك ْم َكلِ َم ُت ُه َثا ِب َتة ِف ُ
المسيح هنا ينتقل من ادة األيما له وهي نبو أيما اآلب لى

فاآلب

َتسمعوا ص ْوَت ُه َنق ُّ
طَ ،والَ أَْب َصْرُت ْم َهْيَئ َت ُه،
ْ َُ َ
ِب ِه" .
ادة اآلب نبسه (.)14+01+01:1

د لإلبن يوم اليماد ويوم التجلي وباألنبياء وبروحه الاي ي اطب القلوب ولكن م ال يريدون أن يسميوا،

وبأيماله التي ييمل ا .فاآلب واإلبن ييملوا األيما  .وبأقواله وتياليمه ،فاآلب المنا في بنه .والحظ أن أيما

اإلبن ]0 :كايرة جدا (ال يسي ا ال اتب اليالم)  ]1عظيمة ومبهرة (ما رأينا م ل هاا قع)  ]0جه ار أمام الكل

 ]1كلها للخير (هو لم يميت أحد) أما أقواله فب رت الكل .واان ال هاا ليستيلن اآلب .فاآلب يش د لإلبن
ادة اام نة في اإلبن ،ألن اإلبن هو المة اآلب وصوت اآلب وصورة اآلب ،وهاا ندراه باإليمان ،باليين

الروحية التي ترى هللا في المسيح واألذن الروحية التي تسم هللا في المسيح "من ردنى فقد رأى اآلب" .لال
فالي ود الاين رف وا المسيح رف وا صوت هللا.

لم تسمعوا صوته= فالمسيح يقو ين نبسه أنه صوت اآلب .وال أبصرتم هيئته= فالمسيح هو هيعة اآلب..
فأذان م الروحية وييون م الروحية م.لقة .ومينى االم الرب أنتم لم تيرفوني فأنا صورة اآلب .ولو يرفوا اآلب
ليرفوا المسيح واليوو .واآلب يش د للمسيح ببم أنبياصه ودخرهم الميمدان ،ال م تنبأوا ين المسيح ،ولو أخلص

الي ود ف م ناموس م ليرفوا المسيح ليس لكم كلمته ثابتة فيكم= أي النبوات .بل أن أباص م الاين سميوا صوت

هللا يلى الجبل أيام موسى و أروا البروق ،ف م أطايوا هللا أياماً قليلة لكن م يادوا و رتدوا ،االم هللا يلق بااكرت م

119

األناجيل – أنجيل يوحنا(اإلصحاح الخامس)

دون قلوب م .لكن اي ا القو ينطبق يلى الي ود الساميين الرب االن  .فمن سم االم هللا فى ناموسه وقرر ان
يلتزم ب ا وفيل لكانت الكلمة قد ثبتت فيه ويرف اآلب  ،وبالتالى سييرف ابنه المسيح .مشولة الي ود م

الناموس أن م لم يبح وا ين هللا فى الناموس  ،بل هم بح وا ين أنبس م وتباخروا ببرهم ،لال قا المسيح ين

تالمياه أن م بسطاء ،ف م بييدين ين هاا البر الااتى ،ي افون هللا وينباون وصاياه ،وحينما أتى الميمدان طالبا
التوبة قدموا توبة ،فونبتحت ييون م ويرفوا المسيح وأحبوه وتبيوه .أما الي ود فلم ينش.لوا بميرفة هللا بل بح وا ين

كيف ينتب ون بميرفة متزايدة وبر ذاتى منتبخ فلم يروا خطاياهم بل أروا أنبس م فقع فرف وا المسيح .هم
ست دموا الناموس إلثبات برهم ف م محبون لاوات م  ،ولم يست دموا الناموس لييرفوا هللا فيحبونه.

71
َن َل ُك ْم
ظُّنو َن أ َّ
آية ( يوَ " -:)71 :1ف ِت ُشوا اْل ُك ُت َب أل ََّن ُك ْم َت ُ
هنا المسيح يلوم م ف م َيَّديون ال برة في الكتب المقدسة

ِ
يها َحَياة أََب ِدَّيةَ .و ِهي َّال ِتي َت ْش َهُد ِلي" .
ف َ
َ
ولكن م بيد ال هاه السنين لم ينبتح ذهن م يلى سر

الحياة األبدية الكاصن في األسبار ،ليدراوا من ا األمور الم تدة بالمسيح (لو . )11:11فاألسبار المقدسة هي
ستيالن للمسيح ،مملوءة نبوات ينه ،في ال خطوة من خطوات حياته (1بع0 +10-01:0بع )00-01:0هم

كانوا يمنون أن ف م م الحرفي لألسبار المقدسة سييطي م حياة أبدية ،واانوا يمنون أن مجرد حبم ا أو تالوت ا
سييطي م حياة أبدية .ولكن م لو ف موها بيمق إلكتشبوا المسيح واهب الحياة األبدية .لكن م درسوها لمجرد

الميرفة والتباخر بما ييرفونه وليو بح ا ين هللا .ولماذا لم يب موها؟ االجابة فى اآلية السابقة ...ن المة هللا
ليست ثابتة في م .ولماذا؟

*0وايف ت بت في م وييون م تبحث ين مجد ذوات م وليو مجد هللا؟! (يو. )11 : :

*1التنبيا الحرفى دون ف م المينى الروحى ليم روا أب ار ار أمام الناس".كل ايمال م ييملون ا لكي تنمرهم الناس.

فييرضون يداصب م وييممون أهداب ثياب م" (مت.): : 10

ولو اانوا قد بح وا ين هللا فيال ونباوا الوصية إلرضاء هللا وليو إلرضاء لرورهم وابرياص م لكانوا قد يرفوا هللا
ولكانوا قد تيرفوا يلى ابنه المسيح بس ولة اذ هو صورة اآلب

{وهاا مينى م ل السيد المسيح (مت .} )11-11 :1

فتشوا= تد يلى البحص الشديد الم ابر لألسبار .ومن يبيل سيوتشف المسيح وسييرفه ويامن به .أنتم تظنون

أن لكم فيها حياة أبدية = وهاا حق ولكن ايف نقرأ؟ هل لمجرد الميرفة م ل الي ود أو لنرى ونبحث ين
حد

ص المسيح ونيرفه ،فنحبه ونامن به ون ق فيه فتكون لنا حياة .من يريد أن يجد المسيح سوف يجده(كما
م المجوس).

ملحوظة  -:هللا أيطي سليمان الحومة فونش.ل باليطية دون الياطي .م ل الي ود اان

الكتاب في أيدي م فونش.لوا بالميرفة  ،و نش.لوا بتسا الت ال جدوى من ا م ل أية وصية هي األيمم .لال قا

ل م المسيح "فتشوا الكتب ألنكم تمنون أن لكم في ا حياة" (يو . )04 : :أما داود فونش.ل بش ص هللا فأحبه
فقا "ذوقوا وانمروا ما أطيب الرب" (مز  )1 : 01وهاه هي الحياة  .سليمان حزن واكتعب ذ جيل اليقل فقع

يقوده  .أما داود الاي اان الرو القدس يقوده فبر بالرب ووجد االمه االيسل (مز 010 : 004بل وباقى

120

األناجيل – أنجيل يوحنا(اإلصحاح الخامس)

المزمور اله)  .وقا "لساني قلم ااتب ماهر" (مز )1:والكاتب الماهر الاي يقود يقله ولسانه هو الرو القدس

المحيي والاي من ثماره البر .

04
َن َتأ ُْتوا ِإَل َّي لِ َت ُكو َن َل ُك ْم َحَيا ٌة" .
يدو َن أ ْ
آية ( يوَ " -:)04 :1والَ ُت ِر ُ
لى أيطيه حياة،
لى فيوون لكم حياة ،فمن يأتي َّ
مازالت أماموم األسبار المقدسة ،فتشوا في ا فتامنوا بي وتأتوا َّ
في ،وهي أنا (0يو . )1:0وال تريدون=
الحياة األبدية التي تبتشون يلي ا في األسبار المقدسة هي ميي ،وهي َّ

هي مسعولية ال

ص أن يقبل المسيح أو يرف ه ومن يبتش الكتاب المقدس بأمانة سيجد أنه محتاج لش ص

المسيح فياهب ليه فتكون له حياة.

الن ِ
آية ( يو«01" -:)01 :1م ْجدا ِم َن َّ
اس َل ْس ُ أَ ْنقَب ُل"،
َ
يندما تكلم ين ادة الميمدان ف و ال يشت ي مجداً من الناس اما يبيلون هم ،فمجده راج إلتحاده باآلب.
المسيح ال يقبل

ادة من الناس وال مجداً من الناس .قا هاا حتى ال يتدوروا أنه يقو ما يقوله ليمجدوه ،و ال

لوافق طلب م أن يدير ملكاً زمنياً .فمن يقبل
في

دية.)01

ادة أو مجد من نسان يلزمه أن يستند يلى هاا اإلنسان

لميايير البشر .ذاً فالمسيح يطلب من م أن ييرفوه ال ألنه يريدهم أن يمجدوه بل لييطي م حياة (راج

لك ِني َنق ْد عرْف ُت ُكم أَن َليس ْ َل ُكم محَّب ُة ِ
آية ( يو02" -:)02 :1و ِ
هللا ِفي أَْن ُف ِس ُك ْم" .
ْ ََ
َ
ََ ْ ْ ْ َ
نقد عرفتكم= أنا أيرف حالتكم ،هم ال يحبون هللا وال راة ل م م هللا .فرف م للمسيح يالمة يلى الحالة
السيعة التي هم في ا .رف

م للمسيح يالمة أن م في يداوة م هللا ،هم ال يحبون هللا لال لم يجتاب م اآلب.

المسيح هنا يوشف ما في قلوب م .ولماذا هم ال يحبون هللا؟ ألن ييون م متج ة لاوات م  ،وللناس ايف ييجب
ب م الناس  .وهم لير ناظرين هلل يبتشون ينه ،فلم ييرفوا هللا  ،فكيف يحبون من لم ييرفوه؟ وهاا يوو داود

الاى اانت "ييناه داصما لى الرب" (مز )0: : 1:فيرف هللا فقا "ذوقوا وأنمروا ما أطيب الرب" (مز)1 : 01

 ،وحينما تاوق حالوة الرب قا "أحب يا رب يا قوتى" (مز. )0 : 01

في أنفسكم= ف م يقولون بأفواه م أن م يحبون هللا ويتباهون ب اا ،لكن المحبة لير موجودة في قلوب م

( )1:-11:0:و ن لابت المحبة سونت الب .ة في القلب .هم لو اانوا يحبون هللا ،اانت المحبة قد فتحت
أيين م ويرفوا المسيح ف و صورة هللا .ولكن "هاا الشيب يورمني بشبتيه وقلبه مبتيد يني بييداً" .اضط ادهم

للمسيح صادر ليو ين ليرة هلل بل حسداً للمسيح وب .ة له ،لو أحبوا هللا آلمنوا بالمسيح.

07
اس ِم َن ْف ِس ِه َفذلِ َك َت ْقَبُلوَن ُه" .
اسمِ أَِبي َوَل ْس ُت ْم َت ْقَبُلوَن ِنيِ .إ ْن أ ََتى َ
آخُر ِب ْ
آية ( يو " -:)07 :1أََنا َنق ْد أ ََتْي ُ ِب ْ
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يدم وجود محبة اآلب في قلب الي ود أفقدهم القدرة يلى ميرفة المسيح لما جاء لي م باسم اآلب .والمحبة تأتي

باليشرة م هللا ودرس الكتاب المقدس بيمق .بإسم أبي= هو واحد ومستقر في اآلب وثابت فيه ومتحد به .هو
أتى لييلن اآلب .هو يبحث ين مجد اآلب ال مجد نبسه ف و أخلى نبسه .هم بسبب ابرياص م وضيوا للمسيح
المنتمر صورة خاطعة فى أذهان م  ،تتناسب م ابرياص م  .فلما وجدوا المسيح المتواض لم ييرفوه .ولو أتى ل م

من يتكلم بوسم نبسه لقبلوه ،أي نبي ااذب أو أي

ص َّيديى أنه المسيح ،ألن م سيرون أنبس م فيه .فالنبي

الكاذب سيست.ل نقطة ضيب م ويم ر أمام م بمم ر اليممة اليالمية التي يييشون في ا ويشت ون ا

م ضد المسيح في األيام األخيرة .أتى

وسوف َيي ِد ُه ِم أن ييطي م هاه اليممة اليالمية فيقبلونه ،اما سيحد
بإسم نفسه= ييلن رلباته وأفكاره هو الااتية التي تتوافق م أفكارهم .ب اا يم ر أن الي ود واقبين في موض
م اد للمسيح وهلل ،ف م يقبلون مجد الناس وال يطلبون مجد هللا .وهاا ما يطل يمان م.

00
اإل ِ
ِ
ضَ ،واْلم ْجُد َّال ِذي ِم َن ِ
له
َن ُت ْؤ ِمُنوا َوأَْن ُت ْم َت ْقَبُلو َن َم ْجدا َب ْع ُض ُك ْم ِم ْن َب ْع ٍ
ف َت ْقدُرو َن أ ْ
آية ( يوَ " -:)00 :1كْي َ
َ
اْلو ِ
اح ِد َل ْس ُت ْم َت ْطُلُبوَن ُه؟"
َ
هنا المسيح يوشف ل م بوضو سبب يماهم أال وهو ابرياص م  .وهم يريدون من له نبو هاه الدورة  .لكن

اإليمان في أبسع صوره هو تمجيد هللا بالقو واليمل .وثمر اإليمان هو تسبيح هللا يلى الدوام .و ذا نش.ل

نسان بتمجيد نبسه وتمجيد اآلخرين له لييطوه نبو المجد ضيبت قوة تسبيح هللا في قلبه ف و لن يرى يممة

هللا فيسبحه ألنه نش.ل بتملق اآلخرين .والي ود اانوا منش.لين بتمجيد أنبس م ،وحتى الناموس اان سبباً في أن
ييمموا أنبس م ،ف م ف موا أن هللا أيطاهم الناموس ليممت م هم اشيب م تار مميز ين باقي الشيوب .واانوا

يقبلون مجداً من بي

ظاهر في الجسد .الحظ المسيح في دية
ا
م البيض ولم يقبلوا المجد األصلي الاي هو هللا

( )10ي لى ذاته قاصالً "أنا أتيت بوسم أبي" فال يبحث ين مجد
يبح ون ين مجد أنبس م.

دي بل اأنه مجرد مرسل من اآلب .والي ود

01
وكم ِإَلى ِ
وسىَّ ،ال ِذي َعَلْي ِه َر َج ُاؤُك ْم.
آية ( يو« " -:)01 :1الَ َت ُ
ظُّنوا أَِني أ ْ
وجُد َّال ِذي َي ْش ُك ُ
اآلبُ .ي َ
وك ْم َو ُه َو ُم َ
َش ُك ُ ْ
"

اإلبن يحتبظ بوظيبته اشبي ويترك الحوم للناموس بقيادة موسى .الن م لم يوونوا أمناء أمام الناموس ولم يلتزموا

بتنبيا وصاياه  ،و ال لكانوا قد يرفوا المسيح  .وأي ا ألن موسى اتب ين المسيح فموسى سيش د ضدهم .ألن م
لم يامنوا بالمسيح .واما صرخ موسى هلل بسبب ينادهم ورف

م له سيشووهم موسى هلل ألن م رف وا من تنبأ

ينه .فالمسيح في مجيعه األو لم يأت للدينونة بل لي لص اليالم .وأحا بمنت ى اإلت اع الق ية لى الناموس

الاين هم متمسوين به ف م يت مونه بأنه اسر السبت والمسيح قا ل م بل أنتم ضد ناموس موسى .موسى
سيتحو لديان ل م.
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اآليات (يو06" -:)02–06 :1أل ََّن ُك ْم
ِ
ف
اقَ ،ف َكْي َ
ُكْن ُت ْم َل ْس ُت ْم ُت َصد ُنقو َن ُك ُت َب َذ َ

ِ
وسى َل ُكْن ُت ْم ُت َص ِد ُنقوَن ِني ،أل ََّن ُه ُه َو َك َت َب َع ِنيَ 02 .فِإ ْن
َل ْو ُكْن ُت ْم ُت َصد ُنقو َن ُم َ
ُت َص ِد ُنقو َن َكالَ ِمي؟»".

ها أنا قد أتيت اما قا موسى (تث )04-0::01فلماذا ال تامنوا بي .وهناك ا ير من الرموز للمسيح في

كتابات موسى (الاباصح والتط يرات )..فالمسيح اان ال دف والمحور وال.اية" .و ادة يسوع هي رو النبوة" (ر
 . )01 : 04والمسيح هو المة هللا بمينى أن م اان من المبترب أن ييرفوا المسيح لو اانوا أمناء لناموس

موسى  .وأمام م م ا حى  ،فتالميا المسيح البسطاء لير المتكبرين يرفوا المسيح ودمنوا به.

123

األناجيل – أنجيل يوحنا(اإلصحاح السادس)

عودة للجدول

(إنجيل يوحنا)(اإلصحاح السادس)

اإلصحاح السادس
مقدمة لإلصحاح السادس:
حينما نبدل اإلنسان ين هللا بسبب ال طية،

ير اإلنسان باإلحتياج المستمر ( حتياج مادي ونبسي

وروحي) واان المريض الاي باه المسيح نموذج ل اا ،ف و اان مري اً جسدياً ونبسياً وروحياً .ويبَّر ين
هاا بقوله "ليو لي نسان" (يو .)1::فلألسف لم ييد اإلنسان قاد اًر أن يرى هللا أو ييرفه وما ياد له سوى
أن ينمر لإلنسان الاي حوله امددر إلحتياجاته ،ولكن هي ات ،فاإلنسان م ما اان ف و ياجز س
وفان وال
 .وهاا مما سبب ا بة للجنو البشري.

ورأينا في اإلصحا السابق أن المسيح أتى ليشبي وييطي حياة .ومن يرف المسيح هو من تم با ه ،يرف

المسيح امددر نحدل منه يلى ال احتياجاتنا .وفي هاا اإلصحا نرى المسيح هو المشب لمن ييرفه..
صار لنا ال ..

يشبا جسديا :ميجزة ال مو خبزات والسموتين و باع الجموع ب م.

يشبا نفسيا :وسع ضطراب البحر واليواصف أتى لتالمياه ف دأ ضطراب م فالبحر الم طرب
رمز لليالم الم طرب وهاا يسبب ضطراب النبو.

يشبا روحيا :هنا نسم ين الجسد والدم اسر حياة وثبات في المسيح.

ولال فبينما قا المريض "ليو لي نسان" قا بطرس "الةاي لةي فويةاه أيطية  ،بوسةم يسةوع المسةيح الناصةري قةم

و مشي" (أع )1:0فالمسيح أتى ليوون لنا ال  ،.ميه ال نشير باإلحتياج .وهاا أحد مياني ي وه  ..أنةا أكةون..
لكم ال  ..وما أحلى ما قاله ي و افاط المل "نحن ال نيلم ماذا نيمل ولكن نحوك أييننا" (1أي.)01:11

وفي صحا ( )1نرى يسوع المشب لكل حتياجاتنا (نبسةاً وجسةداً وروحةاً) وفةي صةحا ( )1نةرى يسةوع مدةدر
الماء الحي .وفي صحا ( )1نرى يسوع نور اليالم .وفي صحا ( )4يبتح ييوننا لنراه ونيرفه .فيالً هو صار
لنةةا اةةل ةة ..وفةةي صةةحا ( )01نجةةده ال اريةةي الدةةالح لنةةا .وفةةي صةةحا ( )00هةةو القيامةةة والحيةةاة .فمةريض
بيت حسدا يقو ليس لى إنسان ف و ينمر للبشر لال ف و داصم الشيور باإلحتياج أمةا بطةرس فنجةده يشةير بةأن

المسيح له ،وهاا تطبيق لقو يروس النشيد "أنا لحبيبي وحبيبي لي" (نش)0:1

وهنا في صحا ( )1نجد يسوع يقدم نبسه يلى أنه خبز الحياة ،ألنه اما أن اإلنسان حين يأكل ال بز اليادي

يتحو ألنسجة ودم وتكون له حياة .هواا من يتناو من جسد المسيح يتحد به وتكون له حياة هى المسيح.
والمسيح يسمى نبسه خبز فال حياة بدون ال بز .فييقوب أرسل إلبنه يوسف هدايا من أرب فلسطين بندق
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ولوز ..وطلب خب اًز ل يحيا هو وأوالده .فالبندق واللوز ال ييطيان حياة ،فقع ال بز ،أما البندق واللوز ف ما

لملاات اليالم.

تحادنا به هو حياة ف و بال

ارة

نتدار يلى أيتى أيداء اإلنسان أي الموت.

وهاه الابيحة هي نبس ا ذبيحة الدليب ،لال ف ي لبران لل طايا.

وطالما لبرت ال طايا فال سلطان إلبليو يلينا.

وهاه ال الثة هي أيداء اإلنسان (الموت /ال طية /بليو) ف و هزم أيداءنا وأيطانا الشب الكامل وبالتالي الشباء

الكامل .ويالمة الشباء الكامل األيين المبتوحة التي ترى في المسيح المشب لكل حتياجات ا ،فتلقي ال هم ا
يليه" .الرب يرياني فال ييوزني ( ".مز )10ويوو هاا "مليون الرجل الاي يتكل يلى اإلنسان ويجيل البشر

ذرايه وين الرب يحيد قلبه" ( ر. )::01
هللا وحده هو المشبا لإلنسان

هللا خلقنا يلى صورته و ب ه "وقا هللا نيمل اإلنسان يلى صورتنا اشب نا" (ت . )11 : 0

على صورتنا

فنحن ثالو

فى واحد (انا ااصن ياقل حى)....كشبهنا

(وهللا ااصن ياقل حى) ...لكن

لنالحظ البرق بين هللا لير المحدود واإلنسان المحدود  .فاهلل ااصن بااته  ،أزلى بال بداية وال ييتمد فى اينونته
يلى أحد  ،بينما نحن م لوقين لنا بداية ونيتمد فى وجودنا يليه  .وهللا ياقل ،بأقنومه ال انى خلق اليالم

ويحبمه أما أنا فبالكاد يقلى قادر يلى الب م فى أضيق الحدود  .وهللا حى ويحيى ال ال ليقة بروحه  ،أما أنا

فال أحيا بااتى وسأموت وقت أن يريد هللا ،ولير قادر أن أحيى أحد .

وهاا يقا أي ا يلى أننا م لوقين يلى صورة هللا فى الكما  ،والقداسة ،والحرية ،والسلطان...الخ لكن م

مالحمة أن قوله اشب نا تينى البارق بين لير المحدود والمحدود.

وألننا م لوقين يلى صورة هللا الالن اصى بينما نحن محدودين فى طبييتنا  ،نجد فى داخلنا حنيناً الى الالن اصى،
ولن يشبينا اليالم المحدود  ،لن يشبينا سوى هللا ال.ير المحدود  .و به هاا بأن الداصرة ال يمألها أى ول سوى

داصرة م ل ا (الداصرة ترمز لالن اصية ف ى بال بداية وال ن اية)  .وهاا هو موضوع هاا اإلصحا  .وألجل هاا
السبب جاءت وصية ال تشته (خر )01 : 11من الوصايا اليشر .فاليالم م ادع وهواا ملااته ت دع اإلنسان

بأن ا سوف تشبيه أماناً بأمواله ومراكزه وسلطانه  ،وتشبيه ملاات وأف ار بش واته ..وهواا  .وال هاا ااب من

شب اإلنسان من هاا اليالم بول ما فيه ف و باطل وقبض
الكااب وأبو الكااب (يو )11 : 1أى بليو .ولن َي َ
الريح (م ل السراب) .لن ُيشب اإلنسان سوى هللا لير المحدود.
اآليات (يو)11 –1 :6

(معجزة إشباع الجموع)

لمزيد من التفاصيل يرجى الرجوع لـ (إنجيل متى )10

اآليات (يوَ1" -:)11 –1 :6ب ْع َد ه َذا م َضى َيسو ُع ِإَلى َعْب ِر َب ْح ِر اْل َجلِ ِ
طَب ِرَّيةََ 2 .وَت ِب َع ُه َج ْم ٌا َك ِا ٌير
يلَ ،و ُه َو َب ْحُر َ
ُ
َ
ِ ِِ 0
7
أل ََّنهم أَبصروا ِ ِ ِ
ِ
ِ
ان
س ُهَن َ
اق َم َا َتالَميذهَ .وَك َ
آياته َّالتي َك َ
ُْ ْ َُ َ
ان َي ْصَن ُع َها في اْل َمْر َضىَ .ف َصع َد َي ُسو ُع ِإَلى َجَبل َو َجَل َ
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1
ِ
ِ
ير م ْق ِبل ِإَلي ِهَ ،فَق ِ ِ
يد اْلَي ُه ِ
اع
ظَر أ َّ
ودَ ،نق ِريباَ .فَرَف َا َي ُسو ُع َعْيَنْي ِه َوَن َ
سِ «:م ْن أَْي َن َنْب َت ُ
اْل ِف ْص ُح ،ع ُ
َن َج ْمعا َكا ا ُ ٌ ْ
ال لفيُلُّب َ
َ
2
6
ِ
ُخب از لِيأ ُْكل ُ ِ
س«:الَ َي ْك ِف ِ
يه ْم
ال ه َذا لَِي ْم َت ِحَن ُه ،أل ََّن ُه ُه َو َعلِ َم َما ُه َو ُم ْزِم ٌا أ ْ
َن َي ْف َع َل .أ َ
َج َاب ُه فيُلُّب ُ
هؤالَء؟» َوإَِّن َما َنق َ
ْ َ َ
1
ِ ِِ
ِ ِ
ُخبٌز ِب ِمَئ َتي ِديَن ٍار لِي ْأ ُخ َذ ُك ُّل و ِ
ان
اح ٍد ِمْن ُه ْم َشْيئا َي ِس ا
س أَ ُخو ِس ْم َع َ
ْ
َ
ال َل ُه َواحٌد م ْن َتالَميذهَ ،و ُه َو أَْن َدَرُاو ُ
َ
ير»َ .نق َ
ْ
14
1
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ير َو َسم َك َت ِ
اج َعُلوا
سُ « :هَنا ُغالَ ٌم َم َع ُه َخ ْم َس ُة أَْرِغ َفة َشع ٍ
انَ ،ولك ْن َما ه َذا لِم ْا ِل ُ
ال َي ُسو ُعْ «:
ُب ْطُر َ
هؤالَء؟» َفَق َ
َ
11
ِ
ان ِفي اْلم َك ِ
َّ
ان ُع ْش ٌب َك ِا ٌيرَ ،ف َّات َكأَ ِ
َخ َذ َي ُسو ُع األَْرِغ َف َة
ال َو َع َدُد ُه ْم َن ْح ُو َخ ْم َس ِة آالَ ٍ
فَ .وأ َ
اس َي َّتكُئو َن»َ .وَك َ
الن َ
الر َج ُ
َ
و َش َكر ،ووَّزع عَلى َّ ِ ِ
ِِ
يذ ،و َّ ِ
ِ
اءواَ 12 .فَل َّما َش ِب ُعوا،
َع َ
ينَ .وَكذلِ َك ِم َن َّ
ط ُوا اْل ُم َّتكئ َ
التالَمي ُذ أ ْ
َ َ ََ َ َ
التالَم َ
الس َم َك َتْي ِن بَق ْد ِر َما َش ُ
17
َنقال لِ َتالَ ِم ِ
يذ ِه«:اجمعوا ال ِكسر الف ِ
يا َشي ٌء»َ .ف َج َم ُعوا َو َمألُوا ا ْثَن َتي َع ْشَرَة ُنق َّفة ِم َن اْل ِك َس ِرِ ،م ْن
اضلة لِكي ال ي ِض
َ
ْ
ْ َ ُ ْ َ َ َْ َ َ َ ْ َ َ َ ْ
10
الش ِع ِ ِ
ِِ
ينَ .فَل َّما َأرَى َّ
َخ ْم َس ِة أَْرِغ َف ِة َّ
اآلي َة َّال ِتي َصَن َع َها َي ُسو ُع َنقاُلواِ«:إ َّن ه َذا ُه َو
يرَّ ،التي َف َضَل ْ َع ِن اآلكل َ
اس َ
الن ُ
11
ِ ِ
الن ِبي ِ
َن يأ ُْتوا وي ْخ َت ِط ُف ِ
ِ
وه َملِكا،
اآلتي ِإَلى اْل َعاَلمِ!» َوأ َّ
ِباْل َحق َيقة َّ ُّ
وه لَي ْج َعُل ُ
ُ
ََ
َما َي ُسو ُع َفِإ ْذ َعل َم أََّن ُه ْم ُم ْزِم ُعو َن أ ْ َ
ف أَْيضا ِإَلى اْل َجَب ِل َو ْح َد ُه" .
اْن َصَر َ

المسيح هنا نتقل من الي ودية وأور ليم لى الجليل حيث أجرى الميجزة .وهاه الميجزة هي الوحيدة المااورة في

األربية أناجيل (مت +10-00:01مر +11-01:1لو )01-01:4وهاا ألهميت ا ف ي ميجزة خلق حقيقي ت بت
الهوت المسيح .فالناس أكلوا أكل حقيقي وتبقى  01قبة .ولكن يوحنا ال يورر ما جاء في البشاصر األربية ولكنه
ذار هاه الميجزة إلرتباط ا بما سيااره فيما بيد ين يسوع خبز الحياة .والمسيح في ال قداس يح ر في
باع

الوسع ويوسر وييطي بياً لنا ويحو الحياة الحاضرة لحياة أبدية .فبي ال قداس يورر المسيح ميجزة
الجموع ولكن يلى مستوى الحياة األبدية .لال ينبه يوحنا أن البدح اان قريباً .فالمسيح أيطانا جسده مأكالً
ودمه مشرباً في البدح الاي يلي هاا البدح  ،فدار هو فدحنا الجديد ،جسد المسيح الموسور إل باع اليالم.
فالبدح القديم اان رم اًز لليشاء الرباني والمن األرضي اان رم اًز للمن السماوي .فالمن األرضي يسند في برية
سيناء والمن السماوي يسندنا في ج ادنا في برية هاا اليالم .واما أمر هللا موسى بحبظ جزء من المن تبقى هنا

01قبة.

بتداء من صحا ( )1وحتى صحا ( )01يسمى نجيل اإلستيالن .فالمسيح يستيلن ذاته .ويتكلم المسيح

ين نبسه بأنا هو

(ي وه) .وفي صحا ( )1نسم ين المسيح خبز الحياة "من يأكلني يحيا بي" وهو ال بز

الحي الناز من السماء ،وبدونه ال حياة لإلنسان .وهاه اآليات ( )0:-0تتكرر ا ي اًر في القداسات ونسمي ا
نجيل البراة.

هنا نرى المسيح سر الشب الاي ال ينت ي .وهو قادر أن يمألنا من ده ونشب به (نبساً وجسداً وروحاً).
موسى أنز مناً من السماء أ ب بطون م ولكن المسيح هنا يقدم نبسه ا بز للحياة فيه ب بال حدود .وقارن م

اإلصحا السابق الاي فيه بيض الي ود قد رف وا المسيح لترى مدى خسارت م .وين الشب بالمسيح تنبأ

يياء

( .)01-1:14وألن الناس لن تب م في سطحيت ا مينى الشب بش ص المسيح ،يمل السيد هاه الميجزة،
فالناس ال تب م سوى ب البطن ،والمينى أنه اما أ بيت بطونكم أنا قادر أن أ ب نبوسوم وأرواحوم.
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وفي دية ( )1يقو "واان البدح ييد الي ود قريباً" ف و يريد أن يربع بين الميجزة والبدح "فالمسيح فدحنا ذبح

ألجلنا" (0كو ) 1::ف اا اإل باع رمز لإلف ارستيا .ولال يقو ين البدح ييد الي ود ،ف و لم ييد ييد هلل بيد
أن جاء المرموز ليه .فالبدح الحقيقي هو ذبيحة الدليب وهو بيينه اإلف ارستيا يلى المابح.

والسموة اانت الرمز الاي يتيامل به المسيحيين األواصل ،فسموة باليونانية " خ يو" وهي من خمو حروف ،هي

نبس ا الحروف األولى من الجملة "يسوع المسيح بن هللا م لص" .والسموة اانت رمز سرى أيام اإلضط اد

الروماني ،فكان المسيحيون يتيرفون يلى بي

م بيالمة السموة .واان السم رمز للمامنين في ميجزتي صيد

السم (لو+ :يو .)10والسموة ل ا زيانف لال تسير يوو التيار في الماء
يسير يوو تيار ال طية الاي في اليالم .ولال

ارة للمامن الاي بواسطة النيمة

ننتقل لمينى دخر أن السموة تييش في البحر (اليالم) وال

تموت رمز للمسيحي الاي يييش في اليالم وال يتأثر ب طاياه فيحيا وال يموت.

والمسيح طبيب النبوس أراد أن يشبي يمان فيلبو ال ييف فسأله "من أين نبتاع خبز" واانت جابة فيلبو "ال

يكفيهم خبز بمئتي دينار" أي حتى لو وجد الموان الاي نبتاع منه فأين النقود .والحظ في دية( )1أنه نقال هذا

ليمتحنه ألنه هو علم ما هو مزما أن يفعل .والمينى أن المسيح اان يسأ ليشبى يمان فيلبو ،الحظ أن

الطيام أ ب الكل ،والكل أخاوا بقدر ما اءوا ،وتبقى 01قبة .فالمسيح ييطي ببيض وليو فقع للملء .ولكن
حتى اآلن نيأس ذ نجد مشاكل ال حل ل ا ونمن أنه لو ُوج َد الما تحل المشاكل ،وننسى أن المسيح مينا.
ساا  :لو تمس الطبل ب بزاته القليلة ماذا اان سيحد ؟ وماذا سيحد لو قلت لنبسي الما مالي والوقت هو
لي أستمت به ،لما بارك فيه المسيح .والحظ أن المسيح ييطي ببيض أمام القليل الاي تقدمه.
والمسيح بيد الميجزة ذهب للجبل وحده دية ( )0:وذل

ارة ألنه السماوي فالجبل رمز للسماويات وخوفاً من

أن الجموع تقوم ب ورة لتُ َمل َكه في يروا يساكر الرومان ضدهم .والي ود ظنوا أن المسيح امل سيدمر ل م الرومان.
لكن المسيح أتى للي ود وللرومان.

اآليات (يوَ1" -:)2–1 :6ب ْع َد ه َذا م َضى َيسو ُع ِإَلى َعْب ِر َب ْح ِر اْل َجلِ ِ
طَب ِرَّيةََ 2 .وَت ِب َع ُه َج ْم ٌا َك ِا ٌير
يلَ ،و ُه َو َب ْحُر َ
ُ
َ
أل ََّنهم أَبصروا ِ ِ ِ
ان َي ْصَن ُع َها ِفي اْل َمْر َضى" .
آياته َّالتي َك َ
ُْ ْ َُ َ
ذهب يسوع للجليل وصن في ا ميجزات فبدأ الشيب يتبيه .بعد هذا= راب يسوع مراباً هو وتالمياه من

كبرناحوم ويبروا بحيرة طبرية (بحر الجليل أو بحيرة جنيسارات) .واانت ابرناحوم مراز قامته .وفي (لو)01:4

نجد السيد يبر من ابرناحوم لياهب لى بيت صيدا رقاً .والجموع الاين تبيوه سي اًر يلى األقدام ساروا 00,:

كم .

ِ ِِ 0
ِ
ِ 7
يد اْلَي ُهوِد،
ان اْل ِف ْص ُح ،ع ُ
س ُهَن َ
اق َم َا َتالَميذهَ .وَك َ
اآليات (يوَ " -:)0–7 :6ف َصع َد َي ُسو ُع ِإَلى َجَبل َو َجَل َ
َنق ِريبا".في (مر )01:1يدور الجموع ا راف وها هو الرايي الدالح الم تم بو باع خرافه .والحظ فالقديو يوحنا
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ما ياد ييترف بأيياد الي ود ويسمي ا ييد للي ود .ولكنه هنا ياار أن هاا الييد هو البدح بالاات ألن ميجزة
باع الجموع هى رمز للبدح الجديد أى اإلف ارستيا موضوع هاا اإلصحا .

1
ِ
ير م ْق ِبل ِإَلي ِهَ ،فَق ِ ِ
اع ُخْب از
ظَر أ َّ
اآليات (يوَ " -:)2–1 :6فَرَف َا َي ُسو ُع َعْيَنْي ِه َوَن َ
سِ «:م ْن أَْي َن َنْب َت ُ
َن َج ْمعا َكا ا ُ ٌ ْ
ال لفيُلُّب َ
َ
2
6
ِ
لِيأ ُْكل ُ ِ
س«:الَ َي ْك ِف ِ
يه ْم ُخْبٌز
ال ه َذا لَِي ْم َت ِحَن ُه ،أل ََّن ُه ُه َو َعلِ َم َما ُه َو ُم ْزِم ٌا أ ْ
َن َي ْف َع َل .أ َ
َج َاب ُه فيُلُّب ُ
هؤالَء؟» َوإَِّن َما َنق َ
َ َ
ِب ِمَئ َتي ِديَن ٍار لِي ْأ ُخ َذ ُك ُّل و ِ
ير»".
اح ٍد ِمْن ُه ْم َشْيئا َي ِس ا
َ
َ
ْ
يت ح هنا دية فيلبو وأنه يقوم بحساب ال خطوة حساباً دقيقاً ،والمسيح يسأله لييطيه درساً أن البراة ال

تيترف بالحسابات وال الحومة اإلنسانية ،والمسيح يسأ فيلبو لييلمه وييلمنا ف و الميلم .ومازالت هاه طريقتنا
م هللا ،نريد أن نبرب يليه حلولنا الياجزة بحسب يدم يماننا .ومازالت هاه هي طريقة المسيح مينا ،ف و

يسمح بتجربة لنرى يده حينما يتدخل ليحل المشولة ،اما سأ فيلبو .والسبب ليزداد يماننا اما يالق المسيح
ضيف يمان فيلبو ذ رأي الميجزة .يمتحنه= فالمسيح هو الميلم .يسأله إلظ ار ضيف يمانه وال دف باء
ضيف يمانه .والمسيح سأ فيلبو من أين وفيلبو أجاب يلى  .دخر وقا بمئتي دينار= فاإلنسان يجيب

بما يش.ل باله.
1
ِ ِِ
ِ ِ
سُ «1 :هَنا ُغالَ ٌم َم َع ُه
س أَ ُخو ِس ْم َع َ
ان ُب ْطُر َ
ال َل ُه َواحٌد م ْن َتالَميذهَ ،و ُه َو أَْن َدَر ُاو ُ
اآليات (يوَ " -:)1–1 :6نق َ
ان ،و ِ
هؤالَ ِء؟»".
َخ ْم َس ُة أَْرِغ َف ِة َش ِع ٍ
لك ْن َما ه َذا لِ ِم ْا ِل ُ
ير َو َس َم َك َت ِ َ
أندراوس أي اً اان له نبو ال طأ الاي وق فيه فيلبو ف و يحوم يلى يمل هللا بحسب اإلموانيات البشرية

وليو بحسب موانيات هللا لير المحدودة .وهنا درس دخر في حترام المواهب الد.يرة ،ف نا لالم ميه

موانيات ضييبة ولكن ا ببراة الرب أ بيت الجموع .وخبز الشيير هو خبز البقراء والسموتان يقو دارسو

الكتاب أن ما اانتا مملحتين ايادة أهل السواحل في اإلحتباظ بباصض األسماك (وما از األقباط يحتبلون في يوم
م النسيم التالي لييد القيامة (البدح) ب روج م للحداصق (كما اان المسيح هنا في مرايي خ راء) وأكل م

األسماك المملحة .واانت األسماك التي م ال.الم أسماكاً ص.يرة (بساريا وباليونانية بساريون) ولالبا اانت
مملحة ايادة أهالى الديادين أن يبييوا ما يبييونه والمتبقى يملحونه إلستيمال م الش دى  .القليل في يد

المسيح يزداد بال حدود :طبل ص.ير ميه  :خبزات يير (أرخص خبز +سموتين ص.ار).

14
ِ
ان ِفي اْلم َك ِ
اج َعُلوا َّ
ان ُع ْش ٌب َك ِا ٌيرَ ،ف َّات َكأَ ِ
ال
اس َي َّتكُئو َن»َ .وَك َ
ال َي ُسو ُعْ «:
الن َ
الر َج ُ
آية ( يوَ " -:)14 :6فَق َ
َ
ف" .
َو َع َدُد ُه ْم َن ْح ُو َخ ْم َس ِة آالَ ٍ
النساء واألطبا ال يدخلون في حسابات الي ود .ونالحظ بحسب األناجيل األخرى أن م جلسوا في ترتيب خمسين

خمسين فول نا له ترتيب ونمام وليو له تشويش .وكان في المكان عشب كاير= أي مريى فالمسيح هو الرايي

الدالح (مز )10وهاه الدورة تاارنا بدورة سبر ال روج ( )00-4:11حين أكلوا و ربوا في ح رة هللا.
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ونالحظ أن يسوع ييطي لمن يقدم ال ما ينده .ف االء ما اانوا يملكون سوى ال مو خبزات .وفي ميجزة تحويل

الماء لى خمر قا

مألوا األجران ف اا أقدى ما يستطييونه .وما نقدمه يسمى الج اد .والحظ فنيمة المسيح

تيطي لمن يجاهد بأقدى ما ينده.
11
َخ َذ يسوع األَرِغ َف َة و َش َكر ،ووَّزع عَلى َّ ِ ِ
ِِ
يذ ،و َّ ِ
ينَ .وَكذلِ َك ِم َن
َع َ
ط ُوا اْل ُم َّتكئ َ
التالَمي ُذ أ ْ
َ َ ََ َ َ
آية ( يوَ -:)11 :6وأ َ َ ُ ُ ْ
التالَم َ
ِ
اءوا.
َّ
الس َم َك َتْي ِن بَق ْد ِر َما َش ُ

شكر ووزع= هنا حدثت البراة وتم التحو السري اليجيب .والمادة الميتة أخدبت برو الحياة فتحو المحدود
لى الالمحدود .وشكر= أي أنه يشرك اآلب في هاه البراة ف و خبز بحسب مشيعة اآلب .ومشيعة اآلب هي

مشيعة االبن ف ما واحد  .وما يبر اآلب واالبن هو ا باع الناس ليحيوا  ،وهاه هي رادة هللا يطاء البشر حياة

والحباظ يلى حيات م  .والمسيح الاى يستيلن اآلب  ،ب اا الشور ييلن رادة اآلب  .وألن ا رادة واحدة ف و يشرك
اآلب هنا  .ولال ال يتم التحو في سر اإلف ارستيا ال بالدياء بوسم اآلب واإلبن والرو القدس  .فويطاء
الحياة هو يمل ال الو  .واأللباظ المست دمة هنا ور ووزع وأيطى هي نبس ا المست دمة في سر اإلف ارستيا

فما حد

هنا رمز للسر ولشر مينى الشب بالسر .و ور باليونانية هي ف ارستيا .وهي المقابل لكلمة بارك

الي ودية ( )BEREKAHالتي است دمت في األناجيل األخرى .وبينما تستيمل األناجيل األخرى المة واسر
ست دم يوحنا المة وزع فيوحنا ملتزم بأن المسيح ال ُيكسر منه يمم (يو )01-00:04فيوحنا يوتب هاه
الميجزة ويطابق بين ا وبين ما حد يلى الدليب ،واأن يوحنا يريد أن يقو أن ال بز الحي الناز من السماء

ال يتج أز وال ُيكسر بل ييطي اول .لال ونحن نتناو ال نتناو اسرة خبز بل المسيح اله .ونالحظ أن يوحنا ال
ُيدور هنا ما حد يلى الدليب فقع بل يدور ما حد ليلة اليشاء السري فالمسيح أي اً ور ووزع.
اآليات (يوَ 12" -:)17–12 :6فَل َّما َش ِبعواَ ،نقال لِ َتالَ ِم ِ
يذ ِه«:اجمعوا ال ِكسر الف ِ
يا َشي ٌء».
اضلة لِكي ال ي ِض
ُ
َ
ْ َ ُ ْ َ َ َْ َ َ َ ْ َ َ َ ْ
الش ِع ِ ِ
ِِ
َ 17ف َجم ُعوا َومألُوا ا ْثَن َتي َع ْشَرَة ُنق َّفة ِم َن اْل ِك َس ِرِ ،م ْن َخ ْم َس ِة أَْرِغ َف ِة َّ
ين" .
يرَّ ،التي َف َضَل ْ َع ِن اآلكل َ
َ
َ
ْ
شبعوا= في أصل ا اليوناني متألوا .فما از يوحنا يتحد ين الميجزة وفي ذهنه سر اإلف ارستيا الاي يمألنا
نبسياً وروحياً راحة وسرور فبي هاه الميجزة صار ال بز اليادي في يد المسيح خب اًز سماوياً فاصقاً للطبيية أيلى
من األرقام والكميات فأصبح من يشبي م ليو هو ال بز بل المسيح نبسه الاي يشب أبدياً .لال ف اه الميجزة

هي  ]0رمز لسر اإلف ارستيا  ]1يالن أن المسيح يسد ال حتياج لإلنسان (رو ونبو وجسد) ويشبيه

ويمأله ويبارك في القليل الاي ينده .وفي ( )11:1حينما يتكلم ين الاين لم يدراوا السر يست دم المة أخرى
تشير للشب الجسدي ،ف االء لم يدراوا المسيح بيد أن أيطاهم أن يتاوقوا نيمته فجروا وراء الشب الجسدي ،بل

طلبوا ميجزة م ل أن ينز ل م المسيح مناً من السماء اما فيل موسى ليشبيوا بطون م .وماذا ينا هل نطلب
المسيح ألجل ب بطوننا فقع وللماديات فقع ،أو نطلبه لنمتل .به نبساً وروحاً .القفة= كانت ألكل م هم أنبس م
فالي ودى ي اف من أن يأكل أكل خارجى يمون أن يوون قد تالمو م وثنى أو سامرى .والمسيح طلب "إجمعوا
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الكسر"= ويقدد ال بز فكلنا جسد واحد ،خبز واحد ،فالمسيح ي تم بول نبو ( )04:1بول المامنين الاي
يأكلون جسده ،أن ال يتلبوا وينحلوا بل تكون ل م قيامة .والمة ال يضيا هنا وال يتلف في دية( )04تشيران في
اليونانية للبظ ال ينحل .فمن يأكل من ال بز اإلف ارستي ال ت ي حياته وال تتلف بل تبقى وتحيا (ف اه الميجزة

رمز لما حد

ليلة اليشاء السري)12 .نقفة = هي رمز لكنيسة المسيح ،انيسة اإلثنى يشر تلمياا ،التي

جتميت حو المسيح لتدير واحداً في المسيح يسوع .وبنبو المب وم ي تم الكاهن بأن ال يترك في الدينية أي

جزء متبقي .وتب م الكسر أي اً يلى أن ا أي براة ييطي ا لنا المسيح (وقت ،فلوس )..يلينا أن ال ن مل ا ف ي

من الممون أن تشب دخرين.

اآلي َة َّال ِتي َصَن َع َها َي ُسو ُع َنقاُلواِ«:إ َّن ه َذا ُه َو ِباْل َح ِق َيق ِة َّ
اآليات (يوَ 10" -:)11–10 :6فَل َّما َأرَى َّ
الن ِب ُّي
اس َ
الن ُ
11
ِ
َن يأ ُْتوا وي ْخ َت ِط ُف ِ
ِ
ف أَْيضا ِإَلى
اآلتي ِإَلى اْل َعاَلمِ!» َوأ َّ
وه َملِكا ،اْن َصَر َ
وه لَي ْج َعُل ُ
ُ
ََ
َما َي ُسو ُع َفِإ ْذ َعل َم أََّن ُه ْم ُم ْزِم ُعو َن أ ْ َ
اْل َجَب ِل َو ْح َد ُه" .
ف م الجموع الميجزة بطريقة خطأ ،ف موها بطريقة بشرية ،وأرادوا أن يملكوا المسيح ف و سيشبي م دون مج ود
ويحررهم من الرومان .بل في ج الت م قرروا أنه لو رفض المسيح ي تطبونه ويجيلونه ملكاً حسب رادت م.
وحماس الجماهير اان بسبب ميج ازت الشباء وهاه الميجزة اليجيبة .وهم ف موا المسيح بطريقة خاطعة اما

نب مه حتى اآلن ،فكل ما نريده هو الشب وال يرات المادية وحل مشاكلنا م اآلخرين ،فكأننا نريد أن نملكه يلى

اليالم ،ولكننا ال ن تم اما لم ت تم هاه الجماهير بالشب الروحي .هم هتموا بال ال

من مشاكل م ويبوديت م

للرومان ،وفكروا في أن المسيح هو الم لص من هاه اليبودية ولم يب موا هدف المسيح من الشب الروحي

واإليمان وتمجيد هللا .حقاً اان هناك في فكر المسيح يمل رحمة في هاه الميجزة حتى ال يدرف م جاصيين ولكن

ال دف األسمى هو مجد هللا .وألن م لم يب موا ختبى المسيح من وسط م .ف و ال يريد ُملكاً في اليالم ،بل أن
يمل يلى الدليب .ختباء المسيح اان يالناً أنه لن يبقي في األرب بل هو السماوي سيديد للسماء (ويرمز

ل ا هنا بديوده لى الجبل).

هاه الميجزة نرى في ا بوضو المن ق األرثوذاسي في ال ال

وهو الج اد والنيمة فنيمة هللا نسوبت ببيض

ول ازرة في هاه الميجزة ولكن اان م ماً وجود الج اد الاي يم له ال مو خبزات والسموتين .والاي م له مأل

األجران في قانا الجليل والاي م له زاحة الحجر ين قبر ليازر.
اآليات (يو)21–16 :6

(السير على الماء)

لمزيد من التفاصيل يرجى الرجوع لـ (م )10

12
16
الس ِفيَن َة َوَكاُنوا َي ْذ َهُبو َن ِإَلى
اء َن َز َل َتالَ ِمي ُذ ُه ِإَلى اْلَب ْح ِرَ ،ف َد َخُلوا َّ
اآليات (يوَ " -:)21–16 :6وَل َّما َك َ
ان اْل َم َس ُ
11
ِ
ِ
ان َّ
يم ٍة
ومَ .وَك َ
اج اْلَب ْحُر م ْن ِر ٍ
الظالَ ُم َنق ْد أَ ْنقَب َلَ ،وَل ْم َي ُك ْن َي ُسو ُع َنق ْد أ ََتى ِإَلْي ِه ْمَ .و َه َ
َعْب ِر اْلَب ْح ِر ِإَلى َك ْف ِرَن ُ
اح َ
يح َعظ َ
11
ِ
ظروا يسو َع م ِ
اشيا َعَلى اْلَب ْح ِر ُم ْق َت ِربا ِم َن
َت ُه ُّبَ .فَل َّما َكاُنوا َنق ْد َج َّذ ُفوا َن ْح َو َخ ْم ٍ
ين أ َْو َثالَ ث َ
س َو ِع ْش ِر َ
ين َغْل َوةَ ،ن َُ َ ُ َ
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21
24
َّ ِ ِ
الس ِفيَن ُة
الس ِفيَن ِةَ .ولِْل َوْنق ِ َص َار ِت َّ
وه ِفي َّ
ال َل ُه ْم«:أََنا ُه َو ،الَ َت َخا ُفوا!»َ .فَر ُضوا أ ْ
َن َي ْقَبُل ُ
السفيَنةَ ،ف َخا ُفواَ .فَق َ
ِ
ِإَلى األَر ِ ِ
ين ِإَلْي َها" .
ض َّالتي َكاُنوا َذاه ِب َ
ْ

هاه الميجزة المالزمة إل باع الجموع أوردها متى ومرقو أي اً ونب م من (مر )11-1::1أن السيد ألزم

تالمياه أن يرابوا السبينة ويسبقوا لى اليبر ،أما هو فم ى لى الجبل ليدلي والرب ويدهم أنه سيلحق ب م

يالم بما سوف يالقونه من ريا ؟! لالباً
ولكنه لم يوضح ايف فلماذا ألزم م السيد أن يرابوا السبينة وهو ٌ
له دو اًر يميماً ذا صار المسيح ملكاً .والرب أرادهم
فكل من م تدور ُ
فالتالميا حزنوا ذ رفض المسيح المل ٌ ،
أن ييرفوا أن اليالم االبحر م طرب ،هاصق ال يدح أن نشت يه ونشت ي مجده ،بل نشت ي السماويات ،لال

قيل أن المسيح ندرف لى الجبل .فالجبا في الكتاب المقدس تشير للسماويات .أما هم فألن فكرهم ما از

أرضي فلينزلوا لى البحر ال اصق ليأخاوا درساً .وبيد أن أخاوا الدرس أتاهم المسيح ما ياً يلى البحر الم طرب
ليب موا أن م سيواج ون متايب تى في خدمت م وحيات م ولكن المسيح له سلطان يلى ال  ..فبي الميجزة
السابقة رأيناه وله سلطان يلى المادة ونراه هنا وله سلطان يلى البحر وال واء ،بل له سلطان يلى ال اليالم ف و
قد للب اليالم .بل حينما دخل المراب وصلت في الحا للبر .المسيح هنا يقو للتالميا ال ت افوا حين ي يق

اليالم ذا اان المسيح وسطوم فبي اللحمة التي يراها مناسبة يتدخل .ولما كان المساء= المساء تشمل مينى
لياب اإليمان ،أو ال الف م المسيح بسبب موضوع المل  .وأن المسيح ليو مي م .فوذا ختبى المسيح من

حياتي ف و المساء ( )01وهو المالم ( )01وهياج البحر( .)01و ذا حد

هاا نتيرب لتجربة خطيرة ا ياج

البحر .فم ضيف اإليمان ينشع بليو .وهنا بدبته رصيو سلطان ال واء أهاج رياحاً يميمة (اف )1:1ف.ياب
المسيح أدى لم ور المجرب (مر .)11-11:1ونب م أن الريح اانت ضدهم واانوا هم ميابين من الجاف

(يرب البحيرة 1كم في زمان المسيح واآلن هي 01كم وطول ا 10كم .وال.لوة 111م .أي أن يرب البحيرة

 11للوة .واان التالميا قد جدفوا مسافة 01-1:للوة أي 1-:كم بييداً ين الشاط .وبحسب مرقو فلقد
ست.رق من م هاا وقتاً طويالً ف م صاروا في ال زي الراب حين أتاهم الرب ما ياً أي الساية ال ال ة بيد

منتدف الليل ،أي اانوا يجدفون حوالي 01سايات متواصلة .والرب أتاهم اما يأتي لكل متألم ينتمره واأن داود
النبي رأي ما حد

حين قا

(مز .)00-10:011ونرى هنا سلطان المسيح يلى الريح ويلى البحر

(مر .)10-01:1المسيح اان موجوداً لكن م لم يروه بسبب ظلمة قلوب م .ربما إلختالف م ميه .وا ي اًر نحن في
ضيقاتنا نمن هللا لير موجود بسبب ظلمة قلة يماننا.

فرضوا أن يقبلوه= المينى في اليونانية أن م اانوا متل بين يلى أن يدخل السبينة .ومن مرقو نب م أن الرب
سار بمحاذاة السبينة ولم يدخل ا ،واان يبدو أنه يريد أن ييطي طمأنينة لتالمياه ،لكن م صرخوا وخافوا ذ ظنوه

في وال ت افوا ال من اليالم وال من الشيطان .فرضوا= أي
خياالً .فطمأن م بقوله أنا هو ال تخافوا= أنا ي وه ثقوا َّ
تحو خوف م لى يمان وفرحوا بوجوده مي م .ونب م من (مت )11-1::01أن بطرس طلب أن يسير يلى
َّ
الماء م له ليتأكد أنه المسيح .فأراد أن يتجاوزهم= فالرب يتراءى وقت ال يقة لندرخ له .و ذا صرخنا يدخل
فت دأ سبينتنا .وهاا ما حد

م تلمياي يمواس ذ تماهر أنه منطلق بيد يمواس وحينما ديوه ذهب مي ما
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فونبتحت أيين ما وتحو يدم يمان ما لى يمان .فالمسيح يم ر لنا داصماً أنه فوق ال يقات وفوق األمواج
ال اصجة .هو ضابع الكل .هو المتحوم في ال  .والمسيطر يلى ال  .فلماذا ال وف .و ذا ديوناه ليدخل

حياتنا ييطينا هدوء وسالم و يمان .ويوحنا البشير ي يف ميجزة أخرى أن السبينة صارت للوقت لى األرب

(مز .) 01+14:011وهواا ال من يقبل المسيح في حياته وال يرف ه يبل

اط .األمان ويحيا في سالم ونحن

يوون حالنا أف ل والبحر هاصق ولكن يسوع وسع السبينة من أن نكون في سالم زاصف بييداً ين يسوع .والحظ

أن يينا المسيح اانت يلي م في ضيق م وأنه أتى في الوقت المناسب.

ويوحنا لم ياار سير بطرس يلى الماء ،فموضوع يوحنا هو أن المسيح هو بن هللا المشب فلم ي تم باار قدة

بطرس.
22
ِ
ِ
ِِ
ين ِفي َعْب ِر اْلَب ْح ِر
ين َكاُنوا َوانقف َ
اآليات (يوَ " -:)22–22 :6وِفي اْل َغد َل َّما َأرَى اْل َج ْم ُا َّالذ َ
ِ
ُخرى ِسوى و ِ
الس ِفيَن َة َم َا
اح َدةٍَ ،و ِهي ِتْل َك َّال ِتي َد َخَل َها َتالَ ِمي ُذ ُهَ ،وأ َّ
َن َي ُسو َع َل ْم َي ْد ُخ ِل َّ
َ َ
َسفيَن ٌة أ ْ َ
َ
27
طب ِرَّي َة ِإَلى ُنقر ِب اْلمو ِض ِا َّال ِذي أ ََكُلوا ِف ِ
ِ
ِ
الر ُّب.
يه اْل ُخْب َزِ ،إ ْذ َش َكَر َّ
َْ
ْ
اء ْت ُس ُف ٌن م ْن َ َ
َتالَمي ُذ ُه َو ْح َد ُه ْمَ .غْيَر أََّن ُه َج َ
وم َي ْطُلُبو َن
َ 20فَل َّما َأرَى اْل َج ْم ُا أ َّ
اق َوالَ َتالَ ِمي ُذ ُهَ ،د َخُلوا ُه ْم أَْيضا ُّ
س ُه َو ُهَن َ
اءوا ِإَلى َك ْف ِرَن ُ
َن َي ُسو َع َلْي َ
الس ُف َن َو َج ُ
اح َ
26
ِ
يسو َع21 .وَل َّما وجُد ِ
ِ
ق
ق اْل َح َّ
ال«:اْل َح َّ
وه في َعْب ِر اْلَب ْح ِرَ ،نقاُلوا َل ُهَ«:يا ُم َعل ُمَ ،م َتى صْر َت ُهَنا؟» أ َ
َ ََ ُ
َُ
َج َاب ُه ْم َي ُسو ُع َوَنق َ
22
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ات ،بل أل ََّن ُكم أ ََكْل ُتم م َن اْل ُخْب ِز َف َش ِب ْع ُتم .ا ْعمُلوا الَ ل َّ
لط َعامِ اْلَبائد،
س أل ََّن ُك ْم َأرَْي ُت ْم َ
ول َل ُك ْم :أَْن ُت ْم َت ْطُلُبوَنني َلْي َ
آي ٍ َ ْ
ْ
ْ
ْ
أَ ُنق ُ
َ
ِ
ِ ِ ِ ِ ِ َّ ِ
ِ َّ
يكم ْاب ُن ِ
اإل ْن َس ِ
اآلب َنق ْد َخ َت َم ُه»".
ان ،أل َّ
هللا ُ
َن ه َذا ُ
َب ْل للط َعامِ اْلَبانقي لْل َحَياة األََبدَّية الذي ُي ْعط ُ ُ
الجموع مازالت تحاصر يسوع ليل ا تنجح أن تجيله ملكاً .غير أنه جاءت سفن= بيض السبن جنحت نتيجة

اق
أََّن ُه َل ْم َت ُك ْن ُهَن َ
َتالَ ِم ِ
يذ ِه َب ْل َم َضى

ياصبة األمو ،أو أن الريح التي ياكست سبينة التالميا في تجاه ا لرباً سايدت السبن المتج ة رقاً .فلما

لم تجد الجموع الاين بيوا باألمو ،يسوع ،رابوا هاه السبن التي تدادف أن م وجدوها يلى البر الشرقي ربما

لجنوح ا ،ورجيوا لى ابرناحوم ليبح وا ين المسيح ،فلما وجدوه زدادت حيرت م ايف وصل؟ فليو هناك سوى

مساء ألنه طويل ومحبوف بالم اطر وم جور ومملوء ص و اًر
طريقين  ]0الطريق البري ويستحيل أن يسير فيه
ً
 ]1أن يراب سبينة وهم لم يروه يراب سبينة .ولالباً ف م سألوا تالمياه ويرفوا قدة سيره يلى الماء فوزداد
يجاب م .متى صرت هنا= هم يريدون ب اا الساا أن يوشف ل م سر قوته ،والمسيح لم ي برهم أنه سار يلى

الماء هرباً من المجد الااتي .ولكن ال حماس م لم ي رج ين المحيع السياسي والمادي لال بدأ المسيح يدحح
ل م مباهيم م حتى يعملوا ال للطعام البائد ..فبوت م يلى أفكارهم المادية ألنكم أكلتم من الخبز فشبعتم .هدف
الميجزة أن ييرفوا من هو فيأتوا ليه لش ده المشب  ،لكن لم تب موا من أنا بل طلبتم المزيد من الماديات.

تطلبونني ال لآليات= أي تطلبونني بسبب الميجزة وليو ألنكم كتشبتم من أنا .فكلمة آية تشير ليمل ييلن ين
الش ص .ذاً المينى تطلبونني ال لش دي بل ليطاياي .وهاه مازالت مشولتنا أننا ننش.ل بيطايا المسيح ين
ص المسيح .والحظ أن هللا ييطينا الطيام الجسدي حتى لو لم نطلبه .لكن الطيام الباقي يلينا أن نجاهد

ألجله .يلينا أن ال ننش.ل بالماديات فاألهم أن هللا ييطينا ذاته .هناك خطأ اص أن يتحو المسيح في ف منا
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ليدبح وسيلة وليو لاية .ولكن المسيح يدن الميجزات لي ير فينا اإليمان به وبش ده المشب وباإليمان

ستكون لنا حياة أف ل .و ذا ف منا هاا فكل طلب نطلبه ييطيه هللا لنا ن اان له نب في زيادة يماننا ،ولكن ن
لم يون اال

فسيشابه ملء بطون الجليليين بالطيام الباصد وقوله بيتم هنا تيني ملء البطون .أما ما يريده

المسيح لنا أن نمتل .منه اما جاءت المة ب في دية ( .)01ف و يشب األروا والنبوس ويمألنا فرحاً ف الً
ين أنه يشب البطون .فلنطلب من هللا ،فوذا لم ييطنا يوون رف ه اإلستجابة ألن ستجابة هاا الطلب لن تبيد
في زيادة يماننا حتى لو اان طلب باء مريض .وقوله بائد= ف و يتحلل وألن اليالم اله سيبيد .يلى أن هللا

مسعو أي اً ين هاا الباصد وييطيه لنا .الم م أال ننش.ل به ينه .أما البانقي= ف و ما سييطي أجسادنا قيامة

في األبدية وديمومة .وهو ال يبنى وال يت.ير ذاً هو هللا خبز الحياة .ليس ألنكم رأيتم آيات= رأيتم هنا تيني

أدراتم من أنا ،و ستبدتم من الميجزة بطريقة صحيحة أي ف متم القدد من اآلية .فالميجزة هدف ا أن نيرف

ص المسيح و ده الاى يشبينا فرحاً .ألن هذا اآلب نقد ختمه= ختمه أي امن ختم يلى وثيقة أن المسيح

وميزه ين أي أحد دخر (ر  .)0-1:1وختمه أي اً يشير ألن اآلب يينه
بنه ،وختمه أي د له اآلب بقداسته َّ
للابح وبالتالي يينه ليوون طياماً وخب اًز للحياة األبدية ،فال راف التي اانت تقدم ااباصح اانت تبحص أوالً من
الك نة ثم ي تم ا الك نة أن ا بال ييب وصالحة لتقدم اابيحة .وهنا نسم ألو مرة قوله هللا اآلب ،فبابيحة

اإلبن سيدير هللا أباً لجمي المامنين .وقوله اآلب نقد ختمه هى نبس ا "فالاي قدسه االب" (يو)01 : 01
والمينى اآلب خدده لابيحة الدليب.

21
21
ِ
ال َل ُه ْم«:ه َذا
اآليات (يوَ " -:)04 –21 :6فَقاُلوا َل ُهَ «:ما َذا َن ْف َع ُل َح َّتى َن ْع َم َل أ ْ
ال هللا؟» أ َ
َج َ
اب َي ُسو ُع َوَنق َ
َع َم َ
74
ِ
ِ
آي ٍة َت ْصَن ُا لَِنَرى َوُن ْؤ ِم َن ِب َك؟ َما َذا َت ْع َم ُل؟
ُه َو َع َم ُل هللا :أ ْ
َن ُت ْؤ ِمُنوا ِب َّالذي ُه َو أَْر َسَل ُه»َ .فَقاُلوا َل ُهَ «:فأََّي َة َ
71
ِ
السم ِ
ِ
ِ
اء ِلَيأ ُْكُلوا».
َع َ
ط ُ
وب :أََّن ُه أ ْ
آب ُاؤَنا أ ََكُلوا اْل َم َّن في اْلَب ِرَّيةَ ،ك َما ُه َو َم ْك ُت ٌ
َ
اه ْم ُخْب از م َن َّ َ
72
السم ِ
ِ
يك ُم اْل ُخْب َز
ق اْل َح َّ
ال َل ُه ْم َي ُسو ُع«:اْل َح َّ
َع َ
اءَ ،ب ْل أَِبي ُي ْع ِط ُ
طُ
وسى أ ْ
ول َل ُك ْمَ :لْي َ
س ُم َ
ق أَ ُنق ُ
َفَق َ
اك ُم اْل ُخْب َز م َن َّ َ
70
ِ
ِ
الن ِازل ِمن َّ ِ
السم ِ
ِِ ِ
ِ
َع ِطَنا
اء77 ،أل َّ
الس َماء اْل َواه ُب َحَياة لْل َعاَلمِ»َ .فَقاُلوا َل ُهَ«:يا َسِيُد ،أ ْ
َن ُخْب َز هللا ُه َو َّ ُ َ
اْل َحقيق َّي م َن َّ َ
ين ه َذا اْل ُخب َز»َ 71 .فَقال َلهم يسوع«:أََنا هو ُخب ُز اْلحي ِ
اةَ .م ْن ُي ْق ِب ْل ِإَل َّي َفالَ َي ُجو ُعَ ،و َم ْن ُي ْؤ ِم ْن ِبي َفالَ
ِفي ُك ِل ِح ٍ
َ ُْ َُ ُ
َُ ْ
ْ
ََ
72
ِ ِ
ِ ِ 76
اآلب َفِإَل َّي ُي ْق ِب ُلَ ،و َم ْن
َي ْع َ
طُ
ش أََبداَ .ولكني ُنقْل ُ َل ُك ْمِ :إَّن ُك ْم َنق ْد َأرَْي ُت ُموِنيَ ،وَل ْس ُت ْم ُت ْؤ ِمُنو َنُ .ك ُّل َما ُي ْعطيني ُ
ُخ ِرجه َخ ِارجا71 .أل َِني َنق ْد َن َزْل ُ ِمن َّ ِ
َع َم َل َم ِش َيئ ِتيَ ،ب ْل َم ِش َيئ َة َّال ِذي أَْر َسَل ِني.
ُي ْق ِب ْل ِإَل َّي الَ أ ْ ْ ُ
س أل ْ
َ
الس َماءَ ،لْي َ
71و ِ
َن ُك َّل ما أَع َ ِ
ف ِمْن ُه َشيئا ،بل أ ُِنقيم ُه ِفي اْليومِ األ ِ
هذ ِه م ِش َيئ ُة ِ
َخ ِ
َن
ير04 .أل َّ
اآلب َّال ِذي أَْر َسَل ِني :أ َّ
طاني الَ أُْتلِ ُ
َ ْ
َْ
َ
ْ َْ ُ
َ
ِ ِِ
ِ
ِ
ِ
ن
يم ُه ِفي اْلَي ْومِ
هذ ِه ِهي َم ِش َيئ ُة َّال ِذي أَْر َسَل ِني :أ َّ
َن ُك َّل َم ْن َيَرى ْ
االب َن َوُي ْؤم ُن به َت ُكو ُ َل ُه َحَيا ٌة أََبدَّيةٌَ ،وأََنا أُنق ُ
َ
األ ِ
َخ ِ
ير»".

آية ( يوَ 21" -:)21 :6فَقاُلوا َله«:ما َذا َن ْفعل ح َّتى َنعمل أَعمال ِ
هللا؟»".
َُ َ
َْ َ َْ َ
ُ َ
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في اآلية السابقة قا السيد يملوا وهنا يسألون ماذا نبيل .وساال م يبدو أنه في محله ولكن في نيت م ماذا نبيل

لنتحرر من الرومان ونسود اليالم ،أو ماذا نبيل من األيما الطقسية حتى يتم لنا هاا ،ف ل الناموس ناقص

ليسألوا ين  .دخر؟! أو هم يريدون يمالً يرضون به هللا يادونه ليدخلوا الحياة األبدية .فالي ود تدوروا أن
ال ال

هو بأيمال م هم فقع  .لال

نجد المسيح هنا يدحح مباهيم م ويقو ل م  ...أن دخو الحياة

األبدية هو يمل ييمله هللا بأن يرسل بنه ،لييد لنا موانا بدخو جسده للسماء .لال

أجاب م المسيح أن

المطلوب ليو أيما بل يمان به ،وأن اليمل هو يمل هللا وليو يمل م هم .اليمل بدون يمان بالمسيح ال
يرضي هللا .اإليمان المقرون باأليما الدالحة رط أساسي للحياة األبدية .فاإليمان مدخل وبدونه ال حياة م

هللا وال حياة أبدية .وبيد ذل البد من األيما والج اد  ،ومن يامن ويجاهد ييطيه المسيح حياته وييمل فيه.

ومن ييمل وحده بدون المسيح يجد األيما

ثقيلة .بل أن األيما

وللمامنين بالمسيح نجد نيره هين وحمل الوصية خبيف.

بدون ايمان الفاصدة من ا لل ال

.

21
ِ
َن ُت ْؤ ِمُنوا ِب َّال ِذي ُه َو أَْر َسَل ُه»".
ال َل ُه ْم«:ه َذا ُه َو َع َم ُل هللا :أ ْ
آية ( يو " -:)21 :6أ َ
َج َ
اب َي ُسو ُع َوَنق َ
المسيح يوشف ل م أن هدف ميجزاته هو اإليمان البسيع وليو ثارة وت م في المل  .وعمل هللا= أنه أرسل

ل م المسيح الم لص وما يلي م سوى اإليمان به فاإليمان به هو يمل في حد ذاته ،فالناموس أر دهم للمسيح.

وال ال

يت من الشب والحرية والحياة الروحية وال ال

من الموت .وهم سألوا ين أيما والمسيح أجاب

بقوله يمل واحد هو اإليمان به .فالمسيح يدحح تجاه أفكارهم وال يستبد يمل بيمل دخر .والمسيح ب اا يشير

ألن م لم يامنوا به بيد الميجزة .ولنالحظ أهمية األيما بيد اإليمان بالمسيح .لكن بدون اإليمان بالمسيح فأي

يمل نيمله هو بال قيمة.

71
74
ِ
آب ُاؤَنا أ ََكُلوا اْل َم َّن ِفي
آي ٍة َت ْصَن ُا لَنَرى َوُن ْؤ ِم َن ِب َك؟ َما َذا َت ْع َم ُل؟ َ
اآليات (يوَ " -:)71–74 :6فَقاُلوا َل ُهَ «:فأََّي َة َ
ِ
السم ِ
ِ
اء ِلَيأ ُْكُلوا»".
َع َ
ط ُ
وب :أََّن ُه أ ْ
اْلَب ِرَّيةَ ،ك َما ُه َو َم ْك ُت ٌ
اه ْم ُخْب از م َن َّ َ

لقد أروا ميجزة

باع الجموع وسميوا ين سيره يلى الماء وهم أرادوا أن يندبوه ملكاً ،وم هاا يطلبون ديات

أخرى ،واان هاا لالباً بسبب تشوي البريسيين فيه .ولالباً اان هاا الحوار في المجم في ابرناحوم  ،وساال م
ين المن راج ألن الي ود اانوا ييتقدون أن المسيا سينز ل م مناً من السماء ليشبي م اما يمل موسى،
وسيوون هاا يالمة أنه المسيا .ولم يب موا أن المسيح سيوون ل م خب اًز سماوياً (كان نزو المن أيمم ميجزة

يند الي ود) هم أرادوا خب اًز من السماء ال األيام لتدير حيات م س لة فيامنوا به .ول.ن نتدور أنه ن اان هللا
يحبني فالبد أن ييطيني ما أريد.
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72
ول َل ُك ْم:
ق اْل َح َّ
ال َل ُه ْم َي ُسو ُع«:اْل َح َّ
ق أَ ُنق ُ
اآليات (يوَ " -:)77–72 :6فَق َ
ِ 77
َن ُخب َز ِ
ِ
يكم اْل ُخب َز اْلح ِق ِ
َّ ِ
ِ
هللا ُه َو
يق َّي ِم َن َّ
َ
الس َماء ،أل َّ ْ
ْ
الس َماءَ ،ب ْل أَبي ُي ْعط ُ ُ
لِْل َعاَلمِ»".

اك ُم اْل ُخْب َز ِم َن
َع َ
طُ
وسى أ ْ
َلْي َ
س ُم َ
اء اْلو ِ
السم ِ
ِ
َّ
اه ُب َحَياة
َ
الن ِاز ُل م َن َّ َ

ليس موسى= فموسى اان واسطة .لكن المددر هو هللا .أبي يعطيكم= ييطي هنا م ارع مستمر .أي اآلب
أرسلني وأنا ال بز الحقيقي وليو أي ميجزة .المسيح هنا يشر أن المن لم يون ال رم اًز له ،وهو ال بز الحقيقي

الاي نز من السماء .واما أرسل هللا المن لموسي ،هواا أرسل المسيح ل م اآلن خب اًز حقيقياً .ذاً المن اان
رم اًز .والمة حقيقي أي ييطى حياة أبدية وليو اال بز اليادى من يأكله يموت بيد حين .خبز هللا= هم يطلبون
خب اًز ينزله ل م هللا من السماء بواسطة المسيح .والمسيح يولم م ين خبز حقيقي من هللا ومقدم لى هللا وال ينتن
وي َدود االمن وال يتحو وال ينت ي وهو المشب حقيقة .أما خبز اليالم فمن يأكله يجوع ،ويموت ولكن المسيح من
ُ
يأكله يحيا لألبد( .هاا مينى المة حقيقي ،وبنبو المب وم فالمسيح هو النور الحقيقى ف و نور أزلى أبدى أما
الشمو فسيأتى يلي ا يوم وتنطب .).النازل= في األصل اليوناني داصم النزو  ،ف و موجود في السماء قبل

تجسده .والمن م ما اان ميجزة ف و مجرد طيام للجوف ،والمسيح يريد أن يبيد ين أذهان م ما َيَل َق في ا من
أفكار مادية جسدانية .وما از هاا البكر الي ودي أي الشب الجسدي ايالمة للمسيح  ،موجود يند أصحاب

ماهب األلف سنة ،أما المسيح فيشر أن يطاياه األهم هي يلى مستوى الرو  ،ول اا أتى وتجسد .الواهب حياة

للعالم= بينما أن المن اان للي ود فقع .وهو ييطي حياة بينما أن من أكلوا المن ماتوا.

70
ين ه َذا اْل ُخْب َز»".
َع ِطَنا ِفي ُك ِل ِح ٍ
آية ( يوَ " -:)70 :6فَقاُلوا َل ُهَ«:يا َسِيُد ،أ ْ
نبو ساا السامرية ،ف م يريدون خب اًز بال مشقة ،هم ظنوه خب اًز ينز من السماء بال ج د ال يوم االمن. .

وبينما يترفت السامرية ب طيت ا ألن ا منكسرة وتيرف أن ا خاطعة ،من ابرياء الي ود وبرهم الااتى من اإليتراف

بوحتياج م فوندرفوا فارلين (ر .)01 ، 01 : 0

آية ( يوَ 71" -:)71 :6فَقال َلهم يسوع«:أََنا هو ُخب ُز اْلحي ِ
اةَ .م ْن ُي ْق ِب ْل ِإَل َّي َفالَ َي ُجو ُعَ ،و َم ْن ُي ْؤ ِم ْن ِبي َفالَ
َ ُْ َُ ُ
َُ ْ
ََ
ش أََبدا" .
َي ْع َ
طُ
قبل ذل اان يقو خبز هللا لكنه هنا أوضح أنه هو خبز الحياة أنا هو خبز الحياة .فالمسيح هو خبز ييطيه

هللا الاى يريد أن ييطى حياة لإلنسان .والمسيح يولم دارسين للي د القديم سميوا ين جرة الحياة (ت +4:1
 )11:0فتيبير الحياة فى مسام الي ود يينى الحياة األبدية امن يأكل من جرة الحياة .وسميوا ين ا أي اً في

(أم + 01+00:0أم +01:00مز )4-1:01وتبسير هاا نجده في (ر  .)1+0:11 +1:1والمسيح هنا يقدم
هاا يينى أنه يسدد ال حتياجاتنا فال نحتاج لى أحد ليره .نأكله

إلى فال يجوع
نبسه مأكالً ومشرباً .من يقبل َّ
ونشربه هنا بالسر ،وهناك في األبدية نشب ونرتوي فيه بالحق لى األبد .فالمسيح هو جرة الحياة من يأكله يحيا
لألبد فجسده فيه حياة أبدية .ونرى السامرية وقد رتوت فيالً بيد أن دمنت بالمسيح ف و ال ي يب رجاء من يقبل
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ليه .ولكن المسيح يرف أن الجليليين لن يقبلوه ولن يامنوا به ألن م ال يريدون يطايا روحية .من يؤمن بي ال

يجوع (ف و خبز الحياة) وال يعطش (ف و ماء الحياة اما قا للسامرية)  .وهاا يينى أن المسيح يرسل الرو

الي ويشرب من دمن بي اما
القدس لكل من يامن به فيرتوى" ،وقف يسوع ونادى قاصال ان يطش احد فليقبل َّ
قا الكتاب تجري من بطنه ان ار ماء حي .قا هاا ين الرو الاي اان المامنون به مزميين ان يقبلوه.الن

الرو القدس لم يون قد ايطي بيد.الن يسوع لم يون قد مجد بيد" (يو . )04 - 01 : 1والشرط أن نقبل إليه

أي نامن ونددق ،ونتحرك ونأخا خطوة ناحية المسيح بو تياق .يؤمن بي= موقف القلب الداخلي وال مير.
والتحرك نحو المسيح مرتبع باإليمان .المسيح هنا يحو نمرهم من أ ياء يأخاوها منه لى

ده والشب به

هو.
آية ( يو76" -:)76 :6و ِ
لك ِني ُنقْل ُ َل ُك ْمِ :إَّن ُك ْم َنق ْد َأرَْي ُت ُموِنيَ ،وَل ْس ُت ْم ُت ْؤ ِمُنو َن" .
َ
فكل ما يريدونه مطالب دنيوية ،خبز ناز من السماء بدون ج د .نقد رأيتموني= وهاا يدين م أن م أروا المسيح
و أروا وج ه المقدس وهيعته اإلل ية و أروا ميجزاته وسميوا أقواله وم هاا لم يامنوا .وذل ألن

وة الجسد وتيمم

المييشة والمطالب والرلبات الش دية المتيارضة م رادة هللا تتلف البديرة الداخلية فال يرى اإلنسان الحقيقة.
هاا يتلف حواس اإلنسان الروحية فال يتيرف يلى المسيح .والمدخل لحل هاه المشولة أن يتيلم اإلنسان مينى

صالة "لتكن مشيعت " .
72
ِ ِ
ُخ ِر ْج ُه َخ ِارجا.
اآلب َفِإَل َّي ُي ْق ِب ُلَ ،و َم ْن ُي ْق ِب ْل ِإَل َّي الَ أ ْ
آية ( يوُ " -:)72 :6ك ُّل َما ُي ْعطيني ُ
كل ما يعطيني اآلب= هنا نرى دور هللا في يمان اإلنسان فاهلل يجاب اإلنسان ليامن .فاهلل يريد أن جمي الناس

ي لدون0( "...تى . )1 : 1ولكن لإلنسان حريته في أن يقبل .وهللا يحاو م ال واحد باإلقناع واإللحا

يلى ف.لبت" ( ر . )1 : 11وهاا يمل الرو القدس "وليو احد يقدر ان يقو
"أقنيتنى يا رب فوقتنيت وألححت َّ
كل..
يسوع رب اال بالرو القدس" (0كو . )0 : 01ومن يتجاوب م ديوة الرو القدس وال يياند ُيقبل للمسيحُّ .
لى يقبل بالمبرد .فيالقتنا م المسيح يالقة فردية ايريو بيروسه .ولكن المسيح
فإلى يقبل ال بالجم و َّ
َّ
يجمينا النا في وحدة واحدة متكاملة .ال أخرجه خارجا= في أصل ا اليوناني يستحيل بأي حا أن أخرجه.
وبالتالي ف االء الي ود لم يأتوا للمسيح ولم يامنوا به فرف

م اآلب وطردهم ألن م لم يامنوا بالمسيح وال قبلوه.

(أف ):-0:0كل ما يعطيني اآلب .فمن ييطيه اآلب لإلبن يجيله االبن جزءا من جسده وي.طيه بدمه (قارن
م تبسير يو . )1 : 01ومن الاي ي رجه خارجاً ،الشيطان ومن ليو يلي م ثوب اليرس (يرس بن المل ) .
ذاً حتى ال أكون خارجاً  ،فالمطلوب منى  ]0اإليمان  ]1التوبة.
اآليات (يو71" -:)71–71 :6أل َِني َنق ْد َن َزْل ُ ِمن َّ ِ
َع َم َل َم ِش َيئ ِتيَ ،ب ْل َم ِش َيئ َة َّال ِذي أَْر َسَل ِني.
س أل ْ
َ
الس َماءَ ،لْي َ
ِ 71
َن ُك َّل ما أَع َ ِ
ف ِمْن ُه َشيئا ،بل أ ُِنقيم ُه ِفي اْليومِ األ ِ
هذ ِه م ِش َيئ ُة ِ
َخ ِ
ير" .
اآلب َّال ِذي أَْر َسَل ِني :أ َّ
طاني الَ أُْتلِ ُ
َ ْ
َْ
ْ َْ ُ
َو َ
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مشيعة ا آلب الاي أرسل المسيح أن ي ب الحياة األبدية لكل من يامن ،وهاا يومل قوله في دية ( )01أن من
يقبل ليه ال ي رجه خارجاً ،وي يف هنا أنه لن يتلف ف و سيحبمه أمام هجمات اليدو الشرير .اان ساال م في

دية ( )01ماذا تعمل .وهنا نسم أنه ييمل مشيعة اآلب أن ال يتلف أحد بل يقيمه (يقيمه تكررت 1مرات) .ف اه
مشيعة اآلب أن الجمي ي لدون وتكون ل م حياة أبدية .لال فالمسيح ال يرفض من يأتي ليه.

َن ِ
االب َن َوُي ْؤ ِم ُن ِب ِه َت ُكو ُن َل ُه َحَيا ٌة
هذ ِه ِهي َم ِش َيئ ُة َّال ِذي أَْر َسَل ِني :أ َّ
آية ( يو04" -:)04 :6أل َّ
َن ُك َّل َم ْن َيَرى ْ
َ
أَب ِدَّيةٌ ،وأََنا أ ُِنقيم ُه ِفي اْليومِ األ ِ
َخ ِ
ير»".
َْ
َ
َ
ُ
كل ما م ى اان رد المسيح يلى الجليليين "ماذا نيمل" والمسيح يشر أن اليمل هو يمل هللا وليو يمل م

هم .وال ما هو مطلوب من م أن يددقوا ويامنوا بالمسيح .وال من ال يامن يوون قد رفض مشيعة هللا اآلب.

فال ال متوقف ذاً يلى رادتي .كل من يرى اإلبن= ليو باليين البشرية ولكن ا ر ية بالقلب والبكر الروحي
فالي ود رأوه ولم يامنوا ونحن لم نراه بالجسد لكن نامن به .والبد أن نرى اإلبن هواا أوالً حتى نامن به فنحن لن

نامن ال بمن نيرفه ون ق فيه .وهاا يأتي بالتأمل في المة هللا الموتوبة في الكتاب المقدس ،فنرى اإلبن المة هللا

بر ية يقلية ييطي ا لنا الرو القدس "الاى يأخا من المسيح وي برنا" (يو ، )01 : 01فنامن به ثم نشب به

ونرتوي .والكلمة يرى باليونانية تشير لر ية الحقاصق اإلل ية حيث يستنير البكر بالنور اإلل ي الداخلي .ومن يرى

المسيح هواا تكون له حياة وقيامة .حياة أبدية= تبدأ من هنا يلى األرب .بالميمودية ثم بال بات في المسيح
في وأنا فيوم" (يو )1:0:وهاا قطياً بالتوبة والتناو من جسد الرب ودمه.
" ثبتوا َّ

01
ِ
َّ ِ
السم ِ
ِ
اء».
ان اْلَي ُه ُ
اآليات (يوَ " -:)21 –01 :6ف َك َ
ود َي َت َذ َّمُرو َن َعَلْيه أل ََّن ُه َنق َ
ال«:أََنا ُه َو اْل ُخْب ُز الذي َن َز َل م َن َّ َ
02
ِ ِِ
ِ
ول ه َذاِ :إِني َن َزْل ُ ِم َن
فَّ ،الذي َن ْح ُن َع ِارُفو َن ِبأَِبيه َوأُمه؟ َف َكْي َ
وس َ
َوَنقاُلوا« :أََلْي َ
س ه َذا ُه َو َي ُسو َع ْب َن ُي ُ
ف َيُق ُ
07
ِ
ِ 00
ِ
َّ ِ
اآلب
َحٌد أ ْ
يما َبْيَن ُك ْم .الَ َي ْقدُر أ َ
الس َماء؟» َفأ َ
َن ُي ْق ِب َل ِإَل َّي ِإ ْن َل ْم َي ْج َتذْب ُه ُ
َج َ
اب َي ُسو ُع َوَنق َ
ال َل ُه ْم«:الَ َت َت َذ َّمُروا ف َ
اء :وي ُكو ُن اْلج ِميا م َتعلِ ِمين ِمن ِ
ِ
يرِ01 .إَّنه م ْك ُت ِ
َّال ِذي أَرسَل ِني ،وأََنا أ ُِنقيم ُه ِفي اْليومِ األ ِ
َخ ِ
هللاَ .ف ُك ُّل
َ ُ ُ َ َ َ
َْ
ُ َ ٌ
وب في األَ ْن ِبَي َ َ
َ
َْ
ُ
02
06
ِ
َّ ِ ِ
َّ
م ْن س ِم َا ِم َن ِ
ق
س أ َّ
اآلب .اَْل َح َّ
َن أ َ
اآلب َوَت َعل َم ُي ْق ِب ُل ِإَل َّيَ .لْي َ
اآلب ِإالَّ الذي م َن هللا .ه َذا َنق ْد َأرَى َ
َحدا َأرَى َ
َ َ
01
01
ِ
ِ
َكُلوا اْل َم َّن ِفي اْلَب ِرَّي ِة َو َم ُاتوا.
اْل َح َّ
آب ُاؤُك ْم أ َ
ول َل ُك ْمَ :م ْن ُي ْؤ ِم ُن ِبي َفَل ُه َحَيا ٌة أََبدَّيةٌ .أََنا ُه َو ُخْب ُز اْل َحَياةَ .
ق أَ ُنق ُ
14
السم ِ
ِ
اء ،لِ َكي َيأ ُْك َل ِمْن ُه ِ
َّ
وت11 .أََنا ُه َو اْل ُخْب ُز اْل َح ُّي َّال ِذي َن َز َل ِم َن
ان َوالَ َي ُم َ
اإل ْن َس ُ
ه َذا ُه َو اْل ُخْب ُز الن ِاز ُل م َن َّ َ
ْ
ِ
ِ
اءِ .إن أ ََكل أَحٌد ِمن ه َذا اْل ُخب ِز يحيا ِإَلى األَب ِد .واْل ُخب ُز َّال ِذي أََنا أ ِ
ِ ِ
َج ِل
َّ
الس َم ِ ْ َ َ ْ
ُعطي ُه َو َج َسدي َّالذي أَْبذُل ُه م ْن أ ْ
ْ
َ َ ْ
ْ َ َْ
17
12
ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ال َل ُه ْم
ف َي ْقدُر ه َذا أ ْ
اص َم اْلَي ُه ُ
ينَ «:كْي َ
ود َب ْع ُض ُه ْم َب ْعضا َنقائل َ
َحَياة اْل َعاَلمِ»َ .ف َخ َ
َن ُي ْعطَيَنا َج َس َد ُه لَنأ ُْك َل؟» َفَق َ
ول َل ُك ْمِ :إ ْن َل ْم َتأ ُْكُلوا َج َس َد ْاب ِن ِ
اإل ْن َس ِ
يك ْمَ 10 .م ْن َيأ ُْك ُل
ق اْل َح َّ
َي ُسو ُع«:اْل َح َّ
س َل ُك ْم َحَيا ٌة ِف ُ
ان َوَت ْشَرُبوا َد َم ُهَ ،فَلْي َ
ق أَ ُنق ُ
جس ِدي وي ْشرب َد ِمي َفَل ُه حيا ٌة أَب ِدَّيةٌ ،وأََنا أ ُِنقيم ُه ِفي اْليومِ األ ِ
َخ ِ
َن َج َس ِدي َمأ َْك ٌل َحق÷ َوَد ِمي َم ْشَر ٌب
ير11 ،أل َّ
َْ
ََ َ
َ
ََ َ ُ
ََ
ُ
12
16
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اآلب اْل َح ُّيَ ،وأََنا َح ٌّي ِب ِ
اآلبَ ،ف َم ْن
َحقَ .م ْن َيأ ُْك ْل َج َسدي َوَي ْشَر ْب َدمي َي ْاُب ْ ف َّي َوأََنا فيهَ .ك َما أَْر َسَلني ُ
يأ ُْكْل ِني َفهو يحيا ِبي11 .ه َذا هو اْل ُخب ُز َّال ِذي َن َزل ِمن َّ ِ
آب ُاؤُك ُم اْل َم َّن َو َم ُاتواَ .م ْن َيأ ُْك ْل ه َذا
َ َ
ْ
س َك َما أ ََك َل َ
َُ َ َْ
َ
الس َماءَ .لْي َ
َُ
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اْل ُخب َز َفِإَّنه يحيا ِإَلى األَب ِد»َ 11 .نقال ه َذا ِفي اْلمجم ِا وهو يعلِم ِفي َك ْف ِرَناحومَ 64 .فَقال َك ِايرو َن ِمن َتالَ ِم ِ
يذ ِهِ ،إ ْذ
ْ
ْ
َ
ُ َ َْ
َ ُ
َ
ُ َ
َ ْ َ َ َُ ُ َ ُ
61
ِ
َن َتالَ ِمي َذ ُه َي َت َذ َّمُرو َن َعَلى ه َذا،
َن َي ْس َم َع ُه؟» َف َعلِ َم َي ُسو ُع ِفي َن ْف ِس ِه أ َّ
َس ِم ُعواِ«:إ َّن ه َذا اْل َكالَ َم َص ْع ٌب! َم ْن َي ْقدُر أ ْ
67
ِ
ال َل ُه ْم«:أَه َذا ُي ْع ِاُرُك ْم؟ َ 62فِإ ْن َأرَْي ُتم ْاب َن ِ
اإل ْن َس ِ
َما
وح ُه َو َّال ِذي ُي ْحِيي .أ َّ
ان َصاعدا ِإَلى َحْي ُث َك َ
ان أ ََّوال! اَ ُّلر ُ
َفَق َ
ُ
َّ ِ
ُكلِم ُكم ِب ِه هو روح وحيا ٌة60 ،و ِ
َن َي ُسو َع ِم َن
لك ْن ِمْن ُك ْم َنق ْوٌم الَ ُي ْؤ ِمُنو َن» .أل َّ
اْل َج َسُد َفالَ ُي ِف ُ
َُ ُ ٌ َ َ َ
َ
يد َشْيئا .اَْل َكالَ ُم الذي أ َ ُ ْ
ِ
اْلب ْد ِء علِم م ْن ُهم َّال ِذين الَ ي ْؤ ِمُنو َن ،وم ْن ُهو َّال ِذي يسلِم ُهَ 61 .فَق ِ
َن َيأ ِْتي
َحٌد أ ْ
ال«:له َذا ُنقْل ُ َل ُك ْمِ :إَّن ُه الَ َي ْقدُر أ َ
َ ُ
ََ َ
َ
ُ
َُ ُ
َ َ َ َ
َ
66
ِِ
ِ
ِ
ودوا َي ْم ُشو َن َم َع ُه.
ِإَل َّي ِإ ْن َل ْم ُي ْع َ
ط ِم ْن أَِبي»ِ .م ْن ه َذا اْل َوْنق َر َج َا َكا ُيرو َن ِم ْن َتالَ ِميذه ِإَلى اْل َوَر ِاءَ ،وَل ْم َي ُع ُ
61
62
سَ«:ي َار ُّبِ ،إَلى َم ْن
يدو َن أ ْ
ال َي ُسو ُع لِال ْثَن ْي َع َشَر«:أََل َعَّل ُك ْم أَْن ُت ْم أَْيضا ُت ِر ُ
َج َاب ُه ِس ْم َع ُ
َن َت ْم ُضوا؟» َفأ َ
ان ُب ْطُر ُ
َفَق َ
24
61
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
َج َاب ُه ْم
يح ْاب ُن هللا اْل َح ِي» .أ َ
آمَّنا َو َعَرْفَنا أََّن َك أَْن َ اْل َمس ُ
َن ْذ َه ُب؟ َكالَ ُم اْل َحَياة األََبدَّية عْن َد َقَ ،وَن ْح ُن َنق ْد َ
21
اإلس َخري ِ
يسوع«:أََلي ِ
اخ َترُت ُكم ،اال ْثَني ع َشر؟ وو ِ
وط ِي،
احٌد ِمْن ُك ْم َشْي َ
طٌ
ال َع ْن َي ُهوَذا ِس ْم َع َ
ان ِ ْ ْ ُ
ْ َ َ ََ
َُ ُ ْ َ
س أَني أََنا ْ ْ ْ
ان!» َنق َ
َن يسلِم ُه ،و ُهو و ِ
احٌد ِم َن اال ْثَني َع َشَر".
أل َّ
َن ه َذا َك َ
ان ُم ْزِمعا أ ْ ُ َ َ َ َ َ
ْ
01
ان
اآليات (يوَ " -:)02–01 :6ف َك َ
02
س ه َذا ُه َو َي ُسو َع ْب َن
َوَنقاُلوا« :أََلْي َ
السم ِ
اء؟»".
َّ َ

ِ
َّ ِ
السم ِ
ِ
اء».
اْلَي ُه ُ
ود َي َت َذ َّمُرو َن َعَلْيه أل ََّن ُه َنق َ
ال«:أََنا ُه َو اْل ُخْب ُز الذي َن َز َل م َن َّ َ
ِ ِِ
ِ
ول ه َذاِ :إِني َن َزْل ُ ِم َن
فَّ ،الذي َن ْح ُن َع ِارُفو َن ِبأَِبيه َوأُمه؟ َف َكْي َ
وس َ
ُي ُ
ف َيُق ُ

النازل من السماء= يقدد أن طبييته سماوية لكن م هم ف موا أنه نز من السماء بجسده الاي يرونه أمام م
وهم ييرفون أباه وأمه .يتذمرون= هاه طبيية بنى سراصيل منا خرجوا من أرب مدر .وواضح أن صورة

المسيح البشرية ،ذ رأوه نساناً وقبت اي رة في قبو الهوته .رأوه بييون م البشرية ولم يروه بالييون الداخلية اما

في دية ( .)11لال فيوحنا تحا ى الكالم ين نسب المسيح ووالدته وتكلم ين الهوته .ولقد صن المسيح ميجزة

باع الجموع ليسايدهم يلى أن يامنوا بوالمه لكن م اانوا مابابين ،تارة يامنوا به وتارة يتامرون يليه .ف م لم

يروا نسان يأتي من السماء وي ب حياة أبدية .وف موا من االمه أنه أيمم من موسى.
07
ِ 00
ِ
َن ُي ْق ِب َل ِإَل َّي إِ ْن
َحٌد أ ْ
يما َبْيَن ُك ْم .الَ َي ْقدُر أ َ
اآليات (يوَ " -:)02–07 :6فأ َ
َج َ
اب َي ُسو ُع َوَنق َ
ال َل ُه ْم«:الَ َت َت َذ َّمُروا ف َ
ِِ
ِ
ِ
يرِ01 .إَّنه م ْك ُت ِ
َلم ي ْج َت ِذب ُه اآلب َّال ِذي أَرسَل ِني ،وأََنا أ ُِنقيم ُه ِفي اْليومِ األ ِ
َخ ِ
ين
يا ُم َت َعلم َ
وب في األَ ْن ِبَياءَ :وَي ُكو ُن اْل َجم ُ
ْ َ ْ
َْ
ُ َ ٌ
َ
ُ
َْ
ُ
06
ِ
ِ
ِمن ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
هللاَ .ف ُك ُّل م ْن سم َا م َن ِ
اآلب ِإالَّ َّالذي م َن هللا .ه َذا َنق ْد َأرَى
س أ َّ
َ
َن أ َ
اآلب َوَت َعل َم ُي ْق ِب ُل ِإَل َّيَ .لْي َ
َحدا َأرَى َ
َ َ
ول َل ُك ْمَ :م ْن ُي ْؤ ِم ُن ِبي َفَل ُه َحَيا ٌة أََب ِدَّيةٌ" .
ق اْل َح َّ
اآلب02 .اَْل َح َّ
َ
ق أَ ُنق ُ
إن لم يجتذبه اآلب هاا يمل داخلي ل.ب بالرو القدس الاي ين و القلب ويوقظ ال ماصر بنور ل ي يشرق

في القلب ويقن  ،فيأتي الش ص للمسيح ويامن به ولكن اآلب يجتاب ال من ييطي قلبه هلل ويبتح أيين قلبه

لقبو مشيعته .ومشيعة هللا هي يمل المسيح ورسالته .اآلب يقن اإلنسان ويمأله نيمة حتى يامن بالمسيح رباً.

لكن م

حترام حرية اإلنسان .فاهلل يست دم قوته النابية من دة محبته ليجاب النبوس المترددة ،واآلب يجاب

في مقابل مقاومة اإلنسان ،بقوة قناع ( ر )1:11لكن دون جبار .والحظ أن يدو ال ير يجابنا بييدا ين
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المسيح ين طريق اإللراءات وملاات اليالم وفلسباته و وواه ،ولكن الرو ييطى نيمة أيمم (ي . )1 : 1

وبدون هاا النور اإلل ي ال يمون ألحد أن يامن بالمسيح (0كو .)0:01وال أقنوم يقود لألقنوم اآلخر بال أنانية.
فاألقانيم مرتبطة في وحدة بالحب .فاآلب يجاب ويقود لإلبن ،واإلبن يقود ل.ب "من أراد اإلبن أن ييلن له"

(لو .)11:01والرو القدس يقود لإلبن (يو .)01:01ولزوم أن اآلب يجابنا هاا راج لقدور اليقل البشري
وحده ين أن يدرك هللا فيامن .ولكن ايف يجتاب اآلب المامن؟ اإلجابة .ويكون الجميا متعلمين من هللا .أي
أن هللا ييلم م فالميرفة البشرية ال يمون أن تادي وحدها لميرفة المسيح ..وايف ييلم م هللا؟ بأن الرو القدس

يوتب يلى قلوب م ( ر )01-00:00ويوون هاا بالحب الاي رأيناه يلى الدليب .اآلب يرسل الرو القدس
فيسوب محبة هللا في قلوبنا (رو ):::وب اا الحب ننجاب .وايف يسوب الرو القدس محبة هللا فى قلوبنا؟ هاا
بأنه ي برنا ويحوى لنا ين

ص المسيح ،ويبتح ييوننا يلى حالوة

ده فنحبه وننجاب ليه (يو)01 : 01

 .ومن ينجاب ويأتي ييلمه هللا .اآلن الرو القدس فينا ييلمنا (يو .)11 : 01أما الي ود فكان المسيح أمام م
ييلم م .فالتيليم لن يدبح حو اًر يلى البريسيين بل هو للجمي  ،لكل من يريد .ولكن من أيطى قلبه إلبليو

يدير بليو أباه وقطياً سيرفض تيليم هللا (يو .)11-10:1وهاا هو سر رف

م للمسيح .ف م لم يستجيبوا

لجاب اآلب ل م بل أيطوا قلوب م لكبرياص م أي إلبليو .واان تالميا المسيح برهان صادق يلى أن الرو القدس

بدأ يوتب يلى قلوب م وييلم من يقبل .والمسيح ييلم ين هللا ليو اأي ميلم ق أر اتباً وييلم ا بل ألنه رأى هللا
وييرفه ليس أحدا رأي اآلب إال الذي من هللا .لال فمن يسم من المسيح ف و يسم من هللا رأساً .والمات
المسيح هى يندنا اآلن مدونة فى اإلنجيل .وأي ا من يسم لدوت الرو القدس يسم من هللا ،فالرو القدس

هو رو هللا "وأما متى جاء ذاك ،رو الحق ،ف و ير دام لى جمي الحق ،ألنه ال يتكلم من نبسه ،بل ال ما
يسم يتكلم به" (يو . )00 : 01فما يريده اآلب ينباه اإلبن والرو القدس ،فألن اإلبن والرو القدس هما فى
اآلب ف ما ييرفان ما يريده اآلب وييلناه ف ما أقنومى التنبيا .أما حتى موسى ف و رأى به هللا (يد.)1-::01

أما المسيح ف و من طبيية هللا وجوهره ف و قد رده في ذاته .فالر يا هنا هي ر ية الاات للاات ،فاآلب واإلبن
ذات واحدة لال

فيلى البشر أن يتيلموا من المسيح ف م لم يروا هللا .وهللا أرسل المسيح لييلن اآلب( .راج

مت +11:00يو .)01:01 +4:01 +01:01وألنه الوحيد الاي رأى اآلب وييرفه صار اإليمان به هو الطريق
الوحيد لنوا الحياة األبدية

من يؤمن بي فله حياة أبدية= فرسالته هي الحياة األبدية التي أرسله هللا اآلب

ليومل ا .وم تدر الكالم أن المسيح هو الوحيد الاي رأى اآلب ألنه اإلبن الوحيد الجنو ،لال

ن سميوا له

ودمنوا به يوونوا قد سميوا اآلب وبالتالي ينالوا القدد من رسالته .ورسالته هي أن ينالوا الحياة األبدية أنقيمه
في اليوم األخير .كل من سما من اآلب وتعلم= أي ستجاب لديوة اآلب في قلبه وتيليم الرو القدس .الدور

البشري هو اإلستجابة ويدم المقاومة.

ِ 01
01
آب ُاؤُك ْم أ ََكُلوا اْل َم َّن ِفي اْلَب ِرَّي ِة َو َم ُاتوا14 .ه َذا ُه َو اْل ُخْب ُز
اآليات (يو " -:)11–01 :6أََنا ُه َو ُخْب ُز اْل َحَياةَ .
11
َّ ِ
السم ِ
ِ
السم ِ
ِ
اء ،لِ َكي َيأ ُْك َل ِمْن ُه ِ
َّ
اءِ .إ ْن أ ََك َل
ان َوالَ َي ُم َ
اإل ْن َس ُ
وت .أََنا ُه َو اْل ُخْب ُز اْل َح ُّي الذي َن َز َل م َن َّ َ
الن ِاز ُل م َن َّ َ
ْ
أَحٌد ِمن ه َذا اْل ُخب ِز يحيا ِإَلى األَب ِد .واْل ُخب ُز َّال ِذي أََنا أُع ِطي هو جس ِدي َّال ِذي أَب ِذُله ِمن أَج ِل حي ِ
اة اْل َعاَلمِ»".
َ ْ
ْ
َ َ ْ
ْ ُ ْ ْ ََ
ْ َ َْ
َُ َ َ
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أنا هو خبز الحياة= المسيح سيقدم جسده فى صورة خبز نأكله فنتحد به لنوا الحياة األبدية ف و حي ومحيي
والحياة موجودة في

ده (يو .)04:01وذل ألن "أنا هو" المحيي أي الكيان اإلل ي تحد بال بز الاي هو

جسده البشري فدار خب اًز حياً ،من يأكله تكون هناك حياة لروحه ،وحتى ن مات جسده يومل حياته التي بدأها
يلى األرب .وبدون هاا ال بز تموت الرو حتى و ن اان الجسد حياً ،وذل بسبب ال طية .وال يوجد من هو

بال خطية .لكن من يريد هاه الحياة األبدية يليه أن يامن بالمسيح أوالً .واما أن الجسد يموت ن لم يأكل ال بز

المادي ،هواا تموت الرو ن لم تأكل هاا ال بز الحي الاي هو جسد المسيح .ال طية مبيول ا في اإلنسان هو
الموت والتناو من جسد المسيح ودمه هو يملية نقل حياة ل اا الميت روحياً بسبب ال طية ،وال طية تنتق

موتا  .هاا م ل من ينده مرب في الدم فيحتاج بدبة مستمرة ليملية نقل دم .أما في السماء فلن نحتاج للتناو

فال خطية وال موت .لكن سيوون هناك اإلتحاد الكامل بالمسيح .ف و سيوون حياتنا و باءنا وفرحنا و بينا وأبدياً
بال نبدا  .والحياة التي في الجسد والدم سبب ا تحاد الهوت المسيح بناسوته .والمسيح تجسد لييطي جسده

الحي ليوون بارة ال ليقة الجديدة ،نأكل جسده لنتحد به ،وما نحدل يليه هو بسبب تحاد ناسوته الاى نأكله

بالهوته  -ونحن نأخا ما نحتاجه فقع مما ال يوجد سوى فى الهوته  -أى حياة أبدية وقداسة ومجد وفر أبدى

ال ينطق به ومجيد .
السم ِ
ِ
َّ
اء = هم يبح ون ين َم ِن ينز من السماء .ويرد المسيح يلى ساال م ين المن بأن
اْل ُخْب ُز الن ِاز ُل م َن َّ َ
أبا هم أكلوا هاا المن ولكن م ماتوا روحياً ولم يدخلوا لى الراحة بل هم ماتوا جسدياً أي اً ولم ينبي م المن .ولكن
من يأكل جسد المسيح لن يموت روحياً .فالمسيح ليو نسانا ياديا بل هو من السماء ،وأخا له جسدا من

األرب .فمن يأكل من جسده ،ف و حقاً سيموت جسدياً ولكن يمل لير منبدل ين هللا .يشب من هللا هنا يلى
األرب وتسرى فيه حياة بيد موت ،أي أن الموت الجسدي ال ياذيه .لال يورر السيد هنا وأنا أقيمه في اليوم
األخير ( .):1-11-11-04أبذله= المسيح يوشف هنا ين نيته في الدليب .وبالدليب سيبا جسده وهاه
هي الطريقة التي نأكل ب ا الجسد فنحيا .فاالف ارستيا هي نبس ا ذبيحة المسيح .الخبز الحي= أي الاي ييطي

حياة أبدية لإلنسان .إن أكل= تشمل اإليمان به وقبوله .الخبز الذي أنا أعطى هو جسدي= من هنا دخل

المسيح في مرحلة أخرى في ا يتكلم صراحة ين جسده امأكل حق .هو ييطي جسده للموت ليوون للناس حياة
أبدية .والحظ في ( )01يقو أبي ييطيوم وفي ( ):0يقو أنا أيطيوم .وهاه هى رادة اآلب واإلبن أن يحيا

الجمي أبديا ال أن يحدلوا يلى َم ِن م َن السماء يأكلونه ويحيوا أياما يلى األرب ثم يموتوا أبديا.

12
ِ
ِِ
َن ُي ْع ِطَيَنا َج َس َد ُه لَِنأ ُْك َل؟»".
ف َي ْقدُر ه َذا أ ْ
اص َم اْلَي ُه ُ
ينَ «:كْي َ
ود َب ْع ُض ُه ْم َب ْعضا َنقائل َ
آية ( يوَ " -:)12 :6ف َخ َ
ن لم يأتي اإلنسان باإليمان لى المسيح لن يتقبل هاه الحقاصق .فخاصم= البيض ف م الكالم يلى المستوى

الروحي .والبيض رف ه ألنه َف َّك َر بأسلوب جسدي .ولألسف ف اه ال دومة مازالت حتى اليوم بين الكناصو
التقليدية والكناصو البروتستانتية .بين اإلرتباع للمستوى الروحي السراصري والمستوى المادي الطبييي اليقالني.

فيقولون نبو الكالم!! (وهل يمون أن يتحو ال بز لجسد وال مر لدم ،نما هما رمز فقع).
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17
ول َل ُك ْمِ :إ ْن َل ْم َتأ ُْكُلوا َج َس َد ْاب ِن ِ
اإل ْن َس ِ
ان َوَت ْشَرُبوا َد َم ُه،
ق اْل َح َّ
ال َل ُه ْم َي ُسو ُع«:اْل َح َّ
ق أَ ُنق ُ
آية ( يوَ " -:)17 :6فَق َ
يك ْم" .
س َل ُك ْم َحَيا ٌة ِف ُ
َفَلْي َ

يوحنا كتبى بما أورده هنا ين جسد المسيح ودمه والتناو من ما فلم يورد ما حد

ليلة تأسيو اليشاء السري

يوم خميو الي د .خدوصاً أنه اتب سنة 011م بيد أن اان هاا السر منتش اًر ويمارس في ال الكناصو
باإلضافة لى أن اإلنجيليين ال الثة اآلخرين اتبوا ينه .كان ساال م ايف يقدر؟  ...واان رد المسيح بأن تأكلوا

جسده وتشربوا دمه وهاا

ارة للدلب الاي فيه ينبدل دمه ين جسده ،أي بتقديم المسيح نبسه اابيحة .وسر

اإلف ارستيا الاي نأكل فيه الجسد ونشرب الدم هو متداد لابيحة الدليب .ال قداس هو نبو الابيحة .هو نبو

المسيح في ال موان وال زمان .اما تشرق الشمو ال يوم ،هي نبس ا .ولو وضيت ماليين األواني التي ب ا
ماء لم رت صورة الشمو في ا ال ا .لال فأي جوهرة هي المسيح اله .والسر ميناه نوا نيمة لير منمورة

تحت أيراب  .منمور ،فما نتناوله هو خبز وخمر وفي الحقيقة هو جسد ودم .واان رب الدم محرماً يند

الي ود (ت  +1:4تث )10:01ألن الرو في الدم ،وذبيحة المسيح ت تلف ين باقي الاباصح ذ أنه ييطينا حياته
التي في دمه لتقديسنا (يب ،)01-00:4فحياة المسيح األبدية التي في دمه تنتقل لى من يشربه .والمة هاا
التي وج ا الي ود للمسيح في حتقار رد يلي ا بقوله أنه إبن اإلنسان لياارهم بر يا دانيا (.)01-00:1

آية ( يو10" -:)10 :6م ْن يأ ُْكل جس ِدي وي ْشرب َد ِمي َفَل ُه حيا ٌة أَب ِدَّيةٌ ،وأََنا أ ُِنقيم ُه ِفي اْليو ِم األ ِ
َخ ِ
ير"،
َْ
ََ َ
َ
ََ َ ُ
َ َ ُ ََ
ُ
أي أن تكون له حياة ال تزو من اآلن وتستيلن في اليوم األخير يند القيامة .ولال فبي ال مرة نتناو جسد
المسيح ودمه نبشر بموته ونيترف بقيامته لى أن يج ..ويأكل ويشرب هنا في اليونانية تشير لألكل الداصم
المسرور والشرب بمينى الشراة الداصمة .والحظ أن اآليتين ( )11،:1في ما تشابه ،لكن دية ( )11تتكلم ين

اإليمان بينما أن دية ( ):1تتكلم ين سر اإلف ارستيا بوضو  ،ولكن ال تناو من سر اإلف ارستيا سوى باإليمان

أوالً .ولكن اإليمان وحده فقع ال يوبي فالبد من التناو من الجسد والدم أي سر اإلف ارستيا .الاي فيه نأخا
حياة هللا ألن الجسد متحد بالالهوت .واألكل يت من الموت م المسيح والقيامة ميه.

َن َج َس ِدي َمأ َْك ٌل َحق َوَد ِمي َم ْشَر ٌب َحق" .
آية ( يو11" -:)11 :6أل َّ
جسد المسيح هو المأكل الحق .وهاا الكالم رد يلى طلب الي ود أن ييطي م مناً من السماء ايالمة يلى أنه

المسيا .حق= أي لير مزي

بل حقيقي ي تص بحاجة اإلنسان الحقيقية وليو لسد حاجة الجوع ،والحاجة

الحقيقية ت تص بالرو والحياة األبدية وليو لمجرد يمل يجازي دنيوي مم ري اما يطلب الي ود .ولكن في
حوار المسيح اآلن لم يبدح أن السر سيتم بال بز وال مر ،هاا تراه ليدنيه أمام التالميا ليلة ال ميو

المقدسة .وقوله مأكل حق ومشرب حق= ف و يشير ألكل حقيقي وليو لإليمان.
آية ( يو16" -:)16 :6من يأ ُْكل جس ِدي وي ْشرب د ِمي ي ْاب ِفي وأََنا ِف ِ
يه" .
َ َ َ ْ َ َ ُ ْ َّ َ
َْ َ ْ ََ
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أكل المن لم ي.ير يعاً من طبيية من أكله ،بل من أكله مات ،ولكن من يأكل جسد المسيح يبقي فيه ويدير

وفداء لنا  ،وحياته تدير لنا حياة أبدية  .وال بوت
فيه المسيح بدباته ،موت المسيح يدير موتاً لنا ين اليالم
ً
هنا هو ثبوت جسد المسيح باإلنسان (أف )01::وهاا ما ينش .فينا القيامة ،نه لتحام حي ،ص بش ص،
في فقع نكون ميرضين
ينش .تحاداً ووحدة .ونالحظ أن ال بات متباد ياب
في وأنا فيه .ف و لو قا ي بت َّ
َّ
لإلنبدا فوموانياتنا ضييبة و يماننا ضييف ولكنه أضاف وأثبت فيه لتأمين اإلتحاد خوفاً من ضيف اإلنسان،
هاا فيل محبة من المسيح.

اما ي بت ويتحد ال.ااء بالجسد ،ويتحو ال بز الاى نأكله لى أنسجة فى الجسم .هواا نتحد بجسد

فى
ياب
َّ
المسيح فندير أي اء جسمه من لحمه ومن يمامه (أف . )01 : :وأثب

فى .فبى جسد
فيه= حياته ت بت َّ

فى حياة المسيح
اإلنسان أي اء ولو نقط الدم (الحياة) ين ي و يداب بال.رلرينا ويموت .وحينما ت بت َّ
أقو م بولو الرسو "لى الحياة هى المسيح" (فى. )10 : 0
12
ِ
اآلب اْل َح ُّيَ ،وأََنا َح ٌّي ِب ِ
اآلبَ ،ف َم ْن َيأ ُْكْل ِني َف ُه َو َي ْحَيا ِبي.
آية ( يوَ -:)12 :6ك َما أَْر َسَلني ُ
صبة اآلب أنه حي (تث +11::مز .)4:01واالبن هو أي ا حى بااته .طبيية اإلبن أنه مولود من اآلب وله

حياة فى ذاته اما أن اآلب له حياة فى ذاته (راج تبسير اآلية يو. )11 : :

أنا حي باآلب= اإلبن ال يحيا وحده بدون اآلب ولكن حياة اآلب هي حياة اإلبن .فاآلب واإلبن هما واحد واآلب
ٌ
في اإلبن واإلبن في اآلب (يو .)01-01:01ويب م من األصل اليوناني أن اآلب ليو سبب حياة اإلبن لكن
المينى "أنا حي بنبو حياة اآلب" .

أما القو أنا حي باآلب تبيد تحاد األبوة بالبنوة في حياة واحدة لير منبدلة .بل اإلبن قا ين نبسه "أنا هو
ٌ
القيامة والحياة" .فالمسيح ذاً له نبو حياة هللا بسبب الالهوت المتحد بجسده .وحياته ليست في سلطان دخر

(يو. )01:01

لكن نب م من اليبارة أن المسيح ابن االنسان بسلطانه في حالة خ وع إلرادة اآلب فيسلم حياته ،ليوون لنا نحن
حياة في تحاد م هللا .فوذا أكلنا الجسد و ربنا الدم فنحن ال نيود نحيا وحدنا بل نحيا حياة المسيح النابية من

نبو ينبوع اآلب .وهواا يتم الرباط اإلل ي بين اإلنسان وهللا اآلب بحياة المسيح التي ننال ا من اإلف ارستيا
ونحيا ب ا .والمسيح ي

يالقته باآلب م الً يحتاي (قارن م يو.)0:-01:01 +10:01 +4:0: +01:01

وهنا نبو الش .فنحن نحيا بالمسيح اما هو حي باآلب.

وقوله أنا حي باآلب يب م منه أي اً أنه من اآلب وليو اآلب منه .ويقا هاا دون مساس بالمساواة بين م.
ٌ
أرسلني= أي صرت في الجسد .من يأكلني= يأخا ويأكل جسدى الحى ألنه متحد بالهوتى الحى المحيى.
في وهي حياة أبدية.
ويحيا بي= يأخا الحياة التي َّ
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آية ( يو11" -:)11 :6ه َذا هو اْل ُخب ُز َّال ِذي َن َزل ِمن َّ ِ
آب ُاؤُك ُم اْل َم َّن َو َم ُاتواَ .م ْن َيأ ُْك ْل ه َذا
َ َ
ْ
س َك َما أ ََك َل َ
الس َماءَ .لْي َ
َُ
اْل ُخْب َز َفِإَّن ُه َي ْحَيا ِإَلى األََب ِد»".
المسيح يورر حتى ال يطلبوا المن القديم ولكن لألسف لم يب موا .هذا هو الخبز= كما يم ر لنا لكنه فيه حياة
أبدية.
11
ِ ِ
ِ
وم" .
ال ه َذا في اْل َم ْج َم ِا َو ُه َو ُي َعل ُم في َك ْف ِرَن ُ
آية ( يوَ " -:)11 :6نق َ
اح َ
المتكلم هنا هو يوحنا البشير ويحدد موان أقوا المسيح هاه .فالمسيح لم ييلم ا في السر أو في زاوية من

الزوايا.
64
ِِ
ِ
ِ
َن
ال َكا ُيرو َن ِم ْن َتالَ ِميذهِ ،إ ْذ َس ِم ُعواِ«:إ َّن ه َذا اْل َكالَ َم َص ْع ٌب! َم ْن َي ْقدُر أ ْ
اآليات (يوَ " -:)67–64 :6فَق َ
ِ
ال َل ُه ْم«:أَه َذا ُي ْع ِاُرُك ْم؟ َ 62فِإ ْن َأرَْي ُت ُم ْاب َن
َي ْس َم َع ُه؟» َ 61ف َعلِ َم َي ُسو ُع ِفي َن ْف ِس ِه أ َّ
َن َتالَمي َذ ُه َي َت َذ َّمُرو َن َعَلى ه َذاَ ،فَق َ
67
ِ
ِ
اإل ْن َس ِ
ُكلِ ُم ُك ْم ِب ِه
وح ُه َو َّال ِذي ُي ْحِيي .أ َّ
يد َشْيئا .اَْل َكالَ ُم َّال ِذي أ َ
َما اْل َج َسُد َفالَ ُي ِف ُ
ان َصاعدا ِإَلى َحْي ُث َك َ
ان أ ََّوال! اَ ُّلر ُ
وح َو َحَيا ٌة"،
ُه َو ُر ٌ

فقال كايرون= قالوا في قلب م .تالميذه= ليو الة 01وال الة 11رسو وال الة :11أخ الاين رأوه بيد قيامته.
فالمسيح اان له تالمياه ولكن له أتباع ا يرون .الروح هو الذي يحيي أما الجسد فال يفيد شيئا= المسيح يلح

يلى اليقل البشري أن ال ي بع باإلل يات لى مستوى التراب .فم نيقوديموس ذ يجز ين ف م سر الميالد

ال اني قا له المسيح المولود من الجسد هو جسد والمولود من الرو هو رو  ،أما ايف يتم ذل فمن المستحيل
يلى اليقل البشري متابيته ،اما لو أردت أن تتب ريحاً ت ب ،فأنت ترى اإلنسان يت.ير من حا

لى حا وال

تيرف ايف .وم المرأة السامرية أراد أن يسقي ا الماء الحي الاي هو الرو القدس ،ولما تابت ربت منه وال
نيرف ايف ولكننا رأيناها وقد تحولت لى اارزة وهم نمروا للمسيح بن يوسف النجار فوستديبوا االمه ألن م

نما نمروا ليه جسدياً .وهنا يولم م ين التناو من الجسد والدم فيجزوا ين الب م .فطلب من م أن يامنوا أوالً

حتى يدراوا سر جسده المابو والقاصم بحياة أبدية ،رده القديو يوحنا فى الر يا "خروف قاصم اأنه مابو " (ر : :

 .)1فلما تي روا في الب م َّ
أكد أن االمه يلى مستوى الرو أي ال يمون مالحقته يقلياً تماماً بالمنطق البشرى .
كما أنه ال يموننا أن نالحق ايف صار الكلمة جسداً .وهواا وبنبو السرية يدير اإلنسان باألكل والشرب من

الجسد والدم نساناً روحياً يت.اى بالرو وبالمسيح المة هللا اسر خال
رمز أو يمل يماني وأن ال ال

 .أما من يامن بأن التناو هو مجرد

هو بالكلمة المنطوقة التي تاخا بالب م يجب أن يب م أن هللا لم ي لص اليالم

بالكلمة المنطوقة بل بالكلمة المتجسد المابو  .الجسد هنا في االم المسيح يشير للب م الجسداني والرو يشير

لإلستنارة التي ييطي ا الرو القدس فندرك الحق.
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الروح هو الذى يحيى

الرو هو الرو القدس الاى سوف يرسله المسيح المة هللا بيد صيوده

فإن رأيتم

إبن اإلنسان صاعدا  ،فبيد الديود يرسل المسيح المة هللا الرو  .والرو هو الاى يحو ال بز وال مر لى
جسد المسيح ودمه ،وهو الاى ي بتنا فى المسيح فنحيا .لال هو الرو القدس المحيى.

الكالم الذي أكلمكم به هو روح وحياة= الكالم الاى يقوله المسيح هو كالم هللا ،لال فالمسيح المة هللا االاى
يرسل الرو  ،ييطينا حين نسم االمه أن نمتل .بالرو  ،فييطى الرو حياة لمن يستجيب وينبا ،ف و الرو
المحيى .أما من يقاوم ويياند يطب .الرو  .والرو ييلمنا وياارنا بول تياليم المسيح ويييننا يلى تنبياها (يو01

 + 11 :رو .)11 : 1ومن ينبا تياليم الرو القدس ي بته الرو فى المسيح فيحيا بحياة المسيح .والرو ال
يجبر أحد بل يقن من ييطى أذنه له

ر. )1 : 11

فالكالم ين تناو الجسد هو االم حقيقي ولكن ال يب م بالبكر بل يب م روحياً باإليمان .ومن يب مه روحياً تكون
له حياة لروحه ،أما ذا ف موه جسدياً فلن ينتبيوا ال ألرواح م وال ألجسادهم .فالجسد ال يبيد يعاً ولكن الرو

والحياة اللاان في الجسد والدم يبيدان في ال  ..والرو والحياة لم يستيلنا لنا ولن يستيلنا فينا ال بشراة فيلية
في الموت وفي القيامة .وهاا يتم فينا بأكل الجسد الاي فيه سر الموت و رب الدم الاي فيه سر الحياة .والحظ

أنه حينما نقبل االم هللا يوون خ وينا لكالم هللا وسيلة لإلمتالء من الرو القدس فيوون ذل لنا حياة.

(في آية )67الجسد أي الب م الجسدي أننا نأكل المسيح الحم ودم ،والروح أي نتحد بالمسيح تحت أيراب
ال بز وال مر .هذا الكالم صعب= سبق سميان الشيخ وقا "ها ن هاا ُوض لسقوط وقيام ا يرين" (لو.)01:1
وها نحن نرى أن ا يرين سقطوا يلى المستوى الروحي .من تالميذه= ليو اإلثنى يشر (قارن م دية.)11
فكان الة 01من الاين قاموا بحسب االم سميان الشيخ .فمن دمن وسلَّم فر ومن َّ
حوم اليقل والمنطق سقع .من
يقدر أن يسمعه= ل م أذان روحية م.لقة لم تنبتح بول ما قاله المسيح من االم روحي .وهم تي روا في أن م

ييرفون أن المسيح هو بن يوسف لال قا ل م المسيح ..فإن رأيتم إبن اإلنسان صاعدا لى السماء حيث كان

أوال وهاا ييني يا ليتكم يرتب فكرام لى المستوى السماصي الاي أنا منه وذاهب ليه فال تي روا أي اً في ايف
نأكل جسده ونشرب دمه ألنكم لن تأكلوا جسداً ودماً ماديين جسديين بل روحيين تحت أيراب ال بز وال مر،

هما جسد ودم ل يين ولكن بدورة سييطي ا هو أي خبز وخمر .فاألكل الجسدي أي بمب وم الشب الجسدي لن

يبيد يعاً ولكن األكل الروحي للجسد بالرو ُيحيي .المسيح هنا ب اه اليبارة يتمنى لو رتب فكرهم أو صيد
فكرهم للسماويات بدالً من أن يبكروا في الجسديات فالموضوع ليو أكل خبز و رب خمر بل هو حياة سماوية
م ر جسده بالشول الاى يريده ،فمريم المجدلية لم
أبدية ييطي ا لنا المسيح .والمسيح بيد القيامة أصبح قاد ار أن ُي ِ
تراه أوال (هنا الجسد موجود وهو قادر أن ي بيه) ثم تراه وال تيرفه وتمنه البستانى وهواا حد م تلمياى
يمواس (هنا الجسد قادر أن يم ر فى صورة م تلبة وهواا ظ ر لألنبا بيشوى وليره من القديسين فى هيعة
م تلبة) ثم رأته المجدلية ويرفته .وفى اإلف ارستيا وهو هللا القادر يلى ال  .هو قادر أن يقدم جسده فى

صورة خبز وخمر.
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فإن رأيتم إبن اإلنسان صاعدا

هاه م ل ما قا السيد للمجدلية "ألنى لم أصيد بيد لى أبى"

يا مريم أننى واآلب متساويان ،فأصيد فى نمرك لى مستوى اآلب .ويوون مينى فإن رأيتم
الر يا الدحيحة ويرفتم من أنا ،وأننى لست مجرد نسان يادى هو بن ليوسف ومريم

يفيد شيئا

ن لم تب مى
فون صارت لكم

هاا مينى الجسد ال

أى ف موم أننى جسد نسان يادى وأنكم ستأكلون هاا الجسد الاى أماموم اما لو انتم من دكلى

لحوم البشر ،ف اا الب م لن يبيدام يعا.

لكن لو ف متم أننى بن هللا الناز من السماء ،وسأصيد للسماء بجسدى .وهاا يوون لمن ييمل بوالمى وال يقاوم

يمل الرو القدس .حينعا ييمل فيوم الرو القدس المحيى فتكون لكم حياة .ألن من ييطى هاه الر ية

الدحيحة ينى ،وهاا الب م ،هو الرو القدس "الاى يأخا مما لى وي برام" (يو . )01 : 01وحينما تب مون

تامنوا فتكون لكم حياة .وسأرسل الرو القدس ليوم بيد صيودى .ولكن هاا ن لم تياندوا وتقاوموه.

ِ
ين الَ
َّالذ َ
ط ِم ْن
ُي ْع َ

اآليات (يو60" -:)66–60 :6و ِ
َن َي ُسو َع ِم َن اْلَب ْد ِء َعلِ َم َم ْن ُه ُم
لك ْن ِمْن ُك ْم َنق ْوٌم الَ ُي ْؤ ِمُنو َن» .أل َّ
َ
61
ِ
َّ ِ
ِ
ِ
ِ
َن َيأ ِْتي ِإَل َّي ِإ ْن َل ْم
َحٌد أ ْ
ال«:له َذا ُنقْل ُ َل ُك ْمِ :إَّن ُه الَ َي ْقدُر أ َ
ُي ْؤمُنو َنَ ،و َم ْن ُه َو الذي ُي َسل ُم ُهَ .فَق َ
َ
66
ِِ
ِ
ِ
ودوا َي ْم ُشو َن َم َع ُه" .
أَِبي»ِ .م ْن ه َذا اْل َوْنق َر َج َا َكا ُيرو َن ِم ْن َتالَ ِميذه ِإَلى اْل َوَر ِاءَ ،وَل ْم َي ُع ُ
منكم نقوم ال يؤمنون= هنا نرى قوة حتما يجيبة للرب يسوع ف و اان ييلم قلب ال واحد ومن من م لن يامن
لكنه حتمل الجمي  .من البدء= بل.ة القديو يوحنا هي يبارة تشير ألزلية السيد المسيح والهوته .المسيح هنا
يوجه االمه لى مجموية ابيرة من تالمياه ،ربما اان من بين م السبيين رسوالً ،وهو هنا ييلن الهوته من خال

درايته بالقلوب .وأمام يين المسيح الباحدة تراه ال من وضيه المسيح أمام ضميره واشف يدم يمانه ،فمن

اليسير أن ي ادع أحداً هللا .والمسيح ييلن أن من يأتي ليه ف و قد أيطاه له اآلب ،لال ف و لير دسف يلى

المبقود ولير خاصف يلى الموجود .فالمبقود ليو من نديبه أصالً والموجود ال يستطي أحد أن ي طبه من يده

ألنه أخاه من يد اآلب .لال لم يون المسيح يمال .أحداً أو ي ادن أحداً ،ولكن من يطلب يجد ،ومن يستجيب
لجاب اآلب يجد المسيح .ومن يبقى هو من قبل ديوة اآلب اما هي ال اما يريد هو .ف م يريدون مسيحاً يمل

إلى= ليو من ال ارج لكن يقبلني وي ق في االمي ويحبني وهاا يمل داخلي في القلب بالرو
زمنياً .يأتي َّ
القدس .رجا كايرون من تالميذه= أي تراوا طريق المسيح .ولم يعودوا يمشون معه= فتالميا المسيح اانوا
يييشون ميه وييا رونه .ول.ن ف ناك ا يرون يرجيون بسبب مدالح م الش دية أو لاات م الدنيوية أو ألن م

يجدون أن وصايا المسيح صيبة .والسيد لم يقل ل االء يعاً ف و ال يرلم أحد يلى البقاء ميه .فمن ال يريد أن
يبقى ميه ثابتا فيه يتقيأه من فمه أى ي رجه من ال بات فيه (ر  .)01 : 0هاالء تراوه ذ لم يون ل م يمان

حقيقي .فمن له اإليمان الحقيقي يمل تابياً للمسيح حتى لو لم يب م تماماً ما يقوله .ثقتي في المسيح تجيلني

أتبيه حتى لو لم أف م اآلن ما يقو أو ما يدن .
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62
ال َي ُسو ُع
اآليات (يوَ " -:)61–62 :6فَق َ
سَ«:ي َار ُّبِ ،إَلى َم ْن َن ْذ َه ُب؟ َكالَ ُم
ِس ْم َع ُ
ان ُب ْطُر ُ

كالم الحياة األبدية عندق= كل المة تقول ا

61
َج َاب ُه
يدو َن أ ْ
لِال ْثَن ْي َع َشَر«:أََل َعَّل ُك ْم أَْن ُت ْم أَْيضا ُت ِر ُ
َن َت ْم ُضوا؟» َفأ َ
اْلحي ِ
اة األََب ِدَّي ِة ِعْن َد َق"،
ََ
اإلثنى
وقلت ا تيطي حياة .فالرب ييطي حياة أبدية .المسيح ي

يشر أمام حريت م لي تاروا .واان رد بطرس هو الرد يلى موقف التالميا الاين نسحبوا ورد بطرس متبق م

قو المسيح "الكالم الاي أكلموم به هو رو وحياة .ولكن لنالحظ أن اآلية ( )11موج ة لكل من ال يامن بسر
الجسد والدم .فالمسيح بوصرار أصر يلى أننا نتناو جسده ودمه وليو يلى ول رموز اما تقو بيض

الطواصف اآلن .فالمسيح حين رأي أن تالمياه يتراونه لم يقل أنتم لم تب موا ،فما ياال هو مجرد رمز ،بل نمر

لى اإلثني يشر وقا ل م ن لم تقبلوا ندرفوا أنتم أي اً .وما اان أس ل يلى المسيح أن يشر ل م قدة

الرمز واألكل باإليمان وال ي سر تالمياه الاين ندرفوا ينه وتراوه (دية.)11
اإلثني عشر= ستمر هاا سماً للتالميا حتى بيد لياب ي وذا.

آية ( يو61" -:)61 :6وَنحن َنق ْد آمَّنا وعرْفَنا أََّنك أَْن اْلم ِسيح ابن ِ
هللا اْل َح ِي»".
َ َ َ ُ ُْ
َ ُْ
َ َ ََ
بطرس ختار المسيح بيد أن يقد مقارنة بين المسيح وبين ال من سواه فوجد المسيح هو إبن هللا الحي مااداً
تبييته للمسيح .آمنا= تدديق االم المسيح وعرفنا= نتيجة اإلختبار واليشرة .واإليمان يأتي أوالً ثم الميرفة.
وبطرس هنا يجيب بالنيابة ين اإلثني يشر.

24
ِ
اخ َترُت ُكم ،اال ْثَني ع َشر؟ وو ِ
ان!»
احٌد ِمْن ُك ْم َشْي َ
طٌ
اآليات (يو " -:)21–24 :6أ َ
ْ َ َ ََ
َج َاب ُه ْم َي ُسو ُع«:أََلْي َ
س أَني أََنا ْ ْ ْ
21
اإلس َخري ِ
َن يسلِم ُه ،و ُهو و ِ
احٌد ِم َن اال ْثَني َع َشَر" .
وط ِي ،أل َّ
َن ه َذا َك َ
ال َع ْن َي ُهوَذا ِس ْم َع َ
ان ِ ْ ْ ُ
ان ُم ْزِمعا أ ْ ُ َ َ َ َ َ
َنق َ
ْ
التالميا كتشبوا أن ي وذا سارق وأبل.وا المسيح .ومن المااد أن المسيح اان ييلم حتى دون أن ي بروه ولكنه

برحابة قلب تراه للن اية لييطيه فرصة أخرى ،ولم يشأ أن يب حه وييلن سمه لكنه أيلن أن أحد اإلثنى يشر
يطان أي واق تحت تأثير الشيطان.

أليس إني أخترتكم= تيليق من الرب يسوع يلى االم بطرس ،والمينى أنه ييلم ال  .وييلم ما في القلوب
وأن م يحبونه ويامنون به وسيورزون بوسمه لال

ختارهم .وأي اً تشير لحب المسيح للجمي حتى وهو ييلم

ب يانة أحدهم .لما رف ه ا يرون والتالميا رف وا أن يتراوه .قا ل اا خترتكم.

اإلسخريوطي= أي الاي من قيريوط وهي في الي ودية وبالتالي في وذا هو التلميا الوحيد الاي من خارج الجليل.
المسيح هنا يدحح قو بطرس ،ذ قا نحن قد دمنا فيشير أنه ييلم أن من م وفي وسط م ي وذا لير المامن

الاي يبيل رادة الشيطان .والي ود اانوا يحتقرون الجليليين ولكن الحظ أن ال يانة جاءت من الاي من الي ودية.
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(إنجيل يوحنا)(اإلصحاح السابا)

عودة للجدول

اإلصحاح السابا

1
ان َيسو ُع َي َتَرَّدُد َب ْع َد ه َذا ِفي اْل َجلِ ِ
َن
َن َي َتَرَّد َد ِفي اْلَي ُهوِدَّي ِة أل َّ
يل ،أل ََّن ُه َل ْم ُي ِرْد أ ْ
اآليات (يوَ " -:)17 –1 :2وَك َ ُ
7
ِ ِ
اْليهود َكاُنوا ي ْطُلبو َن أَن ي ْقُتُلوه2 .وَك ِ
يد اْلم َ ِ
ال َل ُه ِإ ْخ َوُت ُه«:اْن َت ِق ْل ِم ْن ُهَنا َوا ْذ َه ْب
ان ع ُ
َُ َ
ْ َ ُ َ َ
َ ُ
ظالَ ،نق ِريباَ .فَق َ
يد اْلَي ُهود ،ع ُ َ
ودَّي ِة ،لِ َكي يرى َتالَ ِمي ُذق أَيضا أَعماَلك َّال ِتي َتعمل0 ،أل ََّنه َليس أَحٌد يعمل َشيئا ِفي اْل َخ َف ِ
ِإَلى اْلَي ُه ِ
َن
يد أ ْ
اء َو ُه َو ُي ِر ُ
َْ َ
ُ ْ َ َ ََُْ ْ
َ ْ
ْ ََ
َُْ
ي ُكو َن عالَ ِنيةِ .إن ُكْن َتعمل ِ
َن ِإ ْخ َوَت ُه أَْيضا َل ْم َي ُكوُنوا ُي ْؤ ِمُنو َن ِب ِه.
اء َفأَ ْظ ِهْر َن ْف َس َك لِْل َعاَلمِ»1 .أل َّ
هذ ِه األ ْ
َ َ
َ
َشَي َ
ْ َ َْ ُ
2
6
ِ
ين ح ِ
ِ
ِ
َن ُيْب ِغ َض ُك ْم،
ال َل ُه ْم َي ُسو ُعِ«:إ َّن َوْنق ِتي َل ْم َي ْح ُضْر َب ْعُدَ ،وأ َّ
اضٌر .الَ َي ْقدُر اْل َعاَل ُم أ ْ
َما َوْنق ُت ُك ْم َففي ُك ِل ح ٍ َ
َفَق َ
ِ1
ِِ
وِ
ِ
َص َعُد َب ْعُد ِإَلى
َش َهُد َعَلْي ِه أ َّ
لكَّن ُه ُيْب ِغ ُض ِني أََنا ،أل َِني أ ْ
َن أ ْ
َع َماَل ُه ش ِر َيرٌة .ا ْص َعُدوا أَْن ُت ْم ِإَلى ه َذا اْلعيد .أََنا َل ْس ُ أ ْ
َ
14
1
ه َذا اْل ِع ِ
َن َوْنق ِتي َلم ُي ْكمل َب ْعُد»َ .نقال َل ُهم ه َذا َوم َك َث ِفي اْل َجلِ ِ
ان ِإ ْخ َوُت ُه َنق ْد َص ِعُدواِ ،حيَن ِئ ٍذ
يد ،أل َّ
يلَ .وَل َّما َك َ
ْ َْ
َ ْ
َ
اءَ 11 .ف َكان اْليهود ي ْطُلبوَنه ِفي اْل ِع ِ
ظ ِ
ص ِعد هو أَيضا ِإَلى اْل ِع ِ
اه ار بل َكأََّنه ِفي اْل َخ َف ِ
يدَ ،وَيُقوُلو َن«:أَْي َن
يد ،الَ َ
َ َُ ُ َ ُ ُ
ُ
َ َ َُ ْ
َْ
َذاق؟» 12وَك ِ
اجا ٌة َك ِا َيرٌة ِم ْن َن ْح ِوِهَ .ب ْع ُض ُه ْم َيُقوُلو َنِ«:إَّن ُه َصالِ ٌح»َ .وآ َخُرو َن َيُقوُلو َن«:الََ ،ب ْل
َ
َ َ
ان في اْل ُج ُموِع ُمَن َ
ود10 .وَل َّما َكان اْل ِع ِ
ِ ِ
الشعب»17 .و ِ
ِ
لك ْن َلم ي ُك ْن أَحٌد ي َت َكَّلم عْن ُه ِجه ا ِ
ف،
ُ
يد َنقد اْن َت َص َ
َ
َ َ ُ َ
َ
ْ َ
ار ل َسَب ِب اْل َخ ْوف م َن اْلَي ُه ِ َ
َ
ُيض ُّل َّ ْ َ
ص ِع َد يسو ُع ِإَلى اْلهي َك ِل ،وَكان يعلِمَ 11 .ف َتعجَّب اْليه ُ ِ ِ
ف اْل ُك ُت َبَ ،و ُه َو َل ْم َي َت َعَّل ْم؟»
ف ه َذا َي ْع ِر ُ
ينَ « :كْي َ
ود َنقائل َ
َْ
َ َ َُ
َ َُ
َ َ َُ ُ
12
َِّ ِ
ِ
16أَجابهم يسو ُع وَنقالَ «:تعلِ ِ
ف َّ ِ
يمي َلي ِ
ِ
يمَ ،ه ْل
َحٌد أ ْ
َن َي ْع َم َل َم ِش َيئ َت ُه َي ْع ِر ُ
اء أ َ
َ َُْ َُ َ َ ْ
َْ
س لي َب ْل للذي أَْر َسَلني .إ ْن َش َ
الت ْعل َ
11
هو ِمن ِ
َما َم ْن َي ْطُل ُب َم ْج َد َّال ِذي أَْر َسَل ُه
هللا ،أ َْم أ ََت َكَّل ُم أََنا ِم ْن َن ْف ِسيَ .م ْن َي َت َكَّل ُم ِم ْن َن ْف ِس ِه َي ْطُل ُب َم ْج َد َن ْف ِس ِهَ ،وأ َّ
َُ َ
11
ِ
ِ
الناموس؟ وَليس أ ِ
َّ
وس! ِل َما َذا
َع َ
س ِفيه ُ
طُ
وسى َنق ْد أ ْ
اك ُم َّ ُ َ َ ْ َ َ
َف ُه َو َصاد ٌ
ام َ
ظْل ٌم .أََلْي َ
ق َوَلْي َ
س ُم َ
َحٌد مْن ُك ْم َي ْع َم ُل الن ُ
21
24
ال َل ُه ْم:
الواِ «:ب َك َشْي َ
طٌ
انَ .م ْن َي ْطُل ُب أ ْ
َت ْطُلُبو َن أ ْ
َن َي ْقُتَل َك؟» أ َ
َن َت ْقُتُلوِني؟» أ َ
اب اْل َج ْم ُا َوَنق ُ
َج َ
َج َ
اب َي ُسو ُع َوَنق َ
اكم موسى اْل ِخ َتانَ ،ليس أََّنه ِم ْن موسى ،بل ِمن اآلب ِ
ِ
ِ
ِ 22
ِ
اء.
َع َ
َ َْ ُ
َّبو َن َجميعا .له َذا أ ْ
ُ َ َْ َ َ
« َع َمال َواحدا َعمْل ُ َف َت َت َعجُ
ط ُْ ُ َ
27
ان ِ
السْب ِ َت ْخ ِتُنو َن ِ
وسى،
ان ِفي َّ
َف ِفي َّ
السْب ِ  ،لَِئالَّ ُيْنَق َ
ان َي ْقَب ُل اْل ِخ َت َ
اإل ْن َس ُ
انَ .فِإ ْن َك َ
اإل ْن َس َ
ام ُ
وس ُم َ
ض َن ُ
السب ِ ؟ 20الَ َتح ُكموا حسب َّ ِ
ِ
ِ
اح ُك ُموا ُح ْكما
أَ َف َت ْس َخ ُ
الظاه ِر َب ِل ْ
طو َن َعَل َّي ألَني َش َفْي ُ ِإْن َسانا ُكَّل ُه في َّ ْ
ْ ُ ََ َ
21
ِ
ِ
َه ِل أ ِ
وه؟ َ 26و َها ُه َو َي َت َكَّل ُم ِج َه ا
ار َوالَ
ال َنق ْوٌم ِم ْن أ ْ
س ه َذا ُه َو َّالذي َي ْطُلُبو َن أ ْ
َن َي ْقُتُل ُ
يم«:أََلْي َ
ُ
َعادال»َ .فَق َ
ُور َشل َ
َن ه َذا هو اْلم ِسيح حًّقا؟ 22و ِ
َما
اء َعَرُفوا َي ِقينا أ َّ
َيُقوُلو َن َل ُه َشْيئا! أََل َع َّل ُّ
لك َّن ه َذا َن ْعَل ُم ِم ْن أَْي َن ُه َوَ ،وأ َّ
َُ َ ُ َ
َ
الرَؤ َس َ
ِ
َحٌد ِم ْن أَْي َن ُه َو»َ 21.فَن َادى َي ُسو ُع َو ُه َو ُي َعلِ ُم ِفي اْل َهْي َك ِل ِنق ِائالَ « :ت ْع ِرُفوَن ِني َوَت ْع ِرُفو َن
اء الَ َي ْع ِر ُ
ف أَ
اْل َمس ُ
يح َف َم َتى َج َ
21
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َع ِرُف ُه أل َِني ِمْن ُه،
م ْن أَْي َن أََناَ ،و ِم ْن َن ْف ِسي َل ْم آتَ ،ب ِل َّالذي أَْر َسَلني ُه َو َحقَّ ،الذي أَْن ُت ْم َل ْس ُت ْم َت ْع ِرُفوَن ُه .أََنا أ ْ
71
74
ِ
طَلبوا أ ْ ِ
آم َن ِب ِه
َحٌد َيدا َعَلْي ِه ،أل َّ
َن َس َ
وهَ ،وَل ْم ُيْل ِق أ َ
َن ُي ْمس ُك ُ
َو ُه َو أَْر َسَلني»َ .ف َ ُ
اع َت ُه َل ْم َت ُك ْن َنق ْد َج َ
اء ْت َب ْعُدَ .ف َ
ات أَ ْك َار ِمن ِ
ِ
ِ
ِ
هذ ِه َّال ِتي َع ِمَل َها ه َذا؟»َ 72.س ِم َا
آي ٍ
َ ْ
َكا ُيرو َن م َن اْل َج ْماَِ ،وَنقاُلوا«:أََل َع َّل اْل َمس َ
اء َي ْع َم ُل َ
يح َم َتى َج َ
77
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ال َل ُه ْم
اْل َف ِريسُّيو َن اْل َج ْم َا َي َتَن َ
اء اْل َك َهَنة ُخدَّاما لُي ْمس ُك ُ
وهَ .فَق َ
اج ْو َن به َذا م ْن َن ْح ِوهَ ،فأَْر َس َل اْل َف ِريسُّيو َن َوُرَؤ َس ُ
70
َي ُسو ُع«:أََنا َم َع ُك ْم َزَمانا َي ِس ا
َكو ُن أََنا الَ
َم ِضي ِإَلى َّال ِذي أَْر َسَل ِنيَ .س َت ْطُلُبوَن ِني َوالَ َت ِجُدوَن ِنيَ ،و َحْي ُث أ ُ
ير َب ْعُدُ ،ث َّم أ ْ
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ِ
َن َتأ ُْتوا»َ 71 .فَقال اْليه ُ ِ
يما َبْيَن ُه ْمِ«:إَلى أَْي َن ه َذا ُم ْزِم ٌا أ ْ
َت ْقدُرو َن أَْن ُت ْم أ ْ
َن َي ْذ َه َب َح َّتى الَ َن ِج َد ُه َن ْح ُن؟ أََل َعَّلهُ
َ َُ
ود ف َ
76
َّ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الَ :س َت ْطُلُبوَن ِني َوالَ َت ِجُدوَن ِني،
ُم ْزِم ٌا أ ْ
ين َوُي َعل َم اْلُيوَنانِي َ
َن َي ْذ َه َب ِإَلى َش َتات اْلُيوَنانِي َ
ين؟ َما ه َذا اْلَق ْو ُل الذي َنق َ
ِ ِ ِِ
ِ
َن َتأ ُْتوا؟»َ 72.وِفي اْلَي ْومِ األَ ِخ ِ
ف َي ُسو ُع َوَن َادى ِنق ِائالِ«:إ ْن
َو َحْي ُث أ ُ
َكو ُن أََنا الَ َت ْقدُرو َن أَْن ُت ْم أ ْ
ير اْل َعظيمِ م َن اْلعيد َوَق َ
71
71
ِ
ِ
ِ ِ
ال ه َذا
ابَ ،ت ْجرِي ِم ْن َب ْط ِن ِه أَْن َه ُار َم ٍ
َع ِط َ
ش أَ
ال اْلك َت ُ
اء َح ٍي»َ .نق َ
آم َن بيَ ،ك َما َنق َ
َحٌد َفْلُي ْقب ْل إَل َّي َوَي ْشَر ْبَ .م ْن َ
ِ
الر ِ ِ
ِ
َن َي ُسو َع َل ْم
َن الروح القدس لم يكن نقد أ
ُع ِطي َب ْعُد ،أل َّ
وه ،أل َّ
َع ِن ُّ
ين أ ْ
ان اْل ُم ْؤ ِمُنو َن ِبه ُم ْزِمع َ
وح َّالذي َك َ
َن َي ْقَبُل ُ
ُّ َ ْ ُ ُ َ َ ْ َ ُ ْ َ ْ ْ َ
الن ِب ُّي»01 .آ َخُرو َن
َي ُك ْن َنق ْد م ِج َد َب ْعُدَ 04 .ف َك ِا ُيرو َن ِم َن اْل َج ْم ِا َل َّما َس ِم ُعوا ه َذا اْل َكالَ َم َنقاُلوا«:ه َذا ِباْل َح ِق َيق ِة ُه َو َّ
ُ
02
ِِ ِ
ِ ِ
آخرو َن َنقاُلوا«:أََلع َّل اْلم ِس ِ
ِ
اب ِإَّن ُه ِم ْن َن ْس ِل َد ُاوَد،
َ َ َ
َنقاُلوا«:ه َذا ُه َو اْل َمس ُ
يح!»َ .و َ ُ
يح م َن اْل َجليل َيأْتي؟ أََل ْم َيُقل اْلك َت ُ
ِ 00
و ِم ْن بي ِ َلح ٍم ،اْلَقري ِة َّال ِتي َكان َداوُد ِفيها ،يأ ِْتي اْلم ِسيح؟» َ 07فح َد َث اْن ِشَق ِ
ِ
ان َنق ْوٌم
اق في اْل َج ْم ِا ل َسَب ِبهَ .وَك َ
ْ
ٌ
َ
َ ُ
َ َْ
َ َ
َْ
َ ُ
01
ِ
ِ
لك ْن َلم يْل ِق أَحٌد عَليه األَي ِاديَ .فجاء اْل ُخدَّام ِإَلى رَؤس ِ
َن يم ِس ُكوه ،و ِ
اء اْل َكهَنة واْل َف ِر ِ
ين.
ِمْن ُه ْم ُي ِر ُ
يسِي َ
َ َْ
ْ ُ
َ َ
يدو َن أ ْ ُ ْ ُ َ
ُ َ
َ َ
ُ
َ َ
06
ِ
َفَقال ُ ِ
ِ
َجاب اْل ُخَّدامَ«:لم ي َت َكَّلم َنق ُّ
هك َذا ِم ْا َل ه َذا ِ
اإل ْن َس ِ
ان!».
ان َ
ط ِإْن َس ٌ
هؤالَء َل ُه ْم«:ل َما َذا َل ْم َتأ ُْتوا ِبه؟» أ َ َ
ُ ْ َ ْ
َ
01
02
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
آم َن ِبه؟
َحدا م َن ُّ
الرَؤ َساء أ َْو م َن اْل َف ِريسِي َ
َج َاب ُه ُم اْل َف ِريسُّيو َن«:أََل َعَّل ُك ْم أَْن ُت ْم أَْيضا َنق ْد َضَلْل ُت ْم؟ أََل َع َّل أ َ
َفأ َ
ين َ
14
َّ ِ
َّ ِ
ِ 01
ِ ِ
َّ
َّ
اء ِإَلْي ِه َلْيالَ ،و ُه َو
يم ُ
ام َ
وس ،الذي َج َ
وس ُه َو َمْل ُعو ٌن»َ .نق َ
ال َل ُه ْم نيُقود ُ
َولك َّن ه َذا الش ْع َب الذي الَ َي ْف َه ُم الن ُ
12
11
ِ
ِ
ِ ِ
الوا َل ُه«:أََل َعَّل َك أَْن َ
وسَنا َيد ُ
ين ِإْن َسانا َل ْم َي ْس َم ْا مْن ُه أ ََّوال َوَي ْع ِر ْف َما َذا َف َع َل؟» أ َ
َج ُابوا َوَنق ُ
ام َ
َواحٌد مْن ُه ْم« :أََل َع َّل َن ُ
يل»َ 17 .فم َضى ُك ُّل و ِ
ظْر! ِإَّن ُه َلم َيُقم َن ِب ٌّي ِم َن اْل َجلِ ِ
أَْيضا ِم َن اْل َجلِ ِ
اح ٍد ِإَلى َبْي ِت ِه" .
ش َواْن ُ
يل؟ َف ِت ْ
َ
ْ ْ
َ
1
َّد َب ْع َد ه َذا ِفي اْل َجلِ ِ
َّد ِفي اْلَي ُه ِ
ود َكاُنوا
ودَّي ِة أل َّ
َن اْلَي ُه َ
َن َي َتَرد َ
يل ،أل ََّن ُه َل ْم ُي ِرْد أ ْ
ان َي ُسو ُع َي َتَردُ
آية ( يوَ " -:)1 :2وَك َ
وه" .
َي ْطُلُبو َن أ ْ
َن َي ْقُتُل ُ

في اإلصحا السابق رأينا المسيح خبز الحياة وهنا نراه ماء الحياة .فال حياة بدون ماء ،وهو صار حياتنا "لي

الحياة هو المسيح" .والماء رمز للرو القدس (يو )04-01:1والسيد المسيح يرسل لنا الرو لي بتنا فيه فيوون لنا
حياة ،ف و الرو المحيي.

ض أي اً في الي ودية ال أن راف يه في
ورف َ
لقد ُرف َ
ض الرب يسوع في الجليل وهاا رأيناه في اإلصحا السابقُ .
الي ودية اانت مقاومت م أينف ،بل بت ديد بالقتل ( .):1+11+01:1+11+01+01+1:+04+00:1وبين

(

،1

 )1حدثت أحدا

يوردها باقي اإلنجيليين في (مت( +)10+01-01مر(+)4-1لو.):1-01:4

وهاا اله ل ده يوحنا في هاه اآلية .وأحدا

هنا نرى أن المسيح أتى لييطي م حياة (

الجليل هاه ست.رقت ()1-1

ور من البدح للمما .

 )1 ، 1وهم يريدون قتله .وفي اإلصحا السابق رأينا اآلب هو الاي

يجاب  ،والناس أحرار في أن تامن أو ترفض .لكن من يامن فقد حدل يلى الحياة .وهاا هو الوض حتى
اآلن.
آية ( يو2" -:)2 :2وَكان ِعيد اْليه ِ ِ
ظِ
الَ ،نق ِريبا" .
يد اْل َم َ
ود ،ع ُ
َ َ ُ َُ
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عيد اليهود= يقو هاا ألن الييد لم ييد هلل وما يادوا هم يب هللا بيد صلب م ورف

م للمسيح .فكيف يبر

مي م هللا بأييادهم .ولكن يوحنا هنا ذار سم الييد ألن الرب يسوع ست دم الطقوس (الماء والنور) التى
يمارسون ا فى هاا الييد ليطبق ا يلى نبسه فى هاا اإلصحا واإلصحا التالى .وعيد المظال هو أكبر األيياد

الي ودية وأك رها مسرة ويوافق

ر (سبتمبر /أكتوبر) وهو أحد  0أيياد ياهبون في ا ليييدوا في أور ليم .وهو

دخر األيياد الي ودية في السنة الي ودية .وهو  1أيام واليوم ال امن يسمى اليوم اليميم من الييد .وهم يسونون

فيه في مما ااارى لت.رب م في سيناء واليوم ال امن ذارى دخول م أرب الميياد .وفيه فر بالحداد (حداد
الينب) لال

يديى ييد الحداد فكان ييد فر فالما ا ير والجو حلو مناسب .واانوا يقيمون المما في

ساحات المناز والشوارع ويلى أسطح المناز ليااروا لربت م في سيناء +دخول م ألرب المويد +ور هلل يلى

الحداد .واان هاا رم اًز لدخولنا السماء (بالاات اليوم ال امن بيد األيام السبية التي تشير لل.ربة يلى األرب).

واان رصيو الك نة يومياً خال أيام الييد (في رأي أنه خال السبية األيام وفي رأي دخر خال األيام ال مانية

كل ا) ي رج بمالبسه الرسمية وميه قدر من ذهب يمأله من براة سلوام ثم يتجه للمابح ويدبه في فوهة ف ية

ي رج من ا أنبوب ف ي ،ليدرف الماء لى وادي قدرون .واان هاا تااا اًر للد رة التي أخرجت ل م ماء ويردد

الشيب (أ  )1+0-1:01واانوا يقرأون في هاا الييد (زك + 4-1:0حز + 11أ  )01والرب يسوع ت ا هاا

لى ويشرب (يو )01-01:1واأنه يرد يلى هتاف
المش د أساساً لتيليمه الاي قا فيه " ن يطش أحد فليقبل َّ
الالويين بنشيد الد رة بأن م يتحدثون ينه هو (  .)1+0-1:01فييد المما اان مرتبع بالماء .والمسيح
قا في الييد أنا مددر الماء (الد رة) .واان في الييد أي اً ي اء منارات ذهبية (منارة ابرى ل ا  1يب

ت اء واحدة ال يوم من أيام الييد  1 +منارات أخرى) والمنارات موضوية في دار النساء في ال يول .واان
ضوء هاه المنارات ديداً جداً حتى أنه ي  .أفنية بيوت أور ليم .واان هاا النور تااا اًر ليمود النور الاي

رافق م في البرية .والرب يسوع ست دم هاا المنمر في تيليمه "أنا هو نور اليالم" (.)01:1

واانوا يقدمون ذباصح ا يرة في هاا الييد ولال أضاف المسيح لماذا تريدون أن تقتلوني ف و ييرف أنه الابيحة

الحقيقية الاي سيقتلونه ( .)04:1وفي هاا الييد أتوا بومرأة أمسوت في زنا ونسوا أن أباءهم زنوا في البرية

وبسبب زناهم ماتوا (.)0:1

ِ
اآليات (يوَ 7" -:)2–7 :2فَقال َل ُه ِإ ْخوُت ُه«:اْن َت ِقل ِم ْن ُهَنا وا ْذ َهب ِإَلى اْليه ِ ِ ِ
َع َماَل َك
ودَّية ،ل َك ْي َيَرى َتالَمي ُذ َق أَْيضا أ ْ
َُ
َ ْ
َ
ْ
َ
0
ِ
ِ
ِ
َّ ِ
ِ
ِ
ِ
اء
يد أ ْ
َحٌد َي ْع َم ُل َشْيئا في اْل َخ َفاء َو ُه َو ُي ِر ُ
س أَ
التي َت ْع َم ُل ،أل ََّن ُه َلْي َ
َن َي ُكو َن َعالَ نَية .إ ْن ُكْن َ َت ْع َم ُل هذه األَ ْشَي َ
ِِ 6
ِ
َفأَ ْظ ِهْر َن ْفس َك لِْل َعاَلمِ»1 .أل َّ ِ
ال َل ُه ْم َي ُسو ُعِ«:إ َّن َوْنق ِتي َل ْم َي ْح ُضْر َب ْعُد،
َ
َن إ ْخ َوَت ُه أَْيضا َل ْم َي ُكوُنوا ُي ْؤمُنو َن بهَ .فَق َ
2
ِ
َن يب ِغ َض ُكم ،و ِ
ِ
َع َماَل ُه
َش َهُد َعَلْي ِه أ َّ
َوأ َّ
لكَّن ُه ُيْب ِغ ُض ِني أََنا ،أل َِني أ ْ
َما َوْنق ُت ُك ْم َف ِفي ُك ِل ِح ٍ
َن أ ْ
ين َحاضٌر .الَ َي ْقدُر اْل َعاَل ُم أ ْ ُ ْ
ْ َ
ِش ِر َيرٌة" .

هاالء اإلخوة ربما هم من أوالد يوسف خطيب مريم من زواج سابق أو أوالد خالته أو أوالد أيمامه (مت+:::00

مر )00+10:0أو ليرهم من أقاربه .ولم يون ال أقاربه مامنون به بل اان ا يرون من م ربما بسبب ليرت م
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من

رته ،اانوا يورهونه بل يقولون أنه م تل .وهم ألن م أكبر منه سناً أتوا ليقدموا ليه نديحة في صورة

نقد ..أي لماذا أنت م تب .في الجليل  ،ها أنت خاصف من الي ود بسبب ت ديدهم ل
نديحت م أن ياهب ألور ليم وهناك أحد حتمالين:

أن يقتله الي ود واان مقددهم أن يت لدوا منه .أو أن الر ساء الدينيين يوتشبوا زي

في أور ليم .واانت

مقاصده .أو أن يمل

فيالً فيتيممون ميه ولال يدفيونه للش رة في الي ودية (وحجاج أور ليم سيش رونه في ال اليالم بيد يودت م
لبالدهم) لكن هو طريقه الدليب .ولكن االم م اان يحمل مياني التييير والشماتة.

أما رد المسيح فونه اان :أن ساية الدليب لم تأتي بيد .فساية ظ وره اليلني ستأتي سريياً بالدليب .وما از
أمامه وقت يومل فيه تيليمه ،أما هم ف م يستطييون الاهاب لى أور ليم ال وقت بال خوف فلياهبوا ن أرادوا،
أما المسيح فال ياهب هاه المرة ال ليدلب .والوقت يند المسيح محدد بالدقاصق ولكل  .وقته حسب حومته.
ذاً هو ليو خاصباً من الدليب لكن لديه يمل يومله قبل الدليب.

ال يقدر أن يبغضكم= فأفكارام اأفكار اليالم .اليالم يند المسيح ييني اليالم بدون هللا ،وألنه رأى الشر في قلوب
َّ
سلم المسيح أمه
خوته وجدهم يشب ون اليالم لال قا لن يب .م اليالم فأيمال م متوافقة م اليالم .لال

ليوحنا ولم يسلم ا ألحد هاالء اإلخوة .وياار أن ييقوب وي وذا ليو اإلس ريوطي وهما خوة الرب صا ار من
المل
تالمياه ول ما رسالتين بوسمي ما .وربما تي ار في المسيح أوال لرف ه ُ

لكن م دمنوا به بيد ذل

ولكنه

يبغضني ألني أشهد عليه= فالمسيح يتكلم بالحق واليالم ال يحتمل من يولمه بالحق .وأهل اليالم ال يحتملون
التبويت ويواج ونه بال جوم (راج ر .)01:00

أما ونقتكم فى كل حين حاضر= ف م بسلوا م المادي وب .ت م له ،هم جزء من اليالم ،يتدرفوا م ل اليالم،

يطلبون الش رة فوقت م حاضر في ال حين ف م جزء من اليالم .وقته الاي حدده هو أن ياهب للدليب ،ووقت م

أنه ياهب للش رة ،وهاا ما لم يرده .أي زمان تريدون الاهاب فيه ذهبوا ونقتكم = لتحتبلوا بطريقتكم .أما أنا
فوقتي هو الدليب .وقتكم داصماً حاضر في هاا اليالم لتبرحوا ،فاليالم ال ي ددام ب طر فأنتم من اليالم .ونقتي

لم يحضر بعد= هو له خطة ل ية يسير بمقت اها للدليب وذل باإلتباق م اآلب.

يد .أََنا َلس أَصعد بعد ِإَلى ه َذا اْل ِع ِ
اآليات (يوِ1" -:)14–1 :2اصعدوا أَْن ُتم ِإَلى ه َذا اْل ِع ِ
َن َوْنق ِتي َل ْم ُي ْك َم ْل
يد ،أل َّ
ْ ُ ْ َُ َ ْ ُ
ْ َُ
ْ
14
1
ظ ِ
يل .وَل َّما َكان ِإ ْخوُته َنق ْد ص ِعدواِ ،حيَن ِئ ٍذ ص ِعد هو أَيضا ِإَلى اْل ِع ِ
ِ
ِ
اه ار
يد ،الَ َ
َ ُ
َ َ ُ
َ َ َُ ْ
ال َل ُه ْم ه َذا َو َم َك َث في اْل َجل ِ َ
َب ْعُد»َ .نق َ
بل َكأََّنه ِفي اْل َخ َف ِ
اء" .
َْ ُ
لم يرد المسيح أن يديد مي م ألن هدف م أن يم ر المسيح في مجده وييلن ين ملكه .والمسيح يقو إلخوته
صيدوا أنتم لتحتبلوا بالييد اما تريدوا أنا ال أصعد بعد= أي أنا ال أصيد اآلن ميوم ف و صيد بيدهم لكن ال

ُلي َيي ِد م ل م أو ليم ر نبسه اما يريدوا بل صيد في الخفاء ف و ال يستيرب قوته وال يريد ثارة الي ود فوقت
الدليب لم يأتي بيد .والحظ دقة المسيح ف و لم يقل أنا لن أصيد بل أنا ال أصعد بعد= أي لن أصيد اآلن.
وهو ال يريد اإلثارة وسع الر ساء خدوصاً أن الديود ألور ليم اان يداحبه لناء وت ليل في مواكب ،وهاه
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ليست طريقة المسيح فى البر  .واان صيودهم لى أور ليم م الجليليين الاين ياارون ميجزة ال مو خبزات

وهاالء اانوا سيدنيوا ثورة في دخوله ألور ليم وهاا ما ال يريده .وهو أ ارد أن يديد ليومل رسالته أوالً ثم يقدم
نبسه ذبيحة ،وهاا ما يبر المسيح  -خال

البشر .والمسيح لم يديد مبا رة لى أور ليم بل جاء أوالً لى

مر يلى قليم بيرية .وهاا يوضح قدد الرب أنه لن يديد لى
ت وم الي ودية (مت +0:04مر )0:01أي َّ
أور ليم مبا رة .وبيد بيرية ذهب لى ت وم الي ودية ثم ذهب ألور ليم .ولما أرادوا أن يمسووه ذهب ثانية لى
يبر األردن (يو .)11-04:01ثم في ن اية رحلته حع الرحا

في بيت ينيا لزيارة ليازر ومريم ومرثا

(لو ) 04-01:01ومن قرية بيت ينيا دخل لى أور ليم في منتدف الييد .السيد بونبداله ين خوته في
خوته

صيودهم للييد أراد أن ُيم ر أن مباهيمه لير مباهيم م وطرقه لير طرق م .ون يف ايف يبر م
وقلوب م متألت را .واان نبداله في الزمن وخع سير الرحلة .ونقتي لم يكمل بعد= أي وقت الدليب لم
يأتي .فال أريد ثارة اآلن.
12
11
ِِ
ِ
ان ِفي اْل ُج ُموِع
ان اْلَي ُه ُ
ود َي ْطُلُبوَن ُه في اْلعيدَ ،وَيُقوُلو َن«:أَْي َن َذ َ
اق؟» َوَك َ
اآليات (يوَ " -:)10–11 :2ف َك َ
الشعب»17 .و ِ
ِ
لك ْن َل ْم
اجا ٌة َك ِا َيرٌة ِم ْن َن ْح ِوِهَ .ب ْع ُض ُه ْم َيُقوُلو َنِ«:إَّن ُه َصالِ ٌح»َ .و َ
ُمَن َ
َ
آخُرو َن َيُقوُلو َن«:الََ ،ب ْل ُيض ُّل َّ ْ َ
ود10 .وَل َّما َكان اْل ِع ِ
ِ ِ
ي ُك ْن أَحٌد ي َت َكَّلم عْن ُه ِجه ا ِ
فَ ،ص ِع َد َي ُسو ُع ِإَلى اْل َهْي َك ِل،
ُ
يد َنقد اْن َت َص َ
َ
َ َ ُ َ
َ
َ
ار ل َسَب ِب اْل َخ ْوف م َن اْلَي ُه ِ َ
ِ
ان ُي َعل ُم" .
َوَك َ
واضح أن المسيح اان لاصباً في األيام األولى للييد .فكان اليهود= أي الكل أصدقاء وأيداء .وربما لم يبدح

المسيح إلخوته أنه سيديد حتى ال ييطي فرصة أليداصه أن يدبروا مواصدهم ضده .أين ذاق= تأتي بمينى

اإلحتقار ،لكن م يريدون ر يته لميجزاته .مناجاة= في أصل ا تيني ل.ع  ،دليل يلى تيارب أراء الناس ول.ن
فأراء الناس في المسيح مت اربة .من نحوه= أصل ا ب دوصه .لم يكن أحد يتكلم عنه= بمديح أو يجاب

لسبب الخوف من اليهود= أي الر ساء من فريسيين وا نة واتبة فكان من يساندون المسيح خاصبين أن يم روا

ذل أمام الر ساء .ولما إنتصف العيد= أي بيد أربية أيام.

البعض يقولون أنه صالح= أي طاهر ونقي لكن بدون يمان أنه المسيا.
وكان يعلم= بسلطان ارحاً ومبس اًر الي د القديم.

آية ( يوَ 11" -:)11 :2ف َتعجَّب اْليه ُ ِ ِ
ف اْل ُك ُت َبَ ،و ُه َو َل ْم َي َت َعَّل ْم؟»".
ف ه َذا َي ْع ِر ُ
ينَ « :كْي َ
ود َنقائل َ
َ َ َُ
هاه أو نقطة تي روا في ا في المسيح ..ما هو مددر تيليمه .الكتب= األسبار المقدسة .وهو لم يتعلم= ال
تيني أن المسيح اان جاهالً ف و اتب يلى األرب ( )1-1:1وناقش الشيوخ في ال يول ويمره 01سنة (لو)0
ولكن المقدود أنه لم يتتلما يلى يد أحد الربيين .وقوة تياليم المسيح التي سببت دهشة الجموع راجية للمددر

اإلل ي الاي فيه ف و واض الناموس.
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16
ِ ِ
س لِي َب ْل لَِّل ِذي أَْر َسَل ِني" .
آية ( يو " -:)16 :2أ َ
الَ «:ت ْعليمي َلْي َ
َج َاب ُه ْم َي ُسو ُع َوَنق َ
ميروف يند الي ود أن أي ناموسي ال تقبل ادته ال ذا أيلن ين الش ص الاي تلقى ينه الميلومة ،ويجب

أن يوون رابي أي ميلم رسمي ميترف به لال يقو يسوع هنا :تعليمي ليس لي بل للذي أرسلني أي اآلب .ذاً
أي ا الي ود بح وا ين الحق في تيليمي ،فتيليمي ييلن أن هللا مددره  ،ذًا فاهلل هو الاي أرسلني .وال تبح وا

ين مددر لتيليمي من مدادرام (يو .)01:01 +14:01 +00:0وم أن المسيح واآلب واحد ال أن السيد
المسيح قا

ن التيليم هو ل.ب "هللا المنا فى ابنه" (يب )0:0فلو قا أنه هو مددر التيليم لرف وه ،ف م

قطياً يج لوا يالقة المسيح باآلب.

التعلِيم ،هل هو ِمن ِ
ِ12
هللا ،أ َْم أ ََت َكَّل ُم أََنا ِم ْن َن ْف ِسي" .
َحٌد أ ْ
َن َي ْع َم َل َم ِش َيئ َت ُه َي ْع ِر ُ
ف َّ ْ َ َ ْ ُ َ َ
اء أ َ
آية ( يو " -:)12 :2إ ْن َش َ
الرب يطر أمام سامييه الوسيلة للتحقق من المددر اإلل ي لتيليمه وهاه الوسيلة هي أن من يريد أن يدن
مشيعة هللا سيجد نبسه في توافق م االم المسيح .وبالتالي نستنتق أن اإلنسان الاي يامن بالمسيح وأنه أتى من

اآلب يوون هو اإلنسان الاي اء ويشاء أن ييمل وييرف مشيعة اآلب .الاي يتيلم يند الربيين ينده مجموية
من الميلومات ،ولكن السيد هنا يتكلم ين الميرفة اإلختبارية لمن ينبا مشيعة اآلب (مت .)11 – 11 : 1إن

شاء أحد= من يريد أن يطي هللا يأخا نو اًر من هللا لييرف نوع التيليم وأنه من هللا ،وليو من يبحث بالطرق
اليلمية .ذاً الميرفة متوقبة يلى خ وع القلب هلل.

11
ِ
ِ
ق
آية ( يوَ " -:)11 :2م ْن َي َت َكَّل ُم ِم ْن َن ْف ِس ِه َي ْطُل ُب َم ْج َد َن ْف ِس ِهَ ،وأ َّ
َما َم ْن َي ْطُل ُب َم ْج َد َّالذي أَْر َسَل ُه َف ُه َو َصاد ٌ
وَليس ِف ِ
ظْل ٌم" .
يه ُ
ََْ

من يتكلم من نفسه يطلب مجد نفسه= هاا مبدأ يام يطبقه المسيح يلى نبسه .وم ل هاا يديي ما ليو فيه.

أما أنا فأطلب مجد اآلب .المسيح هنا ي بت رتباطه باآلب ،بأنه ال يطلب يعاً لنبسه بل مجد هللا اآلب وألنه
أخرج نبسه من طلب ال من فتيليمه يوون ل ياً تماماً .وبالنسبة ألي خادم يبحث ين مجده الش دي وثمناً

ل دمته يوون امن يبتز مجد هللا لحساب نبسه .واالم المسيح هنا هواا ألنه أخلى ذاته دخااً صورة يبد

(في + 1:1يو )10::بل هو لسل أرجل تالمياه .لال مجده اآلب (يو.)11:01
ليس فيه ظلم= ليو فيه بطالن أو ااب.

11
الناموس؟ وَليس أ ِ
َّ
َن
َع َ
طُ
وس! لِ َما َذا َت ْطُلُبو َن أ ْ
وسى َنق ْد أ ْ
اك ُم َّ ُ َ َ ْ َ َ
ام َ
آية ( يو " -:)11 :2أََلْي َ
س ُم َ
َحٌد مْن ُك ْم َي ْع َم ُل الن ُ
َت ْقُتُلوِني؟»".

ط ُ َّ
وس = يبدأ المسيح من هنا الرد يلى ت ام م بأنه اسر الناموس ذ قام بشباء
َع َ
وسى َنق ْد أ ْ
ام َ
أَلْي َ
س ُم َ
اك ُم الن ُ
مريض براة بيت حسدا (  ):يوم سبت .ويقو ل م هنا ،بل أنتم من تكسرون ناموس موسى.
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المسيح هنا ي اجم الي ود ويت م م بأن م ي البون الناموس ف م يريدون قتله ،وهاا ضد الناموس فلماذا يقتلونه وهو
برئ ،وهم

دوا في دية ( )0:أن تيليمه يلى مستوى فاصق .والمسيح ي اجم م ألن م لم يوتشبوا مددر تيليمه

اإلل ي و ادته ل.ب وبالتالي فحسب دية ( )01ف م ال يريدوا أن يدنيوا مشيعة اآلب ،فلو أرادوا ليرفوه ويرفوا

مددره اإلل ي.

21
24
ال
الواِ «:ب َك َشْي َ
طٌ
انَ .م ْن َي ْطُل ُب أ ْ
َن َي ْقُتَل َك؟» أ َ
اآليات (يو " -:)20–24 :2أ َ
اب اْل َج ْم ُا َوَنق ُ
َج َ
َج َ
اب َي ُسو ُع َوَنق َ
ِ
ِ
ِ
ِ 22
ِ
وسىَ ،ب ْل ِم َن
َع َ
طُ
وسى اْل ِخ َت َ
َّبو َن َجميعا .له َذا أ ْ
َل ُه ْمَ « :ع َمال َواحدا َعمْل ُ َف َت َت َعجُ
انَ ،لْي َ
س أََّن ُه م ْن ُم َ
اك ْم ُم َ
27
اآلب ِ
ان ِ
السْب ِ َت ْخ ِتُنو َن ِ
وسى،
ان ِفي َّ
اءَ .ف ِفي َّ
السْب ِ  ،لَِئالَّ ُيْنَق َ
ان َي ْقَب ُل اْل ِخ َت َ
اإل ْن َس ُ
انَ .فِإ ْن َك َ
اإل ْن َس َ
َ
ام ُ
وس ُم َ
ض َن ُ
20
ِ
ِ
ِ
ِ
السْب ؟ الَ َت ْح ُكموا َحسب َّ
اح ُك ُموا ُح ْكما َعادال»".
أَ َف َت ْس َخ ُ
طو َن َعَل َّي ألَني َش َفْي ُ ِإْن َسانا ُكَّل ُه ِفي َّ
الظاه ِر َب ِل ْ
َ َ
ُ
أجاب الجما= أي ليو الر ساء .وهاالء ال ييرفوا نوايا الر ساء .هاالء نيمت بديرت م فمنوا أن المسيح به

شيطان .هم لالباً لم يدروا أن البريسيين ي ططون لقتله ،فقالوا به يطان ذ قا أن م يريدون قتله .وقول م به
يطان يشير ألنه مجنون .ولكن ايف يقولون هاا ،ف م رأوه قد بى مريض بيت حسدا .وثاني نقطة تي روا في ا

في المسيح أنه يشبى في السبت عمال واحدا عمل = باء المريض يوم السبت ( صحا .):

ليس أنه من موسى= ألن م يقولون له أنت ااسر لناموس موسى ،والسيد يقو بل ناموس (أو وصية) ال تان
هو أسبق من موسى ف و من أيام براهيم اآلباء= هللا طلب ال تان من براهيم ثم قننه موسى .فكيف لم يب موا

أن ا براة من براات هللا ويسيعوا وييوجوا الب م .والمسيح ضرب ل م م الً فال تان هو يمل وهم يوسرون السبت
لييملوا هاا اليمل ،يوسرون حرفية الناموس ألن م يطبقون ناموساً يرونه األف ل وهو ال تان الاي به يديرون
من

يب هللا ،فلماذا ال يوسر المسيح حرفية ناموس السبت ألجل ناموس أف ل وهو اإلبراء التام .وهاا

الناموس األف ل هو ناموس الرحمة .لو اانوا يحومون حوماً يادالً لب موا أن المسيح قد أكرم السبت .راج
ِ
ِ
ِ
ِ
ان االم السيد هنا
َع َ
طُ
وسى اْل ِخ َت َ
َّبو َن َجميعا .له َذا أ ْ
مقدمة اإلصحا ال اموَ .ع َمال َواحدا َعمْل ُ َف َت َت َعجُ
اك ْم ُم َ
يينى أن هللا أيطى براهيم ناموس ال تان ليدبح الم تون من يب هللا و بناً له .وجاء موسى ليااد المينى فى
الناموس .ف اه رادة هللا يودة البشر ليه و باءهم من أثار ال طية التى فدلت م ينه فتألموا ومرضوا وماتوا.

وما يملته م هاا المريض هو ما يريده هللا لكل نسان أى الشباء من الطبيية الساقطة المتألمة.

21
ِ
ِ
َه ِل أ ِ
وه؟ َ 26و َها ُه َو
س ه َذا ُه َو َّالذي َي ْطُلُبو َن أ ْ
َن َي ْقُتُل ُ
يم«:أََلْي َ
ال َنق ْوٌم م ْن أ ْ ُ
اآليات (يوَ " -:)22–21 :2فَق َ
ُور َشل َ
َن ه َذا هو اْلم ِسيح حًّقا؟ 22و ِ
لك َّن ه َذا َن ْعَل ُم ِم ْن أَْي َن
َي َت َكَّل ُم ِج َه ا
اء َعَرُفوا َي ِقينا أ َّ
ار َوالَ َيُقوُلو َن َل ُه َشْيئا! أََل َع َّل ُّ
َُ َ ُ َ
َ
الرَؤ َس َ
ِ
َحٌد ِم ْن أَْي َن ُه َو»".
ُه َوَ ،وأ َّ
اء الَ َي ْع ِر ُ
ف أَ
َما اْل َمس ُ
يح َف َم َتى َج َ
من أهل أورشليم= أي ساكنين في أور ليم وليسوا حجاجاً.

يطلبون أن يقتلوه= هاالء ييلمون ماامرات البريسيين ضده أما أهل الجليل فال ييرفون (دية .)11الاي يتكلم هنا
هو الشيب اليادي وهاالء واضح أن م سميوا حديث المسيح السابق م البريسيين فونحازوا للمسيح ولكن بقيت
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ل م مشولة أن م توارثوا ين أباص م أن المسيح ذا أتى ال يوون ميروفاً من أين يأتي .ولكن م هم ييرفون أباه
و خوته .هاه هي النقطة ال ال ة التي أي رت م في المسيح ،ف و من الجليل وهم يحتقرون الجليليون .واتب الي ود
تقو أنه حين يأتي ال ييرف أحد من أين أتى ونحن نيرف أباه وأمه (راج مال .)0:0والمسيح يرف ما في

قلوب م ورد يلي م باآلتي.

اآليات (يوَ 21" -:)71–21 :2فَن َادى َي ُسو ُع َو ُه َو ُي َعلِ ُم ِفي اْل َهْي َك ِل ِنق ِائالَ « :ت ْع ِرُفوَن ِني َوَت ْع ِرُفو َن ِم ْن أَْي َن أََناَ ،و ِم ْن
21
ِ
ِ
ِ
ِ
َع ِرُف ُه أل َِني ِمْن ُهَ ،و ُه َو أَْر َسَل ِني».
َن ْف ِسي َل ْم آتَ ،ب ِل َّالذي أَْر َسَلني ُه َو َحقَّ ،الذي أَْن ُت ْم َل ْس ُت ْم َت ْع ِرُفوَن ُه .أََنا أ ْ
71
74
طَلبوا أ ْ ِ
آم َن ِب ِه َك ِا ُيرو َن ِم َن
َحٌد َيدا َعَلْي ِه ،أل َّ
َن َس َ
وهَ ،وَل ْم ُيْل ِق أ َ
َن ُي ْمس ُك ُ
َف َ ُ
اع َت ُه َل ْم َت ُك ْن َنق ْد َج َ
اء ْت َب ْعُدَ .ف َ
ات أَ ْك َار ِمن ِ
ِ
هذ ِه َّال ِتي َع ِمَل َها ه َذا؟»".
آي ٍ َ ْ
اْل َج ْماَِ ،وَنقاُلوا«:أََل َع َّل اْل َمس َ
اء َي ْع َم ُل َ
يح َم َتى َج َ
فنادى= أي مناداة بدوت يا س  .والمسيح قا أنتم تيرفون أبي و خوتي حسب الماهر ولكن حتى الماهر أنتم ال
تيرفونه اله ،فأنتم ال تيرفون أنني ولدت من ياراء ويوسف ليو أبي ،وأنا مولود في بيت لحم وليو الناصرة

وانت ناصرياً حسب النبوات ،ال هاا هو الماهر ولستم تيرفونه .وبالتالي أنتم بالتأكيد لن تيرفوا أصلي
السماوي ،وأن اآلب هو الاي أرسلني وهو قا ين هللا حق وأنه هو من الحق .ألني منه= ومن سميوه ف موا

أنه يتكلم ين هللا وأنه هو من هللا .والمسيح ب اا الكالم أثبت أن ما يتوارثونه اان حقيقياً وأن أحداً لن ييلم من
أين أتى ف و أتى من هللا من حيث ال ييرفون .ولال طلب الر ساء أن يقتلوه  ]0ذ قا أنه من هللا  ]1ذ قا
ين م أن م ال ييرفون هللا الاي أرسله .ولكن بيض الشيب اان ل م نو اًر يميزون به الحق من الباطل وهاالء
صدقوا االمه بسبب اآليات التي صني ا .من نفسي لم ِ
آت= لم دت أليمل لحساب نبسي بل أنا مرسل من

اآلب أيمل لحساب مجده وخال

البشرية ال ا .اونسان لم يأت من نبسه واوبن هلل لم يأخا بدايته من نسان.

ساعته لم تكن نقد جاءت بعد= هللا أفسد خطط م لقتله.

ِ
ِ 72
ِ
ِ
ِ
ِ
اء
اآليات (يوَ " -:)76–72 :2سم َا اْل َف ِريسُّيو َن اْل َج ْم َا َي َتَن َ
اج ْو َن به َذا م ْن َن ْح ِوهَ ،فأَْر َس َل اْل َف ِريسُّيو َن َوُرَؤ َس ُ
77
ِ
ِ ِ
َم ِضي ِإَلى َّال ِذي أَْر َسَل ِني.
ال َل ُه ْم َي ُسو ُع«:أََنا َم َع ُك ْم َزَمانا َي ِس ا
اْل َك َهَنة ُخدَّاما لُي ْمس ُك ُ
ير َب ْعُدُ ،ث َّم أ ْ
وهَ .فَق َ
70
ِ
َن َتأ ُْتوا»َ 71 .فَقال اْليه ُ ِ
يما َبْيَن ُه ْمِ«:إَلى أَْي َن
َس َت ْطُلُبوَن ِني َوالَ َت ِجُدوَن ِنيَ ،و َحْي ُث أ ُ
َكو ُن أََنا الَ َت ْقدُرو َن أَْن ُت ْم أ ْ
َ َُ
ود ف َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ين؟ َ 76ما ه َذا
َن َي ْذ َه َب َح َّتى الَ َن ِج َد ُه َن ْح ُن؟ أََل َعَّل ُه ُم ْزِم ٌا أ ْ
ه َذا ُم ْزِم ٌا أ ْ
ين َوُي َعل َم اْلُيوَنانِي َ
َن َي ْذ َه َب ِإَلى َش َتات اْلُيوَنانِي َ
ِ
َّ ِ
َن َتأ ُْتوا؟»".
الَ :س َت ْطُلُبوَن ِني َوالَ َت ِجُدوَن ِنيَ ،و َحْي ُث أ ُ
َكو ُن أََنا الَ َت ْقدُرو َن أَْن ُت ْم أ ْ
اْلَق ْو ُل الذي َنق َ
بل ر ساء الك نة (ويمل م سياسي أك ر من ديني) أن بيض الشيب بدأ يامن به فأرسلوا له بيض الخدام= هم
ضباط تابيين للك نة ،ضباط ل م سلطة لقاء القبض .والر ساء يشملون أي اً السن دريم وله سلطة المحاكمات
وتدري األمور دون أن يددر حوم بالموت واان ذل أثناء حوم الرومان .والسن دريم اان يتكون من ر ساء

الك نة الحاليين والسابقين والددوقيين واانوا يسمون م الك نة أو الشيوخ ول م مراز ق اصي وليو ديني ويتكون

أي اً من البريسيين والكتبة أو الناموسيون ول م دراية واسية بالناموس ويمل م الحباظ يلى التقاليد.
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أنا معكم زمانا يسي ار= المسيح يقو هاا لييلن أنه يالم ب طط م لقتله .ف و ييلم أنه سيدلب بيد ستة

ور

ور .ولكن هاالء ال باط فوجعوا ب يبته واالمه

وبيد هاا يديد للسماء .فالبدح يأتي بيد المما بستة
الماثر َّ
فشلت أيدي م .اان االمه فيه رو وحياة أنيش نبوس م المجدبة ،فلم يمسووا يسوع وف لوا أن يبقدوا
يلى بينف وأنا مرسل برسالة محبة ..هاا ما
وظاصب م .أمضى إلى الذي أرسلني= أنتم مرسلون إللقاء القبض َّ
بوت ضمير ال باط .ال تقدرون أنتم أن تأتوا= فال أحد يأتي ل.ب ال بي وأنتم ال تامنون بي.

ملحوظة لغوية:
أم ى هنا تيني مجرد أنسحب.

أما حين قا أنا أم ي أليد لكم مواناً .فالبيل يم ي يشير ألنه ذاهب ليومل يمل.
خير لكم أن أنطلق ..فالبيل أنطلق يشير لاهاب ُفرقة (أي سيبترق ين م)
وحين قا نه ٌ

وال تجدونني= ألنه في مجد أبيه حيث ال ُيرى باليين بل باإليمان .تطلبونني وال تجدونني= ن أصر اإلنسان
يلى خطاياه يطلب هللا وال يجده .وأي اً لو اانت ال طلباته مادية وال ي تم بأن ييرف هللا .يذهب لليونانيين=
هاه س رية من المسيح فالي ود ييتقدون أن المسيح سيأتي ل م أي للي ود فقع ،وذهابه لليونانيين في نمرهم
ييني أنه ليو هو المسيح أو هو مسيح لألمم وهاه س رية منه .أو ييني هاا أنه سياهب للشتات الي ودي في

اليونان حيث ال يستطييوا أن يمسووه.
ِِ
ِ ِ
اآليات (يو72" -:)71–72 :2وِفي اْليومِ األ ِ
َخ ِ
َحٌد
ف َي ُسو ُع َوَن َادى ِنق ِائالِ«:إ ْن َع ِط َ
ير اْل َعظيمِ م َن اْلعيد َوَق َ
ش أَ
َْ
َ
71
71
ِ
ِ
ِ ِ
الرو ِح
ابَ ،ت ْجرِي ِم ْن َب ْط ِن ِه أَْن َه ُار َم ٍ
ال ه َذا َع ِن ُّ
ال اْلك َت ُ
اء َح ٍي»َ .نق َ
آم َن بيَ ،ك َما َنق َ
َفْلُي ْقب ْل إَل َّي َوَي ْشَر ْبَ .م ْن َ
ِ
ِ
ِ
ُع ِطي َب ْعُد ،ألَ َّن َي ُسو َع َل ْم َي ُك ْن َنق ْد ُم ِج َد
َن الروح القدس لم يكن نقد أ
وه ،أل َّ
ين أ ْ
ان اْل ُم ْؤ ِمُنو َن ِبه ُم ْزِمع َ
َّالذي َك َ
َن َي ْقَبُل ُ
ُّ َ ْ ُ ُ َ َ ْ َ ُ ْ َ ْ ْ َ
َب ْعُد" .
إلى ويشرب= هاه رد
اليوم األخير من العيد= له تكريم خا يند الي ود ايوم سبت .إن عطش أحد فليقبل َّ
يلى تطلبونني وال تجدونني .فمن يطلبه بأمانة يجده .والمسيح هنا يشر الطقو الاي يمارسونه وأنه هو
المقدود بالد رة التي تبيض ماء .وبسبب النور (المنارات) قا أنا هو النور ( صحا  ، )1وبسبب الاباصح قا

لماذا تطلبون أن تقتلوني ف و الابيحة الحقيقية .من هنا ف م بولو أن المسيح هو الد رة التي تبيض ماء

(0كو ) 01والد رة تابيت م أي ظلوا يرتووا من ص رة ال رحلت م في سيناء .والمسيح أخا يلى ياتقه أن
يشبينا (ف و المن) ويروينا خال رحلتنا في هاا اليالم حتى ندل للسماء حيث ال بز السري والماء السري .بل
ال نشرب فقع بل نتحو في داخلنا لد ر يبيض منه الماء يلى اآلخرين تجري من بطنه أنهار.

بطنه=

أي داخل النبو واإلرادة اإلنسان الداخلي حيث يقام ملكوت هللا .أنهار= وفرة مواهب الرو وبرااته ،بل يدير

المامن براة ل.يره .إن عطش= فالاي ال ييطش لن يبحث ين الماء .المسيح يتكلم ين اليطش الروحي ،أما
لير الم تم لن يبحث ين المسيح .اليطش هنا هو

ارة للشيور باإلحتياج للمسيح .أما من ال يشير ب اا
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اإلحتياج ف و من قا ينه الرب انه فاتر (ر  .)01 ، 01 : 0من آمن= ي ق في المسيح ويحبه ويسلم له
حياته ويقبله امل بالمحبة ويامن بألوهيته ويجرى اليه طالبا االمتالء من الرو القدس .تجري= وذل ألننا ذ
نامن بالمسيح نتحد به .وهو مددر اإلرتواء .فوذا فتحنا فمنا يتكلم الرو  .والكنيسة بأسرارها تبيض ب.ني الرو

القدس يلى أوالدها .ولكن المسيح ييطي هاا الماء لمن يشير أنه محتاج ،أي يشير باليطش ل اا الماء..
طوبى للجياع واليطا
لي

لى البر ..وهاا ما قاله داود "كما تشتاق األيل لى جداو المياه اال

تشتاق نبسي

يا هللا" (أم +1:01يا +00:1ر  )01:11واليوو فمن ال يشير باإلحتياج يدير فات اًر يتقيأه المسيح

(ر  .) 01:0ونالحظ التطور فمن يشير باليطش يأتي للمسيح و ذا أقبل سييرفه ويامن به و ن دمن تبيض من
بطنه أن ار ماء حي( .راج أ  +0::: +0:11 +1:0:حز +1::01زك )04-01:01ولكن هناك من

ييطش فياهب ل.بار المشققة أي لى اليالم ولااته .أما المسيح ف و وحده الاي يشب النبو والرو  .والنبو ال

تشب حقاً سوى من هللا وال يوبي ا ال ما في اليالم .ولن يحل مشولة اإلحساس بالبراغ واليزلة سوى هللا ومحبة

هللا ..بل أننا في المسيح لن نشت ي يعاً في األرب (مز )1::10والرو يبيض من المامنين قداسة وف اصل
ومواهب وأيما صالحة.

يفيض= ف ناك متالء .وهناك فيض .الرو القدس يسون فينا ولكن له درجات بحسب ج اد ال فرد فى أن
يمتل ..والرو له ثمار (لل .)10-11::م ا  :من ثمار الرو القدس السالم .فمن له درجة الملء ذا ُوج َد في
ظروف صيبة يوون مملوءاً سالماً بالرلم من ضطراب ال من حوله .ومن له درجة البيض ف و يبيض يلي م
سالماً ،وطالما هو موجود ف م يشيرون بالسالم .من يبيض يروي اآلخرين اما يمل الرسل .ومن ضمن البيض
التيليم .بل أن المسيح أيطى الرسل وخلباص م أن ييطوا الرو القدس ل.خرين وب اا تستمر الكنيسة.

نقال هذا عن الروح= يوحنا يبسر االم المسيح بأن الماء يشير للرو القدس (

 +0:11يا .)14-11:1ولكن

حلو الرو القدس يلى المامنين اان متوقباً يلى صيود المسيح (يو )1:01ألن يسوع لم يكن نقد ُم ِجد بعد=
نقد ُم ِج َد= المجد هو الدليب ،أو بدأ بالدليب .فالدليب هو قمة رفض هاا اليالم ،الاي بدأه المسيح برف ه
كل ما في اليالم (في التجربة يلى الجبل) و نت ى برف ه للحياة ذات ا .أما من ُيقبل يلى ملاات هاا اليالم ف و
بال مجد ،فاليالم باطل .ومحبة اليالم يداوة هلل (ي  .)1:1وراج قو بولو الرسو "الاين خوفاً من الموت اانوا

جميياً ال حيات م تحت اليبودية" (يب .)0::1فالمسيح في صليبه نراه لم ي ف من الموت .وهاا قمة المجد.
وهاا المجد يبدأ بالدليب .ورفض ال ملاات اليالم ينت ي بالجلوس ين يمين اآلب .فكلمة مجد تشمل الدليب

والقيامة أي الندرة يلى الموت واليالم وتكميل ال ال

الاي نت ى بالمجد (يو +00:00يو+00:01

ويم َّجد حتى يحل الرو القدس يلى
يو +11:01يو .)11+:-1:01واان البد للمسيح أن يديد للسماء َ
فداء
البشر ،اانت البشرية لير م يأة بيد أن تتقبل الرو القدس ال بيد أن دخل المسيح لألقداس اليليا فوجد لنا ً

أبدياً ،وليتبرر اإلنسان .لال

فالتالميا الاين دمنوا بالمسيح لم يمتلعوا من الرو القدس ال يوم ال مسين بيد

"خير لكم أن أنطلق "..ألنه حين ينطلق للسماء ويتمجد يومل البداء .فقبل
صيود المسيح .لال قا المسيح ٌ
البداء اان اإلنسان في حالة يداوة م هللا ،وهللا نزع الرو القدس من اإلنسان بسبب ال طية .واان البد أن تتم
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المدالحة وهاا تم بالموت والقيامة والديود "صالحنا لنبسه بيسوع المسيح" .والمجد هو للجسد فالالهوت داصماً
في مجد .وحين نكون مدالحين يرتا فينا الرو القدس.
تأمل روحي :ال يمأل الرو القدس قلب اإلنسان ن لم يون يمجد المسيح بحياته.

اآليات (يوَ 04" -:)00–04 :2ف َك ِا ُيرو َن ِم َن اْل َج ْم ِا َل َّما َس ِم ُعوا ه َذا اْل َكالَ َم َنقاُلوا«:ه َذا ِباْل َح ِق َيق ِة ُه َو َّ
الن ِب ُّي».
02
01
ِِ ِ
ِ ِ
آخرو َن َنقاُلوا«:أََلع َّل اْلم ِس ِ
ِ
اب ِإَّن ُه ِم ْن
َ
َ َ َ
آخُرو َن َنقاُلوا«:ه َذا ُه َو اْل َمس ُ
يح!»َ .و َ ُ
يح م َن اْل َجليل َيأْتي؟ أََل ْم َيُقل اْلك َت ُ
07
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اق ِفي اْل َج ْم ِا لِ َسَب ِب ِه.
َن ْس ِل َد ُاوَدَ ،و ِم ْن َبْي َل ْح ٍم ،اْلَقْرَية َّالتي َك َ
يح؟» َف َح َد َث اْنشَق ٌ
يهاَ ،يأْتي اْل َمس ُ
ان َد ُاوُد ف َ
00
ِ
يدو َن أ ْ ِ
َحٌد َعَلْي ِه األََي ِاد َي" .
ان َنق ْوٌم ِمْن ُه ْم ُي ِر ُ
َوَك َ
وهَ ،ولك ْن َل ْم ُيْل ِق أ َ
َن ُي ْمس ُك ُ
نرى أن البيض دمن ألن المسيح يدن ميجزات فمنوه سي لد م من الرومان .ولكنه أتى لي لد م من أثار
دي فردي وليو سياسي .والبيض تَي َّ
ط َل بسبب تياليم الربيين .والمسيح لم يااد ل م
ال طية ،ف و خال
َ
أنه ُول َد في بيت لحم ألنه حتى لو تأكدوا من هاه ف م سيشوكون في أنه من السماء .وهل ينسى الي ود ما فيله
هيرودس من دموية في قتل أطبا بيت لحم .الحظ أن البيض قالوا هو النبي والبيض قالوا ينه أنه المسيح،

ف م اانوا لير فاهمين أن النبي (تث )01هو المسيح نبسه .بل حتى التالميا اانوا لير فاهمين بال بع حتى
يوم ال مسين ،حينما بدأ الرو القدس ييلم م ال ..
اآليات (يوَ 01" -:)17–01 :2فجاء اْل ُخدَّام ِإَلى رَؤس ِ
اء اْل َكهَن ِة واْل َف ِر ِ
هؤالَ ِء َل ُه ْم«:لِ َما َذا َل ْم َتأ ُْتوا
ال ُ
يسِي َ
َ َ
ُ َ
ينَ .فَق َ
َ َ
ُ
02
06
ِ
ان!»َ .فأَجابهم اْل َف ِر ِ
َجاب اْل ُخدَّامَ«:لم ي َت َكَّلم َنق ُّ
هك َذا ِم ْا َل ه َذا ِ
اإل ْن َس ِ
يسُّيو َن«:أََل َعَّل ُك ْم أَْن ُت ْم أَْيضا
ان َ
ط ِإْن َس ٌ
ِبه؟» أ َ َ
ُ ْ َ ْ
َ َُُ
01
َّ ِ
ِ ِ ِ 01
ِ
اء أَو ِم َن اْل َف ِر ِ
َّ
َّ
وس
َحدا ِم َن ُّ
يسِي َ
َنق ْد َضَلْل ُت ْم؟ أََل َع َّل أ َ
الرَؤ َس ْ
ام َ
آم َن به؟ َولك َّن ه َذا الش ْع َب الذي الَ َي ْف َه ُم الن ُ
ين َ
11
14
وديموسَّ ،ال ِذي ج ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ين ِإْن َسانا َل ْم
وسَنا َيد ُ
ال َل ُه ْم نيُق ِ ُ ُ
ام َ
َ َ
ُه َو َمْل ُعو ٌن»َ .نق َ
اء إَلْيه َلْيالَ ،و ُه َو َواحٌد مْن ُه ْم« :أََل َع َّل َن ُ
12
ِ
الوا َل ُه«:أََل َعَّل َك أَْن َ أَْيضا ِم َن اْل َجلِ ِ
ظْر! ِإَّن ُه َل ْم َيُق ْم
ش َواْن ُ
يل؟ َف ِت ْ
َي ْس َم ْا مْن ُه أ ََّوال َوَي ْع ِر ْف َما َذا َف َع َل؟» أ َ
َج ُابوا َوَنق ُ
يل»َ 17 .فم َضى ُك ُّل و ِ
َن ِب ٌّي ِم َن اْل َجلِ ِ
اح ٍد ِإَلى َبْي ِت ِه" .
َ
َ
حوله ويجاب م به .واان اليار الاي تقدموا به
لالباً لم يقبض ال دام يلى المسيح لتأثرهم به ولجم رة الجماهير
ُ

ميب اًر ين جايت م أمام السن دريم فلم يتيللوا بالجماهير بل قالوا حقيقة ما في قلوب م .واان رد البريسيين واهياً
يلى الجنود ..أن أحداً من الر ساء لم يامن به أو هم ظنوا أن أحداً من الر ساء دمن به س اًر وأويز لل دام أن
ال يقب وا يليه ،أي ظنوا أن هناك ماامرة .وبدأ البريسيين يلينون الشيب الاي دمن بالمسيح .واان هاالء

البريسيين بيلم م ال.زير يحتقرون الشيب ذ اانوا ييتبرون م ج الء لال قا المسيح "من جاء قبلي هم سراق
ولدو فكان ال ما ي م م أموا الشيب .ولكن موقف البريسيين هاا لم َي ُر ِق لنيقوديموس ولكنه داف بحر
ين المسيح خوفاً من م ،ف و مامن بالمسيح ولكن خبية .ولكن دفاع نيقوديموس أحرج البريسيين ذ أظ ر

خطأهم أن م أدانوه دون أن يسميوا منه وهاا ضد الناموس فونقلبوا يلى نيقوديموس وأسندوا ليه ج الة أنه ال

ييلم أنه لم يقم نبي من الجليل بل أرادوا توجيه زدراء و حتقار لنيقوديموس فقالوا له ألعلك أن أيضا من الجليل
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فالي ود يحتقرون الجليليين إلختالط م بالوثنيين .فوصف أحدهم بأنه جليلي هو هانة يند الي ود والمينى أنت
جليلي م له لال تداف ينه .ولقد أفسد نيقوديموس ماامرات م فاهب كل واحد إلى بيته .ونالحظ أن البريسيين

تيمدوا هانة نيقوديموس ذ لم يستطييوا الرد يليه .وظل يمان نيقوديموس ينمو حتى رأيناه مزده اًر يوم الدليب.
وحتى ما قاله البريسيين هنا من أنه لم يقم نبي من الجليل هو خطأ فدبورة اانت من الجليل من سبع نبتالي

و يليا النبي اان من تشبه وهي في نبتالي (0مل )0:01و ليش من دبل محولة في الجليل (0مل.)01:04

وناحوم من الجليل وحنة النبية التي اانت موجودة أيام المسيح هي من سبع أ ير(لو )10:0ويونان النبي اان

من الجليل .والمسيح تنبأ ينه

يياء أنه من الجليل ( .)0:4هذا الشعب الذي ال يفهم الناموس هو ملعون=

ف م لينوا الشيب الاين أيجبوا بالمسيح ،فبي نمرهم أن من يقبل المسيح هو ضد الناموس .ذاً هو مليون.
نرى في إنجيل يوحنا المسيح محقق الرموز :
1

المسيح هو ال يول الحقيقي.

0

المسيح هو الحية النحاسية.

1

المسيح هو الد رة الحقيقية التي تبيض ماء.

1
1

04

المسيح هو ال بز والمن الحقيقي.

المسيح هو النور الحقيقي الاي أر د الشيب في البرية.
المسيح هو البدح الحقيقي الاي ذبح ألجلنا.
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(إنجيل يوحنا)(اإلصحاح الاامن)

عودة للجدول

اإلصحاح الاامن
اآليات (يو)11 – 1 :1

(المرأة الخاطئة)

2
1
َما َي ُسو ُع َف َم َضى ِإَلى َجَب ِل َّ
الصْب ِح،
الزْي ُتو ِنُ .ث َّم َح َضَر أَْيضا ِإَلى اْل َهْي َك ِل ِفي ُّ
اآليات (يو " -:)11 –1 :1أ َّ
ِ
ِ ِ
يسُّيو َن ام أرَة أ ِ
الشع ِب َفجَلس يعلِمهم7 .وَنقَّدمِإَلي ِه اْل َك َتب ُة واْل َف ِر ِ
وها ِفي
ام َ
َ َ َُ ُُْ َ َ ْ
اء ِإَلْيه َجم ُ
يا َّ ْ
َ َ
َْ ْ
َو َج َ
ُمس َك ْ في ِزناَ .وَل َّما أَ َنق ُ
اْلوس ِط َ 0نقاُلوا َله«:يا معلِمِ ،
هذ ِه اْلم أَر ُة أُم ِس َك ْ و ِهي َت ْزِني ِفي َذ ِ
النام ِ
ات اْل ِف ْع ِلَ 1 ،وم َ ِ َّ
َن
وس أ َْو َصاَنا أ َّ
َْ
َْ ْ
ُ َ َُ ُ
وسى في ُ
ُ
َ َ
6
ِِ
ِ
ِ
َما َي ُسو ُع َفاْن َحَنى
وه ،لِ َك ْي َي ُكو َن َل ُه ْم َما َي ْش َت ُكو َن ِب ِه َعَلْي ِهَ .وأ َّ
ول أَْن َ ؟» َنقاُلوا ه َذا لُي َج ِرُب ُ
م ْا َل هذه ُتْر َج ُمَ .ف َما َذا َتُق ُ
2
ان َي ْك ُت ُب ِبِإ ْص ِب ِع ِه َعَلى األَْر ِ
ان ِمْن ُك ْم ِبالَ
ال َل ُه ْمَ «:م ْن َك َ
َسَف ُل َوَك َ
ضَ .وَل َّما ْ
ِإَلى أ ْ
اس َت َمُّروا َي ْسأَُلوَن ُه ،اْن َت َص َب َوَنق َ
1
1
ِ
ان َي ْك ُت ُب َعَلى األَْر ِ
ضَ .وأ َّ
َما ُه ْم َفَل َّما َس ِم ُعوا َوَكاَن ْ
َسَف ُل َوَك َ
َخطَّي ٍة َفْلَيْرِم َها أ ََّوال ِب َح َج ٍر!» ُث َّم اْن َحَنى أَْيضا ِإَلى أ ْ
ِِ
وخ ِإَلى ِ
احدا َفو ِ
َضم ِائرُهم ُتب ِك ُتهمَ ،خرجوا و ِ
ين ِم َن ُّ
ينَ .وَب ِقي َي ُسو ُع َو ْح َد ُه َواْل َمْ أَر ُة َو ِانق َف ٌة ِفي
الشُي ِ
اآلخ ِر َ
احداُ ،مْب َتدئ َ
َ
َ ُ ْ َ ُْ َ ُ َ
َ
14
ِ
ِ
ِ
اامَأَر ُة ،أَْي َن ُه ْم أُولئ َك اْل ُم ْش َت ُكو َن َعَلْي ِك؟
اْل َو ْس ِطَ .فَل َّما اْن َت َص َب َي ُسو ُع َوَل ْم َيْن ُ
ظْر أ َ
ال َل َهاَ«:ي ْ
َحدا س َوى اْل َمْ أرَةَ ،نق َ
11
ِ
ِ
ال َل َها َي ُسو ُعَ «:والَ أََنا أ َِديُن ِك .ا ْذ َه ِبي َوالَ ُت ْخ ِط ِئي أَْيضا»" .
َحٌد؟» َفَقاَل ْ « :الَ أ َ
َما َداَنك أ َ
َح َدَ ،يا َسيُد!»َ .فَق َ
أَ

حد

في القرون األولى أن بيض النساخ لم يوتبوا هاه اآليات ألن م ظنوها تشج يلى ال طية .ولكن هاه

القدة موجودة في ميمم النسخ وبالاات في النسخ القديمة جداً .وقد وردت حرفياً في اتاب تيليم الرسل في
موضوع قبو المسيح لل طاة .ووردت في الدسقولية .والمسيح هنا لم يتساهل م الشر بل هو صبح م وصية

للمرأة أن ال ت ط .ثانية .فالمسيح ال يقبل ال طية لكنه يقبل ال اط .حين ييود بالتوبة.
2
1
َما َي ُسو ُع َف َم َضى ِإَلى َجَب ِل َّ
اء
الزْي ُتو ِنُ .ث َّم َح َضَر أَْيضا ِإَلى اْل َهْي َك ِل ِفي ُّ
اآليات (يو " -:)6–1 :1أ َّ
الصْب ِحَ ،و َج َ
ِ
ِ ِ
يسُّيو َن ام أرَة أ ِ
الشع ِب َفجَلس يعلِمهم7 .وَنقَّدمِإَلي ِه اْل َك َتب ُة واْل َف ِر ِ
وها ِفي اْل َو ْس ِط
ام َ
َ َ َُ ُُْ َ َ ْ
ِإَلْيه َجم ُ
يا َّ ْ
َ َ
َْ ْ
ُمس َك ْ في ِزناَ .وَل َّما أَ َنق ُ
َن ِم ْال ِ
َ 0نقاُلوا َله«:يا معلِمِ ،
هذ ِه اْلم أَر ُة أُم ِس َك ْ و ِهي َت ْزِني ِفي َذ ِ
النام ِ
ات اْل ِف ْع ِلَ 1 ،وم َ ِ َّ
هذ ِه
وس أ َْو َصاَنا أ َّ َ
َْ ْ
ُ َ َُ ُ
وسى في ُ
ُ
َ َ
6
ِ
َما َي ُسو ُع َفاْن َحَنى ِإَلى
وه ،لِ َك ْي َي ُكو َن َل ُه ْم َما َي ْش َت ُكو َن ِب ِه َعَلْي ِهَ .وأ َّ
ول أَْن َ ؟» َنقاُلوا ه َذا لُي َج ِرُب ُ
ُتْر َج ُمَ .ف َما َذا َتُق ُ
ان َي ْك ُت ُب ِبِإ ْص ِب ِع ِه َعَلى األَْر ِ
ض" .
َسَف ُل َوَك َ
أْ

في دية ( )0المسيح ياهب لى جبل الزيتون ،فيم ر التناقض واضحاً فالبريسيين ذهبوا لى بيوت م أي ألماكن م
الشريرة أما المسيح فاهب لى جبل الزيتون حيث اان يدلي أي لى حيث يالقته م اآلب .وألن يسوع اان
ميتاداً يلى الاهاب لى جبل الزيتون يرف ي وذا مسلمه هاا الموان َّ
وسلمه فيه (لو .)01-01:10المسيح تكلم
فيما سبق ين الرو القدس ثم ها هو ياهب لجبل الزيتون ،وزيت الزيتون هو زيت المسحة الاي به يحل الرو
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القدس يلى الممسو ااهناً أو ملكاً ومنه زيت الميرون .الاي به يحل الرو القدس يلى ال ميمد ويمسح بزيت
الميرون.

جلس يعلمهم= كانت هاه يادة الميلمين أن يجلسوا ألن م يستمروا في التيليم لسايات طويلة (لو+11:1

مت +0::مت .):::11حضر أيضا إلى الهيكل= قوله أي اً يشير ألن يسوع صار ميلماً ميروفاً والشيب
يلتف حوله وهاا ألاظ البريسيين والك نة .وقد أتوا للمسيح ب اه الزانية واان هدف م حراجه فالمبروب أن ياهبوا

س
قاب ل م ولنالحظ:
ب ا للقاضي ف ل المسيح

* يقوبة الزانية الرجم بحسب الناموس (ال )01:11فون َح َكم المسيح ب.ير الرجم يوون م الباً للناموس ويلقون
َ
القبض يليه ويوون مستحقاً القتل.
* لو َح َك َم بالرجم يوون قد خالف نبسه ألنه يديو للرحمة والحب.
* هم اانوا يحرجونه فمن است أزوا به ايف يجيلونه قاضياً فجأة؟!

* يت ح من هاا ظلم م ،فلماذا لم يأتوا بالرجل الاي أمسوت ميه في ذات البيل ،هل يحومون بمويالين؟!

فالحوم يجب أن يوون يلى الزاني والزانية.

* ن َح َك َم المسيح بالرجم فيوون هاا ضد قوانين روما التي تمن الي ود من أن يددروا أحواماً بالقتل.
* قالوا له يا ميلم ..موسى أوصى .فكيف وهم يقولون له يا ميلم يااروه بناموس موسى ..هاا لإلحراج قطياً.

والمسيح أتي ال لينقض الناموس بل ليومله .ولم يأتي في مجيعه األو ليدين اليالم بل لي لص اليالم

(يو .)11:: +11:01 +01:0هو جاء ليبرئ ال اط .ال ليقتله ولكن هاا سيوون يلى حساب نبسه ،ذ

سيموت هو يوضاً ين ال اط ..فالمسيح حين حوم ببراءت ا دف هو حياته ثمناً ل اه البراءة .واان هاا هو
س
قاب
التشري الجديد أو الناموس الجديد في مقابل ناموس موسى الاي يق ي برجم الزانية .ناموس موسى هو

س
قاب ومحا سم في دن واحد.
ضد المت م أما المسيح ف و

ليجربوه= هو نبو سم بليو المجرب (مت)0+0:1

ملحوظة :ناموس موسى اأي قانون يحوم بحسب الماهر وليو بحسب القلب.

إنحنى الرب ليكتب على األرض= ماذا اان يوتب المسيح؟ ربما اتب ل م خطاياهم ليرى ال واحد صورة نبسه

دون أن يب ح م أمام اآلخرين .ولالباً هو اتب ال طايا أو الوصايا التي اسروها اما اتب في القديم يلى
لوحي الحجر ،وربما اان ي

ال واحد أمام ضميره ،واانت فرصة لل دوء في هاا اإلندفاع األهوج ضد المرأة.

المسيح وض رأسه ألسبل ف و القدوس لم يشأ أن ينمر ل االء ال ب اء ول اه الزانية ،هو حزين لما نحدر ليه
البشر من خبث و ر وزنا .وا ي اًر ما يبيل المسيح هاا مينا ،ذ حينما نتكلم يلى أحد ونش ر به تبوتنا قلوبنا ذ
تكون لنا نبو ال طية أو خالف ا.
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2
ان ِمْن ُك ْم ِبالَ َخ ِطَّي ٍة َفْلَيْرِم َها أ ََّوال
ال َل ُه ْمَ «:م ْن َك َ
اآليات (يوَ " -:)1–2 :1وَل َّما ْ
اس َت َمُّروا َي ْسأَُلوَن ُه ،اْن َت َص َب َوَنق َ
1
1
ان َي ْك ُت ُب َعَلى األَْر ِ
َما ُه ْم َفَل َّما َس ِم ُعوا َوَكاَن ْ َض َم ِائُرُه ْم ُتَب ِك ُت ُه ْم،
ضَ .وأ َّ
َسَف ُل َوَك َ
ِب َح َج ٍر!» ُث َّم اْن َحَنى أَْيضا ِإَلى أ ْ
ِِ
وخ ِإَلى ِ
احدا َفو ِ
َخرجوا و ِ
ين ِم َن ُّ
ينَ .وَب ِقي َي ُسو ُع َو ْح َد ُه َواْل َمْ أَر ُة َو ِانق َف ٌة ِفي اْل َو ْس ِط" .
الشُي ِ
اآلخ ِر َ
احداُ ،مْب َتدئ َ
َ
َُ َ
َ
لكن م استمروا يطالبونه بالجواب فكتب ثانية بيد أن وض مبدءاً جديداً فليرم ا بحجر من اان بال خطية .لال

ربما في اتابته أوالً وضي م أمام ضماصرهم ولما لم تستيقظ ضماصرهم وض هاا المبدأ أن ال يجوز لشرير أن
يحاكم ري اًر دخر وجلو في المرة ال انية ليوتب خطاياهم صراحة ف جلوا و ختشوا ذ وجدوه ييرف ال .

وفاحداً للقلوب والكلى .هنا اتب خطاياهم يلى الرمل فيمون أن تمحى بالتوبة ،ولكن هناك تسجل وال تمحى
فيدانوا .وأظ ر الرب أن المسيح الاي بال خطية هو الديان الواحد الوحيد .هنا المسيح لم ي الف ناموس موسى

بل وافق يليه ولكنه وضي م أمام مشولة من الاي ينباه ،من الاي يستحق؟! ب اا هو يومل ناموس موسى

ويومل ما نقص فيه وفي م .وهنا اان ق اة هاه المرأة م ل ق اة سوسنة .فونسحب الجمي

ذ نكشبوا أمام

الرب .والشيوخ نسحبوا أوالً ذ لطو مدة حيات م يلى األرب اانت خطاياهم أك ر ،والشيوخ المبروب هم رمز
للحومة والط ارة .لقد ستر الرب يلي م ولم يب ح م فكان يلي م أن يستروا يلى المرأة ،ولنستر نحن خوتنا.
وبونسحاب المديين والش ود سقطت الق ية وبقيت المرأة ولم تنسحب وهاا دليل يلى بداية مشاير التوبة

واإلنسحاق يند المرأة .هي وجدت في المسيح سلطان وقداسة ولبران ومحبة تحتاج ل م .وهللا اما اتب الوصية

في الي د القديم ،يوتب اآلن بروحه القدوس ( صبيه) يلى قلوبنا .فنطي وصاياه بالحب .المسيح أتى بالحنان
والرحمة ،وهاا ظ ر في هاا الموقف .وظ ر أن هللا يدين ال طية لكنه يريد خال

ال طاة.

14
ظر أَحدا ِسوى اْلم أر َِةَ ،نقال َلها«:ياام أَر ُة ،أَين هم أ ِ
ُولئ َك
اآليات (يوَ " -:)11–14 :1فَل َّما اْن َت َص َب َي ُسو ُع َوَل ْم َيْن ُْ َ
َْ
َ
َ َ َ َْ ْ َ ُ ْ
11
ِ
ِ
ِ
ن
ال َل َها َي ُسو ُعَ «:والَ أََنا أ َِديُن ِك .ا ْذ َه ِبي َوالَ
َحٌد؟» َفَقاَل ْ « :الَ أ َ
َما َداَنك أ َ
َح َدَ ،يا َسيُد!»َ .فَق َ
اْل ُم ْش َت ُكو َ َعَلْيك؟ أ َ
ُت ْخ ِط ِئي أَْيضا»".

ما حد

هنا هو بال بع ما جاء المسيح لييمله .فقبل المسيح ما اان يمون لبران أي خطية .أي خطية اانت

تتسبب في هالك ال اط( .فبسبب خطأ من موسى ُحرم من دخو أرب الميياد) .ولكن بدم المسيح ت.بر
ال طية والدينونة وال أنا أدينك .ويوون لنا فرصة أخرى إذهبي وال تخطا أيضا .خسر المشتكون ق يت م
و نسحبوا اق اة ،و ت ح أن الناموس ياجز ذ ال يوجد القاضي الاي هو نبسه بال خطية ،والماهل للحوم يلى

ال طاة ،وي اف لال يجز الناموس ذ أنه يدين بحسب الماهر .أما حوم المسيح ف و بحسب الداخل .لال

ذ

نسحب الق اة الناموسيون لم يبق سوى المسيح الديان وحده .ولكنه في مجيعه األو لم يأت ليدين بل ليوبر

ين خطايا البشر بدمه .وبرأها المسيح ف و أتى ليبرص ا بدمه ولكن بشرط إذهبي وال تخطا أيضا وهاه ديوة

للتوبة بل منح ا قوة لكي ال تيود ت ط ،.فوصايا المسيح يداحب ا قوة يلى التنبيا .وقوله إذهبي فيه منح ا
براة وسالم ،م لبران وال أنا أدينك.
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ويوحنا وض هاه القدة هنا ليشر البارق بين ناموس موسى و ريية المسيح .الناموس ليو به ييب ولكن
الييب في البشر (فساد الش ود اما حد

في قدة سوسنة ونابوت اليزرييلي) اما أن الناموس يحوم بالموت

يلى ال اط .وال ييطي فرصة للتوبة اما يمل المسيح .و نتدار النيمة يلى الناموس في هاا الموقف ييطينا

ثقة في القدوم للمسيح في.بر خطايانا .والحظ المسيح يقبل ال اط .ولكنه ال يقبل أن يستمر ال اط .في خطيته.

فلنتقدم اآل ن ألن المسيح ما از يوتب خطايانا يلى الرما فوذا يترفنا ب طايانا لبرت لنا ،ونسم صوت الرب
يلى فم الكاهن م.بورة ل خطاياك ..ال تيود ت ط ...ذهب بسالم الرب مي  .والقديو أبو مقار َّ
تيلم هاا
الدرس من المسيح وستر يلى األخ الزاني وقا له ال تبيل ذل

ثانية .ولكن اآلن بيد أن برأنا المسيح فمن

يست ين بدم المسيح فدينونته أيمم (يب +0-0:1يب.)00-11:01

ملحوظات على نقصة الزانية:

* المسيح القدوس أتي ليحمل خطايانا ويحرق ا في جسده .ويم ل هاا مابح المحرقة الاي اانت تقدم يليه

الاباصح التي تحترق بالنار التي نزلت من السماء ،نار اليدالة اإلل ية .ف و لم يتسامح م الزنا بل هو حمل
ال طية وأدان ا بجسده (رو.)0:1

* المسيح وض قانون أن من هو بال خطية ف و الاي يدين ،وهو وحده الاي بال خطية لال ف و وحده
الاي يدين ،وحين أدان ف و أدان ال طية في جسده.

* لو أهملنا اآلن خال

المسيح فدينونتنا أيمم (يب )01-14:01وهاا ظ ر في دينونة حنانيا وسبيرة.

فالي د الجديد ليو ي د تساهل م ال طية.

إنحني المسيح= بسبب حزنه يلى هاه التي تسيدت

وات ا يلي ا ،أو هي اانت تتاجر بجسدها ،وهاالء

الشيوخ المملوصين خطية وخبث .بيد أن اان هاالء ال م حين خلقوا "رأى هللا ال  .حسن جداً" .المسيح
نحنى من حزنه يلى ما وصل ليه حا اإلنسان .ما أحزن المسيح أن اإلنسان الاي خلقه ح اًر صار
مستيبداً .لقد ختز اإلنسان الاي خلق يلى صورة هللا لى مجرد جسد مستيبد بال ارامة وبال ددمية.
ختبت نسانيت ا ،صارت  .وليو نسانة .وبنبو المنطق بوى المسيح يلى قبر ليازر ( نسان مات وأنتن

والباقين يدرخون من الحزن يلى الميت).

حينما ن ط .ن تبر هاه الحالة ،نشير أن الحزن مأل قلوبنا ،المسيح ينحني داخلنا وهاا يوو "م تبرين
رادة هللا الدالحة( "..رو .)1:01هاا الحزن نا  .ين أن المسيح يوون اما لو اان يوتب خطايانا بداخلنا

وهو حزين .هنا ن تبر مشاير المسيح الحزينة يلينا.

 اإلنحناءة األولى التي لم يب موها اتب في ا المسيح الوصايا التي اسرت دون تحديد ،فكل من م قا "لست
أنا"  ،لكن اإلنحناءة ال انية اانت في ا توجيه ت ام محدد لكل من م بالوصايا التي اسرها هو
بدأ ال من م في اإلندراف.

دياً ،لال

 لماذا لم تهرب المرأة ما من هرب؟

162

األناجيل – أنجيل يوحنا(اإلصحاح الثامن)

 لبران المسيح ل ا ولنا هو ين حب ،ومن يوتشف هاا الحب ينجاب للمسيح وال يريد أن يبارقه .نقوة الحب
والغفران فى المسيح هى نقوة جذب جبارة.

 من يكتشف النور ال يطيق البقاء فى الظالم ف ى يرت بالبر واإلطمعنان والسالم الاى لم تيرفه فى
حيات ا بجانب المسيح .

ماذا أخانا من المسيح؟ قداسة /حياة /نور /فر  /راة في اليمل /مجد /سلطان يلى بليو.

ونحن مملؤون
كوز صغير

فيه

(كو)14:2

المسيح حل فيه كل ملء
الالهوت جسديا ً (كو)9:2

هو كل منا
الكوز لن يأخذ أكار من إمتالئه

خزان ضخم جدا هو جسد المسيح

ولنطبق هذا على المرأة:
 قداسة المسيح حرات قلب ا .فكرهت خطاياها فو تاقت ل اه الحياة المقدسة وأي اً ستر المسيح يلي ا.
 تحولت اليبودية واإلنكسار في المرأة لى فر فى لحمة.

 والمسيح صرف ا مدحوبة ومديمة بقوة ترفض ب ا ال طية.
 وحين رف ت ال طية داخل ا بدأت ت تبر مينى جديد للبر .

 وربما أرادت أن تستمر بجانب المسيح ،لكن المسيح قا ال ..ذهبي وييشي فى اليالم وقوتي ستداحب
وفرحي سيداحب "أراكم فتبر قلوبوم".

 هي أو مرة يرت بويان ا اإلنساني و ندرفت بحياة جديدة . .اان الناس يياملون ا اجسد ،ولكن وجدت
نبس ا حين يامل ا المسيح اونسانة.

لذلك أت اآلية "أنا هو نور العالم" في اآلية التالية مباشرة للقصة .أو نقول أن القديس يوحنا وضا هذه

القصة هنا إذ أن المرأة هنا إكتشف المسيح نور العالم.
اآليات (يو)24–12 :1

(المسيح نور العالم)

ور اْل َعاَلمَِ .م ْن َي ْتَب ْع ِني َفالَ َي ْم ِشي ِفي
ُن ُ
10
ِ ِ
اب
لَن ْفس َكَ .ش َه َاد ُت َك َلْي َس ْ َحًّقا» .أ َ
َج َ

اآليات (يوُ 12" -:)24 –12 :1ث َّم َكَّل َم ُه ْم َي ُسو ُع أَْيضا َنق ِائال«:أََنا ُه َو
الظْلم ِة بل ي ُكو ُن َله ُنور اْلحي ِ
اة»َ 17 .فَقال َل ُه اْل َف ِر ِ
ُّ
يسُّيو َن« :أَْن َ َت ْش َهُد
ُ ُ ََ
َ َْ َ
َ
ِ
ِ
ِن ُكْن ُ أ ْ ِ
َعَل ُم ِم ْن أَْي َن أ ََتْي ُ َوِإَلى أَْي َن أَ ْذ َه ُبَ .وأ َّ
َما أَْن ُت ْم َفالَ
ال َل ُه ْمَ «:وإ ْ
َش َهُد لَن ْف ِسي َف َش َه َادتي َحق ،ألَني أ ْ
َي ُسو ُع َوَنق َ
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16
11
ِ
َتعَلمو َن ِمن أَين ِ
ِن ُكْن ُ أََنا
آتي َوالَ ِإَلى أَْي َن أَ ْذ َه ُب .أَْن ُت ْم َح َس َب اْل َج َس ِد َت ِديُنو َن ،أ َّ
َحداَ .وإ ْ
َما أََنا َفَل ْس ُ أَد ُ
ْ َْ
ين أ َ
ْ ُ
12
ِ
ِ
ِ
ِ
اآلب َّال ِذي أَْر َسَل ِنيَ .وأَْيضا ِفي َنام ِ
َن َش َه َاد َة
وب أ َّ
أَد ُ
وس ُك ْم َم ْك ُت ٌ
ين َف َدْيُنوَنتي َحق ،ألَني َل ْس ُ َو ْحديَ ،ب ْل أََنا َو ُ
ُ
11
ِ
ِ
ِ
رجَلي ِن حق11 :أََنا ُهو َّ ِ ِ ِ
اب
اآلب َّالذي أَْر َسَلني»َ .فَقاُلوا َل ُه«:أَْي َن ُه َو أَُب َ
وق؟» أ َ
َُْ َ
َ
َج َ
الشاهُد لَن ْفسيَ ،وَي ْش َهُد لي ُ
24
ِ
ِ
ِ
َي ُسو ُعَ« :ل ْس ُت ْم َت ْع ِرُفوَنني أََنا َوالَ أَِبيَ .ل ْو َعَرْف ُت ُموِني َل َعَرْف ُت ْم أَِبي أَْيضا» .ه َذا اْل َكالَ ُم َنقاَل ُه َي ُسو ُع في اْل ِخ َازَنة َو ُه َو
ِ ِ
ِ
اء ْت َب ْعُد" .
َحٌد ،أل َّ
َن َس َ
ُي َعل ُم في اْل َهْي َك ِلَ .وَل ْم ُي ْمس ْك ُه أ َ
اع َت ُه َل ْم َت ُك ْن َنق ْد َج َ

آية ( يوُ 12" -:)12 :1ث َّم َكَّلمهم يسو ُع أَْيضا َنق ِائال«:أََنا ُهو ُنور اْلعاَلمِ .م ْن ي ْتب ْع ِني َفالَ يم ِشي ِفي ُّ
الظْل َم ِة َب ْل
َ ََ
َ ُ َ
َُْ َُ
َْ
ي ُكو ُن َله ُنور اْلحي ِ
اة»".
ُ ُ ََ
َ
هنا نجد بقية الحديث الاي جاء في ( .)01-01:1فكان المسيح قد قا هناك "من دمن بي تجري من بطنه
أن ار ماء حي "..ووجدنا نتيجة ل اا هجوم البريسيين يليه ثم محاولة حراجه في موضوع المرأة الزانية .وهنا

ينقل المسيح تيليمه بيد أن خرج البريسيين و نتقل من الماء لى النور .ولال يقو وكلمهم يسوع أيضا

أى

بيد أن ر موضوع الماء نتقل لى موضوع النور .وقبل أن يدخل يلى موضوع النور نجد تطبيق يملى فى
موضوع الزانية الاى رأت فيه المسيح نور اليالم.

أنا هو نور العالم= واان ذل بمناسبة المنارات الم اءة في هاا الييد تااا اًر ليمود النور الاي قادهم في البرية
أثناء الليل .المسيح ينت ز فرصة ست دام الطقو (النور والماء) ليستيلن الحقاصق اإليمانية من وراء الطقو ،ف و

الماء والنور الحقيقيين (هاا يشير ألهمية الطقوس في الكنيسة فوراء الطقوس يقاصد).

أنا هو نور العالم

 به نيرف اآلب ونرى السماويات "هللا لم يره أحد قع ،االبن الوحيد الاى هو فى ح ن اآلب هو َخبَّر"
(بو . )01 : 0فالمسيح هو الاي يوشف ويستيلن هللا لنا في محبته .ويبتح أييننا يلى أن هناك حياة

مجد وفر يريدها هللا لنا فى السماء .وهنا يلى األرب نأخا يربون هاه الحياة .والطريق ل اه الحياة

هو القداسة.

 هو الاي يقودنا في برية هاا اليالم لألبدية بتياليمه وحياته انموذج نتتلما يليه.
 المسيح هو النور الاي يبدد ظلمة القلب .وطبيية الملمة الشريرة التى فينا ،فنحن ولدنا بال طية
"بال طية ولدتنى أمى" (مز" + ):1ال طية الساكنة فى جسدى" (رو . )01 : 1فمن يتب وصايا
المسيح يترك طريق ال طية والملمة .فالنور يشير للميرفة والقداسة وهاا يقود اإلنسان للبر  .والملمة

ترمز للج ل وال طية ،ربما تيطى ال طية لاات حسية لكن يداحب ا حزن ولم وخوف.

 ونالحظ أن الي ود اانوا يقولون أن الناموس هو النور والمسيح ب اا ييلن أنه اما الناموس.
 وهو قا نور اليالم أي ليو للي ود فقع.

 وهو نور لمن هو في حيرة .وهو ييطي اإلدراك والميرفة واإلستيالن و دراك حقيقة األ ياء .قا فيلسوف
ملحد (نحن ن رج من ظلمة الرحم لى ظلمة القبر مرو اًر بملمة الحياة) لكن المسيح هو الاي ييطي
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مينى للحياة وتبسي اًر ألحداث ا .والمسيح أرسل لنا الرو القدس "رو القوة والمحبة والندح" (1تى)1 : 0
الاى ير دنا للقرار الدحيح فال نيود فى حيرة" .والرو ييين ضيباتنا" (رو. )11: 1

 فى المسيح نب م ال دف من خلقتنا ،فنحن ن لق ا ليقة جديدة أليما صالحة خلقنا هللا لنيمل ا (أف1
 . )01 :وأن أالم هاا اليالم يست دم ا هللا لنكمل وندلح للسماء .اما ندلى فى القداس ال.ري.ورى
"حولت لى اليقوبة خالصا".

 المسيح اشف لنا حقيقة أننا فيه صرنا أبناء هللا ،أبناء مل الملوك .وصار الرو القدس يش د فى داخلنا
بأننا أوالد هللا (رو .)01 : 1وهل ييأس أو يتحير أو يبشل بن هللا .و ن أخطأنا يش د الرو القدس

داخلنا قاصال  ...وهل يدح أن بن هللا يدن هاا .و ن أتت يلينا تجربة وحاربنا الشيطان بأن هللا ت لى

ينا ،يش د الرو القدس داخلنا قاصال  ...وهل يت لى هللا ين بنه.

 والمسيح يلقي نو اًر يلى ن اية حياتنا في المجد .وهو يستيلن لنا أمجاد األبدية وينير لنا الطريق بوصاياه
ليقودنا ل اا المجد .فمن يتب المسيح يوون في نور وينجو من الملمة ومن يرف ه يبقى في الملمة،
وبدون ر اد وبدون تمييز للحق.

 وال منا حر فى أن يسل فى نور المسيح ويتمت بميونة الرو القدس ،فيحيا فى فر والن اية مجد
أبدى .بل ينيوو يليه نور المسيح فيدير نو ار لليالم (مت . )01 : :أو يسل

وراء

وات جسده

(وهاه هى أسلحة يدو ال ير ضد اإلنسان) فيبقد سالمه وفرحه سالكا فى طريق الملمة .والن اية يبقد

أبديته.

 كون أن المسيح يقو ينا أننا نور اليالم ،ف اا يحدد دورنا ويملنا الاى خلقنا ألجله .فنحيا لنكرز
بالمسيح بحياتنا وأيمالنا الدالحة ومحبتنا والبر والسالم الاى يراه الناس فينا وسع ضيقات اليالم

فيمجدوا أبونا السماوى .راج تبسير اليمة يلى الجبل (مت. )01 - 01 : :

فال يمشى في الظلمة= الملمة هي اإلبتياد ين هللا ،ويدم اإليمان وال طية هي الت بع في طريق الشر بييداً
ين هللا .ذاً من يامن بالمسيح يدير له المسيح خبز للحياة (من يأكله يحيا به لألبد) ومددر للماء الحي
(فيبيض من المامن أن ار ماء حي) أي يورز بالمسيح الاي يحيا فيه (لل )11:1فيوون نو ار لليالم.

نور الحياة

اإلنسان الحى تكون حواس جسده ياملة ،ف و يبدر ويسم  ...أما الميت تكون حواسه ميتة .ومن تكون له
حياة المسيح تكون له هاه البديرة الروحية التى ب ا يرى السماويات وييرف المسيح ويدرك الحق وي تاره.

وتكون له القدرة أن يسل فى النور ،بل يوون نورا.

ويوون له المسيح نور (يدير له المسيح نور الحياة أي يحيا فيه) النور مرتبع بالحياة ،فوذا وجد النور يوون
في.
هناك حياة واليوو فالملمة مي ا موت .ونور المسيح ينير الطريق فأحيا بسلوك ناتق ين حياة المسيح َّ

فالمسيح ليو نور خارجي بل ينير من الداخل .والمسيح هو نور األبدية أي اً (ر  .)::11ويوون له المسيح
نور الحياة أي يتحو المسيح فيه لى يمل وسلوك وحياة يش د بمدى الحق في هاا النور .ويوون له المسيح
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نور ال ال

والرجاء وال قة والبر والت ليل .ويدير المامن هو أي اً نو اًر لليالم (مت )01::ونور المامن هو

نيواس لنور المسيح .لال يقام للكنيسة منارة ف ي جسد المسيح نور اليالم حاملة النور.

من يتبعني= كما تب الشيب يمود النور في البرية فقادهم لى أرب الميياد .هواا من يتب المسيح يدل لى

أور ليم السماوية ،وهناك يوون المسيح هو نور األبدية (ر  . )1:-10+::10وقارن م (

+10

+1-1:11

+1-0:4

-01 +0-0:11

 +1-1:14مال .)1:1وت بيتاً ألن المسيح هو نور لليالم نجده في

اإلصحا التالي مبا رة يبتح ييني األيمى .وفي (مال )1:1نجد المسيح مو البر ،فكما أن الشمو تيطي

الدحة والشباء وال وء هواا المسيح هو مو الرو وبرها ونورها وط ارت ا .المسيح ينير لي كنور في العالم.

و ذا ما تبيته تكون لي حياة أبدية يكون له نور الحياة.

المسيح نور العالم= فلنسأ أنبسنا في ال تدرف ..لو اان المسيح مواني ..ايف سيوون تدرفه وهاا مينى
أنه نور لليالم.
اآليات (يوَ 17" -:)10–17 :1فَقال َل ُه اْل َف ِر ِ
يسُّيو َن« :أَْن َ َت ْش َهُد لَِن ْف ِس َك.
َ
ِ
ِ
ِن ُكْن ُ أ ْ ِ
َعَل ُم ِم ْن أَْي َن
ال َل ُه ْمَ «:وإ ْ
َش َهُد لَن ْف ِسي َف َش َه َادتي َحق ،ألَني أ ْ
َوَنق َ
َتعَلمو َن ِمن أَين ِ
آتي َوالَ ِإَلى أَْي َن أَ ْذ َه ُب" .
ْ َْ
ْ ُ

10
اب َي ُسو ُع
َش َه َاد ُت َك َلْي َس ْ َحًّقا» .أ َ
َج َ
أ ََتْي ُ َوِإَلى أَْي َن أَ ْذ َه ُبَ .وأ َّ
َما أَْن ُت ْم َفالَ

أن تشهد لنفسك= هاا ُي ِر ِف بين الناس وهاا منطق سليم بالنسبة للبشر الياديين ،لكن أهاا يقا للمسيح بيد
كل ما يمله وال ما قاله .فبيه تحققت ال نبوات الي د القديم (فتح ييون اليمي /أقام موتى /ما تكلم أحد بم ل
هاا قع . )..ولقد سبق المسيح وقا في (يو )01 + 00::بنوع من التناز " ن انت أ د لنبسي فش ادتي

ليست حقاً" ،وهو قا هاا بمينى أنه حسب الناموس يلزم

ادة ثنين .وأن من يش د له هو اآلب .ولكن اآلن ال

دايي للتناز ف و يوشف ال الحقيقة (فقد قتربت أيامه يلى األرب أن تنت ي) ،ف و وحده الاي يدرك من هو

وأما هم فال ييلمون .و ادته هو ،هي

ادة هللا ف و واآلب واحد.

ب م هاا الكالم هنا م (يو )00::نب م أن قوله " ن انت أ د لنبسي فش ادتي حق ف و النور ،والنور يراه ال

أحد ال اليميان ،يوبي أن يرى الناس النور ويوون ل م هاا

ادة .يموماً النور ال يحتاج لمن يش د له بل لمن

يراه .ولكن م حولوا الموضوع لش ادة .وهو هنا يشير للوحدة م اآلب .فاآلب هو مددر هاا النور ف و َيلدهُ
ويش د له .وألن المسيح نور فمن له اليين الروحية (البديرة  -أو ما أسماه بولو الرسو الحواس المدربة) اان

البد وسيوتشبه وييرفه اما يرفه التالميا وليرهم ودمنوا به .ومن ليست له اليين الروحية لن يتيرف يليه وهاا
ما حد

ل االء البريسيين أما أنتم فال تعلمون= ذًا الييب ليو في النور لكن في لياب اليين الروحية.

ولياب اليين الروحية سببه تجاهات وميو رديعة و وة حسد وطلب ماديات اليالم .لال لم يميزوا أن أيما

المسيح تقط بأنه من هللا .ربما لم يب م أحد ما قاله المسيح هنا ،وين يالقته باآلب ولكن تالمياه حبموا ما قيل

وف موه بيد صيوده .واان هاا يمل الرو القدس الاى قا ينه المسيح "هو ييلموم ال  .وياارام بول ما
قلته لكم" (يو. )11 : 01
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16
11
ِ
ِ
ين
اآليات (يو " -:)16–11 :1أَْن ُت ْم َح َس َب اْل َج َس ِد َت ِديُنو َن ،أ َّ
َحداَ .وإ ْ
ِن ُكْن ُ أََنا أَد ُ
َما أََنا َفَل ْس ُ أَد ُ
ين أ َ
ِ
ِ
ِ
اآلب َّال ِذي أَْر َسَل ِني" .
َف َدْيُنوَنتي َحق ،ألَني َل ْس ُ َو ْحديَ ،ب ْل أََنا َو ُ

هم قالوا له

ادت ليست حق ف م أدانوه وحوموا يليه أنه ااذب وهم تناسوا أن موسى أي اً

د لنبسه ذ قا

أنه مرسل من هللا وهواا فيل ال األنبياء .وهم سألوا الميمدان أن يش د لنبسه (يو .)11:0والمسيح يرد يلي م

أنتم حسب الجسد تدينون= ف م ليست ل م البديرة أو اليين الروحية ف م أموات بسبب حسدهم له والحقد يليه
وبسبب الكبرياء والبر الااتى .هم بميرفت م القاصرة لم يدراوا طبييته .ويتمادهم يلى المقاييو البشرية التي هي

بحسب موانيات الجسد المحدودة جيل م لم يروا فيه سوى أنه بن يوسف النجار وأنه ناصري ،ف م يحومون
يلى الروحيات بالجسديات وهاا خطأ .فالطبيية الجسدية تملى يلي م أحوام م وهي طبيية ناقدة الميرفة،

والدينونة مرتبطة بالميرفة فكيف ندين ونحن ال نيرف .بل هم ل م ميو منحرفة ويحسدون المسيح .وهاا يشوه

حتى الميرفة الناقدة للجسد فت تل األحوام.

أما أنا فلس

أدين أحدا= ف و جاء في مجيعه األو لي لص لال

لم يدين الزانية .ولكن المسيح ييلن أن

دينونته لليالم ستكون في مجيعه ال اني وأن ا لن تكون حسب الجسد م ل م بل حسب الحق ف و فاحص القلوب
والكلى .وب اه الدينونة سيدان اليالم وال طية والشيطان .والمسيح اآلن أمام م ال يدين م  ]0م أنه قادر أن

يدين بسبب يالقته باآلب ]1 .الدينونة ستكون يند المج .ال اني ]0 .ذ اان االم م ين ج ل (لو. )01:10

ولكن ذا ستمرت مقاومت م له ين حسد (مر )01:0:حباظاً يلى مراكزهم ومجدهم الكاذب فسيوونون قد
نحازوا للشيطان .وهو سوف يدين م بالحق في المجيء ال اني (يو )00:04دينونتي حق فدينونة الحق تبدل
بين الحق والباطل ،وهو حق لال دينونته حق .ألني لس وحدي بل أنا واآلب= ذاً فش ادته لنبسه مستمدة من
يالقته باآلب ،واآلب يش د له .اآلب ذا أراد أن يدين أحد ،فقطيا تكون هاه أي ا رادة اإلبن ،فاآلب واإلبن
واحد .لكن اآلب يريد واإلبن ينبا .والدينونة هنا تينى أن ال ي بت هاا المدان فى جسد المسيح فال تكون له حياة

أبدية .وهاا مينى قو الرب أنه "يتقيأه من فمه" (ر . )01 : 0
الش ِ
اآليات (يوَ 12" -:)11–12 :1وأَْيضا ِفي َنام ِ
َن َش َه َاد َة َر ُجَلْي ِن َحق11 :أََنا ُه َو َّ
اهُد لَِن ْف ِسي،
وب أ َّ
وس ُك ْم َم ْك ُت ٌ
ُ
ِ
اآلب َّال ِذي أَْر َسَل ِني»".
َوَي ْش َهُد لي ُ
أنا الشاهد لنفسي= (أنا هو) الشاهد لنبسي فب اا يااد المسيح

ديته اإلل ية ومساواته ل.ب .ناموسكم= لو

حاكم م بحسب الناموس ألدان م ف م لم يسميوا للناموس ،فموسى قا

(تث .)04:01شهادة رجلين= (تث .)1:01هنا المسيح ي

ل م ينه أنه النبى الاى سيأتى

نبسه يلى مستوى اآلب تماماً .هنا نرى الوحدة

الااتية القاصمة بينه وبين اآلب .ف و سبق في اآلية السابقة وقا ألني لست وحدي ،بل أنا واآلب الاي أرسلني.

والمسيح أجاب م ألن منطق م البشري اان سليماً حين قالوا "أنت تش د لنبس " (دية .)00وشهادة اآلب كانت ]0
يوم الميمودية .وهاه سمي ا الميمدان  ]1أيماله وأقواله.
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11
اب َي ُسو ُعَ« :ل ْس ُت ْم َت ْع ِرُفوَن ِني أََنا َوالَ أَِبيَ .ل ْو َعَرْف ُت ُموِني
آية ( يوَ " -:)11 :1فَقاُلوا َل ُه«:أَْي َن ُه َو أَُب َ
وق؟» أ َ
َج َ
َل َعَرْف ُت ْم أَِبي أَْيضا»".

هم لم يب موا أنه يتكلم ين ص اآلب ،ف م لم ييرفوا المسيح وال اآلب .لكن لالباً هم ف موا أنه يتكلم ين هللا
لال لم يسألوا من هو أبوك بل سألوه أين هو أبوق في ست انة بوالمه وب اه اليالقة بينه وبين اآلب ،وأنه
يتيار يلى المسيح أن يأتي بش ادة من اآلب .وقد يوون ساال م بمينى أين أبوك األرضي اس رية تينى أن م

ينكرون أبوة اآلب له .والمسيح برده يلي م قا ل م أنتم لستم تيرفون أبي ت م م بالج ل ف م ال ييرفون هللا ،ذ

ظنوا أن م ييرفون هللا ،ف م الن م لم ييرفوا المسيح المنمور ،اان هاا ألن م ال ييرفون اآلب لير المنمور ،

فالمسيح هو الدورة المنمورة ل.ب لير المنمور .وأيما المسيح هي أيما اآلب ولكن م لم يروا في المسيح

سوى بشريته .ف م سدوا ييون م وأذان م بأيمال م وحسدهم و رورهم َّ
فسد هللا ل م ييون م وأذان م ذ لم يستحسنوا
أن يبقوا هللا في ميرفت م .سبق المسيح وقا تيرفونني من أين أنا (يو )11:1ف اه ينه اونسان .ولكن هنا يشير

لالهوته ويالقته باآلب وهاه ال ييرفون ا.

لو عرفتموني لعرفتم أبي= فالمسيح هو النور الاي به نيرف اآلب" .ال أحد يأتي لى اآلب ال بي" (يو.)1:01

لو اان الي ود داخل م ط ارة ليرفوا اآلب .وبالتالي ليرفوا المسيح ف و "صورة هللا لير المنمور" (كو. )0: : 0

ولال قا الرب لبيلبو "الاى ردنى فقد رأى اآلب" (يو ، )4 : 01ولكن خطاياهم وابرياءهم صارت ياصقاً ين

ميرفة المسيح واال ين ميرفة اآلب أي اً.

24
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
اع َت ُه
َحٌد ،أل َّ
َن َس َ
آية ( يو " -:)24 :1ه َذا اْل َكالَ ُم َنقاَل ُه َي ُسو ُع في اْلخ َازَنة َو ُه َو ُي َعل ُم في اْل َهْي َك ِلَ .وَل ْم ُي ْمس ْك ُه أ َ
اء ْت َب ْعُد" .
َل ْم َت ُك ْن َنق ْد َج َ

الخزانة= موان خزاصن جم األموا من التبريات في دار النساء أي حيث يسمح للنساء بالدخو وال تيني أنه

موان م دص للنساء فقع .حيث اانت تُنار المنارات في ييد المما  .وهاا الموان مواجه لموان نيقاد
السن دريم .وهنا يند ال زانة اان يجتم يادة ر ساء الك نة والبريسيين وهاا الموان مزدحم جداً ،ذاً فالمسيح
واج م في يقر دارهم لال قا في (يو )11-04:01أنا المت اليالم يالنية .وب اا نطق المسيح بالحوم ضد

الي ود داخل هيول م .وم قوة الكلمات التي قال ا الم لص أمام البريسيين وأن ا في نمرهم تستوجب الموت لم
يستط أحد أن يمد يده يليه ألن سايته لم تكن قد جاءت ف و الاي َّ
سلم نبسه بورادته وسلطانه في ساية ييرف ا

بيد أن ين ى تيليمه وأيماله .هو قيد أيادي م حتى تأتي سايته.
اآليات (يو)21–21 :1

(أنــا هــو)

21
وتو َن ِفي َخ ِطَّي ِت ُك ْمَ .حْي ُث
َم ِضي َو َس َت ْطُلُبوَن ِنيَ ،وَت ُم ُ
ال َل ُه ْم َي ُسو ُع أَْيضا«:أََنا أ ْ
اآليات (يوَ " -:)21–21 :1نق َ
22
ِ
َّ
َم ِضي أََنا الَ َت ْق ِدُرو َن
ال اْلَي ُه ُ
َم ِضي أََنا الَ َت ْقدُرو َن أَْن ُت ْم أ ْ
ولَ :حْي ُث أ ْ
ود«:أََل َعل ُه َي ْقُت ُل َن ْف َس ُه َح َّتى َيُق ُ
َن َتأ ُْتوا» َفَق َ
أْ
27
ِ
ِ
َما أََنا َفَل ْس ُ ِم ْن ه َذا
ق .أَْن ُت ْم ِم ْن ه َذا اْل َعاَلمِ ،أ َّ
َسَف ُل ،أ َّ
أَْن ُت ْم أ ْ
َما أََنا َفم ْن َف ْو ُ
ال َل ُه ْم«:أَْن ُت ْم م ْن أ ْ
َن َتأ ُْتوا؟»َ .فَق َ
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20
اك ْم»َ 21 .فَقاُلوا
وتو َن ِفي َخ َ
وتو َن ِفي َخ َ
ط َاي ُ
ط َاي ُ
اك ْم ،أل ََّن ُك ْم إِ ْن َل ْم ُت ْؤ ِمُنوا أَِني أََنا ُه َو َت ُم ُ
اْل َعاَلمَِ .فُقْل ُ َل ُك ْمِ :إَّن ُك ْم َت ُم ُ
َشي ِ
ِ ِ ِ ِ26
َل ُه« :م ْن أَْن َ ؟» َفَقال َلهم يسو ُع«:أََنا ِمن اْلب ْد ِء ما أ َ ِ
َح ُك ُم ِب َها ِم ْن
اء َكا َيرة أ ََت َكَّل ُم َوأ ْ
َ ُْ َُ
ُكل ُم ُك ْم أَْيضا به .إ َّن لي أ ْ َ َ
َ َ َ
َ
22
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ول َل ُه ْم
َن ْح ِوُك ْم ،لك َّن َّالذي أَْر َسَلني ُه َو َحقَ .وأََنا َما َسم ْع ُت ُه مْن ُهَ ،فه َذا أَ ُنقوُل ُه لْل َعاَلمِ»َ .وَل ْم َي ْف َه ُموا أََّن ُه َك َ
ان َيُق ُ
21
ِ
ال َل ُه ْم َي ُسو ُع«:م َتى َرَف ْع ُتم ْاب َن ِ
اإل ْن َس ِ
انَ ،ف ِحيَن ِئ ٍذ َت ْف َه ُمو َن أَِني أََنا ُه َوَ ،وَل ْس ُ أَ ْف َع ُل َشْيئا ِم ْن
َع ِن اآلبَ .فَق َ
ُ
َ
ِ َّ 21
ِ
ِ
َّ ِ
ِ
ِ
َّ
ين
اآلب َو ْح ِدي ،ألَِني ِفي ُك ِل ِح ٍ
َن ْفسيَ ،ب ْل أ ََت َكل ُم ِبه َذا َك َما َعل َمني أَِبيَ .والذي أَْر َسَلني ُه َو َمعيَ ،وَل ْم َي ْتُرْكني ُ
أَ ْفعل ما ير ِض ِ
يه»" .
َ ُ َ ُْ
21
وتو َن ِفي َخ ِطَّي ِت ُك ْمَ .حْي ُث
َم ِضي َو َس َت ْطُلُبوَن ِنيَ ،وَت ُم ُ
ال َل ُه ْم َي ُسو ُع أَْيضا«:أََنا أ ْ
اآليات (يوَ " -:)20–21 :1نق َ
22
ِ
َّ
َم ِضي أََنا الَ َت ْق ِدُرو َن
ال اْلَي ُه ُ
َم ِضي أََنا الَ َت ْقدُرو َن أَْن ُت ْم أ ْ
ولَ :حْي ُث أ ْ
ود«:أََل َعل ُه َي ْقُت ُل َن ْف َس ُه َح َّتى َيُق ُ
َن َتأ ُْتوا» َفَق َ
أْ
27
ِ
ِ
َما أََنا َفَل ْس ُ ِم ْن ه َذا
ق .أَْن ُت ْم ِم ْن ه َذا اْل َعاَلمِ ،أ َّ
َسَف ُل ،أ َّ
أَْن ُت ْم أ ْ
َما أََنا َفم ْن َف ْو ُ
ال َل ُه ْم«:أَْن ُت ْم م ْن أ ْ
َن َتأ ُْتوا؟»َ .فَق َ
20
اك ْم»".
وتو َن ِفي َخ َ
وتو َن ِفي َخ َ
ط َاي ُ
ط َاي ُ
اك ْم ،أل ََّن ُك ْم إِ ْن َل ْم ُت ْؤ ِمُنوا أَِني أََنا ُه َو َت ُم ُ
اْل َعاَلمَِ .فُقْل ُ َل ُك ْمِ :إَّن ُك ْم َت ُم ُ

أنا أمضي= أنا ذاهب ألبي في السماء .ستطلبونني= ولكن االياارى الجاهالت ،بيد أن يوون قد مر الوقت.
نقال لهم يسوع أيضا= أيضا تيني ومن أجل ذل  .وهي ياصدة يلى اآلية السابقة ()11

"ولم يمسوه أحد" ،أي

نيت م في قتله ،وهاه خطية سيموتون بسبب ا وهم ال اسرون .تموتون في خطيتكم= يسوع هنا يوجه الوييد

بال الك لمن يدر يلى رفض اإليمان بأن يرف ه وقال ا بالمبرد ،فال طية هنا هي رفض المسيح (يو)01:0
ألن المسيح أتى ليرف ال طايا فمن يرفض اإليمان يموت في خطيته .بل تدبير ماامرة وراء ماامرة لقتله.

ستطلبونني= وسأكون في السماوات( .هي نبوة يلى الي ود أن م سيملوا يتوقيون مجيء المسيح حتى ن اية
األيام) وهم حينما قا ل م هاا القو أنه يم ي وال يقدرون أن يأتوا ليه قالوا ليله ياهب لى اليونانيين .وهم هنا

نجدهم في حقدهم يزدادون س رية ويقولون ألعله يقتل نفسه= واان هاا رداً من م يلى قو المسيح تموتون في
خطيتكم ف م يروا بأن المسيح وجه ل م هانة ويحاولون ردها ،فيند الي ود يقوبة المنتحر ال اوية أي نار

ج نم .واانوا يدفنون الموتى فو اًر لكن م يتراون المنتحرين بال دفن حتى ال.روب يقوبة ل م ويقطيون أيادي م
اليمنى التي فيلت ذل  .وهم بقول م أنه يقتل نفسه يشوهون صورة المسيح أمام الجموع .والمسيح رد لن أذهب
لى ال اوية اما تيتقدون بل ألنني من السماء من فوق فأنا ذاهب لى حيث أتيت ،وأنا من فوق فال أرتكب م ل

هاا البيل .والمينى أن يجزهم اللحاق به ليو ألنه ذاهب لى ال اوية بل أنه ذاهب لى السماء .أنتم من

أسفل= طبييتكم ترابية .أنتم من العالم= المت.ير والزاصل والاي يسوده الشر .والاي نحرف ين هللا و نبدل
ينه .أما اليالم ا ليقة فقيل ينه "هواا أحب هللا اليالم" وقيل ين اليالم يند خلقته أنه حسن (ت  . )0واان

نزو المسيح لينا ليجابنا لى فوق لى السماء حيث ذهب لييد لنا مواناً .ومن يتحد بالمسيح سياهب ميه لى
فوق .ومن يريد أن ياهب ميه للسماء يلزمه اإليمان والتوبة ين خطاياه  .ولكن هاالء الي ود راف ين تماماً،
لال فلن يرتبيوا لى فوق بل سيموتون في خطاياهم ألن م لم يقبلوا فداءه فبقيت خطاياهم في أيناق م .إن لم
تؤمنوا أني أنا هو= هنا المسيح يبل قمة ستيالنه الش دي اإلل ي .أنا هو باليونانية يجو يمي وباليبرية
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ي وه ونبو التيبير قاله ي وه ين نبسه (

 )01:10فوسم ي وه حين يترجم لليونانية يوون يجو يمي وحين

يترجم لليربية يوون "أنا هو" فوذا أتت أنا هو بدون صبة وراص ا (م ل أنا هو النور) ،ف ي قطياً تيني ي وه .ذاً

أنا هو هو سم هللا .و رط ال ال

أن نامن أن المسيح هو ي وه نبسه أنا أمضي وستطلبونني= المسيح يتكلم

اآلن في اليوم األخير من ييد المما  .وفي هاا اليوم يحتشد ال الي ود ثم يم ي ال واحد لى موطنه يلى أن

يأتي في ييد المما القادم .والمسيح ييلم أنه لن يوون موجوداً بالجسد وقت ييد المما القادم ف و سيوون في
السماء ألنه سيدلب في البدح أي بيد ستة

ور من االمه هاا .واأن المسيح يقو ل م لو أتيتم في ييد

المما القادم لتطلبونني لن تجدونني .وما از الي ود حتى اآلن يطلبون مسيحاً أرضياً ييطي م المل لال لن
يجدوه .وال من يطلب المسيح وله رجاء فيه في هاا اليالم فقع يدير أ قى جمي الناس (0كو. )04 : 0:

21
ُكلِ ُم ُك ْم أَْيضا ِب ِه" .
ال َل ُه ْم َي ُسو ُع«:أََنا ِم َن اْلَب ْد ِء َما أ َ
آية ( يوَ " -:)21 :1فَقاُلوا َل ُهَ « :م ْن أَْن َ ؟» َفَق َ
الي ود حينما سميوه يقو أنا هو رتبووا وقالوا له من أن  .واأن م لم يسميوا يعاً مما قاله ين نبسه من قبل،

أو يقددون اإلست باف بوالمه أو تكايبه .نقال لهم يسوع أنا من البدء ما أكلمكم به= أي أنا منا األز ي وه
(أنا هو) الاي أكلموم اآلن ،واآلن صرت ي وه المتجسد الاي يولموم اآلن .وقد تيني أنا لي اآلن وقت طويل

أخبرام ين نبسي ولن تسميوا المزيد ولكن يبارة من البدء تحيرهم ف ي تيني األز  .ومنا بدء االمي ميوم
أخبرتكم ين نبسي أني "أنا هو" وأنا هو ااصن منا البدء أي منا األز  .و ص المسيح اآلتي ل ال

اليالم

ظ ر في االمه وأيماله .اأن المسيح يقو بين الكلمات ن حاجتكم اآلن ليو إليالنات جديدة بل لقلوب جديدة

تب م اإليالنات.

َشياء َك ِايرة أ ََت َكَّلم وأَح ُكم ِبها ِم ْن َنح ِوُكمِ ،
ِ 26
لك َّن َّال ِذي أَْر َسَل ِني ُه َو َحقَ .وأََنا
ُ َ ْ ُ َ
اآليات (يوِ " -:)22–26 :1إ َّن لي أ ْ َ َ َ
ْ ْ
22
ِ
ِ
ِ
ان َيُقول َل ُهم َع ِن ِ
اآلب" .
َما َسم ْع ُت ُه مْن ُهَ ،فه َذا أَ ُنقوُل ُه لْل َعاَلمِ»َ .وَل ْم َي ْف َه ُموا أََّن ُه َك َ
ُ ْ
م ما أ اع البريسيون من ايات ضده ف و ي برهم بالحق وييلن الحق .والمسيح هنا يقو أن له االم وحوم
يلي م ،االم ا ير يدين م يلى ما في قلوب م وأفكارهم ونيات م إلهانت م له وإلنحراف قلوب م .ولكن هاا ليو وقته

بل هناك يوم للدينونة.

في وأنا فيه ،هو المة هللا الاي أيلن رادة هللا لليالم .والمسيح ال
ما سمعته منه= منا األز ومازلت أسم ف و َّ
يتكلم ال ما يسميه من اآلب .واآلب ال يريد أن تكون الدينونة اآلن .لال المسيح لن يتكلم اآلن.

21
ِ
ِ
ال َل ُه ْم َي ُسو ُع«:م َتى َرَف ْع ُتم ْاب َن ِ
اإل ْن َس ِ
انَ ،ف ِحيَنئ ٍذ َت ْف َه ُمو َن أَني أََنا ُه َوَ ،وَل ْس ُ
اآليات (يوَ " -:)21–21 :1فَق َ
ُ
َ
ِ َّ 21
ِ
ِ
َّ ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
اآلب َو ْح ِدي،
أَ ْف َع ُل َشْيئا م ْن َن ْفسيَ ،ب ْل أ ََت َكل ُم ِبه َذا َك َما َعل َمني أَِبيَ .والذي أَْر َسَلني ُه َو َمعيَ ،وَل ْم َي ْتُرْكني ُ
ين أَ ْفعل ما ير ِض ِ
ِ ِ
ِ
يه»".
ألَني في ُك ِل ح ٍ َ ُ َ ُ ْ
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والمة رفا في رفعتم إبن اإلنسان تيني في المب وم الي ودي  -:ال وان بيقوية الدلب ،وتينى أي ا المجد
والديود (ت  .)04+00:11ونحن بالدليب رتبينا ،ومن يقبل أن يدلب نبسه (أهواءه و واته) يرفيه هللا.

وفي تقديم الحمل نقو رف الحمل (في القداس) والكاهن يرفيه فوق رأسه فمن ُيَقَّدم ذبيحة ف ارستية هو له ال
المجد.

ي برهم المسيح هنا بأن م لن يامنوا وسيدلبوه متى رفعتم إبن ..تفهمون ف و لن يترك اليالم بدون ف م .فمن

رأي الملمة و ق الحجاب والزلزلة وقيامة األموات ..الخ و نبتح قلبه دمن .وربما دمن البيض والبيض اآلخر لم
يامنوا .ولكن ما فيله الي ود بالمسيح ظل يبر اليدور ت مة ملدقة ب م أن م صلبوا رب المجد.
من رأى هاه المواهر (الزلزلة والملمة )...وتحرك قلبه دمن ،اما حد

م الجندى الرومانى لونجينوس الاى

دمن وقا "بالحقيقة اان هاا اإلنسان بارا" (لو . )11 : 10ولكن بيد أن رتب المسيح للمجد بالجسد ،أرسل
الرو القدس الاى أيلن حقيقة المسيح وأنه هو "يهوه"

أنا هو" .فليو أحد يقدر أن يقو يسوع رب ال بالرو

القدس" (0كو. )0 : 01

لس أفعل شيئا من نفسي اما تمنون أنني نسان يادي .ال بل أنا المة اآلب .أفعل ما يرضيه طيامي أن
أصن مشيعة الاي أرسلني وأتمم يمله ،فورادته هي رادة اآلب .و رادة اآلب خال

النبوس .كل حين بيض

البشر يبيل رادة هللا بيض الوقت ،لكن المسيح اان يبيل رادة هللا ال حين .وال ابت في المسيح يحسب با اًر
بسبب هاا .أبي لم يتركني وحدي منا اللحمة التي أتيت في ا لى اليالم ،هناك تحاد داصم بين ما .كما علمني
أبي ال تياليم المسيح هي نطق اآلب فيه .ف و المة اآلب ويتكلم بوالمه .وستب مون بيد ذل الوحدة بيني

في (يب .)1:0فاإلبن قبل التجسد اان ااصناً
وبين اآلب ،وأنا ال أنطق بش .ال بما في ذهن اآلب ف و يتكلم َّ
يند هللا ،ااصناً ميه ،بناً في ح ن أبيه .وبيد التجسد صار اآلب يند المسيح ااصناً ميه متكلماً فيه .واآلب
واإلبن رادت ما متطابقة أى ل ما نبو اإلرادة ف ما واحد .وقوله كما علمنى يشير لنطق اآلب يلى لسان
المسيح ،اما يقو بولو الرسو "هللا بيد ما الم االباء باالنبياء قديما بانواع وطرق ا يرة .المنا في هاه االيام

االخيرة في ابنه" (يب . )1 ، 0 : 0فالمسيح اإلبن ينبا رادة اآلب فما يريد اآلب يالنه ييلنه اإلبن .وبنبو

المب وم نب م أن الساية ال ييلم ا ال اآلب ،واإلبن ال ييلم ا فاآلب ال يريد يالن ا .ذاً اإلبن لن ييلن ا .وبيد
كالمه هاا دمن به ا يرون (دية )01ف ناك أقلية نقية.
اآليات (يو74" -:)04–74 :1وبيَنما هو ي َت َكَّلم ِبه َذا آمن ِب ِه َك ِايرو َنَ 71 .فَقال يسوع لِْليه ِ ِ
آمُنوا
ود َّالذ َ
ََ
َ َُ ُ َُ
ُ
َ َْ َ َُ َ ُ
ين َ
77
ِب ِهِ«:إَّن ُكم ِإن َثب ُّتم ِفي َكالَ ِمي َف ِباْلح ِقيَق ِة َت ُكوُنو َن َتالَ ِم ِ
وهِ«:إَّنَنا
قَ ،واْل َح ُّ
يذيَ 72 ،وَت ْع ِرُفو َن اْل َح َّ
ق ُي َح ِرُرُك ْم» .أ َ
َ
َج ُاب ُ
ْ ْ َ ْ
70
ِ ِ
ِ
َح ٍد َنق ُّ
ق
ق اْل َح َّ
َج َاب ُه ْم َي ُسو ُع«:اْل َح َّ
ط! َكْي َ
ول أَْن َ ِ :إَّن ُك ْم َتص ُيرو َن أ ْ
َحَرارا؟» أ َ
يمَ ،وَل ْم ُن ْس َت ْعَب ْد أل َ
ف َتُق ُ
ُذ ِرَّي ُة إْبَراه َ
71
االب ُن َفَيْبَقى
ول َل ُك ْمِ :إ َّن ُك َّل َم ْن َي ْع َم ُل اْل َخ ِطَّي َة ُه َو َعْبٌد لِْل َخ ِطَّي ِةَ .واْل َعْبُد الَ َيْبَقى ِفي اْلَبْي ِ ِإَلى األََب ِد ،أ َّ
َما ْ
أَ ُنق ُ
72
ِ 76
ِ ِ
ِ ِ
اهيمِ .
ِ
َن
لكَّن ُك ْم َت ْطُلُبو َن أ ْ
االب ُن َف ِباْل َحقيَقة َت ُكوُنو َن أ ْ
ِإَلى األََبدَ .فِإ ْن َحَّرَرُك ْم ْ
َحَرارا .أََنا َعال ٌم أََّن ُك ْم ُذ ِرَّي ُة إْبَر َ
71
يك ْم».
يك ْم .أََنا أ ََت َكَّل ُم ِب َما َأرَْي ُ ِعْن َد أَِبيَ ،وأَْن ُت ْم َت ْع َمُلو َن َما َأرَْي ُت ْم ِعْن َد أَِب ُ
َت ْقُتُلوِني ألَ َّن َكالَ ِمي الَ َم ْو ِض َا َل ُه ِف ُ
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َل ُكْن ُتم َتعمُلو َن أَعم ِ ِ
يم!
َْ َ
ال إْبَراه َ
ْ َْ
ِ ِ
ِ
يم" .
هللا .ه َذا َل ْم َي ْع َمْل ُه إْبَراه ُ

71
ِ ِ
ِ ِ
يم،
أَ
يم»َ .نق َ
ال َل ُه ْم َي ُسو ُعَ«:ل ْو ُكْن ُت ْم أ َْوالََد إْبَراه َ
َج ُابوا َوَنقاُلوا َل ُه«:أَُبوَنا ُه َو إْبَراه ُ
ِ 04
ان َنق ْد َكَّل َم ُك ْم ِباْل َح ِق َّال ِذي َس ِم َع ُه ِم َن
َن َت ْقُتُلوِنيَ ،وأََنا ِإْن َس ٌ
اآلن َت ْطُلُبو َن أ ْ
َولكَّن ُك ُم َ
اآليات (يو74" -:)72–74 :1وبيَنما هو ي َت َكَّلم ِبه َذا آمن ِب ِه َك ِايرو َنَ 71 .فَقال يسوع لِْليه ِ ِ
آمُنوا
ود َّالذ َ
ََ
َ َُ ُ َُ
ُ
َ َْ َ َُ َ ُ
ين َ
72
ِب ِهِ«:إَّن ُكم ِإن َثب ُّتم ِفي َكالَ ِمي َف ِباْلح ِق َيق ِة َت ُكوُنو َن َتالَ ِم ِ
ق ُي َح ِرُرُك ْم»".
قَ ،واْل َح ُّ
يذيَ ،وَت ْع ِرُفو َن اْل َح َّ
َ
ْ ْ َ ْ
لي ن لم يجتابه اآلب .وفي هاا اإلصحا نجد تطبيقاً يلى هاا .هو
قا السيد في (يو )11:1ال أحد يأتي َّ

صحا حواري لإلقناع .فنجد أن هناك من يامن وهناك من ال يامن م ال محاوالت المسيح لجاب م.

آمن به كايرون ..نقال يسوع لليهود الذين آمنوا به = آمن األولى تيني اإليمان بالمسيح فيالً believe in
 . himأما آمنوا ال انية فتأتي بمينى َّ
صدق  .believe himاألولى تشير لمن دمن بالمسيح فيالً .وال انية تشير
لمن دمن بالمسيح حسب رأي م وف م م أن المسيح هو الاي سيحررهم من الرومان ،مسيا الدنيا والسياسة.

والمسيح يرف ما في ضماصرهم وأن م أضمروا قتله لو لم يحررهم من الرومان .لال بادرهم المسيح بأقوا هي

تشجي لمن دمن حقيقة ،ليوون يمانه ثابت حقيقي أى ُلي َبت يمانه ،فال يوون يمان وقتى ضييف زاصف بل
يمان قوى.
وبالنسبة ل.خرين أى لمن دمن بطريقة خاطعة تكون الماته ل م فحص ضمير واشف لحقيقة يمانه .فالمسيح
يريد اإليمان بش ده وال بات في االمه بدون ألراب أرضية .يمان يادي لميرفة الحق الاي هو هللا.

إن ثبتم في كالمي= فالمسألة ليست تدديق االم بل يمان به ،بل تباع المسيح تماماً وال بوت في االمه أي
يت اوه من جاً وطريقاً ويتبيوه تماماً ويسلمون له اإلرادة والحياة وينباوا االمه  .هاالء بنوا بيوت م يلى الد ر

(مت ،)1:-11:1هاالء يوونون تالميا للمسيح بالحقيقة تكونون تالميذي= والتالميا سيعرفون الحق ومن
ييرف الحق يتحرر والحق يحرركم .ذاً التلماة هي تلماة مبادئ وحق وحياة حسب االمه هو وليو بحسب
أفكارهم هم .وهواا يتحررون من الميرفة ال اطعة التي تيلموها.
ق ُي َح ِرُرُك ْم
قَ ،واْل َح ُّ
َوَت ْع ِرُفو َن اْل َح َّ
 هناك فرق بين الحق والددق .فالصدق هو ما يشير به المتكلم بحسب ر يته .لال
نسبي .أما الحق ف و الواق الحقيقي ،هو المطلق.

 الحق النسبى

فالددق هو

فى ال خالف بين نسان و نسان ،تجد أن الموضوع خالف نسبى .فكل طرف ُيدر

أن رأيه هو الحق .ولكن هناك حق مطلق وهو ال ما ي ص هللا .أى أن هللا حق مطلق ،واالم هللا فى
الكتاب المقدس حق مطلق ،وويود هللا لنا هى حق مطلق .لال قا الرب ين نبسه "أنا هو الطريق

والحق والحياة" (يو ، )1 : 01واان المسيح يقو "الحق الحق أقو لكم  . "...والمسيح سُي َيرف الناس
سي َيرف الناس
الحق والطريق للحق ،ف و الطريق والحق ،أي هو الوسيلة الوحيدة لميرفة الحقُ .
ويأخاهم فيه لى ح ن اآلب الحق.

 واليالم ليو فيه حق مطلق و ن وجد ف و نسبي ،لال قا بيالطو للمسيح "وما هو الحق" (يو)01:01
حين قا المسيح "جعت لليالم أل د للحق"  .فبيالطو اان قاضيا ويليه أن يحوم فى ال الفات بين
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أطراف َّيديى ال من ا أن له الحق .وقد ختبر صيوبة تحديد الحق المطلق فى الق ايا التى تيرب

أمامه.

 المسيح يولم ي وداً يحلمون بالحرية السياسية والمجد اليالمى ،وهم يرون أن هاا حق .والمسيح أتى
لييطي م حياة أبدية ومجد أبدى .فبينما اان المسيح يتكلم ين حق مطلق ،اانوا هم مستيبدين لبكرة هى

حق نسبى ،فم ال اان الرومان يرون أن من حق م تحديل الجزبة من الي ود ف م م دوا ل م الطرق
ويحمون م من ال أيداص م المحيطين ب م ،ويحبمون األمن فى البالد.



والمسيح هنا يوشف أنه ليو الم م أن يتحرروا من الرومان بل أن يتحرروا من خطاياهم وابرياص م

وأفكارهم ال اصة وخرافات م .فالمسيح ي تم بحيات م م هللا وليو بالسياسة .فوذا صاروا تالمياا للمسيح

فون م يتتلماون للحق ،ييرفونه ويسيرون بمقت اه

تعرفون الحق .فالحرية السياسية م ما اانت م مة،

فاألهم هو أن ييرفوا الحق في لدوا وتكون ل م حياة أبدية.

 تعرفون

ليو ميرفة الميلومات ،فالميلومات ال تحرر .ولكن الميرفة هي يالقة محبة م المسيح.

 والمة تعرفون تيني اإلتحاد اما قيل "ويرف ددم امرأته فولدت" .هى تحاد خرجت منه حياة (اإلبن
الاى ولدته حواء)  ،ألن ما صا ار جسداً واحداً .ونيرف الحق أي نتحد بالحق ،أى نتحد بالمسيح تحادا

ييطينا حياة أبدية .فالمسيح هو القيامة والحياة (يو . )1: : 00فمن يتحد به يتحد بالحياة األبدية.

فالميرفة ذًا حياة "وهاه هى الحياة األبدية أن ييرفوك أنت اإلله الحقيقى وحدك ويسوع المسيح الاى

أرسلته" (يو.)0:01

 ونتيجة هاا اإلتحاد سنيرف المسيح (ميرفة بمينى )to knowولكن ا ليست ميرفة سطحية من ال ارج
كما نيرف الناس ،بل ميرفة اإلتحاد ،ميرفة من واق اإلتحاد .والحظ قو بولو الرسو "وأوجد فيه..

أليرفه" (في .)01-4:0ليست الميرفة السطحية بل ميرفة الحب التي تقود للطاية.

في وأنا فيوم" (يو ،)1 : 0:وهاا يأتي
 وايف نيرفه أى نتحد به فنحيا أبديا؟ يقو السيد الرب " ثبتوا َّ
بطاية الوصية ،فال بات يأتي من اإلنبدا ين ال طية فال راة للنور م الملمة.
 والبداية الت.دب يلى طاية الوصايا (مت .)01 : 00ولكي نطي

دا يجب أن نيرف هاا

الش ص ،هي ليست ميرفة جم الميلومات بل اليشرة واإلختبار .وبالنسبة لليشرة م المسيح فكلما
أيرف المسيح وأيا ره باألك ر أحبه ،فمن ختبره وجده يستحق ال الحب ،وفى هاا قا داود النبى
"ذوقوا وأنمروا ما أطيب الرب" (مز . )1 : 01ومن يحبه يطي وصاياه ين حب (يو .)10:01فم

نمو الحب فى القلب سنطي ين حب وليو ين ت.دب .ومن يبيل سيتحرر من سيرته الداخلية التي

أبيدته ين هللا وزيبت له خداصص المسيا ،ذ تنبتح ييناه (مت )1 : :فييرف المسيح حقيقة .فالمسيح

هو الحق الاي يحرر .ومن يبيل سييرفه ويزداد ثباتا فيه ،وتكون له حياة ،ف و الحياة .وهاا ما يجيل

الحب ينمو ويزداد .هي ميرفة ختبارية في ا نتاوق حالوة المسيح الحق في القلب .ونتلاذ بول ما هو
حق يوضا ين ما انا نتلاذ به من ملاات اليالم الباطل قبال.
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 من يرف المسيح ييرف الحق ،وحينعا يتحرر حتى من رلباته الش دية ...م ا  -:مريض يريد

الشباء ويدلى ا ي ار من أجل الشباء .لى هنا ال يوجد خطأ ،ولكن ن تأخر الشباء أو زداد المرب

سوءاً ،فنحن أمام موقبين لإلنسان  )0 -:من يرف المسيح ومحبته وأنه صان خيرات لن ي طرب
ألنه ي ق فيه ويحبه فيقو له "المر الاى خترته لى يا رب خير من الش د الاى أختاره لنبسى" .فأنت

تحبنى أك ر مما أحب نبسى .ذاً ف اا المرب هو طريقى للسماء.
أسي ار لبكرة الشباء ،فون لم يأتى الشباء يتدادم م المسيح ويش

تتوافق م رادته فى الشباء.

 )1من لم ييرف الحق سيمل

فى محبته ذ أن رادة المسيح لم

 فمن ييرف المسيح ب اا المب وم ،ويتاوق الحب والحرية والحياة ،سيتحرر من اليبودية لملاات اليالم
الباطل

تعرفون الحق والحق يحرركم

"من وجد لالاة ا يرة ال من فم ى وباع بقية الالل.

مت . )00وبنبو المب وم قا بولو الرسو "بل اني احسب ال يء اي ا خسارة من اجل ف ل
ميرفة المسيح يسوع ربي الاي من اجله خسرت ال اال ياء وانا احسب ا نباية لكي اربح المسيح" (فى0

 . ) 1 :ف و حين يرف المسيح اللالاة ا يرة ال من باع ال ما اان فى نمره آلل( .باع هنا أى فقدت
قيمت ا فى نمره بل ردها انباية) .

 الحق هنا هو في مقابل الباطل الاي هو اليالم بملااته الحسية ال اطعة .والحق يلد الحرية ،والحرية
تديم الحق .والحق يحرر من يبودية الموت وال وف ويااب ال مير والحرية الزاصبة حرية الش وات.

من ييرف المسيح ( الحق) حقيقة ييرف البر الحقيقي فيتحرر من لاات اليالم الباطل.

ولنرى اآلن المنهج الذي يريدنا الرب أن نتبعه.

البداية :طاية في ت.دب ثبتم في كالمي .وبيد هاا يبدأ اإللتداق واليشرة واإلكتشاف لش ص المسيح
"الطريق والحق والحياة" فنحبه .ومن يحب يطي (يو )10+10:01وهاه الطاية تدبح ين حب وليو ين

ت.دب .والما زدادت الطاية يزداد ال بات والميرفة ،ميرفة الحق الاي يحرر من اليبودية لملاات اليالم
الباطل .والما يرفنا الحق أى المسيح سنحبه فمن يرفه حقيقة وجده يستحق هاا الحب ،بل وتت اء أمام
يينيه ال ملاات الدنيا .بل تت اء أمام يينيه ال رلبة دية اانت تسيطر يليه .وهنا ُي َسلم اإلنسان حياته
للمسيح تسليم مطلق ذ وثق فى محبته .وهل ن اف أن نسلم حياتنا فى يد من مات لييطينا الحرية والمجد

األبدى.
77
ِ ِ
َح ٍد َنق ُّ
َج ُاب ُ ِ
ول أَْن َ ِ :إَّن ُك ْم َت ِص ُيرو َن
ط! َكْي َ
يمَ ،وَل ْم ُن ْس َت ْعَب ْد أل َ
آية ( يو " -:)77 :1أ َ
ف َتُق ُ
وه«:إَّنَنا ُذ ِرَّي ُة إْبَراه َ
َحَرارا؟»".
أْ

المسيح بوالمه هاا ست ار فيمن اان يمانه لير صحيح ،أفكاره ال اطعة .هاالء الاين أظ روا تدديقاً لكالمه
و يماناً من نوع  believe himلكن م يامنون ليو بالمسيح الاي يحرر من ال طية ،بل هم يطلبون مسيح
ي لد م من الرومان ،هاالء بدالً أن يبكروا في المة الحق يحررام ظنوه يت م م باليبودية السياسية ف ارت
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النزيات الوطنية في م و يورهم المتكبر بأن م أوالد براهيم الاي اان ح اًر لم يستيبد ألحد ،وهم الشيب الم تار
الاين هم فوق اليالم ،مبروزين ين اليالم .ومن هنا بدأوا سلسلة من اإلت امات للمسيح .وهنا بينما هم يتشدقون
بالحرية نجدهم ااذبين ،ف م تحت الحوم الروماني اآلن( .هم اان ل م حرية دينية وظلوا متمسوين بميراث م
وتقاليدهم ،وربما اانت هي المقدودة هنا) .لكن واضح الكبرياء والتزييف ف م سألوا أيجوز أن ندف الجزية

لقيدر ،ذاً هم يدفيون الجزية لقيدر .بل اانوا تحت الحوم اليوناني والبارسي والبابلي ،بل تحت يبودية

يوب ص.يرة ،وربما هم في لرورهم ظنوا أن هاه اليبودية هي يبودية ماقتة ،ولال يبح وا ين مسيا ي لد م

من الرومان .ولكن أتى ل م مسيا يحدث م ين ال ال

من ال طية فرف وه .بينما أن ال طية في الحقيقة هي

التي تسلب اإلرادة واإلختيار .والاي ي ط .يدير يبداً لل طية .فاليبودية حقيقة هي لل طية .ذاً الجنو
البشري اله فقد حريته حين أخطأ .والمسيح ال يريدهم أن ي لطوا ما بين الحرية من ال طية والحرية السياسية.
70
ول َل ُك ْمِ :إ َّن ُك َّل َم ْن
ق اْل َح َّ
َج َاب ُه ْم َي ُسو ُع«:اْل َح َّ
اآليات (يو " -:)76–70 :1أ َ
ق أَ ُنق ُ
71
االب ُن َفَيْبَقى ِإَلى األََب ِدَ 76 .فِإ ْن
لِْل َخ ِطَّي ِةَ .واْل َعْبُد الَ َيْبَقى ِفي اْلَبْي ِ ِإَلى األََب ِد ،أ َّ
َما ْ
َحَرارا" .
َت ُكوُنو َن أ ْ

َي ْع َم ُل اْل َخ ِطَّي َة ُه َو َعْبٌد
االب ُن َف ِباْل َح ِق َيق ِة
َحَّرَرُك ْم ْ

الي ود ظنوا أن الحرية هي من الرومان .والسيد يقو هنا ..ال فاليبودية هي لل طية وليست للرومان .والحرية

الحقيقية هي من ال طية وليو من الرومان.

كل من يعمل الخطية هو عبد للخطية= ليو نسان بال خطية ولكن المقدود هنا هو من يب ل ال طية

وي تارها تارااً طريق هللا ويقيم ي داً م ال طية ،وتقوده

واته .تبدأ ال طية بسقطة ثم يتيود اإلنسان يلي ا

فتدبح يادة فوستيباد .في البداية يمن اإلنسان أنه يستطي ترا ا في أي وقت ،وم الوقت يستيبد ل ا وال يقدر

أن يترا ا ،ويبقد اإلنسان سيطرته يلى رادته .والاي يبيل ال طية ف و يحيا حياة اإلثم والتيدي ،ذ يرتبع

باليالم ويبقد حريته ثم نبسه ويوون قد فقد حرية البنين وصار يبداً لل طية و بليو يسيطر يليه ويتولى قيادته

(0يو .)1:0وبالتالي الحرية هي القداسة ،واليبودية هي ال طية .الحرية تقودنا لى هللا وال طية تقودنا لى
بليو .والمسيح أتى ليحررنا من يد بليو ويييدنا لى حق البنين ومي ار

بيت هللا أي الشراة في مي ار

اإلبن.

وهدف الحياة هو اليالقة م هللا ،وال طية تجيلني أفقد هدف الحياة .وهناك حرية م ادية حين يقو خاط" .أنا
حر أفيل ما أ اء" وهو في الحقيقة مستيبد لل طية امن يدخن .ولكن الحرية الحقيقية هي يالقة م هللا تنش.

حرية من رباطات ال طية .الحق الحق أنقول= هاا ال يقوله سوى الرب أما األنبياء فكانوا يقولون "هواا يقو
الرب" أما المسيح فيتكلم بوسم نبسه .العبد ال يبقى في البي

إلى األبد= اإلبن له حق البنين في المي ار

أما

اليبد فال يقيم في بيت سيده قامة داصمة م ل اإلبن ،ف و ما ي رب من نبسه أو أن صاحب البيت يطرده .وهواا
من ستيبد لل طية فونه ال يقيم في ملكوت هللا لى األبد .ومن يحيا تحت ظل أك ر القوانين حرية ف و مستيبد

لو يا

في ال طية .أما لو حرره اإلبن ف و سيتمت بحرية حقيقية ويتمت بمي ار

البنين .ذاً الحرية التي يتكلم

ين ا المسيح والتي جاء من أجل ا هي أسمى من الحرية من الرومان التي يطلبون ا .فبالحقيقة= ليو احرية
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الي ود الزاصبة أو حرية ال اط .المزيومة الاي يزيم أنه بحريته ي ط ..ونالحظ أن م قالوا أن م أوالد براهيم أهل

بيت هللا والمسيح قا لن تبقوا في البيت بسبب رورام فاإلنسان ال يبقى بناً هلل ولل طية ب سن واحد .وهناك من

يحيا في بيت هللا برو اليبيد طالباً أجرة (كاألخ األكبر لإلبن ال ا ) .هاا يترك بيت هللا بسبب تجربة أو طلبة

مادية لم تتحقق.

إن حرركم اإلبن ..تكونون أح ار ار= م ما قلتم أنكم أحرار (سياسياً أو وطنياً) .لكنكم محتاجين للحرية من الداخل.
وهاه ال تأتي سوى بالمسيح الم لص ،ف و وحده يب اإلنسان من أسر ال طية والشيطان .هو يربع القوى الاي

ربع اإلنسان .وهنا ختار رب المجد لقب اإلبن إن حرركم اإلبن= فبه صرنا أبناء في بيت اآلب ووارثين.

72
ِ ِ
اهيمِ .
ِ
َن َكالَ ِمي الَ َم ْو ِض َا َل ُه
َن َت ْقُتُلوِني أل َّ
لكَّن ُك ْم َت ْطُلُبو َن أ ْ
اآليات (يو " -:)04–72 :1أََنا َعال ٌم أََّن ُك ْم ُذ ِرَّي ُة إْبَر َ
71
71
َج ُابوا َوَنقاُلوا َل ُه«:أَُبوَنا ُه َو
يك ْم .أََنا أ ََت َكَّل ُم ِب َما َأرَْي ُ ِعْن َد أَِبيَ ،وأَْن ُت ْم َت ْع َمُلو َن َما َأرَْي ُت ْم ِعْن َد أَِب ُ
ِف ُ
يك ْم» .أ َ
اهيمَ ،ل ُكْن ُتم َتعمُلو َن أَعم ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ
اه ِ 04
َن
اآلن َت ْطُلُبو َن أ ْ
يم! َولكَّن ُك ُم َ
َْ َ
يم»َ .نق َ
ال إْبَر َ
ال َل ُه ْم َي ُسو ُعَ«:ل ْو ُكْن ُت ْم أ َْوالََد إْبَر َ
إْبَراه ُ
ْ َْ
ِ ِ
ِ
َّ ِ
ِ ِ
َّ
ِ
يم" .
َت ْقُتُلوِنيَ ،وأََنا ِإْن َس ٌ
ان َنق ْد َكل َم ُك ْم باْل َح ِق الذي َسم َع ُه م َن هللا .ه َذا َل ْم َي ْع َمْل ُه إْبَراه ُ

المسيح ينبي ين الي ود أن م أوالد براهيم بالحقيقة (لل ،)14+1:0فأوالد براهيم ييملون أيما

براهيم ول م

يمان براهيم ولكنه قا إنكم ذرية إبراهيم= أي نسله بالجسد ولكن هاا ال يحررهم من بليو وال طية .أي لم

يتبق للي ود سوى تاريخ يتمسحون به وهم لرباء ينه ،وهاا يت ح من أن م صاروا يمي وصم لم يسميوا ولم

ييرفوا المسيح الاي فر به براهيم .بل يطلبون قتل المسيح ألنه يبوت م ويريد أن ييرف م طريق الحياة وذل ألن

قلوب م مملوءة حسداً وضيه بليو ،ووض في قلوب م خطع قتل للمسيح وهم ندايوا وراءه ف م ب اا مستيبدين
إلبليو وليسوا أح ار اًر .فالمسيح جاء وميه خطة اآلب لل ال

الاي سيتممه بموته .وهم ستلموا خطة القتل من

بليو أبي م اما رسم ا ل م ف و قاتل وأبو ال اااب .أما ب ارهيم فتشب من أجل خطاة سدوم ويمورة حتى ال

يموتوا .كالمي ال موضا له فيكم= لقد أللقتم قلوبوم بسبب حقدام وحسدام لي وتيدبوم األيمى ضدي .ال
هاا مأل قلوبوم فما ياد في ا موض لكالمي .فكالمي نز يلى أرب محجرة .أتكلم بما رأي عند أبي= (رأي

تشير لتطابق اإلرادة ولكن ما يريده اآلب ينباه اإلبن) ف و ييلن ين الحق والحياة األبدية التي يريدها اآلب

للبشر .وهاه في مقابل أنتم تعملون ما رأيتم عند أبيكم أي بليو ف م لم يروا الشيطان وال ما يند الشيطان
ولكن المينى توافق اآلراء بين م وبين الشيطان في قتل المسيح .ونالحظ في ( )01أن المسيح نسب لنبسه الكالم

ونسب ل م األيما ف و يولم م ين اآلب وهم ي ططون لقتله .ونالحظ في ( )11إنسان كلمكم بالحق الذي

سمعه من هللا= ف و اإلنسان يسوع المسيح الوسيع بين هللا والناس.

أبونا هو إبراهيم= السيد لم يوافق يلى هاه اليبارة فالبنوة إلبراهيم اما قا السيد هنا (واررها بولو الرسو بيد
ذل ) ليست بحسب الجسد ،نما بأن ييمل اإلنسان أيما

جسدية.

براهيم ويوون له نبو يمانه .هي بنوة روحية وليست
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01
يكم»َ .فَقاُلوا َل ُهِ«:إَّنَنا َلم ُنوَل ْد ِم ْن ِزناَ .لَنا أَب و ِ
َعم ِ
احٌد َو ُه َو
ٌ َ
ْ
ال أَب ُ ْ
اآليات (يو " -:)11–01 :1أَْن ُت ْم َت ْع َمُلو َن أ ْ َ َ
02
اكم َل ُكْن ُتم ُت ِحُّبوَن ِني ،أل َِني َخرج ِمن ِنقب ِل ِ
هللا وأ ََتي  .أل َِني َلم ِ
آت ِم ْن
َ ُْ
ال َل ُه ْم َي ُسو ُعَ«:ل ْو َك َ
َُْ ْ َ
ْ
ْ
هللا أََب ُ ْ
ان ُ
هللا»َ .فَق َ
ُ
00
07
ِ
ِ
َب ُه َو
َن َت ْس َم ُعوا َنق ْولِي .أَْن ُت ْم ِم ْن أ ٍ
اق أَْر َسَلني .لِ َما َذا الَ َت ْف َه ُمو َن َكالَ ِمي؟ أل ََّن ُك ْم الَ َت ْقدُرو َن أ ْ
َن ْف ِسيَ ،ب ْل َذ َ
اس ِمن اْلبد ِء ،وَلم ي ْاب ِفي اْلح ِق أل ََّنه َليس ِف ِ
ِإبلِيس ،و َشهو ِ
يه
ات أَِب ُ
ان َنق َّتاال لِ َّلن ِ َ َ ْ َ ْ َ ُ ْ
يدو َن أ ْ
يك ْم ُت ِر ُ
َن َت ْع َمُلواَ .ذ َ
اق َك َ
َ
ُ َْ
ْ ُ َ ََ
01
ِ
ِ
ِ
َّ
اب َوأَُبو اْل َك َّذ ِ
ق َل ْس ُت ْم
ول اْل َح َّ
ابَ .وأ َّ
َحق÷َ .م َتى َت َكَّل َم ِباْل َكذ ِب َفِإَّن َما َي َت َكَّل ُم م َّما َل ُه ،أل ََّن ُه َكذ ٌ
َما أََنا َفألَني أَ ُنق ُ
قَ ،فلِما َذا َلس ُتم ُت ْؤ ِمُنو َن ِبي؟ 02اََّل ِذي ِمن ِ
ِ
ِِ
ِ ِ 06
ِ
ِ
هللا
َ
ْ ْ
ُت ْؤمُنو َن بيَ .م ْن مْن ُك ْم ُيَبك ُتني َعَلى َخطَّيةٍ؟ َفإ ْن ُكْن ُ أَ ُنق ُ
ول اْل َح َّ َ
ِ 01
ِ
ِ ِِ
ول َح َسنا:
َجاب اْلَي ُه ُ
َي ْس َم ُا َكالَ َم هللا .لذل َك أَْن ُت ْم َل ْس ُت ْم َت ْس َم ُعو َن ،أل ََّن ُك ْم َل ْس ُت ْم م َن هللا»َ .فأ َ
ود َوَنقاُلوا َل ُه«:أََل ْسَنا َنُق ُ
14
01
ِ
انِ ِ ،
ِإَّنك س ِ
امرٌّ
س ِبي َشْي َ
ِك َشْي َ
طٌ
طٌ
لكني أُ ْك ِرُم أَِبي َوأَْن ُت ْم ُت ِهيُنوَنني .أََنا َل ْس ُ
ِي َوب َ
ان؟» أ َ
اب َي ُسو ُع«:أََنا َلْي َ
َج َ
َ َ
11
ِ
ِ
ظ َكالَ ِمي َفَل ْن َيَرى اْل َم ْو َت ِإَلى
ق اْل َح َّ
ين .اَْل َح َّ
َحٌد َي ْح َف ُ
ول َل ُك ْمِ :إ ْن َك َ
وجُد َم ْن َي ْطُل ُب َوَيد ُ
ان أ َ
أَ ْطُل ُب َم ْجديُ .ي َ
ق أَ ُنق ُ
12
طاناَ .نق ْد م ِ ِ
ِ
ِ
ظ
:اآلن َعلِ ْمَنا أ َّ
َحٌد َي ْح َف ُ
َن ِب َك َشْي َ
َ َ
ال َل ُه اْلَي ُه ُ
ولِ:إ ْن َك َ
ود َ
ان أ َ
اءَ ،وأَْن َ َتُق ُ
يم َواألَ ْنبَي ُ
األََبد»َ .فَق َ
ات إْبَراه ُ
ِ
َكالَ ِمي َفَلن ي ُذوق اْلموت ِإَلى األَب ِد17 .أََلعَّلك أَع َ ِ ِ ِ ِ
ِ
اء َم ُاتواَ .م ْن َت ْج َع ُل
يم َّالذي َم َ
ْ َ َ َْ َ
َ َ ْ
َ
ات؟ َواألَ ْنبَي ُ
ظ ُم م ْن أَبيَنا إْبَراه َ
10
ِ
ِ
س َم ْج ِدي َشْيئا .أَِبي ُه َو َّال ِذي ُي َم ِجُدِنيَّ ،ال ِذي َتُقوُلو َن أَْن ُت ْم
َن ْف َس َك؟» أ َ
ُم ِجُد َن ْفسي َفَلْي َ
َج َ
اب َي ُسو ُع«:إ ْن ُكْن ُ أ َ
11
ِ
ِِ
ِن ُنقْل ُ ِإِني َلس ُ أَع ِرُفه أ ُ ِ
ظ
َح َف ُ
له ُك ْمَ ،وَل ْس ُت ْم َت ْع ِرُفوَن ُهَ .وأ َّ
َع ِرُف ُهَ .وإ ْ
ْ ُ
َع ِرُف ُه َوأ ْ
َكو ُن م ْاَل ُك ْم َكاذبا ،لكني أ ْ
َما أََنا َفأ ْ
ِإَّن ُه ِإ ُ
ْ
12
َنقوَله16 .أَب ُ ِ ِ
ِ
س َل َك َخ ْم ُسو َن َسَنة َب ْعُد،
ال َل ُه اْلَي ُه ُ
يم َت َهَّل َل ِبأ ْ
ْ ُ
ُ
ودَ«:لْي َ
َن َيَرى َي ْومي َفَأرَى َوَف ِر َح»َ .فَق َ
وك ْم إْبَراه ُ
11
ِ ِ
ِ ِ
يم أََنا َك ِائ ٌن»َ 11 .فَرَف ُعوا ِح َج َارة
ق اْل َح َّ
ال َل ُه ْم َي ُسو ُع«:اْل َح َّ
ول َل ُك ْمَ :نقْب َل أ ْ
ق أَ ُنق ُ
يم؟» َنق َ
َن َي ُكو َن إْبَراه ُ
أَ َفَأرَْي َ إْبَراه َ
ِ
هك َذا" .
اخ َت َفى َو َخَر َج ِم َن اْل َهْي َك ِل ُم ْج َت ا
َما َي ُسو ُع َف ْ
وه .أ َّ
از ِفي َو ْس ِط ِه ْم َو َم َضى َ
لَيْر ُج ُم ُ

01
ِ
ِ
هللا»".
ال أَِب ُ
آية ( يو " -:)01 :1أَْن ُت ْم َت ْع َمُلو َن أ ْ
يك ْم»َ .فَقاُلوا َل ُهِ«:إَّنَنا َل ْم ُنوَل ْد م ْن ِزناَ .لَنا أ ٌ
َب َواحٌد َو ُه َو ُ
َع َم َ

هم يديون هنا أن م أوالد هللا ،ولو اانوا حقاً أوالد هللا ليرفوا المسيح .ولكانت أيمال م أيما خير ومحبة.

أبناء زنا= أي لم ت تلع دماصنا بالوثنيين ،فاإلختالط ب م يسمونه زنا ،ويبادة األوثان زنا روحي .وهم َّيديون
كاباً أن م لم ييبدوا األوثان ،فاألنبياء أت موهم ب اه الت مة.
ِنقب ِل ِ
هللا
َ
َت ْس َم ُعوا

02
اك ْم َل ُكْن ُت ْم ُت ِحُّبوَن ِني ،أل َِني َخَر ْج ُ ِم ْن
هللا أََب ُ
ال َل ُه ْم َي ُسو ُعَ«:ل ْو َك َ
ان ُ
اآليات (يوَ " -:)00–02 :1فَق َ
07
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
َن
اق أَْر َسَلني .لِ َما َذا الَ َت ْف َه ُمو َن َكالَ ِمي؟ أل ََّن ُك ْم الَ َت ْقدُرو َن أ ْ
َوأ ََتْي ُ  .ألَني َل ْم آت م ْن َن ْف ِسيَ ،ب ْل َذ َ
00
َب هو ِإبلِيس ،و َشهو ِ
ِ
ان َنق َّتاال لِ َّلن ِ
ات أَِب ُ
اس ِم َن اْلَب ْد ِءَ ،وَل ْم َي ْاُب ْ
يدو َن أ ْ
يك ْم ُت ِر ُ
َن َت ْع َمُلواَ .ذ َ
اق َك َ
َنق ْولِي .أَْن ُت ْم م ْن أ ٍ ُ َ ْ ُ َ َ َ
ِفي اْلح ِق أل ََّنه َلي ِ ِ
ِ
ِ
َّ
اب َوأَُبو اْل َك َّذ ِ
اب" .
َ
س فيه َحقَ .م َتى َت َكَّل َم ِباْل َكذ ِب َفِإَّن َما َي َت َكَّل ُم م َّما َل ُه ،أل ََّن ُه َكذ ٌ
ُ َْ

هم قالوا أن م أوالد هللا والمسيح يرد يلي م بأن م ليسوا أوالد هللا ألن م لو اانوا أوالد هللا ليرفوه ذ هو بن هللا ،ولو

يرفوه ألحبوه لكن م أرادوا قتله وب اا أثبتوا أن م يتبيون بليو القتا الاي قتل ددم وبنيه .يموماً البنوة هلل هي
بدن مشيعته "من هو أخي وأختى وأمي "..خرج من نقبل هللا وأتي = (خرجت من هللا بترجمة أدق) وال روج
يشير للبنوة اإلل ية للمسيح وأتي تبيد التجسد.
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والخروج من ....له  0حاالت في اليونانية:

بمعنى الخروج واإلبتعاد وهاا التيبير ست دمه التالميا ين يمان م (يو )01:01وهاا بقدر ميرفت م في ذل

الوقت.

خروج ما بقاء بجانب  ،كزمالة .وهاه ست دم ا المسيح ولكن لييبر ب ا ين وج ة نمر التالميا ين المسيح

(يو )11:01ف و ييبر ين قدر ف م م.

خروج من الداخل ما البقاء في الجوهر (يو )11:01وهاا هو تيبير المسيح ين نبسه والمست دم هنا في دية

( .)11ويشير المينى أن اإلبن هو من هللا في وجوده وايانه ومجده قبل الميالد والتجسد .وهو س
باق م هللا
بالرلم من تجسده وبالرلم من خروجه .هو خروج دون نبدا ين اآلب في الجوهر.

خرج = خروج النور من الشمو ،هاا له صبة اإلستم اررية دون نبدا  .أتي = تبيد ستيالنه اوبن هللا
المتجسد لنا يلى األرب .ألني لم آت من نفسي بل ذاق أرسلني= ف جوم م يليه هو هجوم يلى هللا الاي

َّيديون أنه أبوهم ،فالمسيح يم له تم يالً ذاتياً والياً اناصب له ،وهو أتى بمشيعة اآلب ليمجد اآلب وليو ليطلب

مجد نبسه.

لماذا ال تفهمون كالمي ألنكم ال تقدرون أن تسمعوا نقولي= كالمي هنا تأتي بمينى حدي ي ميوم ،وهم لير
قادرين أن يدراوا أقوا المسيح أي حدي ه .أما نقولي ف ي في أصل ا اللولوس والسماع للولوس ييني اإلدراك
بالرو لش ص المسيح وأنه المة هللا .ولماذا لم يدراوه ألن م لم يحبوا اآلب (يو .)10-11::واانوا في ابرياص م

يطلبون مجد أنبس م (يو . )11::أما المتواض فيسون هللا ينده (

 )0:::1فيوون له األذن الروحية التي

تميز صوت هللا( .يو +:-0:01ر  .)1:1واألذن الروحية هى التى يدرب ا الرو القدس يلى تاوق وف م االم

هللا (يب . )01 : :فون لم يون لإلنسان أذن روحية تسم المة هللا فتكشف طبييت ا اإلل ية ،فلن يب م هاا
اإلنسان حديث المسيح وال ما يقوله فكالمه روحي (ر  . )1:1ومن ليو له هاه األذن فسيرى المسيح مجرد
نسان بل مجدف يلى هللا ،ذ يساوي نبسه باهلل  .لال

يستحيل أن يب م أحد اإلنجيل ن لم تكن له األذن

الروحية .لال فالب م يند المسيح ال يتوقف يلى الاااء اليقلي بل يلى خ وع اإلنسان لمشيعة هللا ،والطاية
لوصاياه ،وم ل هاا اإلنسان يمتل .من الرو القدس ،وحينعا تحد

نارة هللا في الداخل فييرف اإلنسان ويب م.

لال ف ناك بسطاء جداً من ناحية يلم م لكن م اانوا ييرفون هللا (التالميا اانوا صيادين).

أنتم من أب هو إبليس= المسيح هنا يداف ين هللا الاي نسبوا أنبس م له ،ف و ال يريد أن ينتسب هاالء القتلة

لى هللا .والمسيح ييلن أي اً ين األب المحرك ل م (راج مت .)04-01:00شهوات أبيكم تريدون أن تفعلوا=
الشيطان له القدرة أن يجيل الناس الاين ي يون له اأب ،تبيل ما يشت يه من ر .و وة الشيطان تنب من
يداوة

دية هلل ولكل من يتبيه .وتريدون تأتي بمينى اإلصرار وهواا نرى أبناء بليو مدرين في يناد

و راسة أن يرتكبوا ال طايا بينما أوالد هللا نراهم ودياء مسالمين.
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ذاق كان نقتاال للناس منذ البدء= منا تسبب في موت ددم وحواء ثم نسل ما ،ويلم قايين قتل هابيل ولال نقو
في القداس (والموت الاي دخل لى اليالم بحسد بليو) .وقوله قتاالً وليو قاتالً تبيد ستم ارريته في قتل الناس.
ولم ياب في الحق= لم يرسخ في الحق الاي خلقه هللا فيه وطم في األك ر جداً.
ألنه ليس فيه حق= هللا هو الوحيد الاي فيه الحق ف و الحق .ويوون مينى االم المسيح أن هللا خلق الشيطان
في الحق ولكنه رفض أن ي بت في الحق .وطالما ختار اإلنبدا ين هللا ،لم ييد ييرف الحق ،فالحق ليو من
طبيه لال صار اااب وأبو الكااب (تترجم أبو الكاب) ف و م تريه .فالكاب هو فقدان الحق .ومن هو الكااب

ال الاي ينكر الحق .وصار الشيطان ي.رس الكاب في نبوس ددم وحواء (راج حواره م حواء "لن تموتا") .

والشيطان ي.لف االمه بمنطق ما هو األلا وما هو األس ل ،وما هو األسرع واألك ر فاصدة والميقو  ،ول.ن
يواب يلى الناس قاصالً أن هللا لن يدين الناس وليسلكوا بحسب هواهم فحللوا الزنا بل والشاوذ ،بل يقا اآلن

يالمياً أن الشاوذ حرية بل يجب باحته في ال اليالم ايالمة يلى الح ارة ويدم الت لف .بل يطالبوا الكنيسة
في بيض البالد المتقدمة بحاف اآليات التي ت اجم الشاوذ في الكتاب المقدس الن م يرون فى وجود هاه اآليات
يالمة ت لف .وهو يجيل اإلنسان ينسى حقيقة الموت والدينونة .وحينما يرفض اإلنسان مشورة بليو المزيبة

يتال ى من أمامه  ،أما ذا قبل ا يجد الشيطان له مسوناً فيه .وهاا منت ى أمل الشيطان أن يجد مجاالً في

اإلنسان ف اا يوس من داصرة ت ريبه .واإلنسان ما يتب الحق الاي هو المسيح .أو يتب بليو الاي هو الكاب.
يتكلم مما له= من ف لة القلب يتكلم اللسان .وماذا في داخل بليو سوى الكاب والقتل .والمولود من بليو
الكااب ينجاب للكاب فليو فيه بارة الحق .أما المولود من هللا فينجاب للحق .فكل واحد ينجاب للمددر

المولود منه.

01
ِ
ق َل ْس ُت ْم ُت ْؤ ِمُنو َن ِبيَ 06 .م ْن ِمْن ُك ْم ُيَب ِك ُت ِني َعَلى َخ ِطَّيةٍ؟
ول اْل َح َّ
اآليات (يوَ " -:)06–01 :1وأ َّ
َما أََنا َفألَني أَ ُنق ُ
ِ
قَ ،فلِ َما َذا َل ْس ُت ْم ُت ْؤ ِمُنو َن ِبي؟"
ول اْل َح َّ
َفإ ْن ُكْن ُ أَ ُنق ُ

أما= المسيح ييطي المقابل إلبليو ،فالمسيح هو النقيض ألبي م .وهنا المسيح يشر ل م لماذا لم يقبلوه بول
الدراحة .هاا ألن طبييت م صارت متساوية م

بليو وهو الاي يقودهم فال ينجابوا للحق .من منكم يبكتني

على خطية= كلمة يبوتني هنا تيني قامة دليل يلى المت م .ال طية هنا تجم ال أنواع الكاب ونباق بليو

ضد الحق .فقو المسيح من منكم يبوتني يلى خطية يتساوى م ني أقو الحق وأيمل الحق .و ذا لم يي روا له
يلى خطية صار لزاماً يلي م أن ييترفوا بأن م يقاومون الحق ،وبأن المسيح فيالً من هللا بل هو هللا ،ف ل يوجد
نسان بال خطية؟ بل "الكل زالوا وفسدوا" (رو.)01:0

يبكتني= أي يقيم دليل يلى خطأ صدر مني .وب اا القو ي بت المسيح أنه فوق مستوى البشر .فمن هو الاي
بال خطية ،هاا ستيالن لمستواه اإلل ي .والساا الاي يوج ه المسيح ل ماصرهم  ..ذا انت بال خطية فلماذا
ت اجمونني ،ولماذا ترف ونني .يليوم أن تراجيوا أنبسوم وتتساءلوا من الاي يحراوم.
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هللا .لِذلِك أَْن ُتم َلس ُتم َتسمعو َن ،أل ََّن ُكم َلس ُتم ِمن ِ
هللا يسما َكالَم ِ
ِ
ِ ِ َّ 02
هللا»".
ْ ْ ْ َ
َ ْ ْ ْ ْ َُ
آية ( يو " -:)02 :1اَلذي م َن َ ْ َ ُ َ
الذي من هللا يسما= يقدد السماع الروحي أي السماع بالقلب ويالزمه التنبيا .سماع وطاية .وقارن م
(0يو .)1:1ومن هو من بليو يقو الكاب الاي يسميه منه وي مر القتل ل.خرين.
01
01
ود وَنقاُلوا َله«:أََلسَنا َنُقول حسناِ :إَّنك س ِ
اب
امرٌّ
ِك َشْي َ
طٌ
ِي َوب َ
ان؟» أ َ
اآليات (يوَ " -:)14–01 :1فأ َ
َجاب اْلَي ُه ُ َ
َج َ
ُ ْ
َ َ
ُ ََ
انِ ،
لك ِني أُ ْك ِرُم أَِبي َوأَْن ُت ْم ُت ِهيُنوَن ِني" .
س ِبي َشْي َ
طٌ
َي ُسو ُع«:أََنا َلْي َ

نجدهم بدال من أن يسميوا ويب موا يشتمون الرب يسوع  .سامرى

هى هانة و تيمة للمسيح  .فالسامرى فى

نمر الي ود اافر مديره ج نم  ،ويقددون أي اً بالسامري يدو الشيب واألمة الي ودية .فألن
يدو لألمة الي ودية االسامريين .وهم ب اا يردون يلى المسيح ألنه قا ل م أنكم لستم أوالداً إلبراهيم .وبك

تشتمنا فأنت

شيطان= وهم طالما ت موه أنه يدن ميجزاته بواسطة الشيطان (مت +11:01 ،01:4 ،1::01مر+11:0

لو )11-01+0::00وقالوا هاا ين الميمدان (مت .)01-01:00وهم أخاوا يشتمون ألن م لم يجدوا حجة
يردون ب ا يلى المسيح وال استطايوا أن يمسووا يليه خطية .والمسيح لم يرد يلى قول م سامري له ف و أتى من

أجل السامريين أي اً ،وللجمي موض في المسيح ،ف م ييرفون أنه جليلي و بن ليوسف ،وهو لن يدخل في
منافسة األنساب ،لكن لم يسوت ين قول م ب يطان وقا أنا ليس بي شيطان= ألن هاه اإلهانة تلحق باآلب
الاي فيه .فالمسيح ال يرد يلى الشتاصم بل يم ر الحق .لكني أكرم أبي وأنتم تهينونني المسيح يشر للي ود أن م

بقول م أن فيه يطان ي ينون اآلب ،فالمسيح أتى لييمل ما يريده اآلب ،فون أهانوا المسيح يوونون قد أهانوا
اآلب الاي أرسله وهو ييمل ما يريده .وقوله أكرم أبي= حتى ال يمنوا أنه يطلب ارامة لنبسه فيقولون ينه أنه

متيجرف .الذي يطلب مجدي هو اآلب= ف و الاي يدين من ي ينني .أنا أمجده وهو يمجدني وسيدين من
ي ينني.
ظ َكالَ ِمي َفَل ْن َيَرى اْل َم ْو َت ِإَلى األََب ِد»".
ق اْل َح َّ
آية ( يو11" -:)11 :1اَْل َح َّ
َحٌد َي ْح َف ُ
ول َل ُك ْمِ :إ ْن َك َ
ان أ َ
ق أَ ُنق ُ
في مقابل الدينونة الرهيبة لمن ي ين اإلبن الاي جاء ليورم اآلب ،فون من يامن ويحبظ االم المسيح له حياة

أبدية ،ولن يوون للموت سلطان يليه .ألن من يحبظ وصايا المسيح ي بت هو فى المسيح وي بت فيه المسيح،

فتكون له حياة المسيح األبدية.

يحفظ= أي يامن بوالمي وي بت فيه ويستويبه ويطييه .يرى الموت= تشير المة يرى لر ية طويلة بال ن اية

وداصمة في ا يتأمل اإلنسان ويياين ريب الموت .بل ويحيا في الجسد خاصباً من الموت .والمسيح قا لن يرى
الموت ولم يقل لن ياوق الموت ف و نبسه ذاق الموت (يب )4:1أي مات بالجسد ولكن يرى الموت تيني أنه
لن يموت موتاً روحياً أي ينبدل ين هللا .وال من له ر ية للمسيح لن يرى الموت لكنه سياوق الموت .لال ما

ياد الموت ي يف أوالد هللا .ورأينا هاا في مواكب الش داء.
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12
:اآلن
ال َل ُه اْلَي ُه ُ
ود َ
اآليات (يوَ " -:)17–12 :1فَق َ
ِ
ق اْل َم ْو َت
َحٌد َي ْح َف ُ
ظ َكالَمي َفَل ْن َي ُذو َ
ولِ:إ ْن َك َ
ان أ َ
َتُق ُ
ِ
اء َم ُاتواَ .م ْن َت ْج َع ُل َن ْف َس َك؟»".
َواألَ ْنبَي ُ

طاناَ .نق ْد م ِ ِ
ِ
َعلِ ْمَنا أ َّ
َن ِب َك َشْي َ
اءَ ،وأَْن َ
َ َ
يم َواألَ ْنبَي ُ
ات إْبَراه ُ
ِ
ِإَلى األَب ِد17 .أََلعَّلك أَع َ ِ ِ ِ ِ
ات؟
يم َّالذي َم َ
َ َ ْ
َ
ظ ُم م ْن أَبيَنا إْبَراه َ

اآلن علمنا= كم مرة نتدور أننا يلمنا والحقيقة أننا ال نكون نيلم يعاً .بك شيطان= يجيل مجنوناً وتتدور
أن من يسمي لن يموت بينما أن اآلباء ماتوا ال م .ونقد مات إبراهيم= الاي المه هللا ،بل مات ال اآلباء الاين

كلم م هللا .والمسيح اما قلنا لم يقل أن من يامن لن ياوق الموت ف و نبسه قد ذاقه ولكنه لم يرى الموت ولن
يراه ال مامن .فالمسيح يتكلم ين الموت األبدي والي ود يتكلمون ين الموت الجسدي المحتم أن يراه ال نسان.

من تجعل نفسك= بالنسبة إلبراهيم ول.باء .ولو أجاب المسيح يلى هاا الساا سيوون م ط اًر لشر جوانب
الهوتية هم لير أهل ل ا ،فأجاب بما ال يمو مجد اآلب .والحظ تبوق المرأة السامرية يلى هاالء .ف ي حين
تحيرت في

وأهانوه.

ده قالت "أليل أيمم من أبينا ييقوب" وهاا لتتيرف يلى

ده المبارك ،أما هاالء فشتموه

10
ِ
ِ
س َم ْج ِدي َشْيئا .أَِبي ُه َو َّال ِذي ُي َم ِجُدِني،
اآليات (يو " -:)11–10 :1أ َ
ُم ِجُد َن ْفسي َفَلْي َ
َج َ
اب َي ُسو ُع«:إ ْن ُكْن ُ أ َ
11
ِ
ِ
َكو ُن ِم ْاَل ُك ْم َك ِاذبا،
له ُك ْمَ ،وَل ْس ُت ْم َت ْع ِرُفوَن ُهَ .وأ َّ
َع ِرُف ُه أ ُ
َع ِرُف ُهَ .وإ ْ
ِن ُنقْل ُ ِإني َل ْس ُ أ ْ
َما أََنا َفأ ْ
َّالذي َتُقوُلو َن أَْن ُت ْم ِإَّن ُه ِإ ُ
ِِ
ظ َنق ْوَل ُه" .
َح َف ُ
َع ِرُف ُه َوأ ْ
لكني أ ْ
المسيح في تواض و خالء ذات يقو من ج ة بشريته أنا ال أمجد نبسي فأنا أخليت ذاتي .واون أني قلت " ن

كان أحد يحبظ االمي فلن يرى الموت" ف اا ليو ميناه أنني أمجد نبسي بل أقو الحقيقة .واآلب هو الاي

سييطيني مجدي الاي لي قبل أن أخلى ذاتي .أنا ال أطلب مجداً في منافسة م اآلب ،بل هو أيطاني مجداً،
اآلن ظاه اًر في أيمالي وسيمجدني أي اً بيد ذل حين أجلو ين يمينه أبي هو الذي يمجدني .والمسيح حين
أخلى ذاته ف و أخلى ذاته من مجده ال من ألوهيته وهاا يينى أنه لم يم ر مجده للناس .الذي تقولون أنتم إنه

إلههكم= من يسميه الي ود ل م هو أبو المسيح ،وهو والمسيح ذات واحدة لال

يقو لستم تعرفونه أما أنا

فأعرفه ( ا رة إلتحاده باآلب) ميرفة المسيح هلل هي ميرفة الاات للاات وميرفة الم يل للم يل .وهم ال ييرفونه

ف م لو يرفوا هللا لما رف وا بنه .ومن أقوى األدلة يلى ميرفة اإلبن ل.ب طايته الكاملة له حتى الدليب .ف و
ييرف رادته وينباها واليوو فالي ود ال ييرفون هللا وال يرفوا بنه بل صلبوه بج الة و صرار .أكون مالكم

كاذبا= لو جارى المسيح الي ود في وطنيت م الزاصبة وتمسو م بالسبت وال ورة يلى الرومان لكان ااذباً ،ذ

سي الف رادة اآلب التي ييرف ا حق الميرفة .ومن الكاب أن ال ياار اإلنسان ال الحقيقة .واان أس ل يلى
المسيح أن ال ي اجم الي ود ويوشف ل م ضيب م ليتوبوا .واان أس ل يليه أن ال ي برهم بيالقته باآلب حتى ال
يتشوكوا ولكنه ال يواب بل يقو الحق .وال يدح أنه في ت ايه ينكر يالقته باآلب .هو أتى ليم ر الحق ،
وهو الحق  ،واخباء حقيقة يالقته باآلب يدير هاا ضد الحق أي ااب  .أحفظ نقوله= هي ميرفة ااملة نا عة
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ين اإلتحاد ،ف ما واحد ول ما رادة واحدة .وهاا ظ ر فى الطاية الكاملة حتى لى الدليب .اآلب يريد واالبن
يريد ولكن التنبيا هو دور االبن .

تأمل :أبي الذي يمجدني= يلى ال نسان أن ال يسيى أن يمجد نبسه في نمر الناس ،بل ي دم هللا في أمانة،
و ذا أراد هللا أن يمجده فليمجده.
آية ( يو16" -:)16 :1أَب ُ ِ ِ
يم َت َهَّل َل
ُ
وك ْم إْبَراه ُ
أبوكم إبراهيم= هاه في مقابل أنه هو بن

َن َيَرى َي ْو ِمي َفَأرَى َوَف ِر َح»".
ِبأ ْ
هللا .هنا المسيح يقو أنه بحسب الجسد فوبراهيم أبوام ولكنه بالنسبة

لي ف و مجرد اهد رأى خالصي وفر  ..ولكن ماذا رأى إبراهيم؟ في (ت  )01-00:11بيد أن قدم براهيم بنه

ذبيحة يقو أنه ديا سم الموان ي وه يرأة (الرب ُيرى) ولكن الكتاب أمس ين ذار ما رده براهيم .ولالباً فاهلل
أظ ر إلبراهيم تبسير ما صنيه ميه وأن ما حد هو رمز اامل للبداء الاي سيقوم به بن هللا الوحيد والاي به
ي لص براهيم ،وال من اان يلى يمان براهيم أي أوالد براهيم بالرو  ،وهاا ما جيل براهيم يت لل ف و ف م

مينى أن قباصل األرب تتبارك في نسله أي المسيح الاي سيدلب ويقوم لييطينا قيامة من الموت (واانت قدة
ذبح سحق رم اًز لال ) .ولال أ ارت الياراء في تسبحت ا "كما َّ
الم أباصنا ،إلبراهيم ونسله لى األبد"

(لو +::-:1+11:0أع +11-1::0يب .)04-01:00 +0:-00:1ونالحظ هنا أن براهيم َّ
قد َم بنه ذ دمن
أن هللا قادر يلى أن يقيم من األموات ثم ياد به حياً ،ف و رأى القيامة مرتين ،مرة باإليمان ،ومرة بالييان والحظ
أن هاه القيامة حدثت بيد  0أيام من طلب هللا تقديم سحق ذبيحة .اما نبا المسيح وصية هللا ُمَقدماً نبسه يلى

الدليب وهو مامن بالقيامة من األموات.

أبوكم إبراهيم تهلل بأن يرى يومى فرأى وفرح = ا يرين من الربيين و يوخ السن دريم يبسرون ما حد

إلبراهيم

"وق يلى أبرام سبات ،و ذا ريبة مملمة يميمة واقية يليه" (ت  )0:بأنه خال هاا السبات أراه هللا ما سيحد

ألبناصه فى المستقبل من أالم مريبة .وأراه أي ا أمجاد أيام المسيا .فمن سم هاا الكالم ولم يب م ف اا راج ليو

لديوبته أو لرابته بل ألنه ال يريد أن يب م .وهاا ما حد

من الي ود فحاولوا قتل المسسيح.

11
12
ِ ِ
ال َل ُه ْم
ال َل ُه اْلَي ُه ُ
ودَ«:لْي َ
يم؟» َنق َ
اآليات (يوَ " -:)11–12 :1فَق َ
س َل َك َخ ْم ُسو َن َسَنة َب ْعُد ،أَ َفَأرَْي َ إْبَراه َ
11
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
اخ َت َفى
ق اْل َح َّ
َي ُسو ُع«:اْل َح َّ
َما َي ُسو ُع َف ْ
وه .أ َّ
ول َل ُك ْمَ :نقْب َل أ ْ
يم أََنا َكائ ٌن»َ .فَرَف ُعوا ح َج َارة لَيْر ُج ُم ُ
ق أَ ُنق ُ
َن َي ُكو َن إْبَراه ُ
هك َذا" .
َو َخَر َج ِم َن اْل َهْي َك ِل ُم ْج َت ا
از ِفي َو ْس ِط ِه ْم َو َم َضى َ

كان يمر المسيح 00سنة في ذل الوقت ولكن هيبته جيلت م ييطونه سن :1سنة .والمسيح نقال إبراهيم رأي

يومي ..فقالوا أفرأي

إبراهيم= هم تدوروا أنه يقدد أن براهيم رده بالجسد وبالتالي ف و رأى براهيم بالجسد.

في ستكمل المواييد .ولال فحينما أيلنوا يدم ف م م أكمل
ولكن ما اان يقدده المسيح أن براهيم رأى أنني َّ
يسوع بوضو وأيلن ين أزلية وجوده وأنه كائن نقبل إبراهيم .ولم يقل "كنت أنا" فب اا يدير زمنياً ولكنه قا "أنا
كاصن" وب اا يشير إلسمه ي وه أي الكاصن .ف نا في مقارنته م

براهيم يقارن ما بين ال الق (المسيح) وبين
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الم لوق ( براهيم)  ،األبدي األزلي (المسيح) م الزمني ( براهيم) .وهم حاولوا قتله .وأمس هللا أيدي م فالوقت لم
يأتي بيد ،وهم اانوا سيرجمونه بالحجارة .والحظ أن ال يول اان يبنى في ذل
موجودة بوفرة .ونالحظ أن

الوقت وبالتالي اانت الحجارة

ختباء المسيح من وسط م لم يون المرة األولى (لو+)01-11:1

(يو ، )11+01+01:1ثم تكرر في( يو +04:01يو . )01:01و ختباء المسيح يشير ليماهم الروحي ف و وجد
في وسط م ولم ييرفوه ونجد اليوو في اإلصحا القادم فالمسيح يبتح ييني أيمى ف و أتى ل اا ليبتح ييني

كل من يقبله .و ختباءه يشير ألنه لم تأتي سايته للموت .ولكن حين أتت الساية أسلم ذاته بورادته.

نقبل أن يكون (ميناها األصلي يدير) إبراهيم ،أنا كائن (أصل ا اينونة وأنا ااصن أي أهية

سم هللا)

مينى ما قاله السيد المسيح ين براهيم هنا -:
اإلصحا

اله يدور في حوار الهوتي ي بت فيه المسيح أنه بن هللا .وبنبو المب وم يقو ل م هنا ..أنتم

تبت رون بونتسابوم إلبراهيم أباكم ،لكن بالنسبة لي فوبراهيم هو مجرد اهد رأى فكرة ين ال ال

ألتممه وأنا أكلموم ينه .ال ال

الاي جعت

الاي قلت لكم فيه أنه سيوون لكم حياة أبدية وحرية حقيقية .بل حينما ظ ر

براهيم انت أنا ااصن فأنا أزلي ألنني بن هللا.

183

األناجيل – أنجيل يوحنا(اإلصحاح التاسع)

عودة للجدول

(إنجيل يوحنا)(اإلصحاح التاسا)

اإلصحاح التاسا
بيد حواد
أحدا

اإلصحاحات ( )01 ، 4وفي (يو )11 : 01يقو القديو يوحنا "وكان عيد التجديد" .وب اا نب م أن
،4

المما يأتي في
في

 01جرت في وقت ييد التجديد .بينما أن أحدا

 1 ، 1جرت في ييد المما  .وييد

ر تشرى ( ر 1اليبري) وهو يوافق سبتمبر /أكتوبر .أما ييد التجديد فيأتي بيده بش رين

ر اسلو ( ر )4اليبري وهاا يأتي خال

ر ديسمير أي في الشتاء .ومدة ييد التجديد 1أيام ونسم

ينه في (1م  )4:0وفيه حتبل الموابيين بتجديد وتط ير ال يول بيد أن خربه ونجسه أنطيوخو بيبانيوس

المل اليونانى .ولم نسم أن المسيح لادر أور ليم بيد أحدا
في ا حتى ييد التجديد.

 1أي بيد ييد المما  .ذاً هو لالباً بقى

عالنقة إصحاحى 1 ، 1
وض القديو يوحنا هاه الميجزة هنا ،فبي صحا ( )1سمينا أن المسيح نور اليالم ،وهنا التطبيق اليملي،
ف و ييطي ستنارة جسدية وروحية للمولود أيمى .و نت ى اإلصحا بقو السيد المسيح " براهيم رأي يومي وفر "

وهاا المولود أيمى رأي المسيح و ستنارت ييناه وفر  ،وهواا ال من يرى المسيح يبر  .لال

يوحنا هاه الميجزة هنا.

وض القديو

عيد التجديد

كان الي ود يسمون ييد التجديد بييد األنوار ويحتبلون فيه بيودة هللا للحلو في وسط م .واان هاا رم اًز لحلو

المسيح في وسط م ف اا مينى سم يمانوصيل .ويالقة تياليم الرب في هاه المناسبة مرتبطة بالمناسبة وهي ييد

التجديد ،ف و يربع المب وم الي ودي الاي ت يره نتدارات الموابيين بمب وم ال ال

الحقيقي الاي أتى من

اع صالح (يو )00 : 01ليد ن هيوله الجديد بدمه .وم أنوار ييد األنوار أو ييد التجديد قا
أجله ،أتي ل م كر ٍ
المسيح أنا نور العالم ( .)::4ويندما ُفت َح باب ال راف في ال يول لتدخل خراف الييد للاباصح اليومية وقف

المسيح وقا "أنا هو باب الخراف" (يو )1 : 01لل يول الجديد (رو.)01:1
فصل المولود أعمى والقراءات الكنسية (القطمارس)

فدل المولود أيمي يق أر في األحد السادس من الدوم الكبير يوم أحد التناصير إلرتباطه بالميمودية .ويق أر

األحد الراب من ر طوبة بيد ييد ال.طاس إلرتباطه أي اً بالميمودية .والميمودية تيطي ستنارة ألن ب ا
م.برة ال طايا فتزيل ال.شاوة من الييون .لال في طقو الميمودية في الكنيسة يلبو الميمد ثياب بي اء

(تبرير) وزنار أحمر (رمز لدم المسيح) ويمس الشمامسة موياً م اءة (رمز اإلستنارة).

لماذا ُيخلق إنسانا عاج از أو نانقصا (أو لماذا يتألم اإلنسان)
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بسبب ال طية دخل الموت ودخل المرب واأللم لى اليالم بيد أن فقد وضيه الطبييي م هللا ،فدارت أي

جرثومة قادرة أن ت ل اإلنسان  .وربما يوون هاا ين هما من اإلنسان أو لش .خارج ين رادته م ل هاا
األيمى ف و قد ولد هواا .ولكن نالحظ أن هللا في محبته ييوب الاي ينقده حاسة بقدرات زاصدة في باقي

حواسه ،بل يحنو هللا نبسه يليه .ويوون الساا أي ما األف ل أن يولد اإلنسان بوامل قدرات جسمه أو بنقص

ميين في جسمه م حنو زاصد من هللا .ولقد قا األنبا أنطونيوس للقديو ديديموس ال رير (طوباك يا ديديموس

ذ خسرت يينين ترى ب ما التراب ولكن ل يينين ترى ب ما السماء) .فالمسيح ال ييطي يطاء ناقداً ،بل ال

ما يسمح به لي هو ل ال

نبسي (0كو . )11:0يموماً ف اا األيمى ليو له ذنب فيما هو فيه لال أتى له

المسيح من نبسه دون أن يسأله ،ليشبيه ولتم ر أيما هللا فيه.
ولكن ما معنى أن تظهر أعمال هللا فيه؟!

[ ]1أن يتمجد المسيح وتم ر أيماله ذ يشبى هاا المولود أيمى فيامن الناس .لكن هل ليتمجد المسيح وتم ر
قدراته الباصقة اان البد أن يتياب هاا األيمى طوا يمره؟! هنا البد أن نب م ما مينى أن تم ر أيما هللا

فيه....

[ ]2فما حد

أن باء هاا األيمى صار ل ال

نبسه .ف و تيرف يلى المسيح ودمن به اوبن هللا ،بينما فشل

الي ود المبدرين في هاا .هاه هي أيما هللا التي ظ رت ..ليست باءه من اليمي الجسدي بل باءه من

اليمي الروحي (وهاه هي ال ليقة الجديدة) .ف من وخلص .واما اان يمي هاا األيمى سبباً في خالصه ،هواا
كان قدر زاا سبباً في خالصه هو وأهل بيته .ذاً نرى أن الياهات سبب براة لداحب ا ،وهاا هو حنو هللا
الزاصد يلى أصحاب الياهات ،أضف لال أن هللا ال ي لق يعا به ييب .هللا قادر أن يحو الييوب التي فينا
لى خير لنا ،لال

يلينا أن ال نقو ين الياهات ييب خلقى بل يلينا ان نطلق يلي ا بركة خلقية  ،فاهلل

"ي رج من الجافي حالوة" حقاً اما نقو في القداس ال.ري.وري (حولت لي اليقوبة خالصاً) راج (0كو.)11:0

واانت هاه الحالة لشباء األيمى رم اًز لما يمله المسيح ،فاأليمى اان رم اًز ل اا اليالم الاي يحيا في ظالم ال

ييرف هللا .ف دم أخطأ ولكننا النا حوامنا بانبه وصرنا نولد بال طية مشوهين روحياً اما ولد هاا األيمى مشوها.
[ ]7ولال أتى المسيح لينا ليم ر فينا أيما محبته ويبتح بداصرنا فن لص .هو صار نموذج إلرادة هللا في
فتح أبدار البشر ،بل تجديد ال ليقة ال ا .واما فتحت أيين هاا األيمى في مياه براة سلوام تنبتح أييننا في
مياه الميمودية .وبيد هاا ال يدير ددم هو المسعو ين خطيتي بل أنا المسعو ين ا .فبيد أن تنبتح أييننا في

الميمودية ثم نترك المسيح نكون نحن المسعولين ين خطيتنا .لقد بانا المسيح من أثار خطية ددم ببداصه وفتح

أييننا لنرى هللا .ذاً لتظهر أعمال هللا فيه تيني-:
 أن يتمجد هللا حين تم ر هاه الميجزة.

 أن يم ر المسيح أنه أتى ليدحح ما أفسدته ال طية ،وأن هاه هي رلبة اآلب.
 أن يشبي هاا المولود أيمى جسدياً وروحياً في لص.

فيمل هللا في اماله ال حدود له ،وهو ي رج من النقص اما ومن الشر خير.

185

األناجيل – أنجيل يوحنا(اإلصحاح التاسع)
ِِ 2
ِ
ِِ
ِ 1
ينَ«:يا ُم َعلِ ُم،
َع َمى ُمْن ُذ ِوالََدتهَ ،ف َسأََل ُه َتالَمي ُذ ُه َنقائل َ
يما ُه َو ُم ْج َت ٌاز َأرَى ِإْن َسانا أ ْ
اآليات (يوَ " -:)01 –1 :1وف َ
7
هللا ِف ِ
لكن لِ َت ْظهر أَعمال ِ
يه.
َخ َ
َخ َ
اب َي ُسو ُع«:الَ ه َذا أ ْ
َم ْن أ ْ
اهْ ِ ،
اه َح َّتى ُولِ َد أ ْ
َع َمى؟» .أ َ
طأَ َوالَأََب َو ُ
طأَ :ه َذا أ َْم أََب َو ُ
َج َ
ََ ْ َ ُ
ِ
0يْنب ِغي أَن أَعمل أَعم َّ ِ
ِ
ِ
َن َي ْع َم َلَ 1 .ما ُد ْم ُ ِفي
َحٌد أ ْ
ام َن َه ٌارَ .يأْتي َلْي ٌل ِح َ
يا أ َ
ين الَ َي ْس َتط ُ
ََ
ْ ََْ َْ َ
ال الذي أَْر َسَلني َما َد َ
2
6
ِ
ِ
ِ
ال ه َذا َوَتَف َل َعَلى األَْر ِ
طَلى ِبالط ِ
ض َو َصَن َا م َن ُّ
ال
التْف ِل طينا َو َ
ين َعْيَن ِي األ ْ
اْل َعاَلمِ َفأََنا ُن ُ
َع َمىَ .وَنق َ
ور اْل َعاَلمِ»َ .نق َ
1
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ ِ
ِ
ين َكاُنوا
ان َو َّالذ َ
ام» َّالذي َت ْف ِس ُيرُهُ :مْر َس ٌلَ ،ف َم َضى َوا ْغ َت َس َل َوأ ََتى َبصيراَ .فاْل ِج َير ُ
َل ُه« :ا ْذ َهب ا ْغ َتس ْل في بْرَكة سْل َو َ
1
ِ
ِ
آخُرو َن َنقاُلوا«:ه َذا ُه َو».
س َوَي ْس َت ْع ِطي؟» َ
س ه َذا ُه َو َّالذي َك َ
ان أ ْ
َيَر ْوَن ُه َنقْبال أََّن ُه َك َ
ان َي ْجل ُ
َع َمىَ ،نقاُلوا«:أََلْي َ
11
14
ِ
اق
آخُرو َنِ« :إَّن ُه ُي ْش ِب ُه ُه»َ .وأ َّ
َو َ
اب َذ َ
ف اْن َف َت َح ْ َعْيَن َ
الِ«:إني أََنا ُه َو»َ .فَقاُلوا َل ُهَ «:كْي َ
اق؟» أ َ
َج َ
َما ُه َو َفَق َ
طَلى عيَن َّي ،وَنق ِ
ِ ِ ِ ِ
وَنق ِ
ال َل ُه َي ُسو ُع َصَن َا ِطينا َو َ
ام َوا ْغ َت ِس ْلَ .ف َم َضْي ُ
َْ
َ َ
ال«:إْن َسا ٌن ُيَق ُ
َ
ال لي :ا ْذ َه ْب إَلى بْرَكة سْل َو َ
17
12
ِ
َعَلم»َ .فأ ََتوا ِإَلى اْل َف ِر ِ
َع َمى.
َوا ْغ َت َسْل ُ َفأَْب َصْر ُت»َ .فَقاُلوا َل ُه«:أَْي َن َذ َ
ان َنقْبال أ ْ
ين ِب َّالذي َك َ
يسِي َ
ْ
اق؟» َنق َ
ال«:الَ أ ْ ُ
10
ِ
ين وَف َتح عيَني ِهَ 11 .فسأََل ُه اْل َف ِر ِ
ال َل ُه ْمَ «:و َض َا
يسُّيو َن أَْيضا َكْي َ
ان َسْب ٌ ِح َ
َوَك َ
ين َصَن َا َي ُسو ُع الط َ َ َ َ ْ ْ
َ
ف أَْب َصَرَ ،فَق َ
اإل ْنسان َليس ِمن ِ
ِطينا عَلى عيَن َّي وا ْغ َتسْل ُ َ ،فأََنا أُب ِصر»َ 16 .فَقال َنقوم ِم َن اْل َف ِر ِ
ظ
هللا ،أل ََّن ُه الَ َي ْح َف ُ
ين«:ه َذا ِ َ ُ ْ َ َ
يسِي َ
ْ ُ
َ ٌْ
َ َْ َ َ
12
ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اقَ .نقاُلوا
َّ
السْب َ »َ .
ف َي ْقدُر ِإْن َس ٌ
ا أْ
آخُرو َن َنقاُلواَ «:كْي َ
اآليات؟» َوَك َ
ان َبْيَن ُه ُم اْنشَق ٌ
َن َي ْع َم َل م ْا َل هذه َ
ان َخاط ٌ
11
ِ
ِ
ِ
ِ
الِ«:إَّن ُه َن ِب ٌّي!»َ .فَل ْم ُي َصد ِق اْلَي ُه ُ
ود َعْنهُ
أَْيضا لأل ْ
ول أَْن َ َعْن ُه م ْن َحْي ُث إَّن ُه َف َت َح َعْيَنْي َك؟» َفَق َ
َع َمىَ «:ما َذا َتُق ُ
11
ِ
ِِ
ين«:أَه َذا ْابُن ُك َما َّال ِذي َتُقوالَ ِن ِإَّن ُه ُولِ َد
َع َمى َفأَْب َصَر َح َّتى َد َع ْوا أََب َو ِي َّالذي أَْب َصَرَ .ف َسأَُل ُ
وه َما َنقائل َ
ان أ ْ
أََّن ُه َك َ
21
24
ِ
ِ
اآلن
اه َوَنقاالََ«:ن ْعَل ُم أ َّ
َع َمىَ .وأ َّ
َما َكْي َ
َع َمى؟ َف َكْي َ
ف ُيْبصُر َ
َن ه َذا ْابُنَناَ ،وأََّن ُه ُولِ َد أ ْ
ف ُيْبصُر َ
أْ
اآلن؟» أ َ
َج َاب ُه ْم أََب َو ُ
22
ِ ِ
ِ
ِ ِ
َّ
اه ه َذا أل ََّن ُه َما
ال أََب َو ُ
اسأَُل ُ
َفالَ َن ْعَل ُم .أ َْو َم ْن َف َت َح َعْيَنْيه َفالَ َن ْعَل ُمُ .ه َو َكام ُل الس ِنْ .
وه َف ُه َو َي َت َكل ُم َع ْن َن ْفسه»َ .نق َ
ِ
ان ِم َن اْلَي ُه ِ
َكاَنا َي َخا َف ِ
يح ُي ْخَر ُج ِم َن اْل َم ْج َماِ.
ود ،أل َّ
َن اْلَي ُه َ
اع َتَر َ
ود َكاُنوا َنق ْد َت َع َ
اهُدوا أََّن ُه ِإ ِن ْ
َحٌد ِبأََّن ُه اْل َمس ُ
ف أَ
ِ
ِ
ِ ِ27
ِ
وه»َ 20.ف َد َع ْوا َث ِانَية ِ
َع ِط
َع َمىَ ،وَنقاُلوا َل ُه«:أ ْ
ان أ ْ
ان َّالذي َك َ
اإل ْن َس َ
اسأَُل ُ
ال أََب َوا ُهِ«:إَّن ُه َكام ُل الس ِنْ ،
لذل َك َنق َ
اطا»َ 21 .فأَجاب َذاق وَنقال«:أ َ ِ
ِ
مجداِ ِ
َن ه َذا ِ
َعَل ُمِ .إَّن َما أَ ْعَل ُم َشْيئا
هللَ .ن ْح ُن َن ْعَل ُم أ َّ
ا ُه َو؟ َل ْس ُ أ ْ
اإل ْن َس َ
َْ
َخاط ٌ
ان َخ ٌ
َ َ َ َ َ
22
26
ِ
ِ
وِ
َج َاب ُه ْمَ «:نق ْد
اآلن أُْبصُر»َ .فَقاُلوا َل ُه أَْيضاَ «:ما َذا َصَن َا ِب َك؟ َكْي َ
َع َمى َو َ
احدا :أَني ُكْن ُ أ ْ
ف َف َت َح َعْيَنْي َك؟» أ َ
َ
21
ِ
ِ
ِ
وه
يدو َن أ ْ
َن َت ْس َم ُعوا أَْيضا؟ أََل َعَّل ُك ْم أَْن ُت ْم ُت ِر ُ
يدو َن أ ْ
ُنقْل ُ َل ُك ْم َوَل ْم َت ْس َم ُعوا .ل َما َذا ُت ِر ُ
َن َتص ُيروا َل ُه َتالَمي َذ؟» َف َش َت ُم ُ
ِ
ِ ِ
َّ
ِ
َما ه َذا َف َما َن ْعَل ُم ِم ْن
وسىَ21 .ن ْح ُن َن ْعَل ُم أ َّ
هللاَ ،وأ َّ
اقَ ،وأ َّ
َوَنقاُلوا«:أَْن َ تْلمي ُذ َذ َ
َن ُم َ
َما َن ْح ُن َفإَّنَنا َتالَمي ُذ ُم َ
وسى َكل َم ُه ُ
74
ال َل ُه ْمِ«:إ َّن ِفي ه َذا َع َجبا! ِإَّن ُك ْم َل ْس ُت ْم َت ْعَل ُمو َن ِم ْن أَْي َن ُه َوَ ،وَنق ْد َف َت َح َعْيَن َّي.
اب َّ
أَْي َن ُه َو» .أ َ
َج َ
الر ُج ُل َوَنق َ
72
71
ِ
َن هللا الَ يسما لِْل ُخ َ ِ ِ
َّه ِر َل ْم
هللا َوَي ْف َع ُل َم ِش َيئ َت ُهَ ،فلِه َذا َي ْس َم ُاُ .مْن ُذ الد ْ
طاةَ .ولك ْن ِإ ْن َك َ
ان أ َ
َوَن ْعَل ُم أ َّ َ َ ْ َ ُ
َحٌد َي َّتقي َ
70
77
ِ
ِ
أج ُابوا َوَنقاُلوا
َن َي ْف َع َل َشْيئا».
ُي ْس َم ْا أ َّ
َحدا َف َت َح َعْيَن ْي َم ْوُل ٍ
َع َمىَ .ل ْو َل ْم َي ُك ْن ه َذا ِم َن هللا َل ْم َي ْقدْر أ ْ
ود أ ْ
َ
َن أ َ
71
وه َخ ِارجا،
َل ُهِ «:في اْل َخ َ
وه َخ ِارجاَ .ف َس ِم َا َي ُسو ُع أََّن ُه ْم أ ْ
ط َايا ُولِ ْد َت أَْن َ ِب ُج ْمَل ِت َكَ ،وأَْن َ ُت َعلِ ُمَنا!» َفأ ْ
َخَر ُج ُ
َخَر ُج ُ
72
76
ِ ِِ
ِ
ِ
ال َل ُه َي ُسو ُعَ « :نق ْد
اب َذ َ
ال َل ُه«:أ َُت ْؤ ِم ُن ِب ْاب ِن هللا؟» أ َ
َج َ
الَ « :م ْن ُه َو َيا َسيُد ألُوم َن به؟» َفَق َ
اق َوَنق َ
َف َو َج َد ُه َوَنق َ
71
71
َّ ِ
َّ
ِ
ِ
ال َي ُسو ُع«:لِ َدْيُنوَن ٍة أ ََتْي ُ أََنا ِإَلى
ال« :أُوم ُن َيا َسيُد!»َ .و َس َج َد َل ُهَ .فَق َ
َأرَْي َت ُهَ ،والذي َي َت َكل ُم َم َع َك ُه َو ُه َو!»َ .فَق َ
ِ
ِ
ِ
ِ 04
ِ
ِ
ِ
ين َكاُنوا َم َع ُه ِم َن
ين ُيْبصُرو َن»َ .ف َسم َا ه َذا َّالذ َ
ين الَ ُيْبصُرو َن َوَي ْع َمى َّالذ َ
ه َذا اْل َعاَلمَِ ،ح َّتى ُيْبصَر َّالذ َ
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01
اْل َف ِر ِ
ال َل ُه ْم َي ُسو ُعَ«:ل ْو ُكْن ُت ْم ُع ْمَيانا َل َما َكاَن ْ َل ُك ْم َخ ِطَّيةٌ.
ينَ ،وَنقاُلوا َل ُه«:أََل َعَّلَنا َن ْح ُن أَْيضا ُع ْمَي ٌ
يسِي َ
ان؟» َنق َ
لك ِن اآلن َتُقوُلو َن ِإَّنَنا ُنب ِصرَ ،ف َخ ِطَّي ُت ُكم ب ِ
وِ
انقَيةٌ" .
َ
ْ َ
ْ ُ
َ
ِِ 2
ِ
ِِ
ِ 1
ينَ«:يا ُم َعلِ ُم،
َع َمى ُمْن ُذ ِوالََدتهَ ،ف َسأََل ُه َتالَمي ُذ ُه َنقائل َ
يما ُه َو ُم ْج َت ٌاز َأرَى ِإْن َسانا أ ْ
اآليات (يوَ " -:)1 –1 :1وف َ
7
هللا ِف ِ
لكن لِ َت ْظهر أَعمال ِ
يه.
َخ َ
َخ َ
اب َي ُسو ُع«:الَ ه َذا أ ْ
َم ْن أ ْ
اهْ ِ ،
اه َح َّتى ُولِ َد أ ْ
َع َمى؟» .أ َ
طأَ َوالَأََب َو ُ
طأَ :ه َذا أ َْم أََب َو ُ
َج َ
ََ ْ َ ُ
ِ
0يْنب ِغي أَن أَعمل أَعم َّ ِ
ِ
ِ
َن َي ْع َم َلَ 1 .ما ُد ْم ُ ِفي
َحٌد أ ْ
ام َن َه ٌارَ .يأْتي َلْي ٌل ِح َ
يا أ َ
ين الَ َي ْس َتط ُ
ََ
ْ ََْ َْ َ
ال الذي أَْر َسَلني َما َد َ

ور اْل َعاَلمِ»".
اْل َعاَل ِم َفأََنا ُن ُ

من أخطأ هذا أم أبواه حتى ُوِل َد أعمى= فالي ود يرجيون ال مرب وال ياهة تديب اإلنسان لى خطية قد
رتكب ا وبسبب ا يياقب ،أو خطية ألبواه وينا هو ج از ها ،أو خطية قترف ا هو ذاته في حياة أخرى يا ا قبل
والدته في هاه الحياة بمقت ى يقيدة تناسخ األروا  ،أي يودة الرو لى جسد دخر لتحيا فيه من جديد ،التي

كانت اصية في ذل الوقت في بلدان الشرق األوسع وال سيما في مدر وفلسطين وال ند .ولال قا البريسيين
لأليمى بيد أن بي "في ال طيعة ولدت أنت بجملت " ( .)01:4فالبلسبات نشرت فكرة تناسخ األروا  .وأي اً

ف م الي ود ال اط .ل.ية "أفتقد ذنوب اآلباء في األبناء فى الجيل ال الث والراب من مبَّ .ى" (خر): : 11
جيل م يتدورون أن هللا قد يياقب مولود نتيجة أخطاء أبويه .وم أن هللا صحح هاا المب وم (حز )1:01ال أن

البكرة ظلت مستمرة .ومينى أن هللا يبتقد ذنوب اآلباء في األبناء ،أن هللا يبحث في األبناء ..هل خطايا أباص م

مازالت موجودة وما زالوا يب .ون هللا ..حينعا يياقب .وهو قا الجيل ال الث والراب حين تكون ال طية قد
صارت اصية فتكون اليقوبة يامة .والحظ أنه لم يقل أياقب األبناء بل أفتقد أي أبحث هل ال طية مازالت

موجودة .ولكن في بيض األحيان ينشأ طبل بمرب ناتق ين خطية أبواه وذل
النجاسة ،أن أب ين

م الً من مرب كأمراب

صحته في رج بنه ضييباً (حز +1:01+::11تث .)4::والمسيح لم يجب ين هاا

الساا ليترانا نبكر ليو ين سبب األلم الاي نحن فيه ،ولكن ايف نحو األلم ليمل ل ي .والمسيح لم يل.ي

أن هناك يالقة بين ال طية والمرب ،فمن المااد أن هناك يالقة ولكن من اليسير أن ندرا ا نحن بييوننا .
فال يدح أن نقو يلى ال متألم أنه متألم نتيجة خطيته .يلينا أن ال نبكر فيمن أخطأ بل ندلي للمتألم ولكن

من الس ل أن نامن أن ال  .ياو لى مجد هللا فكل األمور تيمل مياً لل ير للاين يحبون هللا .واون أن
هناك يالقة بين المرب وبين ال طية يت ح من قو المسيح لمقيد بيت حسدا "ال ت ط .فيوون ل أ ر" .

أنا نور العالم= المسيح هو المرسل (سلوام تيني المرسل) .ف اه البراة تشير لش ص المسيح اإلل ي ف و
المرسل من اآلب ل ال

البشر .وهاه البراة اانت ترمز في النبوات لى ير

ومملكة بيت داود (

+1:1

نح +0::0لو )1:00فالنبوات اانت تقو ين المسيح أنه مرسل من هللا .والمسيح هو نور اليالم وما از موجوداً
في اليالم ولن يبارقه ،وييطي نو اًر و نبتاحاً لكل نسان يامن .هو جاء ليومل يمل ال ليقة بويطاص ا ييون
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روحية بدالً يما فقدته بال طية ورافياً حجاب الملمة الاي اان يحجز ر ية اإلنسان هلل .هو ييطي نو اًر لليالم
وبديرة في قلب اإلنسان .وبين هاا يملياً بشباء األيمى .راج تبسير اآلية (يو. )01 : 1

أعمل أعمال الذي أرسلني= في ال يمل أو ميجزة يقوم به المسيح ف و يستيلن محبة هللا لنا و رادته من نحونا،
ف و يبتح ييني األيمى لييلن أن رادة هللا اآلب هي أن نبدر ،ويقيم ليازر لييلن أنه يريد لنا القيامة والحياة.

ما دام نهار= ما قبل المسيح مو البر (مال )1 : 1اان ليل اليوم الساب لل ليقة ،ذ اان ليل ي.طي اإلنسان
 ،ذ فقد اإلنسان ر يته هلل  ،وحين جاء المسيح نور العالم صار نهار .والمسيح صن ميجزات باء ا يرة َّ
ويلم
تياليم محيية طوا فترة وجوده بالجسد يلى األرب .وقد يوون المينى المبا ر الاي يقدده السيد ،أنه طالما أنا

في الجسد فأليمل أيما

باء لتامنوا .ولكننا ما زلنا نستمت بن ار المسيح ف و ما از مينا "ها أنا ميوم ال

األيام لى نق اء الدهر" (مت )11:11ف و ال يوف ين اليمل .وهو ييمل م ال واحد ليبتح بديرته قبل أن
يأتي ليله ،وليل الش ص قد ييني يوم موته أو خطاياه التى ين.مو في ا بال توبة .وهناك ليل يام وهو يوم
الدينونة حين تنت ي فرصة ال نسان خاط .أيمى من أن يستنير بنور المسيح( .فلننت ز البرصة مادام ن ار

قبل أن نموت) .ما دم

في العالم فأنا نور العالم فالمسيح لنا هو نور الحياة ،هو ي  .ظلمة حياتنا .ينبغي

أن أعمل= المسيح مشتاق أن ييمل ،وي.ير طبييتنا لى ال ليقة الجديدة .فلنسلم له حياتنا طالما نحن أحياء
مادام هناق نهار

المقدود به وقت اليمل .أما الليل ف و التوقف ين اليمل .ذاً الن ار فى قدة هاا المولود

أيمى قد يقدد ب ا الرب أنه طالما أنه موجود يلى األرب بالجسد سيمل ييمل ويشبى ،هنا الن ار هو حياة

المسيح يلى األرب بالجسد قبل صلبه .وبالنسبة لنا فالمسيح بحسب ويده أنه مينا لى نق اء الدهر (مت11

 + 11 :مت ، )11 : 01وهو لن يوف ين اليمل مينا طالما نحن أحياء لي من خالصنا  ،فالن ار لنا هو
مدة حياتنا يلى األرب .هو يريد أن ييمل مينا ف ل نسلم له حياتنا ونيمل ميه.

النهار يشير ذاً إلرادة المسيح أن ييمل فينا وبنا وألجلنا لييطينا حياة أبدية .والمسيح نور ليو ينده ليل وال
ظالم .فالمسيح ن اره مستمر يريد أن يشبى داصما "أبى ييمل حتى اآلن وأنا أيمل" (يو . )01 : :بل لو ا

المسيح ين اليمل إلنت ى هاا اليالم بالدمار ،ف و الاى يحبظ الكون "حامل ال األ ياء بولمة قدرته" (يب: 0
. )0

لكن الليل والمالم يشيران لل طية .ويند القديو يوحنا نجد أن الليل يشير لإلنسان الاى يسلم نبسه للشيطان
ُمد ار يلى خطاياه .اما خرج ي وذا من اليلية بوصرار يلى أن يسلم المسيح ،فنجد القديو يوحنا يقو "واان

ليالً" (يو )01 : 00هنا نرى أن المسيح ظل يحاو م ي وذا حتى دخر لحمة ،وأمام ص ارره سقع فى يد

الشيطان فلم يقدر المسيح أن ييمل ميه  ،.لقد دخل فى ظلمة الليل ،والشيطان هو سلطان الملمة (لو: 11

 .):0وراج أي ا (يو + :1 : 1يو ))04 : 04فالليل هنا

(يو + 01 : 00يو. )0: : 01

كان الي ود يمياناً روحياً فلم ييرفوا المسيح

ارة ل يف يمان نيقوديموس .وراج أي ا

هاالء اانوا فى الليل فلم يتقبلوا يمل المسيح .اان ذل بسبب

خطاياهم .هم لم يحبوا هللا فلم ييرفوا المسيح واان هاا هو حا ال اليالم .والمسيح أتى لييلن اآلب للناس
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فيحب الناس هللا وتنبتح ييون م ،وهاه هي ال ليقة الجديدة ،وهي متاحة لكل اليالم .واان هاا هو اليمل الاى

ييمله المسيح طالما هناق نهار أن ييلن اآلب ويشبى طبييتنا .واان هاا األيمى نموذج ل ا فقد باه المسيح

جسديا وروحيا .أما الي ود فكانوا فى الليل ،اانوا يمياناً بالقلب بسبب خطاياهم فلم ييرفوا المسيح فلم يشبوا ،بل

صلبوه ،بينما اانت ييون م ال ارجية سليمة .وهاا ينطبق يليه "كم مرة أردت...ولم تريدوا" (مت. )01 : 10

فالمسيح ن اره مستمر يريد أن يشبى داصما .ولكن من هو فى ظلمة ال طية راف ا ال روج من ا ال يستجيب ليمل
المسيح .وهواا قيل ين أهل وطنه وأقرباءه وفى بيته "لم يقدر ان يدن هناك وال قوة واحدة لير انه وض يديه
يلى مرضى قليلين فشباهم وتيجب من يدم يمان م" (لو . )1 - 1 : 1ذا يدم قدرة المسيح ين اليمل هنا

راج ليدم يمان م .بينما اان هاا المولود أيمى مبتو البديرة فيرف المسيح ودمن وخلص ذ قا "أومن يا

سيد" دية  . 01وهواا اان براهيم الاي رأى يوم المسيح وفر  ،وهواا نحن نحب المسيح دون أن نراه بالجسد.
اآلن يموننا أن نقو أن النهار أي ا هو

ارة لمن هو يلى ستيداد أن يتقبل يمل المسيح ميه ،ولال اان

المولود أيمى فى الن ار .بينما الي ود اانوا فى الليل ذ هم راف ين ليمل المسيح في م.
2
6
طَلى ِب ِ
ال ه َذا َوَتَف َل َعَلى األَْر ِ
الط ِ
ض َو َصَن َا ِم َن ُّ
ال
التْف ِل ِطينا َو َ
ين َعْيَن ِي األ ْ
َع َمىَ .وَنق َ
اآليات (يوَ " -:)2–6 :1نق َ
ِ ِ ِ ِ ِ
ِ
ام» َّال ِذي َت ْف ِس ُيرُهُ :مْر َس ٌلَ ،ف َم َضى َوا ْغ َت َس َل َوأ ََتى َب ِصيرا" .
َل ُه« :ا ْذ َهب ا ْغ َتس ْل في بْرَكة سْل َو َ

هاه يملية خلق أو هي خلقة تدحيحية .فالمسيح هنا ي لق يينين (ت  +1:1أ  )1:11اأن يجنة الطين التي

ُخل َق من ا األيمى يادت ليد خالق ا األو يشول ل ا من ذات الطين يينين  ،راج ( ر .)01ولياب المسيح
يدن باء ف و ينقل من المسيح سر الحياة الجسدية والسليمة والكاملة ،ف و حي ومحيي وال جزء من جسده
فيه حياة و باء فجسده متحد بالهوته المحيى .إذهب إغتسل في بركة سلوام= واان يلى األيمى أن يامن
ويطي وي.تسل ولو فكر إلمتن فلو لتسل لسقع الطين .وبركة سلوام هي براة تستمد مياه ا من نب يا س

رت البراة بقدد توصيل المياه داخل أسوار أور ليم خال قناة تحت األرب
سمه حالياً "نب مريم" وقد ُحب ِ
ليوون هناك مياه في أور ليم أثناء حدارها .وربما حبرت من أيام سليمان .ومينى المة سلوام= المرسل ألن
مياه ا مرسلة من موان دخر ،وليست نابية من موان ا ،بل منحدرة ومرسلة لي ا من نب دخر أيلى اأن المسيح
يقو أن من يشبي األيمى أي المسيح نبسه هو مرسل من هللا .واإللتسا فيه مينى الميمودية ،والميمودية هي

موت وقيامة م المسيح المرسل من هللا سلوام (رو ):-0:1وهاا هو ال لق الجديد .وسماها

يياء " يلوه"

( )1:1بمينى مرسلة .وقد ردمت م الزمن وأييد كتشاف ا .وهي ل ا تدا وثيق ب دمة ال يول لال

يتبرت

مياه ا مقدسة واانت مياه ا تست دم في طقوس ييد المما  .والرب أرسل األيمى لي.تسل في ا ،واإللتسا في
مياه مقدسة هو الميمودية .فالماء له دور في ال لقة الجديدة لال أرسله المسيح لى الماء .واانت المياه مياه

جارية إلنحدار القناة من البراة اليليا للبراة السبلى .والميمودية تسمى اإلستنارة في الي د الجديد فمن ناحية هى
لبران لل طية فيتنقى القلب فنبدر  ،وهي اتحاد بالمسيح النور الحقيقى الاى يسون فينا فييطى ستنارة .وهاه

الب ِركة ترمز للمسيح (

 . )1:1وبالاات ل ال

المسيح ال ادئ ،وفي (

 )1:1نجد مقارنة بين خال

هللا
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ال ادئ وبين مياه دجلة والبرات حيث جيو

ل الص م ،فاهبوا يحتمون بأ ور فى أيام

أ ور القوية والك يرة (رمز للقوى اإلنسانية) التي يريدها الي ود

يياء راف ين ويود هللا ل م بالحماية من أيداص م .وهم أرادوا مسيحاً

يقود جيو  .فنجد أن حتى تالميا المسيح لم يب موا فداء المسيح يلى الدليب ،لال قا تلمياى يمواس ين
المسيح "ونحن انا نرجو أنه هو المزم أن يبدى سراصيل" (لو . )10 : 11وهاه النبوة تشير ألن الي ود رف وا

المسيح ال ادئ مل

السالم الاى ي لص بالحب وليو بالحرب "رذلوا مياه يلوه الجارية بسووت" .والحظ أن

المسيح ذهب لأليمى دون أن يسأله أحد ،اما ذهب ليقيم بن أرملة نايين دون أن يسأله أحد ،رم اًز ألنه أتى
لتجديد خلقة البشر ولييط م حياة دون أن يسأله أحد (أ . )0:1:
تأمل  -:نالحظ أن الطين يبسد اليين السليمة ،أي الطين يزيد حجم المشولة .وهواا في بيض األحيان نتدور
أن هللا ييقد المشولة .اما حد

للشيب يند خروج م من مدر ،فالبحر أمام م وفريون وراءهم .بل اليجيب أن

المسيح طلب من المولود أيمى أن ياهب وي.تسل ،فلو أيمل هاا الش ص يقله لقا أن الماء سي.سل الطين
فما لزوم الطين .يلينا أن نب م أن يقولنا البشرية ياجزة ين ف م حومة هللا وتدبيراته.

1
ِ
ِ
ان
س ه َذا ُه َو َّالذي َك َ
ان أ ْ
ين َكاُنوا َيَر ْوَن ُه َنقْبال أََّن ُه َك َ
ان َو َّالذ َ
اآليات (يوَ " -:)12–1 :1فاْل ِج َير ُ
َع َمىَ ،نقاُلوا«:أََلْي َ
1
ِ
الِ«:إِني أََنا ُه َو»َ 14 .فَقاُلوا
آخُرو َنِ« :إَّن ُه ُي ْش ِب ُه ُه»َ .وأ َّ
س َوَي ْس َت ْع ِطي؟» آ َخُرو َن َنقاُلوا«:ه َذا ُه َو»َ .و َ
َي ْجل ُ
َما ُه َو َفَق َ
11
ال لِي :ا ْذ َه ْب
ال َل ُه َي ُسو ُع َصَن َا ِطينا َو َ
الِ«:إْن َس ٌ
اب َذ َ
ف اْن َف َت َح ْ َعْيَن َ
َل ُهَ «:كْي َ
اق؟» أ َ
َج َ
طَلى َعْيَن َّيَ ،وَنق َ
ان ُيَق ُ
اق وَنق َ
12
ِ ِ ِ ِ
َعَل ُم»".
ام َوا ْغ َت ِس ْلَ .ف َم َضْي ُ َوا ْغ َت َسْل ُ َفأَْب َصْر ُت»َ .فَقاُلوا َل ُه«:أَْي َن َذ َ
ال«:الَ أ ْ
اق؟» َنق َ
إَلى بْرَكة سْل َو َ
إنسان يقال له يسوع= في أصل ا اليوناني اإلنسان الاي يقا له يسوع .فاأليمى رأى المسيح أنه في وض

يبوق ال الناس .أليس هذا هو= فشوله قد ت.ير .وهواا ال من يرف المسيح و ستنارت ييناه .والحظ أن

المولود أيمى لم يرى المسيح حتى ذل الوقت.

10
ِ
ع
ين َصَن َا َي ُسو ُ
ان َسْب ٌ ِح َ
َع َمىَ .وَك َ
ان َنقْبال أ ْ
ِب َّالذي َك َ
ال َل ُه ْمَ «:و َض َا ِطينا َعَلى َعْيَن َّي َوا ْغ َت َسْل ُ َ ،فأََنا
أَْب َصَرَ ،فَق َ

اآليات (يوَ 17" -:)11–17 :1فأ ََتوا ِإَلى اْل َف ِر ِ
ين
يسِي َ
ْ
ِ
ين وَف َتح عيَني ِهَ 11 .فسأََل ُه اْل َف ِر ِ
ف
يسُّيو َن أَْيضا َكْي َ
الط َ َ َ َ ْ ْ
َ
أُْب ِصُر»".
السن دريم موون من البريسيين ور ساء الك نة .لال فالبريسيين هم فرع من السن دريم .وهاالء أروا أن المسيح
كسر السبت في يدة نوا س ف و تبل يلى األرب وصن طيناً وهاا يمل ،ويالق األيمى وهاا يمل ،واأليمى

سار حتى براة س لوام .والربيين قالوا من ي

دواء في اليين يوم سبت ف و حرام ،ولكن م لم يروا الميجزة في

رويت ا فداروا هم يمياناً وأبدر األيمى .هنا نرى أيمى بالجسد وقد صار مبد اًر ونرى يميان بالبديرة
يرون الماديات وال يرون الحقيقة.
واان من المتيارف يليه يند الرابيين الي ود أن اللياب يشبى أمراب اليين لكن لم يقل أحد أنه ي لق يينين.

ولما حدثت الميجزة هاج البريسيين .ومن محاوالت م لل جوم يلى المسيح و نكار الميجزة *أنه يمل الميجزة يوم
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سبت وبالتالى ف و رير ال يمون له أن ييمل ميجزة .فكان من الممنوع التداوى واليالج يوم السبت ،ال لو

كانت الحياة م ددة وهاه ليو حالة المولود أيمى .واان من الممنوع ست دام اللياب لشباء اليين يوم السبت.
*ال طوة التالية إلنكار يمل المسيح قول م للمولود أيمى " يطى مجدا هلل" أى أن ييترف بأن الاى يمل

الميجزة هو هللا وليو المسيح ،فالمسيح رير وال ييمل ميجزات .أو يت ا ضدك جراء قاسى.

اإل ْنسان َليس ِمن ِ
آية ( يوَ 16" -:)16 :1فَقال َنقوم ِم َن اْل َف ِر ِ
السْب َ » .آ َخُرو َن
هللا ،أل ََّن ُه الَ َي ْح َف ُ
ظ َّ
ين«:ه َذا ِ َ ُ ْ َ َ
يسِي َ
َ ٌْ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اق" .
ف َي ْقدُر ِإْن َس ٌ
ا أْ
َنقاُلواَ «:كْي َ
اآليات؟» َوَك َ
ان َبْيَن ُه ُم اْنشَق ٌ
َن َي ْع َم َل م ْا َل هذه َ
ان َخاط ٌ
هنا بدأ نشقاق بين البريسيين .وهاا طبييي ف ناك من هو أيمى القلب وهناك من هو مبتو البديرة.

12
ِ
ِ
ِ
الِ«:إَّن ُه
اآليات (يوَ " -:)27–12 :1نقاُلوا أَْيضا لأل ْ
ول أَْن َ َعْن ُه م ْن َحْي ُث إَّن ُه َف َت َح َعْيَنْي َك؟» َفَق َ
َع َمىَ «:ما َذا َتُق ُ
11
11
ِ
ِ
وه َما
َن ِب ٌّي!»َ .فَل ْم ُي َصد ِق اْلَي ُه ُ
َع َمى َفأَْب َصَر َح َّتى َد َع ْوا أََب َو ِي َّالذي أَْب َصَرَ .ف َسأَُل ُ
ان أ ْ
ود َعْن ُه أََّن ُه َك َ
24
ِ
ِ
ِِ
َن ه َذا ْابُنَنا،
اه َوَنقاالََ«:ن ْعَل ُم أ َّ
َع َمى؟ َف َكْي َ
ف ُيْبصُر َ
ين«:أَه َذا ْابُن ُك َما َّالذي َتُقوالَ ِن ِإَّن ُه ُولِ َد أ ْ
َنقائل َ
اآلن؟» أ َ
َج َاب ُه ْم أََب َو ُ
21
ِ
ِ
ِ ِ
وه َف ُه َو
َع َمىَ .وأ َّ
َما َكْي َ
ف ُيْبصُر َ
َوأََّن ُه ُولِ َد أ ْ
اسأَُل ُ
اآلن َفالَ َن ْعَل ُم .أ َْو َم ْن َف َت َح َعْيَنْيه َفالَ َن ْعَل ُمُ .ه َو َكام ُل الس ِنْ .
22
ِ ِ
َّ
ان ِم َن اْلَي ُه ِ
اه ه َذا أل ََّن ُهما َكاَنا َي َخا َف ِ
ف
ود ،أل َّ
َن اْلَي ُه َ
اهُدوا أََّن ُه ِإ ِن ا ْع َتَر َ
ود َكاُنوا َنق ْد َت َع َ
ال أََب َو ُ
َي َت َكل ُم َع ْن َن ْفسه»َ .نق َ
َ
ِ
ِ ِ 27
ِ ِ
ِ
وه»".
َحٌد ِبأََّن ُه اْل َمس ُ
أَ
اسأَُل ُ
ال أََب َو ُ
اهِ«:إَّن ُه َكام ُل الس ِنْ ،
يح ُي ْخَر ُج م َن اْل َم ْج َماِ .لذل َك َنق َ

إنه نبي= بيد أن اان المسيح في نمره مجرد " نسان سمه يسوع" .فبيد أن نبتحت ييناه صار يسوع نبي .اان
ٌ
ي ب .الكلمة في قلبه ،ولم يستط اتمان ا أك ر من ذل  ،و ادته هاه تأكيد للنور الاي دخل قلبه ،والحظ يدم
خوفه من البريسيين السن دريم الي ود.

لم يصدق اليهود= هم ظنوها ماامرة بين المولود األيمى والمسيح فطلبوا ساا أبويه وهم خافا حتى ال ي رجوا
من المجم .
اآليات (يوَ 20" -:)21–20 :1ف َد َع ْوا
21
ِ
ه َذا ِ
اق
اب َذ َ
اإل ْن َس َ
ا»َ .فأ َ
ان َخاط ٌ
َج َ
اآلن أُْب ِصُر»".
َو َ

ِ
َث ِانَية ِ
َع ِط
َع َمىَ ،وَنقاُلوا َل ُه«:أ ْ
ان أ ْ
ان َّالذي َك َ
اإل ْن َس َ
وَنقال«:أ َ ِ
َعَل ُم َشْيئا
َعَل ُمِ .إَّن َما أ ْ
ا ُه َو؟ َل ْس ُ أ ْ
َخاط ٌ
َ َ

مجداِ ِ
َن
هللَ .ن ْح ُن َن ْعَل ُم أ َّ
َْ
ِ
وِ
َع َمى
احدا :أَني ُكْن ُ أ ْ
َ

إعط مجدا هلل يبارة تشير لى أن هناك جراء خطير سيت ا ضدك وهاا اإلجراء له قين

 ]0شق ديني= يحرم المت م من هللا والحياة األخرى ]1 .شق مدني= ُي ِيز ين المجتم وال يتيامل ميه أحد
(بي أو راء)  .وهم ي يبونه ب اه اليبارة (يش )01:1والمينى يترف ليل هللا يرحم في الحياة األخرى ،ف م
يطالبون المت م باإليتراف بالحق خوفاً من هللا .وأن ق ار اًر سيددر بقط المت م أو يدامه ،فيليه قبل هاا أن
ييترف ب طيته وييطي ب اا مجداً هلل ليحتبظ بحق الرحمة في الدهر اآلتي بيد أن يوون قد ُحرم من ال حقوق

الحياة اواحد من يب هللا في الحاضر (قتل أو قط ) .وهم هنا يريدون أن يريبوا هاا األيمى البدير حتى
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يسحب يترافه بأن المسيح نبي ،وهم يوصوا لأليمى بما يقوله ذ يقررون أمامه بأن المسيح خاط ،.وأن هاا
حوم م وهم السن دريم أي ال يعة الرسمية ،حتى يلتزم بت.يير

ادته .أنا أعمى واآلن أبصر= ن أقوى رد يلى

محاوالت التشوي في المسيح هي ختباراتنا الش دية.
22
26
َج َاب ُه ْمَ «:نق ْد ُنقْل ُ َل ُك ْم َوَل ْم
اآليات (يوَ " -:)21–26 :1فَقاُلوا َل ُه أَْيضاَ «:ما َذا َصَن َا ِب َك؟ َكْي َ
ف َف َت َح َعْيَنْي َك؟» أ َ
21
ِ
يدو َن أ ْ ِ
وه َوَنقاُلوا«:أَْن َ
َن َت ْس َم ُعوا أَْيضا؟ أََل َعَّل ُك ْم أَْن ُت ْم ُت ِر ُ
يدو َن أ ْ
َت ْس َم ُعوا .لِ َما َذا ُت ِر ُ
َن َتص ُيروا َل ُه َتالَمي َذ؟» َف َش َت ُم ُ
ِ
ِ ِ
ِ
وسى" .
اقَ ،وأ َّ
تْلمي ُذ َذ َ
َما َن ْح ُن َفإَّنَنا َتالَمي ُذ ُم َ

هم يريدون أن يستنطقوه بأن المسيح صن سح اًر و ست دم ياطين ليشبيه أو يقو االماً مناق اً لما قاله من

قبل فيمسوونه يليه .وبدأ األيمى البدير ي اجم م ويس ر من م فشتموه و ت موه بأنه تلميا المسيح وليو تلميااً

لموسى( .هاا األيمى الشحات وب م أيلن ا لألطبا الد.ار وأخباها ين الحوماء).

تالميذ موسى= كانوا يقولون أن م تالميا موسى ويقولون هاا بدلف وابرياء و ستيالء .فون اانوا يتباهون بأن
هللا َّ
الم موسى فونه من المااد أن م سميوا ادة الميمدان بأن السماء نبتحت للمسيح ،واآلب تكلم يوم يماده.
تلميذ ذاق= ب اا هم فدلوه من المجم .

74
ِ
َّ
اب
اآليات (يوَ21" -:)70–21 :1ن ْح ُن َن ْعَل ُم أ َّ
هللاَ ،وأ َّ
َما ه َذا َف َما َن ْعَل ُم م ْن أَْي َن ُه َو» .أ َ
َج َ
َن ُم َ
وسى َكل َم ُه ُ
ال َل ُه ْمِ«:إ َّن ِفي ه َذا َع َجبا! ِإَّن ُك ْم َل ْس ُت ْم َت ْعَل ُمو َن ِم ْن أَْي َن ُه َوَ ،وَنق ْد َف َت َح َعْيَن َّيَ 71 .وَن ْعَل ُم أ َّ
هللا الَ
َن َ
َوَنق َ
ِ
لِْل ُخ َ ِ ِ
هللا َوَي ْف َع ُل َم ِش َيئ َت ُهَ ،فلِه َذا َي ْس َم ُاُ 72 .مْن ُذ َّ
َحدا َف َت َح َعْيَني
َن أ
الد ْه ِر َل ْم ُي ْس َم ْا أ َّ
طاةَ .ولك ْن ِإ ْن َك َ
َ
ان أ َ
َحٌد َي َّتقي َ
ْ
70
77
ِ
ِ
َن َي ْف َع َل َشْيئا».
أج ُابوا َوَنقاُلوا َل ُهِ «:في اْل َخ َ
َم ْوُل ٍ
ط َايا ُولِ ْد َت أَْن َ
َع َمىَ .ل ْو َل ْم َي ُك ْن ه َذا ِم َن هللا َل ْم َي ْقدْر أ ْ
ود أ ْ
َ
وه َخ ِارجا" .
ِب ُج ْمَل ِت َكَ ،وأَْن َ ُت َعلِ ُمَنا!» َفأ ْ
َخَر ُج ُ

الر ُج ُل
َّ
َي ْس َم ُا

هللا ال يسما للخطاة= (أي +4-1:11مز +01-0::01أم +14:0: ،14-11:0أر )00:00نرى البريسيين
متشوكين ويحاولون تشوي ذل

األيمى المستنير وما ي ير هاالء البريسيين أن المسيح لم يحدل من م يلى

تدريح بما يبيله ،ال من م وال من مدارس م .وهم سلطان م من موسى ،وموسى من هللا ،وهم يتكلمون ببم موسى
أي ببم هللا ،ولكن المسيح بأيماله ي دم ال ذل  ،واأليمى رأى وف م أما هم فتحجروا .وما مني م من الب م هو
حساس م ب ياع سلطان م .واان منطق األيمى المستنير ،و ن لم تيرفوا من أين هو فيوبي هاه الميجزة ألن

تيلموا من هو ومن أين هو ،ف و البد من هللا فال يمون أن يسم هللا لل طاة (مز .)01:11وااليادة ذ لم يجدوا

رداً بدأوا يشتمونه .في الخطايا ولدت أن = أي أنت ولدت أيمى بسبب خطاياك وخطايا أبوك وأم  ،وهاا هو
الرأي الي ودي ولكن ما قول م ذ فتح المسيح يينيه اآلن .ثم طردوه من جماية الي ود .واان الحوم بالطرد ما

لبترة 01يوماً أو لمدة طويلة .والطرد اان يحرمه من مزاياه الدينية واالجتمايية .الحظ ت بع الي ود "أما هاا فما
نيلم من أين هو" (" )14:4هاا نيلم من أين هو" (" )11:1المسيح متى جاء ال ييرف أحد من أين هو"

(.)11:1
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اآليات (يوَ 71" -:)71–71 :1ف َس ِم َا َي ُسو ُع أََّن ُه ْم
72
ِ ِِ
ِ
ال
َذ َ
الَ « :م ْن ُه َو َيا َسيُد ألُوم َن به؟» َفَق َ
اق َوَنق َ
«أُو ِم ُن َيا َسِيُد!»َ .و َس َج َد َل ُه" .

ال َل ُه«:أ َُت ْؤ ِم ُن
أْ
َخَر ُج ُ
وه َخ ِارجاَ ،ف َو َج َد ُه َوَنق َ
َل ُه َي ُسو ُعَ « :نق ْد َأرَْي َت ُهَ ،و َّال ِذي َي َت َكَّل ُم َم َع َك

76
ِ
اب
ِب ْاب ِن هللا؟» أ َ
َج َ
71
ال:
ُه َو ُه َو!»َ .فَق َ

فوجده= أي فتش يليه حتى وجده ،فالمسيح يبحث ين ال من خسر يعاً ألجله لييطيه ختبا اًر أيمق .لال هو

"أب اليتامى وقاضي األرامل" (مز ): : 11وميين من ال ميين له .والمسيح فتح له باب الحياة األبدية بأن دياه

لإليمان ،وهو ذ طردوه ابه المسيح المرفوب وحمل ميه صليبه ،ولقد ظنه األيمى من قبل أنه نبي ،وها هو

يامن أنه بن هللا .الذي يتكلم معك هو هو= هو ال انية تيني الكينونة (أنا الكاصن).

71
ِ
ِ
ِ
ين الَ ُيْب ِصُرو َن
ال َي ُسو ُع«:ل َدْيُنوَن ٍة أ ََتْي ُ أََنا ِإَلى ه َذا اْل َعاَلمَِ ،ح َّتى ُيْبصَر َّالذ َ
اآليات (يوَ " -:)01–71 :1فَق َ
ِ
ِ
ِ 04
ِ
ين َكاُنوا مع ُه ِم َن اْل َف ِر ِ
ان؟»
ينَ ،وَنقاُلوا َل ُه«:أََل َعَّلَنا َن ْح ُن أَْيضا ُع ْمَي ٌ
يسِي َ
ين ُيْبصُرو َن»َ .ف َسم َا ه َذا َّالذ َ
َوَي ْع َمى َّالذ َ
ََ
لك ِن اآلن َتُقوُلو َن ِإَّنَنا ُنب ِصرَ ،ف َخ ِطَّي ُت ُكم ب ِ
َ 01نقال َلهم يسو ُعَ«:لو ُكْن ُتم عميانا َلما َكاَن ْ َل ُكم َخ ِطَّيةٌ .و ِ
انقَيةٌ" .
َ
ْ
ْ َ
ْ ُ
َ
ْ
َ ُْ َُ
ْ ُ َْ َ
أتى المسيح لليالم انور ليب ح المالم .حتى يبصر الذين ال يبصرون= م ل األيمى وال الاين دمنوا وتابوا،

فاأليمى دمن وسجد .ويعمي الذين يبصرون= أي الاين َّيديون ألنبس م البدر والبديرة واليلم والميرفة،

َّ
ويديون أن م اليارفين للحق وحدهم االبريسيين ،هاالء قاوموا ورف وا اإليمان ألن للمة قلوب م أيمت بداصرهم.

هاالء هم من أسماهم المسيح من قبل الحوماء (حوماء في أيين أنبس م) والب ماء (لو +10:01مت+1::00

ر  .)01:0وقول م ألعلنا نحن أيضا= في ا ابرياء وترف يلى اآلخرين ف م يشيرون أن م اليلماء اليارفين ،وهاا

يزيد يماهم .ونرى هنا أن األيمى َقبل نورين ،نور الجسد ونور هللا فأبدر و ستنار مياً .والبريسيين بورادت م
ورف م نحجب ين م النور (يو +04:0مت +01:0:لو .):0-:0:0فالنور هو ب جة الييون السليمة وأذى

للييون الكليلة المري ة .والمسيح نور ومن يقبله وترحب به يينيه يتزايد نورها ،وال يين ال تقبله يرف ين ا

النور .لدينونة أتي = إلظ ار ما في القلوب ،وتمييز األبرار من األ رار .المسيح هو نور ،والنور حين يم ر
يوشف ال  ،.الجيد والردئ

"وض لسقوط وقيام ا يرين" (لو .)01:1المسيح لم يأتي في مجيعه األو

ليدين ،لكن من يرفض اإليمان به يدان لدينونة أتي ومن يامن به ينجو من الدينونة .المسيح أتى لينير قلوب

اليميان لج ل م فيبدرون ،ويب ح المتكبرون الراف ون .المسيح أتى فى حب يجيب وانور ليجاب بمحبته
الجمي  ،ف و يريد أن الجمي ي لدون (0تى )1 : 1فمن يقبل المسيح يوون نو ار وينجاب لداصرة الحب ،والمسيح
هو الطريق وينير الطريق ومن ي بت فيه ي بت فى الحياة والنور .أما من أصر يلى محبة الملمة وأصر يلى
خطاياه يبقى منبدال ين المسيح ،يبقى فى ظلمته .والدينونة هى اإلنبدا ين المسيح ،والمسيح هو النور

والحياة والبر والسالم والمجد .المسيح أنار الطريق فدرنا بال يار "أنت بال يار أي ا اإلنسان" (رو+ 11 : 0
رو.)0 : 1
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لو كنتم عميانا لما كان

لكم خطية= أي لو اان يماكم نا  .ين ج ل بالكتاب المقدس لما أدنتكم ،ولكنكم

تياندون (قارن م رو .)04:1والمسيح وصب م من قبل بأن م يبدرون ولكن م في سبيل م ألن يوونوا لير

مبدرين .وما الاي يجيل المبدر ال يرى

سوى أيماله الشريرة وابرياءه وخطاياه .وم هاا ف م يقولون نحن

نبدر ونحن نور للاين في الملمة اما فيل البريسيين .ف م في الحقيقة يميان وال طية أيمت ييون م .فخطيتكم

بانقية= طالما أنتم مدرين يلى خطيتكم وال تريدون أن تأتوا لتبدروا .ولكن لو يرتم بأنكم يميان وأتيتم لتشبوا

فسي  .لكم النور وت.بر لكم خطاياكم .ولكن م ينكرون المسيح ليو ج الً ولكن تجاهالً للحقيقة .ألعلنا نحن

أيضا عميان= اإلنسان الاي يشير باإلكتباء ويدم اإلحتياج للمسيح يتقيأه المسيح (ر .)01-01:0
تقولون أننا نبصر تديون الميرفة وبينادام ستملون اما أنتم.

ملحوظة :نرى األيمى و يمانه يتدرج فأوالً هو قص ما حد

بأمانة وقا ين يسوع أنه اإلنسان مب الً ياه يلى

باقي البشر ثم أيلن أنه نبي ثم أنه من هللا فلو لم يون هاا من هللا لم يقدر أن يبيل يعاً .ثم يامن به اوبن هلل
ويسجد له وهاه هي اإلستنارة .هواا فاهلل يقود النبو في طريق طايته واإليتراف به والش ادة له في تزان وهدوء

ونمو روحي يجيب .والحظ القو "أليو هاا هو المولود أيمى" ف واا في حالة توبة أي نسان  ،يست.رب الناس

الت.يير الاي حد فيه  ،ويقولون أليو هاا هو فالن  .ولكن ما َلي ََّرهُ أنه قابل الرب فشباه.
هاالء الرياة أهملوا األيمى حين اان من م ولما باه المسيح طردوه ف م رياة لير أمناء .والمسيح الرايي

الدالح أتى ل اه النبوس التي اسروها  .لال فاإلصحا التالي يولمناين الرايي الدالح في مقابل هاالء

السراق واللدو

 ،الرياة لير األمناء.
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(إنجيل يوحنا)(اإلصحاح العاشر)

عودة للجدول

اإلصحاح العاشر
فدل نجيل الرايي الدالح يق أر الما حتبلت الكنيسة بتااار أحد البطاراة أو األساقبة القديسين وفي يوم سيامة

أو تجليو البطريرك فالمسيح يريى انيسته ين طريق م( .لال يق أر هاا اإلنجيل 01مرة في السنة) .والحظ أن

اآليات ( )1-0هي م ل ي ربه السيد المسيح أما بيد ذل فليو م الً.
اب ِإَلى ح ِظيرِة اْل ِخر ِ
ق أَ ُنقول َل ُكمِ :إ َّن َّال ِذي الَ َي ْد ُخل ِم َن اْلَب ِ
افَ ،ب ْل
ق اْل َح َّ
اآليات (يو«1 " -:)02 –1 :14اَْل َح َّ
َ
َ َ
ُ ْ
ُ
2
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ7
َما َّال ِذي َي ْد ُخل ِم َن اْلَب ِ
اب،
ق َولِ ٌّ
صَ .وأ َّ
اق َس ِار ٌ
َي ْطَل ُا م ْن َم ْوض ٍا آ َخَرَ ،ف َذ َ
اب َف ُه َو َراعي اْلخَراف .له َذا َي ْف َت ُح اْلَب َّو ُ
ُ
0
ام َها،
َس َم ٍ
َخَر َج ِخَار َف ُه اْل َخ َّ
اف َت ْس َم ُا َص ْوَت ُهَ ،فَي ْد ُعو ِخَار َف ُه اْل َخ َّ
اء َوُي ْخ ِر ُج َهاَ .و َم َتى أ ْ
َواْل ِخَر ُ
اص َة ِبأ ْ
َم َ
اص َة َي ْذ َه ُب أ َ
1
َما اْل َغ ِريب َفالَ َت ْتبعه بل َتهرب ِمْنه ،أل ََّنها الَ َتع ِرف صو َت اْل ُغرب ِ
اء».
ف َص ْوَت ُهَ .وأ َّ
ُ
اف َت ْتَب ُع ُه ،أل ََّن َها َت ْع ِر ُ
َواْل ِخَر ُ
ْ ُ َْ
ََ
َ
َ ُ ُ َ ْ ُْ ُ
ُ
6
ِ
ان ُي َكلِ ُم ُه ْم ِب ِه.
ه َذا اْل َم َا ُل َنقاَل ُه َل ُه ْم َي ُسو ُعَ ،وأ َّ
َما ُه ْم َفَل ْم َي ْف َه ُموا َما ُه َو َّالذي َك َ
2
ِ
ِ
ِ ِ ِ 1
ِ
اق
ق اْل َح َّ
ال َل ُه ْم َي ُسو ُع أَْيضا«:اْل َح َّ
يا َّالذ َ
ين أ ََت ْوا َنقْبلي ُه ْم ُسَّر ٌ
اب اْلخَرافَ .جم ُ
ول َل ُك ْمِ :إني أََنا َب ُ
ق أَ ُنق ُ
َفَق َ
1
ِ
ص َوَي ْد ُخ ُل َوَي ْخُر ُج َوَي ِجُد َمْرعى.
وصَ ،ولك َّن اْل ِخَر َ
ابِ .إ ْن َد َخ َل ِبي أ َ
َوُل ُص ٌ
َحٌد َفَي ْخُل ُ
اف َل ْم َت ْس َم ْا َل ُه ْم .أََنا ُه َو اْلَب ُ
14
ِ
َما أََنا َفَق ْد أ ََتْي ُ لِ َت ُكو َن َل ُه ْم َحَيا ٌة َولَِي ُكو َن َل ُه ْم أَ ْف َض ُل11 .أََنا ُه َو
اَ َّ
ق َوَي ْذَب َح َوُي ْهلِ َكَ ،وأ َّ
ق الَ َيأْتي ِإالَّ لَِي ْس ِر َ
لس ِار ُ
اف12 .وأ َّ َّ ِ
اعياَّ ،ال ِذي َليس ِ
َجير ،وَليس ر ِ
الصالِح ،و َّ ِ
َّ ِ
الصالِح يب ِذل َن ْفسه ع ِن اْل ِخر ِ
الراعي َّ ُ َ ْ ُ َ ُ َ
َما الذي ُه َو أ ِ ٌ َ ْ َ َ
َ
َ
الراعي َّ ُ َ
َْ
ِ
ِ
اف َوُيَب ِدُد َهاَ 17 .واأل ِ
َج ُير َي ْهُر ُب أل ََّن ُه
اف َوَي ْهُر ُبَ ،فَي ْخ َ
ف الذْئ ُب اْل ِخَر َ
طُ
اف َل ُهَ ،فَيَرى الذْئ َب ُم ْق ِبال َوَي ْتُر ُق اْل ِخَر َ
اْل ِخَر ُ
ِ ِ ِ 10
الر ِ
اعي َّ ِ
أِ
اآلب
َج ٌيرَ ،والَ ُيَب ِالي باْلخَر
اص ِتي َت ْع ِرُف ِنيَ 11 ،ك َما أ َّ
َما أََنا َفِإِني َّ
اص ِتي َو َخ َّ
ف َخ َّ
اف .أ َّ
َع ِر ُ
الصال ُحَ ،وأ ْ
َن َ
ِ ِ 16
ِِ
ِ
ِ
َن
َض ُا َن ْف ِسي َع ِن اْلخَر
اف أ َ
اآلبَ .وأََنا أ َ
افَ .ولِي ِخَر ٌ
ُخُر َلْي َس ْ ِم ْن هذه اْل َحظ َيرِةَ ،يْنَب ِغي أ ْ
َع ِر ُ
َي ْع ِرُفني َوأََنا أ ْ
ف َ
ِ ِ
ِ
اح َد ٌة ور ٍ ِ ِ 12
آتي ِب ِتْل َك أَيضا َف َتسما صوِتي ،وَت ُكو ُن رِعَّي ٌة و ِ
َض ُا َن ْف ِسي آل ُخ َذ َها
اآلب ،أل َِني أ َ
ْ
ْ َُ َْ
ََ
َ
َ
َ
اع َواحٌد .له َذا ُيحُّبني ُ
َ
11
َن آ ُخ َذ َها أَْيضا.
َض َع َها َولِي ُسْل َ
َض ُع َها أََنا ِم ْن َذ ِاتي .لِي ُسْل َ
َن أ َ
َحٌد َي ْأ ُخ ُذ َها ِم ِنيَ ،ب ْل أ َ
طٌ
طٌ
ان أ ْ
ان أ ْ
س أَ
أَْيضاَ .لْي َ
24
11
ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ال َك ِا ُيرو َن ِمْن ُه ْمِ «:ب ِه
هذه اْل َوصَّي ُة َنق ِبْل ُت َها م ْن أَِبي»َ .ف َح َد َث أَْيضا اْنشَق ٌ
اق َبْي َن اْلَي ُهود ب َسَبب ه َذا اْل َكالَمَِ .فَق َ
21
ِ
ِ ِ
طانا َي ْق ِدُر
ان .أََل َع َّل َشْي َ
س ه َذا َكالَ َم َم ْن ِب ِه َشْي َ
َشْي َ
طٌ
طٌ
ان َو ُه َو َي ْهذي .ل َما َذا َت ْس َتم ُعو َن َل ُه؟» آ َخُرو َن َنقاُلواَ«:لْي َ
27
التج ِد ِ
ان؟»22.وَك ِ
يد ِفي أُور َشلِيم ،وَك َ ِ
َعُي َن اْل ُع ْمَي ِ
ان َي ُسو ُع َي َت َم َّشى ِفي اْل َهْي َك ِل ِفي
ان ع ُ
أْ
اءَ .وَك َ
يد َّ ْ
َ َ
َن َي ْف َت َح أ ْ
ُ َ َ
ان ش َت ٌ
اق سَليمانَ 20 ،فاحتا َ ِ
ِ
ِ
يح َفُق ْل َلَنا َج ْه ار».
َْ
ط ِبه اْلَي ُه ُ
ِرَو ِ ُ ْ َ َ
ق أَْن ُف َسَنا؟ ِإ ْن ُكْن َ أَْن َ اْل َمس َ
ود َوَنقاُلوا َل ُهِ« :إَلى َم َتى ُت َعل ُ
21أَجابهم يسو ُعِ«:إِني ُنقْل ُ َل ُكم وَلس ُتم ُت ْؤ ِمُنو َن .اَألَعمال َّال ِتي أََنا أَعمُلها ِباسمِ أَِبي ِهي َت ْشهُد لِي26 .و ِ
لكَّن ُك ْم
َ
َ
َْ َ ْ
ْ َ ْ ْ
َ َُْ َُ
َْ ُ
َ
21
22
ِ
ِ
ِ
َع ِرُف َها َف َت ْتَب ُع ِنيَ .وأََنا
َل ْس ُت ْم ُت ْؤ ِمُنو َن أل ََّن ُك ْم َل ْس ُت ْم م ْن ِخَرافيَ ،ك َما ُنقْل ُ َل ُك ْمِ .خَرافي َت ْس َم ُا َص ْوِتيَ ،وأََنا أ ْ
ِ
ِ
أ ِ
ط ُفها أَحٌد ِمن ي ِدي21 .أَِبي َّال ِذي أَع َ ِ
ِ
ظ ُم ِم َن
َع َ
طاني ِإَّي َ
اها ُه َو أ ْ
ْ
ْ
يها َحَياة أََبدَّيةَ ،وَل ْن َت ْهل َك ِإَلى األََبدَ ،والَ َي ْخ َ َ َ ْ َ
ُعط َ
72
71
74
ِ
ِ
ِ
ِ
ف ِم ْن يد أَِبي .أََنا واآلب و ِ
َج َاب ُه ْم
احٌد»َ .ف َتَن َاو َل اْلَي ُه ُ
َحٌد أ ْ
َن َي ْخ َط َ
وه .أ َ
اْل ُك ِلَ ،والَ َي ْقدُر أ َ
ود أَْيضا ح َج َارة لَيْر ُج ُم ُ
َ
َ ُ َ
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77
ِ
ِ
ود
َع َماال َك ِا َيرة َح َسَنة أََرْي ُت ُك ْم ِم ْن ِعْن ِد أَِبيِ .ب َسَب ِب أ ِ
َج َاب ُه اْلَي ُه ُ
َي ُسو ُع«:أ ْ
َي َع َمل مْن َها َتْر ُج ُموَنني؟» أ َ
70
ِِ
َج َاب ُه ْم
َج ِل َت ْج ِد ٍ
يفَ ،فِإَّن َك َوأَْن َ ِإْن َس ٌ
َج ِل َع َمل َح َس ٍنَ ،ب ْل أل ْ
ينَ«:ل ْسَنا َنْر ُج ُم َك أل ْ
َنقائل َ
ان َت ْج َع ُل َن ْف َس َك ِإلها» أ َ
ُولئك َّال ِذين صار ْت ِإَلي ِهم َكلِم ُة ِ
ِ
ِ
ِ71
ِ
س م ْك ُتوبا ِفي َنام ِ
هللا،
ال آلِ َه ٌة أل َ
َ َ َ
وس ُك ْم :أََنا ُنقْل ُ إَّن ُك ْم آل َهةٌ؟ إ ْن َنق َ
ْ ْ َ
ُ
َي ُسو ُع« :أََلْي َ َ
ِ
ِ َّ 76
ف ،أل َِني ُنقْل ُ :
َن ُيْنَق َ
َوالَ ُي ْم ِك ُن أ ْ
اآلب َوأَْر َسَل ُه ِإَلى اْل َعاَلمِ ،أ ََتُقوُلو َن َل ُهِ :إَّن َك ُت َجد ُ
وبَ ،فالذي َنقَّد َس ُه ُ
ض اْل َم ْك ُت ُ
ِ 72
ِ
ِ 71
َع َم ُلَ ،فِإ ْن َل ْم ُت ْؤ ِمُنوا ِبي
ال أَِبي َفالَ ُت ْؤ ِمُنوا ِبيَ .ولك ْن ِإ ْن ُكْن ُ أ ْ
َع َم ُل أ ْ
ِإني ْاب ُن هللا؟ ِإ ْن ُكْن ُ َل ْس ُ أ ْ
َع َم َ
ِ ِ 71
ِ
طَلبوا أَيضا أ ْ ِ
َعم ِ
ِ ِ
وه َف َخَر َج ِم ْن أَْي ِد ِ
يه ْم،
ال ،لِ َكي َت ْع ِرُفوا َوُت ْؤ ِمُنوا أ َّ
َن اآل َب ف َّي َوأََنا فيه»َ .ف َ ُ ْ
َن ُي ْمس ُك ُ
َفآمُنوا باأل ْ َ
ْ
ِ ِ ِ
04وم َضى أَيضا ِإَلى عب ِر األُرد ِن ِإَلى اْلم َك ِ ِ
اقَ 01 .فأ ََتى ِإَلْي ِه َك ِا ُيرو َن
ُْ
وحَّنا ُي َعمُد فيه أ ََّوال َو َم َك َث ُهَن َ
ان َّالذي َك َ
ان ُي َ
َْ
ْ
َ
ََ
02
ِ
ِ
ِ
ِ
وحَّنا َع ْن ه َذا َك َ ًّ
اق".
آم َن َكا ُيرو َن ِبه ُهَن َ
آية َواح َدةَ ،ولك ْن ُك ُّل َما َنقاَل ُه ُي َ
َوَنقاُلواِ«:إ َّن ُي َ
وحَّنا َل ْم َي ْف َع ْل َ
ان َحقا»َ .ف َ
اب ِإَلى ح ِظيرِة اْل ِخر ِ
ق أَ ُنقول َل ُكمِ :إ َّن َّال ِذي الَ َي ْد ُخل ِم َن اْلَب ِ
افَ ،ب ْل َي ْطَل ُا
ق اْل َح َّ
اآليات (يو«1" -:)6–1 :14اَْل َح َّ
َ
َ َ
ُ ْ
ُ
2
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ7
َما َّال ِذي َي ْد ُخل ِم َن اْلَب ِ
اب،
ق َولِ ٌّ
صَ .وأ َّ
اق َس ِار ٌ
م ْن َم ْوض ٍا آ َخَرَ ،ف َذ َ
اب َف ُه َو َراعي اْلخَراف .له َذا َي ْف َت ُح اْلَب َّو ُ
ُ
0
ام َها،
َس َم ٍ
َخَر َج ِخَار َف ُه اْل َخ َّ
اف َت ْس َم ُا َص ْوَت ُهَ ،فَي ْد ُعو ِخَار َف ُه اْل َخ َّ
اء َوُي ْخ ِر ُج َهاَ .و َم َتى أ ْ
َواْل ِخَر ُ
اص َة ِبأ ْ
َم َ
اص َة َي ْذ َه ُب أ َ
1
َما اْل َغ ِريب َفالَ َت ْتبعه بل َتهرب ِمْنه ،أل ََّنها الَ َتع ِرف صو َت اْل ُغرب ِ
اء».
ف َص ْوَت ُهَ .وأ َّ
ُ
اف َت ْتَب ُع ُه ،أل ََّن َها َت ْع ِر ُ
َواْل ِخَر ُ
ْ ُ َْ
ََ
َ
َ ُ ُ َ ْ ُْ ُ
ُ
6
ِ
ان ُي َكلِ ُم ُه ْم ِب ِه.
ه َذا اْل َم َا ُل َنقاَل ُه َل ُه ْم َي ُسو ُعَ ،وأ َّ
َما ُه ْم َفَل ْم َي ْف َه ُموا َما ُه َو َّالذي َك َ
الحديث هنا هو متداد لإلصحا التاس  .فاأليمى الاي أبدر قد أخرجوه خارج الجماية لكنه دخل بويمانه

لحميرة ال راف التي رايي ا هو الرب يسوع .والي ود طردوا هاا اإلنسان البسيع ألنه دمن بالمسيح ذ اانوا رياة

فاسدين للحميرة الي ودية (أر +1-0:10حز +01زك +00أر .)1::1هم طردوه فبتش ينه الرايي الدالح

حتى وجده .والمسيح ألقى بتياليمه ين الرايي الدالح ليل م يتاارون ما قاله األنبياء .والمسيح قدم نبسه بوونه
النور وال بز والكرمة ..وهنا يقدم نبسه بوونه الرايي الدالح .ولو تاار من يسم م ل الرايي هنا من الي ود

النبوات التي قيلت ين أن هللا يرسل رايي صالح لشيبه لب موا أن المسيح هو من قدده األنبياء.

الراعي والرعية:

الرايي في فلسطين لير الرياة في مدر وأوروبا .ف م في فلسطين يربون األلنام ال ليأكلوها ،بل من أجل

صوف ا ،ولال اانوا يربون ا لبترات طويلة ،فيوون هناك يشرة طويلة بين الرايي وخرافه .فينشأ نوع من المودة
واأللبة والحب بين الرايي والريية.
واألرب في فلسطين أرب تال ومناطق ويرة ب ا وحو

لال تحتاج ليقمة من الرايي في الن ار والليل ،وهم

داصماً في نوبات حراسة ،ولنسم في (لو" )1:1رياة متبدين يحرسون حراسات الليل يلى رييت م" .وألن الماء
قليل في فلسطين فالرياة يأخاون خراف م للماء .ومن أجل هاه الرياية صار يطلق يلى الملوك والبطاراة
واألساقبة لقب رايي ،بل أطلق اإلسم يلى هللا ،ف و رايي سراصيل .ومن أجمل المزامير ين ذل (مز" )10الرب

ايي فال ييوزني  ".ف و المسعو ين حياتي وحمايتي وال أيوازي "يلى ماء الراحة يوردني" فال روف ي اف
ر َّ
حج اًر ابي اًر
من المياه الجارية لعال يبتل وي قل صوفه في.رق .لال يشرب من المياه الراكدة .فيأتي الرايي وي
في طريق المياه الجارية فت دأ سريت ا فتشرب ال راف ،وب اا تسمى المياه ،مياه الراحة .والرايي له يدا يطرد
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ب ا الوحو

والاصاب وله يواز (يدا طويلة م نية في ن ايت ا حتى ال يالم ال روف) يرد ب ا ال روف لطريقه

مساء فييرف يددها وبال
ذا ضل وهاا اليواز يستيمله الرايي في أن يمرر خرافه من تحت ا لتدخل الحميرة
ً
ال ي ي خروف ،و ن ضل خروف ،ياهب وراءه ليرد هاا ال روف ال ا .

ومناسبة تشبيه المسيح نبسه بالرايي ،طرد المولود أيمى من المجم وقسوة الرياة من الي ود البريسيين يليه.

ف و اان أمام م يستيطي ،ماذا صنيوا له وماذا قدموا له من رحمة .واآلن ذ رحمه المسيح و باه طردوه ،ف م
رياة قساة القلوب .ولال

أتى المسيح الرايي الدالح .والمسيح بتشبيه نبسه بالرايي الدالح ياارهم بالنبوات

"ويل
السابقة ين رفض الرياة السابقين ليدم أمانت م ،ومجيء رايي صالح هو المسيح .وراج ( رٌ )1-0:10
للرياة الاين ي لكون ويبددون لنم رييتي يقو الرب ..هأناا أياقبوم ..ها أيام تأتي يقو الرب وأقيم لداود لدن
بر "..والمسيح هو لدن البر .ومينى الكالم ..أنتم أي ا البريسيون يا من تديون الميرفة والبر وتت مونني بأنني
خاط ،.قارنوا بين موقبكم وموقبي ارياة ستجدوا أنني الرايي الدالح ل اا ال روف المسوين.

وأذاروا النبوات فأنتم دارسين للكتاب ،فستكتشبوا أنني من تنبأ ينه األنبياء بأنني الرايي الدالح .أنتم أي ا

ُخ َدم .راجيوا النبوات فستكتشبوا أن هللا أوقبكم ين
َخدم ال أل ِ
البريسيون طلبتم أن ت دموم الريية ،أما أنا فأتيت أل ِ
الرياية .وسأكون أنا من تنبأ ينه األنبياء بأنني الرايي الجديد الدالح "واقيم يلي ا راييا واحدا فيرياها يبدي

داود هو يرياها وهو يوون ل ا راييا" (حز.)10 : 01

وطبيية حماصر ال.نم في فلسطين أن ا يبارة ين أرب مربية يحيع ب ا سور من بض من ال شب ال تستطي

ال راف أن تقبز من فوقه ،ول ا باب واحد .والرايي أو البواب ينام بجسمه ليسد مدخل الباب ليالً ليشير بأي
خروف يحاو ال روج أو أي وحش يريد الدخو  .فيوون الرايي هو الباب وهو البواب .أي يوون هو رايي

ال.نم .وأحياناً يوون هناك بواب ينام في مدخل الباب لير الرايي .وهاا البواب ال ُي ِدخل للحميرة سوى الرايي.
والحظ أن السراق واللدو يقبزون من يلى السور.

اللصوص= هم من يسرقون يالنية وبوضو  .وهاالء هم األنبياء الكابة.

السراق من يسرقون في ال باء .وهاالء هم البريسيين الحاليين.

وحينما يقو السيد في م له الاين أتوا قبلي ف و يقدد هاالء .وقطياً هو ال يقدد األنبياء الحقيقيين ،الاين دخلوا
من الباب .فاألنبياء الحقيقيين اان المسيح هو رجاءهم وهم تنبأوا ين المسيح .والمسيح هو الاي أرسل م وتكلموا

بوسمه.

وفي الدبا يترك الرياة ال قطيان م في موان واحد فت تلع ال ال راف م بي

ا البيض ،وفي المساء يقف

كل رايي في موان ويددر صوتاً ممي اًز فتجتم خرافه حوله ،ألن ال راف تيرف صوت رايي ا وتميزه من طو

مدة اليشرة ميه ،هي ألبت صوته وتدربت يلى سمايه .ونحن لكي نميز صوت المسيح يلينا أن نيا ره فت ارت

طويلة .وأما من ال ييا ر هللا لن يستطي أن يميز صوته فسيق في حيرة.

والمة صالح هنا تشير لمن ييطي بلطف و حسان وبطريقة لطيبة جميلة .وال تيني الدال بمينى البر والتقوى

والب يلة .والحظ تبسير المة الرايى الدالح من قو المرنم فى (مزمور  ): : 10مسح

بالدهن رأسى .
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ريا = والكأس هو ناء منحوت من الحجر يمأله الرايى ماء ليشرب منه ال راف  .ويندما تشتد الح اررة
كأسى َّ
فى الديف تس ن حواف هاا الكأس فتتألم ال راف ذا أتت لتشرب فتمتن ين الشرب  ،فنجد الرايى الدالح

حين يمأل الكأس يجيل الماء يبيض ويبلل حافة الكأس لتبرد

تيزيات الرو القدس (الدهن) أثناء التجارب .

اع لل راف صار من نبو طبييتنا أي خروف م لنا ليشير بول ما نشير به من ضيف
والحظ أن المسيح ار س

(ر  +01:1ر .)1::

والمعاني التي في المال الذي ضربه يسوع :

الحظيرة= هي سراصيل قديماً والكنيسة حالياً .هي ملكوت هللا.

الباب

باب الحميرة هو المسيح الموصل ل.ب (ر  +0:1ت  )01-01:11فالمسيح هو السلم ،هو يلى

األرب ورأسه في السماء .نرى المسيح ونلمسه ذ صار منمو اًر لنا فنيرف اآلب وندخل الحميرة .والباب هو
اإليمان بالمسيح .والرياة السارقين هم من يدخلون بتياليم لير تياليم الكنيسة .الباب هو التيليم الدحيح ين

هللا.

راعي الخراف الاي هو ليو سارقاً أو لداً وهو يدخل من الباب أي المسيح .وال األنبياء والرسل هم رياة
صالحون .وال خادم ن دخل من الباب يوون رايي صالح والمسيح هو رايي الرياة ورصيو الرياة (0بع)1::

ورايي ال راف اليميم (يب .)11:00هو الوحيد الاي َقَّدم نبسه ين خرافه لال هو صالح.
البواب هو حارس يحمل سالحاً ،ف و المسيح الديَّان الاي ي.لق وال أحد يبتح (  )11:11أو هو الرو القدس
الاي يبتح قلوبنا لنقبل التيليم الدحيح فنقبل صوت الرايي والمته وي بت فينا المسيح ،والرو يقود الكنيسة.

ويشير البواب لل ادم األمين الاي يقود النبوس للمسيح .وقد يشير البواب ألسقف ذا وجد خادم تيليمه صحيح

يسمح له بالدخو والتيليم .و ذا وجد خادم منحرف في يقيدته يمنيه.

الخراف هم يب هللا .وهللا يديو خرافه لإليمان وي رج ا لإلنطالق لى ملكوته.
يذهب أمامها هاا يوو الرياية الطبييية ألن الرايي يسير خلف ال.نم ليراها ويحمي ا ولكن المسيح ال .
موشوف أمامه .والمسيح سار أمامنا و فتتح الطريق لى السماء ودخل اسابق ،بل هو الطريق .هو ذاق الموت
ويرف القيامة والديود اسابق لنا.
الراعي الغريب

الاي لم يدخل من الباب ،هاا لم يرسله هللا ،ليو له التياليم الدحيحة أو هم من رف وا

المسيح االبريسيين .ولنالحظ أن خدمة الرياية هي ديوة من هللا (يب .)1::وال.ريب لو دخل لحميرة ال راف
يحد

هياج لل راف .أما م الرايي الحقيقي ف دوء و طمعنان.

يطلا من موضا آخر ألن سور الحميرة (حميرة ال راف) من بض اإلرتباع فالسارق ال يدخل من الباب بل
يقبز من يلى السور.

ارة لل راطقة.

تعرف صوته اما يرفت المجدلية المسيح من صوته .وفي المجيء ال اني سييرف المسيح من يرفوا صوته
أي يرفوه من قبل .اآلخرين سين ديوا بميجزات ااذبة .أما ال راف الحقيقية ف ي تيرف الميلم الاي ينده
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التيليم الدحيح وتنبر من الميلم الاي ينده تيليم خاط ،.اما تميز ال ارف صوت رايي ا فتتجم حوله وال

تاهب وراء دخر اما قلنا .

يدعو خرافه بأسمائها الرياة ييطون خراف م أسماء للتدليل ،والرايي ييرف ال واحد من خرافه بوسمه ويناديه
به وفي أثناء السير لى المريي ،لو حد  ،و رد خروف في طريق خطر يناديه الرايي بوسمه فييود لى طريقه
م القطي  .هو يديوها بأسماص ا وليو بدبات ا أو ألوان ا أو حتياجات ا .وهاا دليل يلى اليالقة الش دية

للمسيح بول نبو "ديوت بوسم " (

" .)0:10قبلما صورت في البطن يرفت " ( ر. )::0

في الشتاء يلبو الرياة يباءات ثقيلة ل ا أحزمة من الجلد ي يون في ا ال راف الد.يرة لتدفعت ا .والرايي ييطي

رياية خاصة لل راف ال ييبة المرتيشة.

والرياة يتادوا أن يسيروا في بيض األحيان أمام ال راف خاصة في األماكن الويرة والقطي يسير خلف الرايي

منكو الرأس اي اًر باألمان طالما الرايي أمامه ،و ذا حد

وسميوا صوتاً م يباً يرفيون ر وس م لينمروا ماذا

سيبيل الرايي ،ف م يتبيونه في السالم وفي الم اطر .وروحياً نب م هاا أن القطي يسير وراء الرايي منكو
 .م يف لننمر ليه
الرأس ،أننا نسير وراء المسيح دون أن نحمل هماً لش .فالمسيح أمامنا يقودنا و ذا حد

للميونة.

وال راف تتب الرايي وفي بيض األحيان ييجب ا نوع من ال

رة فتتيطل لكن ا ترف رأس ا لتنمر أين الرايي

وتيود ثانية للقطي وأك ر ما يحزن الرايي أن تنكسر رجل خروف من قطييه أثناء بتياده.

والرايي يوون مسلحاً داصماً لرد أي خطر ين خرافه من أي يدو ،بل وييرب حياته لل طر ألجل ا (داود حارب

أسداً ودباً لينقا خرافه) .وفي بيض األحيان ذ يشرد ال روف يرمي الرايي حج اًر يليه بمقالع في اف ويرج

للقطي (هاه فاصدة التجارب التي يسمح ب ا المسيح) .ونالحظ أن يادة ما يسير الرايي في فلسطين وراء قطييه

وفي األماكن ال طرة يسير أمام قطييه ادليل.
والمؤمن يشبه بالخروف في :
 )0يدم األذى

 )1الوداية

 )0الطاية (هي منقادة بالكامل للرايي)

 )1ال يف (الرايي هو يحمي ا)

 ):حتياجه للرايي (هو ي.اي ا ويروي ا)

 )1قبو التيليم

 )1النب ل.خرين وال دمة (صوف ولبن)

لم يفهموا أن المسيح هو الرايي الدالح وأن األجراء هم من ي تمون بمدالح م الش دية ونبي م أو بالمديح
والسراق هم ال راطقة الم اديون والرياة القساة القلوب واألنبياء الكابة وم يري البتن.
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ِ
ِ
ِ ِ ِ 1
ين
ق اْل َح َّ
ال َل ُه ْم َي ُسو ُع أَْيضا«:اْل َح َّ
يا َّالذ َ
اب اْلخَرافَ .جم ُ
ول َل ُك ْمِ :إني أََنا َب ُ
ق أَ ُنق ُ
اآليات (يوَ " -:)14–2 :14فَق َ
1
ِ
ِ
ص َوَي ْد ُخ ُل
وصَ ،ولك َّن اْل ِخَر َ
ابِ .إ ْن َد َخ َل ِبي أ َ
أ ََت ْوا َنقْبلي ُه ْم ُسَّر ٌ
اق َوُل ُص ٌ
َحٌد َفَي ْخُل ُ
اف َل ْم َت ْس َم ْا َل ُه ْم .أََنا ُه َو اْلَب ُ
14
ِ
َما أََنا َفَق ْد أ ََتْي ُ لِ َت ُكو َن َل ُه ْم َحَيا ٌة َولَِي ُكو َن
َوَي ْخُر ُج َوَي ِجُد َمْرعى .اَ َّ
ق َوَي ْذَب َح َوُي ْهلِ َكَ ،وأ َّ
ق الَ َيأْتي ِإالَّ لَِي ْس ِر َ
لس ِار ُ
َل ُه ْم أَ ْف َض ُل" .

هنا المسيح يطبق ما قاله من قبل يلى نبسه .باب الخراف= ولم يقل باب الحميرة ،فالمسيح ي تم ب روف واحد
يب لي د م نبو ،ف و يبحث ين ال روف الواحد ال ا  ،ومن يامن يدخل

ُليدخله ،لقد نتقل من ي د م
من الباب ،باب الحياة ليجد حياة سماوية م اآلب في مريى دسم ،وب اا أل.ى يمل الكاروبيم الماس

سيباً

الواقف يلى باب الجنة .لن يدخل أحد للكنيسة أو للسماء ال بالمسيح (يو )1:01المسيح حين يأتي بنا ل.ب
يسمى نبسه (باباً) وحين يريانا يسمى نبسه (رايي) .أنا هو الباب= أي قبو المسيح
ال بالمسيح .

سراق ولصوص= (م ل الكرامين يبسر من هم السراق واللدو

) .البريسيين الاين تجاهلوا المسيح بأيماله

وأقواله ليبرضوا يواصدهم وليستمروا في مواسب م ف م يريدون أن يسرقوا

ولدو

دياً .ال دخو ل.ب

يب المسيح ،وينطبق لبظ سراق

يلى من َّديوا أن م مرسلين من هللا ليقودوا ثورات دموية ضد الرومان م ل ي وذا الجليلي وثيوداس.

وهاالء ديى ال من م أنه المسيا.

جميا= هنا يقدد ب ا من قا ين م سابقاً "من يطل من موض دخر" (.)0:01

لم تسما لهم= ألن ل م أذان يميزوا ب ا صوت الرايي (يو0 +01-00:0يو .)1-::1وهاالء م ل سميان
الشيخ وحنة النبية وزاريا والتالميا والرسل السبيين وبيض الشيب بل وجنود ال يول (يو....)11 ، 1: : 1
فرحوا بالمسيح بالرلم مما قاله البريسيين.

إن دخل أحد= يدخل االياارى الحويمات وال يوون االجاهالت ينتمرن حتى ينت ي الوقت .ومن يامن به يدخل
ويجد ال ال

.

ويخرج= لينطلق لى المرايي الحقة السماوية .يدخل لليمق وي رج لي بر اآلخرين وفي الحالتين يت.اى فالمروي
روى يجد مرعى= لااء روحي للحياة.
هو أي اً ُي َ
ويدخل ويخرج تشير للحرية ،ي رج من الحميرة للمريى تابياً الرايي أو داخالً للحميرة دخر الن ار .والمة ي رج
قيلت ين األيمى ذ أخرجوه خارج المجم  ،والمسيح يديونا لن رج من اليالم وندخل لى حميرته .والمسيح

أدخل األيمى لحميرة المامنين ،وهواا يدخل ال من ترك اليالم وفي ن اية رحلة حياتنا يلى األرب ن رج من

اليالم فيالً لندخل للسماء .والدخو يوون من خال الباب الاي هو المسيح ،وال روج يوون في الطريق الاي هو
المسيح لى السماء .فال دخو ل.ب السماوي ال بالمسيح (أف .)04-01:1وال رايي ال يقدر أن يدخل ال.نم

لى المريى الدسم يوون سارقاً لوظيبة الرايي .والمسيح يورر نبوة زاريا (زك .):-1:00السارق ال يأتي إال
ليسرق ويذبح= يست.ل رييته .والشيطان ينطبق يليه أنه سارق ولص (1كو .)0:-00:00ف ناك فارق اس
بين رايي ييطي حياته لرييته (كالمسيح) ورياة هدف م هو اإلستبادة من رييت م.
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أما أنا فأتي لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل= هو أتى ال ليأخا بل يبا نبسه ين ال راف وييطي ا حياة
هي حياته هو .في مقابل الابح وال الك يند السراق واللدو

يقدم المسيح الحياة واألف ل ،أي ملكوت هللا

(رو )1::يأخاون الحياة ببيض ول ازرة (حسب الترجمة اليونانية) وهي صبة الملكوت .فالحياة التي ييطي ا
المسيح تنب

لى حياة أبدية وليو حياة جسدية تموت بموت الجسد .هو ييطي حياة ل ا ب السرور بالرو

والنيمة هنا يلى األرب ،وهي نبس ا تبل لى الملء هناك في األبدية .حيات م حياة روحية يلى األرب ستكون
ل م أف ل من الحياة المادية .فالماء الاي ييطيه اليالم من يشرب منه ييطش ،والماء الحي الاي ييطيه المسيح

من يشرب منه ال ييطش .وحيات م األبدية هناك ستكون أف ل من ال الك األبدي .والحظ ماذا ييطي الرايي

الدالح ]0حرية يدخل ويخرج ]1 .ب

يجد مرعى ]0 .خال

أيمى "أتامن بوبن هللا" ألن هاا هو طريق ال ال

صفات الرعي الصالح:

يبذل نفسه عن الخراف

فيخلص .لال

قا المسيح للمولود

الوحيد.

آيات ()17-11

ف و الاي با حياته ين خرافه .الرايي صار َح َمالً يبا نبسه ين خرافه لييطي ا حياة أبدية وفر يلى
األرب .
يعرف خرافه الخاصة وخرافه تعرفه

دية 01

وهو ييرف حتياج ا ف و خروفاً م ل ا .وهي تيرفه ف و يتيايش مي ا وفي وسط ا وينتمي ل ا (1تي. )01:0

يضا نفسه عن الخراف
هو ي

دينونة) .

دية 0:

نبسه مواني في ال ( .حياة /موت /ضيف /يبودية /ألم /جوع ويطش /فقر /است زاء /لينة/

ُخر لتكون له ريية واحدة.
ال يلتزم بحميرة ميينة بل يجما خرافا أ َ
هو أتي ليجيل اإلثنين واحداً .يجم الكل فيه (ي وداً وأمما) .

دية 01

ِ ِ 12
11
الر ِ
الر ِ
َما َّال ِذي
الصالِ ُح َيْب ِذ ُل َن ْف َس ُه َع ِن اْلخَر
الصالِ ُحَ ،و َّ
اآليات (يو " -:)17–11 :14أََنا ُه َو َّ
اعي َّ
اعي َّ
افَ .وأ َّ
طف ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُه َو أ ِ
الذْئ ُب
اف َوَي ْهُر ُبَ ،فَي ْخ َ ُ
اف َل ُهَ ،فَيَرى الذْئ َب ُم ْق ِبال َوَي ْتُر ُق اْل ِخَر َ
س َراعياَّ ،الذي َلْي َس اْل ِخَر ُ
َج ٌيرَ ،وَلْي َ
َجير ،والَ يبالِي ِباْل ِخر ِ
اف َوُيَب ِدُد َهاَ 17 .واأل ِ
اف" .
اْل ِخَر َ
َج ُير َي ْهُر ُب أل ََّن ُه أ ِ ٌ َ ُ َ
َ

هنا نرى تحقيق نبوات رمياء ( + )1-0:10حز ( .)01فحينما فشل الرياة الاين أقام م هللا في رياية يبه أتي

هو الرايي الدالح ليريى يبه .والدالح هنا في أصل ا الل.وي تينى (جميل /طيب /حسن /جيد) .والمينى أنه
رايي له

دية جميلة النبو .هو يحب خرافه محبة ديدة ويبا نبسه ين ا .وهو له

دية جميلة محببة

يند خرافه ،و ذ تيرفه خرافه تحبه تاراة الرياة ال.رباء.
أنا هو

سم هللا ،فالمسيح هو الرايي الدالح وهو الحامل إلسم هللا .وهللا اان له رياة ا يرون م ل داود ،ولكن

اع فترس نيجة من قطييه (التي ألوريا) وموسى اان ر س
داود ار س
اع ولكنه تامر من حمل المسعولية أوالً
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(يد )0:-00:00وبالنسبة ل م يدير المسيح هو الرايي الدالح صالحاً مطلقاً يدا أن موسى وداود اانوا
أي اً خرافاً يند الرايي األيمم .وأف ل الرياة لم يقدم نبسه للموت ين رييته .والمسيح فيل لييطي حياة

ل رافه (زك +1:00مت )01-00:11وصاحب ال راف يرياها ألنه يمتلك ا ويحب ا .وهو صالح ألنه يطلب ل ا

الدال  .أما األجير ف و يريى ال راف ألجل نبسه ويأخا أجرة وهو لير مستيد أن يموت ألجل ال راف .ولو
ظ ر خطر مباج .ام ور ذصب (الاصب هنا هو أي ضيقة أو أي دلة يست دم ا الشيطان أو الشيطان نبسه أو

أي ضط اد في اليالم) ف و ي رب بحياته فيبت الاصب بال راف ويبددها ،ألن ال راف ذ ترى الاصب ي طف

واحداً واحداً من ا تجري وت رب فتتبدد الريية .والرايي الدالح يولف رياة أمناء لرياية رييته ( ر+1:10

0 +0::0بع .)1-0::ولنالحظ أن األجير ليو هو من يتقاضى أج اًر ين خدمته فالبايل مستحق أجرته وخادم
اإلنجيل من اإلنجيل يييش .ولكن األجير هو من يب ل األجرة يلى ال دمة ويلى محبته لرييته .أو هو من ال

يريد أن ي دم ال لو أخا أجرة .

10
الر ِ
اعي َّ ِ
َن
اص ِتي َت ْع ِرُف ِنيَ 11 ،ك َما أ َّ
َما أََنا َفِإِني َّ
اص ِتي َو َخ َّ
ف َخ َّ
اآليات (يو " -:)11–10 :14أ َّ
َع ِر ُ
الصال ُحَ ،وأ ْ
ِ
َضا َن ْف ِسي ع ِن اْل ِخر ِ
اف" .
َع ِر ُ
اآلب َي ْع ِرُفني َوأََنا أ ْ
َ
اآلبَ .وأََنا أ َ ُ
َ
ف َ
َ

المسيح تربطه وتجميه بأبيه وحدة فاآلب واإلبن واحد .وهدف المسيح أن يجيل هناك وحدة بينه وبين الاين

أحبوه ودمنوا به  ،لندير نحن النا مربوطين فيه وفي اآلب .هنا المسيح يرف مستوى الميرفة بينه وبين خرافه.
والميرفة وحدة .ومينى االمه اما نى أنا منتمياً ألبي في األلوهية فأنا سأنتمي ل رافي بجسدي البشري .اما

أنني أحب أبى وأبى يحبني (تيبير ين الوحدة بل.ة المحبة التى هى طبيية هللا) هواا هي اليالقة بيني وبين
خاصتي .ولكن لنب م أن اليالقة بينه وبين اآلب هي يالقة جوهرية

دية أقنومية بال حدود وال فواصل.

ولكن اليالقة بيننا وبينه يحدها ننا محدودين ف و يحبنا بال حدود لكننا نحبه يلى قدر ستطايتنا ،اال في

الميرفة ف و ييرف ميرفة مطلقة .وميرفتنا نحن محدودة بحدود قدرتنا ال زيلة ،وحدتنا ميه محدودة ،هي جزصية
وتنمو " نموا في ميرفة ربنا يسوع المسيح" (1بع +01:0يو .)11:01هو ييطي ونحن نأخا فون اانت تيوزنا

ميرفة هلل ف اا راج لنقص محبتنا (أف .)04-01:0األصل هو يالقة المسيح باآلب ونرى صورة ل ا فى
يالقة المسيح ب اصته (راج تبسير (يو )4 : 0:في الكتاب الراب ال ا
محبة المسيح ل.ب ظاهرة في طايته وباله نبسه حتى الدليب

بأالم وقيامة المسيح) .ولنالحظ أن

أنا أضا نفسي عن الخراف

أي هو ي

نبسه للموت ين خرافه  .ومن أحبه االش داء وضيوا أنبس م ألجله .والمسيح وض نبسه لمحبته ل رافه ولطايته

ل.ب .والطاية نا عة ين المحبة .فال ميرفة حقيقية هلل بدون محبة وبا .

16
اف أُ َخر َليس ْ ِمن ِ
هذ ِه اْلح ِظيرِة ،يْنب ِغي أَن ِ
ِ
آتي ِب ِتْل َك أَْيضا َف َت ْس َم ُا َص ْوِتي،
ْ
َ َ ََ
آية ( يوَ " -:)16 :14ولِي خَر ٌ ُ ْ َ
ْ َ
اع و ِ
ِ
احٌد" .
َوَت ُكو ُن َرِعَّي ٌة َواح َد ٌة َوَر ٍ َ
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المسيح بموته جاب ليه الجمي (يو .)01:01و تسيت داصرة الريية .فلم تيد مقدورة يلى الي ود بل صارت

الحميرة ت م اليالم اله (يو .):1-:0:00الحظ أنه لم يقل من "حماصر أخرى" فاألمم اانوا مشتتين وسع

األوثان وبال حماصر فال حميرة سوى حميرة واحدة هلل.

رعية واحدة= كل فرد من الريية يتحد بالمسيح وبيد ذل يتحد الكل مياً .والراعي الواحد هو الرب يسوع.

تسما صوتي= سماع صوت الرب هو خبرة روحية وهو اإليمان والقبو واإلنجااب للم لص .هو حب للم لص
ك اصة له .ال راف تدير خاصة له .واان ددم يسم صوت هللا ويطييه قبل السقوط .ثم بيد السقوط المه هللا

ب ال شية .بل نجد مريم المجدلية
لكنه اان يسم وي اف وي تب .واآلن فالتاصب يدير له صوت هللا للبر ي َو ِ
قد يرفت المسيح من صوته .ف ي تبر بدوته وتيرفه .اانت خروف يميز صوت راييه .ولكن لكل نسان
حاسة يسم ب ا صوت هللا  .ولكن يتوقف سماع صوت هللا يلى حالة ال نسان وخ ويه هلل ،ويت.ير صوت

هللا في دته وحنانه وقربه حسب حالة اإلنسان .وال اط .يسم صوت هللا فون قرر أن يستجيب يحيا (يو: :

 .)1:والموتي في اليوم األخير سيسميون صوت هللا فيقومون ما للحياة أو للدينونة (يو .)14 ، 11 : :وخراف
المسيح تميز صوته ين صوت اليالم وال طية .فدوت الرايي يتميز بأنه هادئ ومبر للنبو .واان الرياة في

فلسطين يجميون قطيان م الم تلبة داخل حميرة يامة يند ال.روب حتى تس ل حراست ا .وفي الدبا يأتي ال
من م وينادي يلى قطييه بأصوات ميينة فت رج ألنامه وحدها يلى صوته .وهواا في المساء أي اً فبيد أن
تكون األلنام قد ختلطت في المريى ب.يرها يقف الرايي في ناحية وينادي يلي ا بدوته فيتجم قطي ال ار سع
يند راييه فيقودها للحميرة.

11
ِ ِ
ِ 12
ِ
َحٌد َي ْأ ُخ ُذ َها ِم ِني،
اآلب ،أل َِني أ َ
س أَ
َض ُا َن ْفسي آل ُخ َذ َها أَْيضاَ .لْي َ
اآليات (يو " -:)11–12 :14له َذا ُيحُّبني ُ
طان أَن آ ُخ َذها أَيضاِ .
هذ ِه اْل َو ِصَّي ُة َنق ِبْل ُت َها ِم ْن أَِبي»".
َض ُع َها أََنا ِم ْن َذ ِاتي .لِي ُسْل َ
َن أ َ
َب ْل أ َ
طٌ
َض َع َها َولِي ُسْل َ ٌ ْ
ان أ ْ
َ ْ

لهذا يحبني اآلب= ألنه أيلن اآلب لإلنسان وجيل محبة اآلب لإلنسان

المسيح ببا نبسهَ ،فر اآلب
ملموسة  ،وبموته وقيامته أياد الحياة لإلنسان ين طريق الميمودية ،فقا اآلب فى فرحته "هاا هو بنى الحبيب
الاى به سررت"  .فنحن يدنا لح ن اآلب اأبناء فى المسيح .وراج تبسير (يو )01 ، 4 : 0:فمحبة اآلب

لإلبن ومحبة اإلبن ل.ب هى تيبير ين الوحدة بين اآلب واإلبن بل.ة المحبة التى هى طبيية هللا .وتيبير له َذا
ِ ِ
نبسه ويقيم نبسه ،ف اا تيبير
َض ُا َن ْف ِسي آل ُخ َذ َها أَْيضا أى أن اآلب يحب اإلبن ألنه ي
اآلب ،أل َِني أ َ
ُيحُّبني ُ
ين تباق رادت ما ف ما واحد ول ما نبو اإلرادة فى خال اإلنسان ،لكن اآلب يريد واإلبن يطي بجسده ويقبل
الدليب ويموت ويقوم لييطى حياة لإلنسان.

لهذا يحبني اآلب= هنا ذبيحة المسيح هي موض فر اآلب .ومحبته لإلبن اونسان أطاع حتى الموت ليبدى
البشر .اإلبن موض حب اآلب أزلياً ( اآلب واحد م االبن) لكنه هنا ييلن فرحة اآلب بيودة البشر ألح انه
بيمل المسيح البداصي .ب اه اآلية ييلن  ]0حب اآلب لنا  ]1يالقته باآلب فال يتشوكوا فيه  ]0سلطانه المطلق
ذ هو في محبته أسلم نبسه ألجلنا اضعها انا من ذاتى  ]1البداء موت وقيامة أضا نفسي آلخذها= ف و
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لن يرى فساداً .هنا الرايي ال يموت فقع ألجل ال راف بل يقوم ليقيم ا ميه .هنا نرى سلطان المسيح وأنه يبا

ذاته بورادته حباً ل.ب ولرييته .قيمة ذبيحة المسيح أن ا طويية .هو الرايي الاي أتى ليبتش يلى خروفه ال ا

ليرده ،أتى ليه حتى أيماق الموت ليقيمه حياً ،لقد صار الرايي هنا ذبيحة .الموت هو الاصب الاي اان ي افه
الرياة السابقون .ولكن الرايي الدالح أتي ليبترس هاا الاصب أو ليميت الموت (يب .)0:-01:1وهنا يلتبت
المسيح نحو اآلب ليقدم له ذبيحته التي هي ذبيحة حب وطاية ل.ب ف ي ستجابة لوصية اآلب .ونرى هنا

سلطان المسيح يلى الموت والحياة مياً .والمسيح ي

هاا السلطان في توافق م اآلب

هذه الوصية نقبلتها

من أبي= الوصية هي الموت ين اليالم في حب لليالم وبا نبو ين اليالم .والوصية هى تيبير ين رادة

اآلب ،وقو المسيح نقبلتها من أبى تينى أن ا هى نبو رادة اإلبن ،وهنا نرى التساوي والوحدة بين اآلب واإلبن
فألن ما واحد فما يريده اآلب يريده اإلبن لي سلطان أن ..فاإلنسان اليادي له سلطان أن ي

نبسه للموت

ولكن ليو إلنسان أن يقيم نبسه .ولكن للمسيح هاا السلطان فكل ما هو ل.ب هو لإلبن .في هاه اآلية نرى

موت المسيح وقيامته بسلطانه و رادته .ف و يريد أي اً أن يموت ين اليالم .لكن اآلب يريد واإلبن ينبا .اآلب
يريد وأقنوم االبن هو الاى ي طل بالتنبيا هذه الوصية نقبلتها من ابى.

لى سلطان أن أضعها = لو قا هاا نسان يادى ف اا ييتبر نتحار ،ولكن المسيح لم يينى هاا  ،بل بيد أن
تمم الي ود م الرومان ال  .ووضيوه يلى الدليب  ،هنا أسلم السيد روحه فى َي َد ِى اآلب بسلطانه  .فليو
ألى نسان موانية أن يقتل المسيح.

24
11
ِ
ِ ِ ِ
ال َك ِا ُيرو َن ِمْن ُه ْمِ «:ب ِه
اآليات (يوَ " -:)21–11 :14ف َح َد َث أَْيضا اْنشَق ٌ
اق َبْي َن اْلَي ُهود ب َسَبب ه َذا اْل َكالَمَِ .فَق َ
21
ِ
ِ ِ
طانا َي ْق ِدُر
ان .أََل َع َّل َشْي َ
س ه َذا َكالَ َم َم ْن ِب ِه َشْي َ
َشْي َ
طٌ
طٌ
ان َو ُه َو َي ْهذي .ل َما َذا َت ْس َتم ُعو َن َل ُه؟» آ َخُرو َن َنقاُلواَ«:لْي َ
َعُي َن اْل ُع ْمَي ِ
ان؟»".
أَ ْن َي ْف َت َح أ ْ

بيد ال تيليم للمسيح ينقسم الساميون لى من يامن ومن يرفض .وذل ألن خرافه تيرف صوته فتامن.

التج ِد ِ
اآليات (يو22" -:)20–22 :14وَك ِ
يد ِفي أ ِ
ان
ان ع ُ
يمَ ،وَك َ
يد َّ ْ
َ َ
ُ
ُور َشل َ
اق سَليمانَ 20 ،فاحتا َ ِ
ِ
ِ
ق
َْ
ط ِبه اْلَي ُه ُ
في ِرَو ِ ُ ْ َ َ
ود َوَنقاُلوا َل ُه« :إَِلى َم َتى ُت َعل ُ
َج ْه ار»".
موسم ييد التجديد هو موسم أمطار في

27
ِ
ان َي ُسو ُع َي َت َم َّشى ِفي اْل َهْي َك ِل
اءَ .وَك َ
ش َت ٌ
ِ
يح َفُق ْل َلَنا
أَْن ُف َسَنا؟ ِإ ْن ُكْن َ أَْن َ اْل َمس َ

ر ديسمبر لال اان المسيح يتمشى في الهيكل في رواق سليمان=

ورواق سليمان اان في دار األمم وهو مسقوف ،دخله السيد ليحتمي من المطر والبرد .وسمى هواا فكان هو ال
ما بقى بيد أن خرب هيول سليمان يلى يد البابليين .هاه اآليات وما بيدها تق أر في ييدي الدليب .فبالدليب
تجددت أور ليمنا الداخلية أي حياتنا وصرنا هياكل هلل ،المسيح فينا حياتنا .بينما هناك تاء خارجنا أي برودة

روحية  .وييد التجديد هو حتبا وضيه ي وذا الموابي يوم جدد ال يول الاي خربه أنطيوخو بيبانيوس
اليوناني (رمز لتجديد اإلنسان بالمسيح بيد أن ستيبده بليو وأفسد طبييته) .وهاا الييد يأتي في 04ديسمبر،
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وهو حتبا بتجديد ال يول واإلنتدار يلى اليونانيين .ولال اانت خياالت الي ود في هاا اليوم أن يييد المسيح

هاه اإلنتدارات وي زم الرومان  .هاا الييد ي ير في م ذاريات سياسية فمنوا أن المسيح يبيل هاا .والي ود
أمورهم الدينية اانت متداخلة م األمور الوطنية.

إلى متى تعلق أنفسنا= هم في ييد التجديد تلت ب خياالت م بأن يييد المسيح أمجاد الموابيين .ولال ألحوا يليه
أن يوشف ين

ده ويمس راية القاصد المحرر .ف م اانوا يلى ستيداد أن ي وروا ضد الرومان وراءه حتى

لى الموت ولكن م لم يوونوا يلى ستيداد للتوبة وتجديد حيات م .هى ليرة وطنية وليست ليرة روحية .ولو

المسيح أجاب يلى ساال م بأنه هو المسيح لقالوا حررنا من الرومان ،ولو قا ال أنا لست المسيح لكان ااذب.
فبينما أجاب بوضو للسامرية وللمولود أيمى أنه بن هللا ،لم يجب هنا بوضو و ال حدثت ثورة ضد

لال

الرومان.

تيليق يلى دية (:)11

المل أنطيوخو بيبانيوس اليوناني الاي حوم الشام سنة 011-011ق.م .ستولى يلى أور ليم وخرب ا وقتل

 11111ي ودي وباع  11111دخرين يبيداً ،وذبح خنزيرة يلى باب ال يول لينجسه واان يقتل من ال يأكل

ال نزير أو ي تن طبله .ولما قامت ثورة الموابيين ت لدت من حوم اليونان وط رت ال يول .واان ييد التجديد

تااا اًر ل اا التط ير.
اس ِم أَِبي ِهي
َع َمُل َها ِب
ال َّال ِتي أََنا أ
َع َم
َج َاب ُه ْم َي ُسو ُعِ«:إِني ُنقْل ُ َل ُك ْم َوَل ْس ُت ْم ُت ْؤ ِمُنو َن .اَأل
آية ( يو21" -:)21 :14أ
ْ
ْ
َ
ْ
ُ
َ
َت ْش َهُد لِي" .
كالم المسيح سيوون دينونة لمن يرفض ،فكالمه اان مسنوداً بأيماله ،وال ا تش د بأنه من يند اآلب فال دايي

أن يتكلم اآلن ج اًر .ومن يرف ه سيدان ،لكن م يريدون مسيحاً بحسب فكرهم (لو .)10:11السيد وض يده يلى
المشولة ف م ال تنقد م الميرفة بل اإلرادة أن يامنوا.

اآليات (يو26" -:)21–26 :14و ِ
لكَّن ُك ْم َل ْس ُت ْم ُت ْؤ ِمُنو َن أل ََّن ُك ْم َل ْس ُت ْم ِم ْن ِخَر ِافيَ ،ك َما ُنقْل ُ َل ُك ْمِ 22 .خَر ِافي َت ْس َم ُا
َ
صوِتي ،وأََنا أَع ِرُفها َف َت ْتبع ِني21 .وأََنا أ ِ
َحٌد ِم ْن َي ِدي" .
يها َحَياة أََب ِدَّيةَ ،وَل ْن َت ْهلِ َك ِإَلى األََب ِدَ ،والَ َي ْخ َ
ْ
ط ُف َها أ َ
َْ
ُعط َ
ْ َ
َ
َُ
َ
لكل نسان أذن روحية يسم ب ا صوت هللا "من له أُ ُذن للسم فليسم ما يقوله الرو للكناصو" (ر . )0، 1
وهاه األذان -:


ما تنش.ل بدوت هللا وتتمرن يلى تمييزه فتتيرف يليه بس ولة وتطييه ،هاالء قا ين م بولو الرسو

أن ل م "حواس مدربة" (يب. )01 : :

 و ما تنش.ل بمالهي الدنيا وال تيود تسم صوت هللا وال تطييه فاألذن الداخلية تسم ما يتوافق م ما
في القلب.
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وهاالء الي ود سلموا أنبس م وأذان م لمجد الدنيا ويالء أن الوطن ومحبة الما وحسدهم للمسيح وينادهم ،ل اا

ضيبت حاسة السم يندهم للحق اإلل ي .لال حين ظ ر المسيح لم يتيرفوا يليه ولم يب موه لال صاروا ليسوا
اع خ ر ف ي قد ختبرته لال
من خرافه .أما ال راف فتيرف رايي ا الاي يرياها ويقودها لمر س
تميز صوت رايي ا فتتبيه ،والشرط ل اا أن تكون منش.لة باهلل وب ال

تتبيه فال راف

نبس ا وليو بملاات وخطايا اليالم ،أما

الش وات فت.لق األذان الروحية ،وحتى لو سم اإلنسان ذو األذن الم.لقة فونه لن يطي .

ولنرى ماذا ييطي الرايي الدالح لمن يسم  ]0 -:حياة أبدية  ]1لن تهلك إلى األبد  ]0ال يخطفها أحد

ف و قادر أن يحبم ا.

ونالحظ أن ال راف تسم صوت المسيح رايي ا ،وتسم أي تامن وتقبل المسيح وتطييه .وتسم باألذن

الداخلية والحظ الترتيب  ]0تسما صوتي  ]1أنا أعرفها= أيطي ا من محبتي فتكتشف محبتي وتيرف ا ]0
فتتبعني.

تسما صوتي= هي ل ا يشرة م هللا ،تميز صوته ،تنبا رادته حتى لو ين ت.دب.

أنا أعرفها= هنا تأتي بمينى أنه يتحد ب ا فتكتشف محبته وال تريد أن تتراه فتتبيه .

فتتبعني= ين حب وثقة وخبرة فى محبته .وبالتالى ف ى تأتى بورادة حرة وليو بت.دب .وهنا يزداد ال بات في

المسيح واإلتحاد به أعطيها حياة أبدية .وهاه النبو ال تيود ت اف من الشيطان ف ي في يد هللا القوي ال
يخطفها أحد ولن تهلك إلى األبد.

لستم من خرافي= هو رأي أن ال نديب ل م في الحياة األبدية إلصرارهم يلى يدم اإليمان وليو ل م يار
لكبرياص م و وات م .ولكن من م من سم ودمن.

خرافي تسما صوتي .فداروا بنو هللا الحي وأبناء للملكوت .هاالء هم البسطاء.
21
ِ
ِ
ط ِاني ِإَّياها هو أَع َ ِ
ف ِم ْن َي ِد أَِبي" .
َن َي ْخ َ
َع َ
َحٌد أ ْ
طَ
َ َُ ْ
آية ( يو " -:)21 :14أَِبي َّالذي أ ْ
ظ ُم م َن اْل ُك ِلَ ،والَ َي ْقدُر أ َ
أبي الذي أعطاني إياها= "كانوا ل وأيطيت م لي" (يو .)1:01فالبريسيون يديون السيادة يلى الشيب ألن م

تسلموها من أباص م الاين تتلماوا يلى موسى .ولكن المسيح ُييلن هنا أن خرافه هو قد ستلم ا ممن هو أيمم
من موسى ،أي من اآلب أبيه .وهاه النبوس نتقلت من يد المال لى يد البادي لي لد ا .اإلبن خلق ا ،فبه اان

كل

( ..يو )0:0واآلب جتاب ا (يو )11:1وأيطاها لإلبن (هاه اآلية) ليجيل ا اإلبن جسده وهو رأس ا

(أف )01::وبجسده يييد ال

وع ل.ب (0كو )11:0:والرو ي بتنا في اإلبن.

ال يقدر أحد أن يخطف من يد أبى= الاين فداهم المسيح َّ
قدس م بالرو القدس وقدم م ل.ب (أف.)04-01:1
هاالء صاروا محبوظين في يد اآلب ال يستطي الشيطان أن يمس م .وهللا اآلب يحبظ أوالده بوساصل نيمته

الك يرة .ولكن هناك من يسقع إلست انته ب ديية ال طية ،فاهلل ال يحبظ اإلنسان ضد مشيعة اإلنسان ،ولكن من
يتمس بويمان في وساصل حماية هللا ونيمته ،تحبمه نيمة هللا .وال من هو من ريية المسيح تحبمه نيمة هللا

اآلب .ومن يتمس ب اه الويود بويمان سيشير باإلطمعنان والسالم.
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من يد أبى

المسيح هنا يربع بين يمله ويمل اآلب ليم ر الوحدة بين ما .فالمسيح أمام م نسان يادي ،ولم

يتدوروا أنه بن هلل  .لال يربع المسيح أمام م بينه وبين اآلب .فبى (دية  )14يقو أن اآلب يحبظ ال راف

ال يقدر أحد أن يخطف من يد أبى .ولكنه فى (دية  )11يقو أنه هو يحبظ ال راف

ال يخطفها أحد من يدى

 .ومن يقارن اآليتين يجد أن اآلب يحبظ ال راف والمسيح يحبم ا ذاً هم واحد .فكالهما ال يقدر أحد أن ي طف
من ما .فاآلب أيطاه النبوس ليحبم ا وي لد ا.

72
71
ِ
ِ
اآليات (يو74" -:)77–74 :14أََنا واآلب و ِ
َج َاب ُه ْم
احٌد»َ .ف َتَن َاو َل اْلَي ُه ُ
وه .أ َ
ود أَْيضا ح َج َارة لَيْر ُج ُم ُ
َ ُ َ
77
ِ
ِ
ود
َع َماال َك ِا َيرة َح َسَنة أََرْي ُت ُك ْم ِم ْن ِعْن ِد أَِبيِ .ب َسَب ِب أ ِ
َج َابهُ اْلَي ُه ُ
َي ُسو ُع«:أ ْ
َي َع َمل مْن َها َتْر ُج ُموَنني؟» أ َ
ِِ
ان َت ْج َع ُل َن ْف َس َك ِإلها»".
َج ِل َت ْج ِد ٍ
يفَ ،فِإَّن َك َوأَْن َ ِإْن َس ٌ
َج ِل َع َمل َح َس ٍنَ ،ب ْل أل ْ
ينَ«:ل ْسَنا َنْر ُج ُم َك أل ْ
َنقائل َ

أنا واآلب واحد= دية تش د بالهوت المسيح ،وأن اآلب واإلبن طبيية واحدة ،وهواا ف م ا الي ود الاين سميوا
فأرادوا رجم المسيح .والمسيح قا هاا في ختام االمه السابق ،أي أن يمل البداء والرياية والحبظ ويطاء الحياة
األبدية متكامل بينه وبين اآلب ،اآلب يريد واإلبن ينبا ويأتي بالمبديين ل.ب .هم ريية اإلبن واآلب يحبم م،

هي قوة واحدة هلل مشيعة ويمالً .فاآلب يحبظ والمسيح يحبظ ،نحن في يد المسيح اما في يد اآلب قارن دية

( )11،14نجد اآلب واإلبن يحبماننا .وهاا تيبير ين وحدة القوة اإلل ية .والي ود حين ف موا من االمه أنه

جيل نبسه ل اً لم يقل ل م أنتم ف متم االمي بطريقة خطأ .بل أكمل االمه ،ف و فيالً واحد م أبيه .وهنا نرى
أن الي ود ف موا ما لم يب مه األريوسيون وأم ال م من ود ي وه وأدفنتست وليرهم .من عند أبي= تأكيد أنه
واآلب ييمالن مياً .اآلب يريد واإلبن ينبا .أعماال كايرة= هاه األيما

تش د أن ا من يند اآلب .ألجل

تجديف= ذاً الي ود ف موا الكالم اما أراده المسيح تماماً .تجعل نفسك= تديي األلوهية.

70
س م ْك ُتوبا ِفي َنام ِ
وس ُك ْم :أََنا ُنقْل ُ ِإَّن ُك ْم آلِ َهةٌ؟ ِ71إ ْن
اآليات (يو " -:)76–70 :14أ َ
ُ
َج َاب ُه ْم َي ُسو ُع« :أََلْي َ َ
ِ َّ 76
ِ
ِ ِ
ِ
اآلب َوأَْر َسَل ُه
َن ُيْنَق َ
ين َص َار ْت ِإَلْي ِه ْم َكلِ َم ُة هللاَ ،والَ ُي ْم ِك ُن أ ْ
آل َه ٌة ألُولئ َك َّالذ َ
وبَ ،فالذي َنقَّد َس ُه ُ
ض اْل َم ْك ُت ُ
اْلعاَلمِ ،أ ََتُقوُلو َن َلهِ :إَّنك ُتج ِدف ،أل َِني ُنقْل ِ :إِني ابن ِ
هللا؟"
ُ
ُ َ َ ُ
ُْ
َ
ناموسكم المة ناموس تطلق يلى الي د القديم اله .وقد تطلق يلى أي جزء .ولكن األساس هو سبر الت نية،

ال
َنق َ
ِإَلى

ثم صارت يامة .المسيح هنا يستش د بمزمور ( .)11والوحي اإلل ي هنا ييطي صبة اآلل ة للمجم الاي

يجتم يلى أساس الحوم بولمة هللا (الق اة) وموسى ُسمى ل اً (خر .)01:1آلهة= ق اة يحومون بحسب
س
قاب أو ين موسى تيني أنه له سلطان يلى اآلخرين وهم تحت
كلمة هللا التي أيطاها ل م .و له حين تقا ين

ُيطى المة هللا ليييش ويحوم ب ا امديو من هللا (يب )1::هو في الناموس
أمره ،أي بمينى سيد .فالاي أ
ِ َ
الي ودي محسوب بدبة له من نحو الناس .وهاا يرف أن الناموس ،وأن له قيمة ل ية اي د هللا م الناس

حتى بالرلم من أن الناس أي الق اة نق وا ي د هللا (مز )1-0:11لال قيل ين م "م ل الناس تموتون" أي

بسبب خطيت م يبقدون مي ار الحياة األبدية .وسيوونون م ل الشيطان "كأحد الر ساء تسقطون" ورد المسيح يلى
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الي ود ييني ن اان الق اة األ رار الاين صارت لي م المة هللا قيل ين م دل ة فلماذا ينكرون يليه اللقب (بينما

هو المة هللا لكن م ال يدرون) .والمسيح ست دم أي اً من المزمور قوله وبنو اليلي الكم فلماذا ينكرون يليه
قوله إني إبن هللا .والناموس ب اه اآليات "ألم أقل نكم دل ة ..وبنو اليلي تديون" سبق وم د لألذهان موانية
ديوة نسان هو يسوع المسيح لحمل صبة الالهوت .وأيطت لإلنسان الاي هو أنا وأنت أن نكون أوالداً هلل.
وقو الكتاب ين البشر أن م بنو اليلي اما قيل ين أوالد يث أن م أوالد هللا بنو هللا (ت  ،)0:1هي بنوة

نسبية .وبمقارنة قو المسيح أنا واآلب واحد وأنه بن هللا قا الي ود للمسيح وأن إنسان تجعل نفسك إلها .ب اا

نرى بن هللا المساوي له  ،والواحد ميه في جوهره  ،وقد صار نساناً لييطينا التبني هلل يوضاً ين اليبودية.
الذي نقدسه= خدده وارسه وأرسله لبداء اليالم .ومما ي بت تساوى اآلب واإلبن قو المسيح "ألجل م أقدس أنا
ذاتى" (يو . )04 : 01فاإلبن له نبو السلطان.
72
ِ 71
َع َم ُلَ ،فِإ ْن َل ْم
ال أَِبي َفالَ ُت ْؤ ِمُنوا ِبيَ .ولك ْن ِإ ْن ُكْن ُ أ ْ
َع َم ُل أ ْ
اآليات (يوِ " -:)71–72 :14إ ْن ُكْن ُ َل ْس ُ أ ْ
َع َم َ
َن اآلب ِفي وأََنا ِف ِ
ُت ْؤ ِمُنوا ِبي َف ِ
آمُنوا ِباألَعم ِ ِ
يه»".
ال ،ل َك ْي َت ْع ِرُفوا َوُت ْؤ ِمُنوا أ َّ َ َّ َ
َْ
الرب يسوع هنا ينتقل من اإلقناع البكري حينما لجأ لتبسير (مز )11لى اإلقناع اليملي ،أي ليحوموا يليه من

أيماله .فأيماله واضح أنه ييمل ا باآلب (يو .)11:0:ولكن المسيح ُيطوب من يامن بوالمه فقع دون ر ية
الميجزات (يو" )14:11طوبى لمن دمن ولم يرى" والتالميا صاروا أنقياء بسبب الكالم (يو .)0:0:وهم دمنوا

بسبب الكالم (يو )1:01واليجيب أن الي ود حين يدن المسيح دية يطلبون منه االماً (قل لنا ن انت أنت
المسيح  )11و ن تكلم يطلبون دية ( . )01:1وهواا داصماً يقبون الموقف المياكو.
آمنوا باألعمال= أي صدقوا أن ا من يند اآلب .ولو اإلنسان حسن النية سيادي يمانه باأليما لى يمانه
بش ص المسيح وأن اآلب فيه وهو في اآلب .اإليمان باأليما سييطي ستنارة وويي داخلي تادي لإليمان

بش ص المسيح تعرفوا وتؤمنوا أي يمان يقيني يدل لى درجة أن الش ص يوون امن يرى.

فآمنوا باألعمال هاه موج ة لنا نحن أي اً .والحظ أيما هللا فى ال ليقة.

ن وكت فى قدرة هللا ويممته ،وايف يمل اليالم وضبطه ا ابع للكل ،وايف جيل لكل  .حداً ال
يتيداه ،ف ل ُي ط .مي أنت  .ذ نحن ميرضون أن َنش ِ م ال تجربة أو ضط اد أن هللا ال يستطي أن

يحمينا .وهاا خطأ فمن يحبظ الكون هل هو لير قادر أن يحبم ويداف ين

بل يوبى ان تاار أيما هللا مي فى الماضى  ،ثم سأ نبس  ..اذاً لماذا أ

ن اان هاا فيه خال

و ذا وكت فى محبة هللا ولبرانه ل  ،أنمر ليمل المسيح يلى الدليب ألجل .
و ذا وكت فى أن هللا يحرم من .

لدالح خال

نبس (رو.)01:1

ت يته تأمل فى الاى با

فى استمرار ريايته؟!

نبس .

بنه ين  ،ايف ال ي ب ما تطلبه ن اان

و ذا وكت فى أن هللا فى مجده ال يشير ب ويتيالى يلي (وهاا حقه) وال ي تم ب وب الم  ،فأنمر لمن ت

وتجسد وتألم ألجل  ...وهواا .أنمر أليما هللا فتامن وينت ى الش فى داخل .
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71
طَلبوا أَيضا أ ْ ِ
وه َف َخَر َج ِم ْن أَْي ِد ِ
يه ْم"،
آية ( يوَ " -:)71 :14ف َ ُ ْ
َن ُي ْمس ُك ُ
لحاح م يلى قتل المسيح يم ر مدى ال يق الاي أَل َّم ب م بسبب الحق الماهر في حياته وأيماله .وألن سايته

لم تكن قد جاءت اانت يدهم تيجز ين اإلمساك به.

ان َّال ِذي َكان يوحَّنا يع ِمد ِف ِ
ِإَلى اْلم َك ِ
يه أ ََّوال
َ ُ َ َُ ُ
َ
ِ
ِ
ان
وحَّنا َع ْن ه َذا َك َ
َواح َدةَ ،ولك ْن ُك ُّل َما َنقاَل ُه ُي َ

اآليات (يوَ 04" -:)02–04 :14و َم َضى أَْيضا ِإَلى
01
ِ ِ
وحَّنا
َو َم َك َث ُهَن َ
اقَ .فأ ََتى ِإَلْيه َكا ُيرو َن َوَنقاُلواِ«:إ َّن ُي َ
02
ِ
ِ
ًّ
اق" .
آم َن َكا ُيرو َن ِبه ُهَن َ
َحقا»َ .ف َ
هنا ييود يوحنا اإلنجيلى وياار ادة الميمدان ين المسيح ،وأن ا اانت م أيماله سبباً في يمان البيض.
َعْب ِر األُْرُد ِن
آية
َل ْم َي ْف َع ْل َ

وبسبب دة مقاومة الي ود ذهب المسيح لى يبر األردن لي بف من ليم م ،وهناك بييداً ين مقاومة الي ود
والبريسيين دمن به ا يرون .وبالد يبر األردن هي بالد بيرية (هي مملكة األردن حالياً) (مت +0:04مر)0:01

وهناك تقاطرت حوله الجموع تستم ليه وذل بسبب

ادة الميمدان له ،والتي اانت ال ت از تمأل أسماي م

وقلوب م .ومما زاد من قوة أيما المسيح أن يوحنا الميمدان لم يون ييمل أيماالً يجازية .فالجماهير قارنت

المسيح بميجزاته م الميمدان الاي لم ييمل ميجزات ف منت .وهاا الكالم يم د أليمم دية صني ا المسيح وهي
قامة ليازر ،والتي م د ب ا الرب إلستيالن سلطانه يلى الموت والحياة بالقيامة من األموات .وهناك في بيرية

تااروا ال نبوات الميمدان التي تحققت والتي ستتحقق بالدليب "هوذا حمل هللا الاي يحمل خطية اليالم".
ذاً :يوحنا لم يفعل آية واحدة= هاه تيني -:
 ]0المسيح أف ل من يوحنا.

 ]1يوحنا

د للمسيح.
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عودة للجدول

(إنجيل يوحنا)(اإلصحاح الحادى عشر)

اإلصحاح الحادى عشر
مقدمة ألسبوع األالم

ملخص سريا لألعياد اليهودية
(لمزيد من التباصيل يراج ال)10

تنقسم األيياد الي ودية لى مجمويتين (أنمر ال ريطة في الدبحة القادمة)

المجموعة األولى:

عيد الفصح

 10نيسان

عيد الفطير ويستمر  2أيام

 21-11نيسان

عيد الباكورة
عيد الخمسين

(أو عيد األسابيا أو البنطقستي)

 16نيسان
6سيوان (بعد  2أسابيا من

الفصح أو اليوم الخمسون منه)

المجموعة الاانية:

عيد رأس السنة (أول الشهر السابا)

 1تسرى

يوم الكفارة

 14تسرى

عيد المظال (2أيام ثم ثامن يوم العيد)

 22 ،21-11تسري

وب اا يوون يدد األيياد الرصيسية  1أيياد ورقم  1هو رقم اامل .فاهلل يريد أن تكون حياتنا ال ا أف ار وأيياد.

الحياة م هللا هي فر وليست ضيق وحزن.
واان

ر تسرى هو أو

البدح وهو يأتي في

ور السنة .وأو يوم في هاا الش ر هو ييد رأس السنة .وبيد أن أسو هللا ييد

ر نيسان .طلب الرب أن يوون

ر نيسان،

ر ييد البدح هو أو

وبالتالي صار هناك للي ود تقويمين .األو هو التقويم أو السنة المدنية وأو

هو التقويم أو السنة الدينية وأو

ور السنة.

ورها تسري /مو  .. ..وال اني

ورها نيسان /زيو /سيوان .. ..والرب طلب هاا لكي ياار الي ود داصماً

خروج م من أرب اليبودية .وأن حريت م التي حدلوا يلي ا هي بداية جديدة لحيات م م هللا .وتست دم السنة
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المدنية في األمور السياسية والمدنية والزرايية ،ولكن ال ما ي ص األمور الدينية اانوا يست دمون فيه السنة

الدينية.

المجموعة األولى :من األيياد تم ل يمل المسيح يلى األرب حتى تأسيو الكنيسة يوم ال مسين فالبدح يم ل
الدةةلب والبةةاكورة تم ةةل القيامةةة ،فقيامةةة المسةةيح اانةةت بةةاكورة ال ارقةةدين .وال مسةةين (وتينةةي باليونانيةةة البنطقس ةتي)

تم ل حلو الرو القةدس يلةى الكنيسةة يةوم ال مسةين .وتأسةيو الكنيسةة اةان يةوم حلةو الةرو القةدس .واةون أن

ييةةد البطيةةر يسةةتمر 1أيةةام ف ةةاا

ةةارة ألن انيسةةة المسةةيح التةةي أسس ة ا هةةي انيسةةة طةةاهرة فةةال مير يشةةير للشةةر

ويشير أي ا ألن ال من دمن بالمسيح يليه أن يحيا فى البر  .ويشر هةاا تمامةاً اآليةات التاليةة (0كةو+1-1::

0كو.)10-11:0:

المجموعة الاانية :من األيياد تم ل حياة الكنيسة يلى األرب وج ادها ولربت ا حتى تنيم بالراحة في السماء.
وهي تبدأ بييد ال تاف وهو ناار لكل فرد في الكنيسة أن يقدم توبة ويجاهد في حياته ويوم الكبارة هو يوم

الدوم والتالل ،اليوم الاي يشير للدليب وهواا ينب.ي أن نحيا في ج اد وندلب أهواصنا م

واتنا

(لل .)11:: +11:1أما ييد المما الاي يق ون فيه 1أيام في مما ف و يشير ل.ربتنا في رحلة هاه الحياة
يلى األرب .ثم في اليوم ال امن أف ار يميمة

ارة ألبديتنا.
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-1

عيد الفصح

كلمة فدح بيسح باليبرية أو بس ة وتيني يبور ف و تااار يبور المالك الم ل في أرب مدر ونجاة أبوار

الي ود ثم يبورهم من أرب اليبودية لى الحرية .واانوا يأخاون ال روف يوم 01نيسان ويوجد تحت الحبظ حتى

 01نيسان ويابحونه في اليوم الراب يشر بين اليشاءين (بين الساية  0والساية  :ظ اًر ..أو بين الساية 0
ووقت حلو الملمة) .واان ا يرون من الي ود يأتون من الشتات ويندبون خيام م يلى جبل الزيتون ،ومن هنا
ندرك حتبا الناس ال اصل يند دخو المسيح لى أور ليم .وصار

ر نيسان أو

ور السنة ألن ددم ال اني

أي المسيح بدليبه قد بدأ ال  .جديداً (1كو( .)01::وواضح أن البدح يشير للدليب) .ولقد َّ
قدر
يوسيبوس المارخ الي ودى أن يدد المحتبلين بالبدح اان يقدر بحوالى  0 - 1مليون ص من ال أنحاء
ارب.
-2

عيد الفطير:

المسيح بدليبه أسو انيسته لتكون طاهرة ال ييب في ا وال ل ن (أف )11 ،1:::ويلينا امامنين مات
المسيح ينا ،أن نق ي أيام لربتنا وقد يتزلنا الشر (0كو +00::خر .)0::01واان رم اًز ل اا يأتي ال رجل
ي ودي ليلة البدح ويبتش في منزله ويبحث ين أي قطية خبز م تمر لييزل ا بييداً ين منزله .ومينى هاا أنه

رمز
بيد أن ُذب َح المسيح ألجلي فكيف أرضى وأسمح بوجود خطية في حياتي .وهاا لمدة اليمر اله (1أيام اً
للكما  ،ال الحياة) والي ود اانوا يب مون ا أن م خرجوا من مدر وحملوا يجين م الاي لم ي تمر (خر.)01:01
وهواا نحن ذا أردنا أن نيبر من اليبودية للحرية يلينا أن ال ن

ونت لى ينه.
-7

أي ر في قلوبنا أو أن نيزله لو ُوج َد

عيد الباكورة

راج خريطة األيياد لتجد أن ها ا الييد يوافق حداد الشيير .وقد رتبع ييد الباكورة م ييدي البدح والبطير

وييد ال مسين .فييد الباكورة يحتبل به خال أيام ييد البطير ويأتي ييد ال مسين بيده ب مسين يوماً .وييتبر
أو األيياد الزرايية .وطقو الييد اان لتقديم الشور هلل واهب ال يرات .واان ثال

يوخ من مجم السن دريم

ي رجون للحقو المجاورة ليأتوا بأو حزمة من المحدو ويقدمون ا لل يول ،وبتقديم ا لل يول يتقدس ال

الحداد .فبتقديم الباكورة يوون هللا أوالً .وهاه الحزمة تم ل

ص السيد المسيح الاي َّ
قدم حياته تقدمة سرور

ل.ب لكي يبارك ال الحداد أي الكنيسة .اان هو حبة الحنطة التي سقطت في األرب لتأتي ب مار ا يرة

(يو .)11:01ونالحظ أن الباكورة اانت تقدم من الشيير أكل البقراء والمساكين فالمسيح جاء ليرف المسوين.

صل َب فيالً يوم الجمية وتوافق هاا م تقديم خروف البدح بل هم صلبوه وتراوه في
واما سنرى فون المسيح ُ
حراسة الجنود الرومان ،وذهبوا ليأكلوا البدح ( 01نيسان) وفي اليوم ال الث ( 01نيسان) بينما اان الي ود
يتبادلون الت نعة بييد الباكورة .اان التالميا يتبادلون الت نعة بقيامة المسيح باكورة الراقدين أو باكورة القاصمين من
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الموت .فالمسيح بقيامته أظ ر أنه هو الباكورة الحقيقية ف و قام يوم ييد الباكورة .ونالحظ أن الشيب حتبل
بييدي البدح والبطير في البرية ولكن ييد الباكورة حتبلوا به ألو مرة بيد أن دخلوا األرب .فييد الباكورة أي

القيامة البد وأن تكون في األرب الجديدة والسماء الجديدة.

موت المسيح اان رمزه البدح ف و فدحنا الاي مات لي لدنا من نساننا اليتيق أو من خميرة البساد التي

تسللت لينا ويحولنا لى فطير ،وقام من األموات لي بنا نحن أي اً فيه القيامة (كو0 +0::0كو )11:0:ورفينا

لح ن أبيه لنحيا في السماويات (أف )1:1ونالحظ أن هاا الييد أي اً هو ال الث في األيياد .وهو ثالث يوم

البدح فرقم  0يشير للقيامة.
-0

عيد الخمسين:

هاه المجموية من األيياد هي وحدة واحدة (فدح /فطير /باكورة /خمسين) رم اًز لوحدة أخرى هي (الدلب/
القيامة /تقديو الكنيسة /حلو الرو القدس) وقد سمى هاا الييد بييد األسابي ألنه يأتي بيد 1أسابي من

الباكورة (خر +11:01تث .)01:01اما ُديى ييد ال مسين وباليونانية البنطقستي (أع )0:1وقد حل الرو
َ
القدس يلى التالميا يوم ال مسين فيالً (راج أي اً أع .)01:11وهاا الييد هو أي اً ييد زرايي االباكورة
ويسمى ييد الحداد (خر )01:10ذ يأتي في ختام موسم الحداد بيد ن ق القمح .ونسميه ييد تأسيو

الكنيسة فبي هاا اليوم حل الرو القدس يلى الكنيسة لياسس ا وبيمة بطرس دمن 0111نبو وبدأ الحداد .لقد

ماتت حبة الحنطة وقامت وبدأت تأتي بال مر الك ير (يو )11:01واان بالنسبة للي ود لاية هاا الييد هو تقديم

الشور هلل بمناسبة حداد القمح.
-1

عيد الهتاف:

هو ييد بداية السنة المدنية ،وبداية الش ر الساب من السنة الدينية واانوا يحتبلون به بال تاف في األبواق من

الدبا لل.روب .والبوق يستيمل في اإلناار أو الديوة للحرب .والكنيسة تست دم المة هللا في اإلناار وللديوة
للج اد ضد ال طية .ومن يسم ويتوب يبدأ حياة جديدة (رمزها السنة الجديدة) فالتوبة ميمودية ثانية.
-6

عيد الكفارة (يوم الكفارة):

رمز ليوم الدليب .وتأتي تباصيله في (ال )01هو يوم تالل ودموع.
-2

عيد المظال:

هو ييد مبر ب يق .فمن يزرع بالدموع (يوم الكبارة) يحدد باإلبت اج .ومن يتالل أمام هللا ويحيا في لربة في

هاا اليالم ( 1أيام المما ) .يحيا في فر هو يربون أف ار األبدية (اليوم ال امن ورقم  1يشير لألبدية) .
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مساء اليوم صباح اليوم

التوقيت بحسب ما ايتدنا يليه اآلن

يوم الفصح

يوم الباكورة

أول أيام الفطير

فاليوم يبدأ بالدبا وينت ي بالمساء

األحد

االثنين

ال الثاء

األربياء

ال ميو

الجمية

السبت

األحد

4

01

00

01

00

01

0:

01

01/4

00/01

01/00

00/01

01/00

0:/01

01/0:

01/01

األحد

االثنين

ال الثاء

األربياء

ال ميو

الجمية

السبت

األحد

01

00

01

00

01

0:

01

01

دخول أورشليم
أحد الشعانين

المسيح يؤسس
سر اإلفخارستيا

يوم الصليب

أيام شهر نيسان في أسبوع آالم السيد
المسيح
يوم القيامة

التوقيت بالطريقة الي ودية .وفي ا اليوم يبدأ من مساء اليوم الاي يسبقه
(نبو طريقة انيستنا فاليوم يبدأ من يشية اليوم السابق)
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تحديد يوم الفصح في أسبوع آالم السيد المسيح
(كتاب األسرار السبعة .حبيب جرجس)
هناك رأيين في تحديد يوم البدح في أسبوع دالم السيد المسيح-:

األول :أنه اان يوم ال ميو .وأن يوم ال ميو في ذل األسبوع اان يوم  01نيسان في تل السنة .وأصحاب
هاا الرأي هم الكنيسة الكاثوليوية وبحسب هاا الرأي يقولون أن السيد المسيح حتبل بالبدح م تالمياه يوم

مساء ثم أسو سر اإلف ارستيا .ولما اان بحسب الطقو الي ودي أنه يمن ست دام البطير بتداء من
ال ميو
ً
هاه الليلة ولمدة أسبوع ،ف م يست دمون البطير في سر اإلف ارستيا ستناداً يلى أن المسيح است دم البطير .وهم
يستندون في ذل يلى ما جاء في أناجيل متى ومرقو ولوقا" .وفي أول أيام الفطير" تقدم التالميا لى يسوع

قاصلين له "أين تريد أن نيد ل لتأكل البدح" (مت +04-01:11مر +01:01لو .)1 ،1:11ويستندون يلى

قو متى ومرقو وفي أول أيام الفطير .ويلى قو لوقا وجاء يوم الفطير.

الااني :أن يوم البدح اان يوم الجمية  01نيسان أي أن الي ود صلبوا المسيح وذهبوا ليأكلوا البدح .وبالتالي
كان يوم ال ميو هو  00نيسان قبل البدح ،ويوون ما قدمه المسيح في سر اإلف ارستيا هو خبز

-0
-1

م تمر وليو فطي اًر .وهاا الرأي هو رأي انيستنا األرثوذاسية والدليل يلى ذل .
(يو )11-0:00أما يسوع نقبل عيد الفصح ..ثم ياار حادثة لسل األرجل ف نا يدر يوحنا بأن اليشاء
الرباني ولسل األرجل اانا قبل البدح.

(يو )00-0:01ثم نقبل الفصح بستة أيام أتى يسوع ..يشاء بيت ينيا ف اا اليشاء اان قبل البدح بستة
أيام .وهاا اليشاء اان يوم السبت ألن في دية ( )01يقو وفي ال.د (أي األحد) دخل يسوع أور ليم يوم

أحد الشيانين .وبالتالي يوون البدح قد تحدد أنه يوم الجمية.

-0

(يو )11:01ثم جاءوا بيسوع من يند قيافا لى دار الوالية ..ولم يدخلوا هم لئال يتنجسوا فيأكلون الفصح.

-1

مساء.
(يد .)00-1:4وهاا يد أن فدح الي ود لم يون قد بدأ في يوم الجمية صباحاً واانوا سيأكلونه
ً
(مت )11-11:11وفي الغد الذي بعد االستعداد..

ذاً الي ود لم يدخلوا دار الوالية صبا الجمية لعال يتنجسوا ألن الاي يأكل البدح يجب أن يوون طاه اًر

(مر )10 ،11:0:ولما اان المساء ذ اان االستيداد
(لو ):1:10واان يوم االستيداد والسبت يلو .

-:

فما هو هاا االستيداد؟ هو االستيداد للبدح اما أوضحه (يو.)11 ،01 ،00:04

أحداث شراء الي ود ور ساء الك نة لحقل الب اري (مت .)1-1:11و راء يوسف الكتان لتكبين المسيح

(مر +11:0:لو ):0:10وتس ير سميان القيرواني ليحمل صليب المسيح (مر +10:0:لو )11:10ال
يمون أن تتم ويوون البدح قد دخل فبي البدح يمتن البي والشراء والتس ير .واال

نسم أن سميان

القيرواني اان دتياً من الحقل وهاا ال يجوز في البدح.
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(يو ..)00:04ألن يوم ذلك السب

-1

كان عظيما ..فالسبت اان يميماً بسبب وقوع البدح فيه .وفي هاه

اآلية أي اً نرى أن يدر الجمية حين موت المسيح يلى الدليب اان استيداد البدح ال يوم البدح.
(مت +11-0::11مر +0: ،1:0:لو )01:10نرى في ا أن بيالطو اان يطلق للي ود أسي اًر في الييد

-1

وأنه أطلق باراباس لهم يوم الجمعة ومن هاا نب م أن البدح لم يون قد حل بيد .فالعادة أن يطلق األسير

نقبل أن يحل يوم الفصح.

-1

(يو .)14-11:00بيد اللقمة دخله الشيطان ..يسوع قا له اشتر ما نحتاج إليه للعيد .فواضح أن وقت

-4

(مت +:-0:11مر )1 ،0:01نرى هنا أن ر ساء الك نة اهتموا بأن يتم صلب المسيح نقبل العيد لعال يق

تأسيو سر اليشاء الرباني لم يون البدح قد حل بيد.
.ب في الشيب المجتم من ال ناحية.

-01

الكلمة المستخدمة في األناجيل ين ال بز هي آراطوس وتشير لل بز الم تمر (مر.)11:01

-00

ن سر اإلف ارستيا لم يتمم منا األزمنة الرسولية ال ب بز م تمر.

الرد على الرأي األول:

من يقو أن البدح اان يوم ال ميو يستند يلى قو متى ومرقو "وفي أو أيام البطير .وقو لوقا وجاء يوم

البطير .وقو لوقا يس ل الرد يليه ف و ال ييني سوى ولما قترب يوم البطير فاألمور المقرر وقوي ا في وقت
ميين يقا ين ا جاءت أو بل.ت ذا اان الوقت قريباً جداً .ويوون ما قدده لوقا أن البدح صار قريباً يلى

األبواب.

أما قو متى ومرقو وفي أول أيام الفطير .نجد أن المة أو باليونانية هي "بروتي" وتيريب ا أول ولكن ا تيني

أي اً نقبل .ويحد

هاا في ل.تنا اليربية أن المة أو تيني قبل (م ا أو من أمو قبل أمو) وب اا يدبح

قو متى ومرقو بحسب هاا المب وم "وقبل البطير " ..والبدح الاي أراده م لدنا هو ليو البدح الي ودي بل
هو البدح الجديد .الاي قا ينه

وة

ت يت أن دكل هاا البدح ميوم قبل أن أتألم (لو )0::11والاي قا

ينه "هاا هو دمي الاي للي د الجديد" (مت .)11:11ف ل اان السيد يشت ي أن يأكل البدح الي ودي ،وهو قد

أكله مي م مرات من قبل؟! بل هو اان يشت ي أن ييطي م جسده ودمه فدحاً جديداً بي د جديد ليوحدهم به
ويوون ل م حياة ،بل يشت ي أن يومل هاا بوصول م للسماء لو ]01:1:بالقط فالمسيح اان ال يشت ي أن ياار

ال روج من مدر أو يأكل لحم خراف ،بل هو يريد أن ييطي تالمياه سر الحياة جسده ودمه مأكل حق ومشرب
حق (يو .):::1هو

ت ى أن يوشف لتالمياه سر البدح الكبير الحقيقي.

مما سبق نرى تطابق راص بين األيياد الي ودية وما حد

في هاا األسبوع-:

وصل َب م ذبح م ل روف البدح وقام يوم الباكورة ف و
فالمسيح دخل أور ليم م ختيارهم ل روف البدح ُ
باكورتنا .والرو القدس حل يوم ال مسين يوم ييد الحداد ،يوم تأسست الكنيسة ودمن  0111بيمة واحدة

لبطرس.
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ترتيب أحداث أسبوع اآلالم
يوم السب

قامة ليازر

ذهاب يسوع لى مدينة فرايم

(يو)11-0:00

(يو):1-11:00

مريم تدهن يسوع بالطيب في بيت ينيا (مت +00-1:11مر +4-0:01يو)00:01-:::00

ملحوظــة :تحتبةةل الكنيسةةة األرثوذاسةةية بوقامةةة ليةةازر فةةي يةةوم السةةبت وتسةةميه سةةبت ليةةازر ،بينمةةا أن الميتقةةد أن
المسيح أقام ليازر قبل يوم السبت بيدة أيام .وهاا يت ح من (يو .):1-11:00ولكةن الكنيسةة تب ةل
االحتبا به قبل أسبوع اآلالم ويوم أحد الشيانين مبا رة .فوقامة ليازر اانةت السةبب المبا ةر السةتقبا

الجمةةاهير الحافةةل للمسةةيح يةةوم األحةةد (يةةو .)01 ،01:01واانةةت السةةبب المبا ةةر ل يةةاج ر سةةاء الك نةةة
و صرارهم يلى اإلسراع بقتل المسيح بل وقتل ليازر أي اً حتى ال ياهب الناس وراءه ويامنون به.

يوم األحد أحد الشعانين

دخو المسيح أور ليم في مواب يميم

(مت +00-0:10مر +00-0:00لو +11-14:04يو)04-01:01
طلب اليونانيين أن يروا يسوع

(يو)01-11:01

يوم االثنين

جرة التين لير الم مرة (مت +]11-11 ،04 ،01:10مر)]11-11 ،01-01:00

تط ير يسوع لل يول للمرة ال انية

(مت +01-01:10مر +04 -00:00،0:لو +11-1::04لو)01 ،01:10

كانت المرة األولى في بداية خدمة المسيح (يو)01-01:1
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يوم الاالثاء
متى

مرنقس

لونقا

يوحنا

شجرة التين اليابسة

22-24:21

26-24:11

-

-

سؤال الرؤساء عن
سلطان يسوع

22-27:21

77-22:11

1-1:24

ثالثة أماال إنذار

10:22-21:21

12-1:12

11-1:24

ثالثة أسئلة يسألها
رؤساء اليهود

04-11:22

سؤال المسيح الذي ال
يرد عليه

06-01:22

نطق يسوع بالويالت
للكتبة والفريسيين

27

-

04-24:24 70-17:12

-

00-01:24 72-71:12

-

02-01:24 04-71:12

-

فلسا األرملة الفقيرة

-

00-01:12

0-1:21

-

رفض اليهود للمسيح

-

-

-

14-72:12

21 ،20
2 ،1:26

17
-

71-1:21
-

-

خطابه عن خراب
أورشليم وإنقضاء
الدهر

-

يوم األربعاء
1-7:26

2 ،1:10

6-1:22

-

16-10:26

11 ،14:10

-

-

بحسب تقليد انيستنا ف و يوم المشورة الرديعة لر ساء الي ود م ي وذا وهو يةوم يتة از يةرجح أن السةيد موةث
فيه في بيت ينيا.
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يوم الخميس خميس العهد
متى

مرنقس

لونقا

يوحنا

العشاء األخير

74-12:26

26-12:10

74-2:22

74-1:17

خطب المسيح الوداعية

71-71:26

71-22:10

71-71:22

77:16-71:17

صالته الشفاعية

-

-

-

12

74:26

26:10

06-71:22

1:11

يسوع في جاسيماني

06-76:26

02-72:10

-

-

يوم الجمعة الجمعة العظيمة
متى

مرنقس

لونقا

يوحنا

16-02:26

12-07:10

17-02:22

)12(،11-1:11

محاكمته أمام رؤساء

14:22-12:26

22-17:10

21-10:22

22-12:11

محاكمته أمام بيالطس

71-11 ،2:22

24-1:11

21-1:27

16:11-21:11

صلب يسوع

16-72:22

01-21:11

01-26:27

72-16:11

دفنه

61-12:22

02-02:11

16-14:27

02-71:11

تسليم يسوع والقبض
عليه*

اليهود*

*هةةاه األحةةدا

-

1:11

-

-

ال يموةةن تحديةةد مييادهةةا تمامةاً ،هةةل هةةو قبةةل منتدةةف الليةةل أو بيةةده .وبيةةض الكتةةب تنسةةب ا

ليوم ال ميو وبيض الكتب تنسب ا ليوم الجمية .وبحسب اتاب ترتيب قراءات أسةبوع اآلالم للكنيسةة القبطيةة

األرثوذاسية تق ميمم هاه األحدا

يوم ال ميو أي قبل منتدف ليلة الجمية.

يوم السب

الحراس يلى القبر (مت)11-11:11

يوم األحد يوم القيامة المجيدة
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يوم سب لعازر
إنقامة لعازر (يو)06-1:11

1
ُخ ِت َهــا.
ـازُرِ ،مـ ْـن َبْي ـ ِ َعْنَيــا ِمـ ْـن َنقْرَيـ ِـة َمـ ْـرَي َم َو َمْرَثــا أ ْ
ـان َم ِريضــا َو ُهـ َـو لِ َعـ َ
ـان ِإْن َسـ ٌ
اآليــات (يــوَ "-:)06-1:11وَكـ َ
2
ِ
يب ،ومسـح ْ ِرجَلي ِـه ِب َشـع ِرهاَ 7 .فأَرسـَل ِ
ِ
وها َم ِريضاِ ،ه َي َّال ِتي َد َهَن ِ َّ
ْ َ
ان لِ َع َازُر أَ ُخ َ
َوَكاَن ْ َمْرَي ُمَّ ،التي َك َ
الر َّب ِبط ٍ َ َ َ َ
ْْ
َْ
0
ُخ َت ِ ِ ِ ِ
ِ
س لِْل َم ْو ِتَ ،ب ْل
األ ْ
اسِيُدُ ،ه َوَذا َّال ِذي ُت ِحُّب ُه َم ِر ٌ
ال«:ه َذا اْل َمَر ُ
ض َلْي َ
ان إَلْيه َنقائَل َتْي ِنَ« :ي َ
يض»َ .فَل َّما َسم َا َي ُسو ُعَ ،نق َ
6
1
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ـث
ـان َي ُسـو ُع ُي ِح ُّ
ـب َمْرَثـا َوأ ْ
يض َم َك َ
ـه َم ِـر ٌ
ُخ َت َهـا َولِ َع َ
َج ِل َم ْجد هللا ،لَِي َت َمج َ
ـازَرَ .فَل َّمـا َسـم َا أََّن ُ
َّـد ْاب ُـن هللا ِبـه»َ .وَك َ
أل ْ
1
2
ِ ِ
ِحيَن ِئ ٍذ ِفي اْلمو ِض ِا َّال ِذي َك ِ ِ
ـك َنق ِ ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
ـه
ـال َل ُ
َ
َْ
ـال ل َتالَميـذه«:لَنـ ْذ َه ْب إَلـى اْلَي ُهودَّيـة أَْيضـا»َ .نق َ
ان فيه َي ْـو َمْي ِنُ .ث َّـم َب ْع َـد ذل َ َ
1
َّ ِ
ِ
ـاب َي ُسـو ُع«:أََلْي َسـ ْ
ـود َي ْطُلُبـو َن أ ْ
ـان اْلَي ُه ُ
ـوقَ ،وَتـ ْذ َه ُب أَْيضـا ِإَلـى ُهَن َ
َن َيْر ُج ُم َ
اآلن َك َ
التالَميـ ُذَ«:يـا ُم َعل ُـمَ ،
ـاق» .أ َ
َج َ
ِ 14
َحٌد َي ْم ِشي ِفي َّ
ات َّ
ـان
الن َه ِار الَ َي ْع ُاُر أل ََّن ُه َيْن ُ
اع ُ
ور ه َذا اْل َعاَلمَِ ،ولك ْن ِإ ْن َك َ
الن َه ِار ا ْثَن َت ْي َع ْشَرَة؟ ِإ ْن َك َ
ان أ َ
َس َ
ظُر ُن َ
11
النور َلي ِ ِ
ـازر ح ِبيبَنـا َنق ْـد َنـامِ .
ِ
َحٌد َيم ِشي ِفي َّ
لك ِنـي
اللْي ِل َي ْع ُاُر ،أل َّ
ال ه َذا َوَب ْع َـد ذلِ َ
ـال َل ُه ْـم«:ل َع َ ُ َ ُ
َن ُّ َ ْ َ
ـك َنق َ
س فيه»َ .نق َ
أَ ْ
َ
17
12
ِ
ـول َع ْـن َم ْوِت ِـهَ ،و ُه ْـم
أَ ْذ َه ُب ألُوِنق َ
ـام َف ُه َـو ُي ْشـ َفى»َ .وَك َ
اسِيُدِ ،إ ْن َك َ
ال َتالَمي ُذ ُهَ« :ي َ
ـان َي ُسـو ُع َيُق ُ
ظ ُه»َ .فَق َ
ان َنق ْد َن َ
11
10
ِ
ِ
ول َع ْن ُرَنق ِاد َّ
َك ْـن
َ
َجلِ ُك ْـم ِإِنـي َل ْـم أ ُ
ال َل ُه ْم َي ُسو ُع ِحيَنئ ٍذ َعالَ نَية« :لِ َع َازُر َم َ
اتَ .وأََنا أَ ْفَر ُح أل ْ
الن ْومَِ .فَق َ
ظُّنوا أََّن ُه َيُق ُ
16
ِ ِ
التوأَم لِ َّلتالَ ِم ِ
َّ ِ
ِ ِ
ُهَن َ ِ ِ
يذ ُرَفَق ِائ ِه« :لَِن ْذ َه ْب َن ْح ُن أَْيضا لِ َكي
وما الذي ُيَق ُ
اق ،ل ُت ْؤمُنواَ .ولك ْن لَن ْذ َه ْب إَلْيه!»َ .فَق َ
ال َل ُه َّ ْ ُ
ال ُت َ
ْ
12
ـام ِفـي اْلَقْبـ ِـرَ 11 .وَكاَنـ ْ َبْيـ ُ َعْنَيــا َنق ِر َيبــة ِمـ ْـن
ـه أَْرَب َعـ ُة أََّيـ ٍ
َن ُم َ
ـار َلـ ُ
ـه!»َ .فَل َّمــا أ ََتــى َي ُســو ُع َو َجـ َـد أََّن ُ
ـوت َم َعـ ُ
ـه َنقـ ْـد َصـ َ
أُور َشلِيم َنحو َخمس ع ْشرَة َغْلوة11 .وَك ِ
ِ
ِ
وهمـا ع ْـن أ ِ
ِ
َخ ِ
يه َمـا.
َ َ
اءوا ِإَلى َمْرَثا َو َمْرَي َم لُي َع ُّز ُ َ َ
َ
ُ َ َْ ْ َ َ َ
ان َكا ُيرو َن م َن اْلَي ُهود َنق ْد َج ُ
21
اس َت َمَّر ْت َج ِال َسة ِفي اْلَبْي ِ َ .فَقاَل ْ َمْرَثا ِلَي ُسـو َعَ«:يـا َس ِـيُد،
َن َي ُسو َع ٍ
َ 24فَل َّما َس ِم َع ْ َمْرَثا أ َّ
آت الَ َنق ْت ُهَ ،وأ َّ
َما َمْرَي ُم َف ْ
27
ِ ِ
َلو ُكْنـ ههَنـا َلـم يمـ ْ أ ِ ِ ِ 22
ـل مـا َت ْطُل ِ
ـال َل َهـا
َعَل ُـم أ َّ
ـب م َـن هللا ُي ْعط َ
اآلن أَْيضـا أ ْ
َخـي! لكنـي َ
هللا ِإَّي ُ
ُ
ـاه»َ .نق َ
يـك ُ
َن ُك َّ َ
ْ َ ُ ْ َُ
21
ـوق»َ 20 .نقاَلـ ْ َلــه مرَثــا«:أََنــا أَعَلــم أََّنــه ســيُقوم ِفــي اْل ِقي ِ ِ
يســو ُع«:ســيُقوم أَ ُخـ ِ
ِ
ـال َل َهــا
ُ َْ
َُ
امــة ،فــي اْلَيـ ْـومِ األَخيـ ِـر»َ .نقـ َ
ْ ُ ُ ََ ُ
ََ ُ
َ َ
26
ِ
ـوت ِإَلـى
آم َـن ِبـي َفَل ْـن َي ُم َ
آم َن ِبي َوَل ْو َم َ
ات َف َسَي ْحَياَ ،وُك ُّل َم ْن َك َ
ـان َحًّيـا َو َ
ام ُة َواْل َحَيا ُةَ .م ْن َ
َي ُسو ُع«:أََنا ُه َو اْلقَي َ
األَبـ ِــد .أ َُتـ ْــؤ ِم ِنين ِبهـــ َذا؟» َ 22نقاَلـــ ْ َلـــهَ«:نعـــم يـــا سـ ِــيد .أََنـــا َنقـ ْــد آمْنـــ أََّنـــك أَْنـــ اْلم ِســـيح ابـــن ِ
هللاِ ،
اآلتـــي ِإَلـــى
َ ُ
ُ َْ َ َ ُ
َ َ َ ُ ْ ُ
َ
َ
21
21
وق» .أ َّ ِ
ُخ َتهـا ِس ًّـراَ ،نق ِائَلـة«:اْلمعِلـم َنق ْـد ح َضـر ،وهـو ي ْـدع ِ
ـك
َمـا تْل َ
َ َ َ َُ َ ُ
اْل َعاَلمِ»َ .وَل َّما َنقاَل ْ ه َذا َم َض ْ َوَد َعـ ْ َم ْـرَي َم أ ْ َ
َُ ُ
َفَل َّما س ِمع ْ َنقام ْ س ِريعا وجاء ْت ِإَلي ِه74 .وَلم ي ُكن يسوع َنق ْـد جـاء ِإَلـى اْلَقري ِـة ،بـل َكـان ِفـي اْلم َك ِ ِ
ـه
َ ْ َ ْ َُ ُ
ـان َّالـذي الَ َنق ْت ُ
َْ َ ْ َ
ْ
َ َ
َ َ
َ َ
ََ َ
َ
71
ِ
ِ
ِ
ِ
ين َكـاُنوا م َع َهـا فـي اْلَبْيـ ُي َع ُّزوَن َهـاَ ،ل َّمـا َأر َْوا م ْـرَيم َنقامـ ْ َع ِ
وهـا
ِفيه َمْرَثاُ .ث َّم ِإ َّن اْلَي ُه َ
ـاجال َو َخَر َجـ ْ َ ،ت ِب ُع َ
ـود َّالـذ َ
َ َ َ
َ
72
ِ
ِِ
ـهَ ،خ َّـر ْت ِعْن َـد ِر ْجَلْي ِـه
اق»َ .ف َمْرَي ُم َل َّما أ ََتـ ْ ِإَلـى َحْي ُ
ـان َي ُسـو ُع َوَأَر ْت ُ
ينِ« :إَّن َها َت ْذ َه ُب ِإَلى اْلَقْب ِر لِ َتْبك َي ُهَن َ
ـث َك َ
َنقائل َ
77
ِ
َنق ِائَلة َل ُه«:يا سِيُدَ ،لو ُكْن َ ههَنا َلم يم ْ أ ِ
ـاءوا َم َع َهـا َيْب ُكـو َن،
آها َي ُسو ُع َتْب ِكيَ ،واْلَي ُه ُ
َخي!»َ .فَل َّما َر َ
ود َّالـذ َ
ْ
َ َ
ين َج ُ
ُ ْ َُ
76
71
70
ِ
ـال
الر ِ
اْن َز َع َج ِب ُّ
ـال َواْن ُ
اضـ َ
وح َو ْ
وه؟» َنقـاُلوا َل ُ
ـال«:أَْي َـن َو َض ْـع ُت ُم ُ
ظ ْـر»َ .ب َكـى َي ُسـو ُعَ .فَق َ
ـهَ«:يـا َسـيُدَ ،ت َع َ
طَر َبَ ،وَنق َ
72
ف َك َ ِ
ـل هـ َذا
ض ِمْن ُه ْم«:أََل ْم َي ْق ِدْر ه َذا َّال ِـذي َف َـت َح َعْيَن ِ
ود«:اْن ُ
ال َب ْع ٌ
َع َمـى أ ْ
اْلَي ُه ُ
ظُروا َكْي َ
ـي األ ْ
َن َي ْج َع َ
ان ُيحُّب ُه!»َ .وَنق َ
71
71
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ـال
أَْيضا الَ َي ُم ُ
اء ِإَلى اْلَقْب ِرَ ،وَك َ
ـارة َوَنق ْـد ُوض َ
ـان َم َغ َ
ـا َعَلْيـه َح َج ٌـرَ .نق َ
وت؟»َ .فاْن َز َع َج َي ُسو ُع أَْيضا في َن ْفسه َو َج َ
04
ِ
ــال َل َهــا
اس ِــيُدَ ،نق ْــد أَْن َــت َن أل َّ
ــه َمْرَثــا ،أ ْ
ــه أَْرَب َعــ َة أََّي ٍ
َن َل ُ
َي ُســو ُعْ «:ارَف ُعــوا اْل َح َج َــر!»َ .نقاَلــ ْ َل ُ
ُخــ ُ اْل َمْيــ َ«:ي َ
ــام»َ .نق َ
01
ِ
يسوع«:أََلم أَ ُنقل َل ِكِ :إن ِ
ان اْل َمْي ُ َم ْو ُضوعاَ ،وَرَف َا َي ُسو ُع َعْيَنْي ِـه
آمْن َتَرْي َن َم ْج َد هللا؟»َ .فَرَف ُعوا اْل َح َجَر َحْي ُث َك َ
َُ ُ ْ ْ
ْ َ
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02
ِ
ِ
ِ
َج ِـل
اآلب ،أ ْ
ـك ِفـي ُك ِـل ِح ٍ
ِإَلى َف ْو ُ
َش ُكُر َق أل ََّن َك َسم ْع َ لِيَ ،وأََنـا َعلِ ْمـ ُ أََّن َ
ـين َت ْس َـم ُا لـيَ .ولك ْـن أل ْ
ال«:أَُّي َها ُ
قَ ،وَنق َ
07
ِ
ِ
ِ ِ
ـازُرَ ،هُل َّـم َخ ِارجـا!»
ـيم«:لِ َع َ
ـال هـ َذا َص َـر َخ ِب َص ْـو ٍت َعظ ٍ
ه َذا اْل َج ْم ِا اْل َواقف ُنقْل ُ  ،لُِي ْؤ ِمُنوا أََّن َ
ـك أَْر َسـْل َتني»َ .وَل َّمـا َنق َ
00
ط ـةٍ ،ووجهــه مْل ُفـ ٌ ِ ِ ِ
طـ ٌ ِ ِ
ـوه
اه َو ِر ْج ـالَ ُه َمْرُبو َ
ـوه َوَد ُعـ ُ
ـال َل ُهـ ْـم َي ُســو ُعُ «:حُّلـ ُ
َف َخـ َـر َج اْل َمْي ـ ُ َوَيـ َـد ُ
ـوف بمْنــديلَ .فَقـ َ
ـات بأَ ْنقم َ َ َ ْ ُ ُ َ
06
يـ ْذهب»َ 01.ف َك ِايــرو َن ِمــن اْليهـ ِ ِ
َمــا َنقـ ْـوٌم ِمـْن ُه ْم
ـاءوا ِإَلــى َمـْـرَي َمَ ،وَن َ
آمُنـوا ِبـ ِـهَ .وأ َّ
ـود َّالــذ َ
َ َُ
َ َْ
ُ
ظـُـروا َمــا َف َعـ َ
ين َجـ ُ
ـل َي ُســو ُعَ ،
َفم َضوا ِإَلى اْل َف ِر ِ
ين َوَنقاُلوا َل ُه ْم َع َّما َف َع َل َي ُسو ُع" .
يسِي َ
َ ْ

َّ
قدم نجيل مرقو ميجزة قامة بنة يايرس وقدم نجيل لوقا ميجةزة قامةة بةن أرملةة نةايين .أمةا نجيةل يوحنةا الةاي
كتب بيدهم بحوالي ندف قرن أورد وحده هاه الميجزة التي تد يلى الهوت المسيح ،ف ي ميجزة خارقة لحدود
الطبيية واليقل .وبسبب هاه الميجزة هةاج السةن دريم وقةرروا قتةل المسةيح .وهةاا مةا هةتم نجيةل يوحنةا أن يم ةره،

ف ةةو الةةاي أورد ةةباء م ةريض بيةةت حسةةدا المشةةلو مةةن 01سةةنة و ةةباء المولةةود أيمةةى .والمسةةيح هنةةا لةةيو صةةان

ميجزات فقع بل هو ينده الحياة األبدية ،القيامة في سلطانه ،ف و ترك ليازر في القبر حتى أنتن ثةم أقامةه وهةاه

صورة مد.رة لقيامة األجساد في اليوم األخير .فالمسيح هو القيامة وهو الحياة فيوحنا يورد الميجزات التي ت بت
الهةةوت المسةةيح .و نجيةةل يوحنةةا يقةةدم لنةةا هةةاه الحيةةاة اآلن بشةةرط اإليمةةان (يةةو .)1: ،11::وهةةو الةةاي سةةييطي

القيامةةة فةةي اليةةوم األخيةةر (يةةو .)14 ،11::وهنةةاك ةةرط دخةةر لنةوا الحيةةاة يقدمةةه نجيةةل يوحنةةا وهةةو التنةةاو مةةن
جسد الرب ودمه (يو .):1:1ونرى في ميجزة ليازر

ص المسيح اإلنسان فةي بواصةه ،والمسةيح اإللةه فةي قوتةه

التي أقامت ليازر .ف و حقق مةا هةو لإلنسةان ومةا هةو هلل فةي دن واحةد .ف ةو هللا ظ ةر فةي الجسةد (0تةي.)01:0
ألم يقا "في ال ضيق م ت ايق ومالك ح رته خلد م" (أ . )4:10

وت ة الكنيسةةة هةةاه الميج ةزة فةةي بدايةةة أسةةبوع اآلالم الةةاي سةةينت ي بالقيامةةة ف ةةي تم ةةر أن القيامةةة فةةي سةةلطان

المسةةيح (يةةو .)01 ،01:01تةةاار القيامةةة قبةةل أن تةةاار موتةةه .ف ةةو الحةةي الةةاي و ن مةةات سةةيقوم ويقيمنةةا ميةةه.
-0

والمسيح صن  0ميجزات قامة من األموات وهي تم ر مستويات ال طية في حياتنا فال طية هي موت.
بن يايرس ....لم تكبن من دخلته ال طية حدي اً ..هاا يحتاج المة.

-1

إبن أرملة نايينُ ..ابن ولم ُيدفن بل ُ ي َ من ظ رت خطيته وسع الناس ..يحتاج لمسة.
لعازر ..........ابن ودفن وأنتن من أنتنت ال طية فيه ..يحتاج لدراخ الرب بدوت يميم.

-0

بن يايرس :ال طية مازالت في طور التبكير والت طيع ل ا.

-0

لعازر :ال طية صارت يادة.

-0

أو قد تكون:

-1

إبن أرملة نايين :ال طية تم تنبياها.

وليازر المربوط هو أنا المربوط برباطات ال طايا ،وأنا في نتمار سماع صوت هللا لييطيني حياة بدالً من موت
ال طية .ومرب ليازر هو مرضي أنا الروحي والاي ينت ي بةالموت .ولكةن هنةاك قيامةة امةا قةام ليةازر .وليةازر

بيد قامته تيرب لم ايقات ا يرة من الي ود وفكر ر ساء الك نة فى قتله (يو .)01 : 01ولقد صار أسقباً.
ومن ناحية أخرى فكل ميجزة قامة لميت يمل ا المسيح هى

ارة لش .م تلف -:
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 )0بن يايرس  -:هى

ارة ألن الموت اان نتيجة لبساد الطبيية البشرية .لال نجةد أن ال الثةة أناجيةل -

متةةى ومة ةرقو ولوق ةةا  -أوردوا القد ةةة متداخل ةةة مة ة

ةةباء نازف ةةة ال ةةدم .ولمس ةةت نازف ةةة ال ةةدم ثي ةةاب المس ةةيح

فشبيت .وأتى المسيح إلبنة يايرس ولمس ا فقامت .ونرى هنةا المسةيح الةاى أتةى ليشةبى البشةرية مةن أثةار
ال طية من الموت والنجاسة واألمراب وباقى أثار ال طية.
 )1إبن أرملة نـايين  -:نةرى المسةيح يتقةدم مةن نبسةه ليقةيم الولةد دون أن يسةأله أحةد .والمسةيح أتةى لةي لص
البشر من الموت دون أن يسأله أحد.

 )0لعازر  -:أقامه المسيح بيد أن أنتن .وهاا يشير ألن ال البشر يموتون ولكةن يلةى رجةاء القيامةة ،ذ أن
المسيح َح َّو مب وم الموت لى أنةه مجةرد نةوم لبتةرة امةا قةا يةن بنةة يةايرس أن ةا ناصمةة وهوةاا قةا يةن
ليازر.
ويدبح المينى أن ال طية تسببت فى فساد طبيية اإلنسان ونجاسته وموته (المرأة الكنيانيةة و بنةة يةايرس) ،فةأتى

اإلبةن متجسةةدا ليشةةبى طبييتنةةا وييطينةةا حيةاة أبديةةة ( بةةن أرملةةة نةةايين) ،ولكننةا يجةةب أن نتةةاوق المةةوت جسةةديا أوال
لبتةرة بسةةيطة ،وييقب ةةا قيامةةة لحيةةاة أبديةةة (ليةةازر) .وب ةةاا تحةةو موتنةةا بالجسةةد اآلن لةةى مجةةرد رقةةاد (نةةوم) ييقبةةه

قيامة لحياة أبدية.

1
ُخ ِت َها" .
ان َم ِريضا َو ُه َو لِ َع َازُرِ ،م ْن َبْي ِ َعْنَيا ِم ْن َنقْرَي ِة َمْرَي َم َو َمْرَثا أ ْ
ان ِإْن َس ٌ
آية (يوَ " -:)1:11وَك َ
واضح أن هناك صداقة دية بين المسيح وليازر وبيته (مريم ومرثا) (لو .)04 ،01:01واان المسيح يرتا

في بيت ما (ف ل يرتا المسيح في قلبي وهل لى ميه صداقة) .وقرية بيت ينيا يلى بيد 1كم من أور ليم

ويحجب ا ين أور ليم جبل الزيتون .وبي

عنيا تينى بين اليناء واأللم يند سبح جبل الزيتون يلى بيد 1/0

ساية من أور ليم .والنا اآلن رااء في األلم والموت .واليعازر= الي زار هللا مييني .وب اا تدبح قدة ليازر
هي قدة ال البشرية التي اانت في مياناة من األلم ،والموت مسيطر يلي ا فأتى ل ا المسيح في صداقة وحب

لي ب ا القيامة من الموت.
2
ِ
يبَ ،و َم َس َح ْ ِر ْجَلْي ِه
وها َم ِريضاِ ،ه َي َّال ِتي َد َهَن ِ َّ
الر َّب ِب ِط ٍ
ان لِ َع َازُر أَ ُخ َ
آية (يوَ " -:)2:11وَكاَن ْ َمْرَي ُمَّ ،التي َك َ
ِب َش ْع ِرَها" .
هنا يحدد أن مريم هي التي دهنت الرب بالطيب ( +0 ،1:01مر )4-0:01ولكن متى ومرقو لم ياا ار سم ا

(مت ) 00-1:11يوحنا ذ اتب بيد خراب ال يول اتب سم مريم وذار ميجزة ليازر ،أما متى ومرقو ولوقا
فأخبوا الميجزة وأسماء ليازر ومريم خوفاً من أن يقتل م الي ود الحاقدين ألن م اتبوا أناجيل م قبل خراب ال يول.
7
ُخ َت ِ ِ ِ ِ
يض»".
آية (يوَ " -:)7:11فأَْر َسَل ِ األ ْ
اسِيُدُ ،ه َوَذا َّال ِذي ُت ِحُّب ُه َم ِر ٌ
ان إَلْيه َنقائَل َتْي ِنَ« :ي َ
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األختان تلتجعان لى المسيح ف و الطبيب الشافي .والمة الذي تحبه= تد يلى قوة اليالقات ومودت ا بين م

وبين السيد المسيح .والحظ أن ما لم يطلبا الشباء بل تراا األمر في تسليم راص  .ويلينا أن ناار المشولة هلل دون

ذار الحل الاي نراه .وهاا هو نبو ما فيلته الياراء مريم حين قالت للرب "ليو لدي م خمر" ولم تقل له ماذا

يبيل ،هى فقع قالت له المشولة  .وجميل أن ما قاال "الاي تحبه" ولم يقوال "الاي يحب " فنحن ال ينب.ي أن

نطالب المسيح بش .نمير محبتنا له .فمحبة المسيح لنا ال ن اصية وال تقارن بمحبتنا نحن له .وقد تكون األختان
ذ يلمتا بماامرة البريسيين ضده لم يطلبا منه أن يأتي بل في يمان طلبتا منه أن يدن

يعاً.

0
هللا ،لِي َتمجَّد ابن ِ
ض َليس لِْلمو ِت ،بل ألَج ِل مج ِد ِ
ِ
هللا ِب ِه»".
َ َ َ ُْ
ال«:ه َذا اْل َمَر ُ ْ َ َ ْ َ ْ ْ َ ْ
آية (يوَ " -:)0:11فَل َّما َسم َا َي ُسو ُعَ ،نق َ
ليس للموت= أي ليو للموت اليام المستمر أو ليو ن ايته الموت ف و سيقوم اما حد  .هاه تناظر (يو.)0:4

فاهلل يقد د يالن مجده بواسطة المسيح ليتمجد المسيح .وهم طلبوه أن يأتي ليشبي ليازر وهو تأخر ألنه قدد
أن يدن ميجزة أكبر بو ير من الشباء .لكن هناك من يتدور أن هللا ال يسميه ذا تأخر في اإلستجابة .فوذا

تأخر هللا يلينا في ستجابته لطلبتنا ،فال حتى ييطينا أك ر مما نطلب أو نبتكر ،أي ييطي براة أيمم فكل
نقص في حياتنا ليو صدفة بل هو لمجد هللا .والحظ حيرة التالميا ويتاب األختين لتأخر المسيح في الاهاب

لى ليازر ..وهواا نبيل نحن ا ي اًر .ولكن يلينا في ضيقاتنا أن نامن أن المسيح سيتمجد ويلينا أن ننتمر.

ولنالحظ أن الموت وهو أ د أيداصنا ما هو ال رقاد في نمر المسيح.

ألجــل مجــد هللا ليتمجــد إبــن هللا بــه= واضةةح هنةةا أن المسةةيح يةربع بةةين هللا وبينةةه ومةةا يمجةةد هللا يمجةةده هةةو ف مةةا
واحد.
6
1
يض َم َك َث ِحيَن ِئ ٍذ ِفي
ان َي ُسو ُع ُي ِح ُّب َمْرَثا َوأ ْ
ُخ َت َها َولِ َع َازَرَ .فَل َّما َس ِم َا أََّن ُه َم ِر ٌ
اآليات (يوَ " -:)6-1:11وَك َ
اْلمو ِض ِا َّال ِذي َكان ِف ِ
يه َي ْو َمْي ِن" .
َ
َْ

وكان يسوع يحب ..الدداقة م يسوع ال تينى يباصنا من األلم والمرب والموت .واان يسوع فى يبر األردن

(يو . )11 : 01ونالحظ أن المسافة من يبر األردن لى بيت ينيا حوالي يوم .ومينى هاا أن الرسو حين
وصل للمسيح اان ليازر قد مات .فليازر اان له  1أيام في القبر حين ياد المسيح(يوم لسبر الرسو من يند
ليازر في بيت ينيا لى يبر األردن +يومين موث في م المسيح في قليم بيريه +يوم سبر الرجوع لى بيت

ينيا) .ولنالحظ أن ال صمت للرب ي بي لرضاً أسمى.
1
ِ ِ
اآليات (يوُ 2" -:)1-2:11ث َّم بع َد ذلِ َك َنق ِ ِ ِ ِ ِ
ِ
ال َل ُه َّ
التالَ ِمي ُذَ«:يا ُم َعلِ ُم،
َْ
ال ل َتالَميذه«:لَن ْذ َه ْب إَلى اْلَي ُهودَّية أَْيضا»َ .نق َ
َ
اق»".
ود َي ْطُلُبو َن أ ْ
ان اْلَي ُه ُ
وقَ ،وَت ْذ َه ُب أَْيضا ِإَلى ُهَن َ
َن َيْر ُج ُم َ
اآلن َك َ
َ
نالحظ أن الرب لم يقل لناهب لى بيت ينيا بل قا لنذهب إلى اليهودية= فيينيه قد ت بتتا يلى أور ليم ويلى
الدليب (لو ):0:4وهو ييلم أن ذهابه هو للدليب .ولقب معلم= وباليبرانية رابي يوني به ين أيلى مراتب
اليلم واألستاذية وييني اليالم أو اليالمة ويقابل اآلن األستاذ الداتور.
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1
َحٌد َي ْم ِشي ِفي َّ
ات َّ
الن َه ِار
اع ُ
الن َه ِار ا ْثَن َت ْي َع ْشَرَة؟ ِإ ْن َك َ
ان أ َ
اب َي ُسو ُع«:أََلْي َس ْ َس َ
اآليات (يو " -:)14-1:11أ َ
َج َ
ِ 14
َحٌد َيم ِشي ِفي َّ
َن ُّ
س ِفي ِه»".
اللْي ِل َي ْع ُاُر ،أل َّ
ور ه َذا اْل َعاَلمَِ ،ولك ْن ِإ ْن َك َ
ور َلْي َ
الن َ
الَ َي ْع ُاُر أل ََّن ُه َيْنظُُر ُن َ
ان أ َ ْ

المينى المبا ر أنه يلى اإلنسان أن ييمل طالما اان هناك ن ار ،فالن ار هو وقت اليمل والحراة .فطالما

هنال نور لن يي ر .ولكن أي ا بالنسبة لإلنسان ف و لير قادر يلى اليمل فى ظالم الليل لعال يي ر.

وروحيا فالليل يشير لل طية ،فمن يسير فى نور المسيح أى يسل بحسب وصاياه ف و لن يي ر .أما من يسل

وراء

واته فونه يسل فى طريق خطر ون ايته الموت.

وبالنسبة للمسيح ف و النور الحقيقى وهو ييمل بال توقف ،فلو توقف إلن ار الكون وال ليقة ،لال

قا الرب

يسوع "أبى ييمل حتى اآلن وأنا أيمل" (يو ،)01 : :ف و يحبظ خليقته وال يتوقف ين اليمل لحمة .وبالتالى ال

يوجد ليل بالنسبة للمسيح.

وهللا يمل ييمل م ال واحد ليقوده لإليمان والتوبة ،ولكن ن أللق اإلنسان قلبه فى يناد أمام يمل هللا
وديوته ،حينعا يأتى وقت ويوف هللا ين اليمل م هاا اإلنسان .وهنا نقو أن هاا اإلنسان دخل أو صار فى

الليل ومديره صار ال الك .ولنأخا أم لة -:

" )0خرج ي وذا واان ليال" (يو )01 : 00هاا يينى أن المسيح ستنبا ال المحاوالت ميه ،وهو يياند فتراه
المسيح لمديره وقا له "ما أنت تيمله فايمله بأك ر سرية" (يو.)11 : 00

 )1هللا يقسى قلب فريون (راج تبسير اآليات رو 01 ، 01 : 4فى موان ا).
 )0راج قو الرب "أيطيت ا زمانا لكى تتوب( "...ر .)10 : 1

" )1أسلم م هللا لى ذهن مرفوب( "...رو )11 : 0فاهلل يمل بنيمته ييمل م اإلنسان ليقوده للتوبة .فون
ظل يقاوم يمن نيمته ينه ،فيندف فى طريق ال الك.

 ):ظل هللا يحاو م دخاب المل  ،واانت دخر محاوالت هللا إلثناصه ين دخو الحرب يلى فم مي ا
النبى .ولما رفض أسلمه هللا لى رو

رير أضله فاهب للحرب ومات وهل (0مل.)11 - 01

ولكن النهار هنا يقدد به المسيح األيما التى ييمل ا أثناء فترة وجوده يلى األرب بالجسد .ومن أيماله هنا
قامة ليازر.

وقدد المسيح ب اا أن ينبه تالمياه بأن ت ويب م له لير الصق ،ف و الاي يحدد ميياد موته ،بل هو حدده منا
األز  .ف م اانوا يحارونه أن هناك خطورة يلى حياته ،واان رده يلي م أن ن ار حياته يلى األرب ما از

قاصماً ،أي أن المسيح له م مة ينجزها فون أتم ا يأتي ليل دالمه ثم موته وأنه أي المسيح هو النور ،وطالما أنتم
ميي فال ت افوا فأنتم بمنأى ين الملمة وأيمال ا .ساعات النهار إثنتى عشر= أي زمان خدمتى يلى األرب

محدد ،اسايات الن ار .الليل= هو ساية ماامرة الي ود ليدلبوه .فلن يوون لأليداء سلطان يليه قبل أن ين ي
م مته ولن يمون م صلبه قبل ذل  .والمينى لم يأتي وقت الدليب بيد فألتمم أيمالي ...ال ت افوا .وهللا خلقنا
أليما صالحة ( ..أف )01:1والحياة اافية ألن نتمم اليمل الاي خلقنا ألجله .وهللا هو نور حياتنا ينير لنا ال

خطواتنا (يو ): ،1:4 + 0::01ولال يلينا أن ال ن اف من الي رات طالما هو فينا أي النور فينا.
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ولكن ستأتي ساية يلى المسيح قا ين ا "هاه سايتكم وسلطان الملمة" (لو .):0:11هي الساية التي أن ى

في ا يمله فسمح لأليداء أن يلقوا يليه األيادي (قارن م يو + :4 ،:1:1يو .)00:04والمسيح يقدد أن
يقو لتالمياه هاه الساية لم تأتي بيد وأنا الاي أحدد متى تأتي.

وبالنسبة لكل نسان ستأتي يليه ساية ين ي أيماله فلماذا نطم في زيادة أيمارنا ،بل ولماذا ن اف من

الم اطر ون رب من ا ،من ي رب من الم اطر لينقا حياته من الموت (م ل من ينكر المسيح خوفاً من الموت)
ف و يمشى في الليل ال يشرق حوله نور هللا ،ويناية هللا ال تحيطه وتحميه ،هو َح َرم نبسه من نور هللا ورضاه،
خير من
بل هو ييرب نبسه ل طر حقيقي .فالموت في سبيل هللا وأن نتمم الرسالة التي خلقنا هللا ألجل ا هو ٌ
حياة ن رب في ا من هللا (م ا لال يونان) .بل أن ال ياصي أو خاط .ال يريد أن يتوب هو يتي ر في ظلمة

يديانه ألنه فقد نور المسيح في داخله.

إن كان أحد يمشي في النهار ال يعار= من يسل في طريق القداسة تدير له الي رات وال يقات اال  .بل

تكون أكاليل له .من يمشي في الليل= من ال يشرق حوله نور هللا ويناية هللا ال تحيطه ،بسبب خطيته أو بسبب
خوفه يلى حياته من الم اطر ،وتدوره أنه ب روبه من ا يطيل حياته في رب من الم اطر وال يتمم واجبه..

يعار= من يبيل الشر يي ر أي هو الاي ي اف أما من ال يبيل اًر فلماذا ال وف .وهل يليق هاا بالمسيح أن
ال ياهب ألور ليم لينقا حياته وال يتمم واجبه ولماذا ي اف وهو بال خطية (أي المسيح) .

النور ليس فيه= النور هو المسيح وهو ينيةر بدةيرتنا الداخليةة فةال ني ةر .ومةن يسةير فةي الليةل أي لةيو بحسةب

مشيعة هللا يعار.

11
ِ
ِ
ِ
ام.
ال ه َذا َوَب ْع َد ذل َك َنق َ
اآليات (يوَ " -:)17-11:11نق َ
ال َل ُه ْم«:ل َع َازُر َحب ُيبَنا َنق ْد َن َ
17
ِ
ول َع ْن َم ْوِت ِه،
ام َف ُه َو ُي ْش َفى»َ .وَك َ
اسِيُدِ ،إ ْن َك َ
َتالَمي ُذ ُهَ« :ي َ
ان َي ُسو ُع َيُق ُ
ان َنق ْد َن َ
َّ
الن ْومِ" .

12
ِ
ال
لك ِني أَ ْذ َه ُب ألُوِنق َ
ظ ُه»َ .فَق َ
ول َع ْن ُرَنق ِاد
َو ُه ْم َ
ظُّنوا أََّن ُه َيُق ُ

حبيبنا= تشير للدداقة بين المسيح وليازر .ونالحظ أن ليازر قد مات اآلن وم هاا فيالقة المحبة مازالت
قاصمة بينه وبين المسيح وبين التالميا أي اً .فالكنيسة ال ا في راة حب ،وتبقى المحبة قاصمة حتى بيد الموت.

ف نا ليازر قد مات.

نقد نام= لقد لير المسيح مب وم الموت لى أنه رقاد .وطالما هو في الرب فسيوون هناك قيامة" .ليو موت
ليبيدك يا رب بل هو نتقا " (أو ية الراقدين) .ولكن من هو الاي له نديب في هاه القيامة؟ اإلجابة هو من

قام من رقاد ال طية .فالموت الحقيقي ناتق ين ال طية (ر  + 1:11أف +01::لو+11:0:ر  )0:0وراج

(مت" )11:4الصبية نائمة" والمة نام التى ست دم ا المسيح تيني  ]0ما رقاد الراحة أو  ]1فقدان الويي أو
الشيور .لال

لتبو األمر يلى التالميا .ورقاد الراحة قد يبيد أنه رقد نتيجة حمى وقد تبيد مينى الموت وقد

ف م ا التالميا يلى أن ا مرب.
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11
10
ِ
ِ
َك ْن
َجلِ ُك ْم ِإِني َل ْم أ ُ
ال َل ُه ْم َي ُسو ُع ِحيَنئ ٍذ َعالَ نَية« :لِ َع َازُر َم َ
اتَ .وأََنا أَ ْفَر ُح أل ْ
اآليات (يوَ " -:)16-10:11فَق َ
16
ِ ِ
التوأَم لِ َّلتالَ ِم ِ
َّ ِ
ِ ِ
ُهَن َ ِ ِ
يذ ُرَفَق ِائ ِه« :لَِن ْذ َه ْب َن ْح ُن أَْيضا لِ َكي
وما الذي ُيَق ُ
اق ،ل ُت ْؤمُنواَ .ولك ْن لَن ْذ َه ْب إَلْيه!»َ .فَق َ
ال َل ُه َّ ْ ُ
ال ُت َ
ْ
وت َم َع ُه!»" .
َن ُم َ
هنا تكلم المسيح بوضو وبدون تورية ،تارااً المينى الروحي للموت أي أنه نوم ،لى المينى الواضح المبا ر

وأن ليازر قد مات .وهاا ليوشف لتالمياه أنه يالم بول  ..ثم ليزداد يمان م بيد الميجزة و يمان م هو ما يبر

الرب أنا أفرح ألجلكم= فالمسيح لم يبر ألن ليازر قد مات ،لكن ألن التالميا سيرون سلطانه يلى الموت فال
يتشوكوا من أحدا الدليب .لنذهب إليه= هاه تيني أن ليازر ظل حياً أمام الرب (وهاا مينى أنه نام) .لكي
نموت معه= المينى أن التالميا اانوا ييلمون أن الاهاب لى أور ليم فيه خطورة يلى حياة المسيح وتالمياه
ومينى االم توما لو ذهبنا م المسيح سنموت ميه ،أي م المسيح الاي البد وأن الي ود سيقتلونه ،أو م
ليازر الاي هو اآلن ميت وهم سيلحقوا به .فتوما ستديب فكرة القيامة و ستس ل فكرة أن يموت م المسيح

لمحبته له .فكر توما اان تيبي اًر ين الحزن الشديد الاي يبقد صاحبه ال رجاء .ونالحظ أن الي ود حاولوا رجم
المسيح في الزيارة السابقة ولكن هاه الم اطر لم ت نى توما وال التالميا أن يملوا مرافقين لميلم م الاي أحبوه ،

ولكن ال يتراونه .توما قدم المحبة ولكنه لم يستط أن يقدم اإليمان .وألن يوحنا يوتب لألمم فقد ترجم سم توما

لليونانية.

ام ِفي اْلَقْب ِرَ 11 .وَكاَن ْ َبْي ُ َعْنَيا
َص َار َل ُه أَْرَب َع ُة أََّي ٍ
ِ
ِ
وه َما َع ْن
اءوا ِإَلى َمْرَثا َو َمْرَي َم لُِي َع ُّز ُ
م َن اْلَي ُهود َنق ْد َج ُ

اآليات (يوَ 12" -:)11-12:11فَل َّما أ ََتى َي ُسو ُع َو َج َد أََّن ُه َنق ْد
11
َنق ِريبة ِم ْن أ ِ
ان َك ِا ُيرو َن
س َع ْشَرَة َغْل َوةَ .وَك َ
َ
يم َن ْح َو َخ ْم َ
ُ
ُور َشل َ
أِ
َخ ِ
يه َما" .
لماذا سوت المسيح يلى ليازر مدة  1أيام أي حتى أنتن؟ اان الي ود يامنون ول م تقليد أن الرو تمل تحوم
حو الميت  0أيام وتحاو دخو الجسد ،ثم بيد نحالله تشمعز الرو وتاهب لتن م لى بقية أروا الموتى.
واون أن السيد يقيم ليازر في اليوم الراب ف اا يم ر للي ود أن له سلطان يلى ال اوية التي ت م أروا
المنتقلين ،والتي ذهب لي ا ليازر بيد اليوم ال الث .ولال

( .)04 ،01الغلوة

ثمن ميل أى حوالى  111متر

يورر يوحنا موضوع األربية أيام مرتين في ديات

01:خطوة وهي مقياس يوناني .ونالحظ أن قرب بيت

ينيا من أور ليم جيل ا يرين من ي ود أور ليم يأتون للتيزية فيشاهدوا الميجزة وينشروا ال بر في أور ليم.
واان هاا هو السبب في ستقبا المسيح الحافل يوم أحد الشيانين.
8

اس َت َمَّر ْت َجالِ َسة ِفي اْلَبْي ِ " .
َن َي ُسو َع ٍ
آية (يوَ 24" -:)24:11فَل َّما َس ِم َع ْ َمْرَثا أ َّ
آت الَ َنق ْت ُهَ ،وأ َّ
َما َمْرَي ُم َف ْ
مرثا بطبييت ا نشطة ف ي تاهب إلستقبا السيد ،ومريم هي ال ادصة في البيت .مريم استمرت م الميزين في

البيت ولم تيلم بقدوم الرب .وربما أخبر أحداً مرثا بقدوم الرب فأسريت تجري ليه دون أن ت بر مريم لييطي ا
تيزية في وفاة أخي ا.
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اآليات (يوَ 21" -:)20-21:11فَقاَل ْ مرَثا لِيسوع«:يا سِيدَ ،لو ُكْن ههَنا َلم يم ْ أ ِ ِ ِ 22
اآلن أَْيضا
َخي! لكني َ
َْ َ ُ َ َ َ ُ ْ َ ُ ْ َ ُ
20
27
ِ ِ
ِ
ِ
َعَل ُم أََّن ُه
َعَل ُم أ َّ
َن ُك َّل َما َت ْطُل ُب م َن هللا ُي ْعط َ
وم أَ ُخوق»َ .نقاَل ْ َل ُه َمْرَثا«:أََنا أ ْ
أْ
هللا ِإَّي ُ
اه»َ .نق َ
يك ُ
ال َل َها َي ُسو ُعَ «:سَيُق ُ
سيُقوم ِفي اْل ِقيام ِةِ ،في اْليومِ األ ِ
َخ ِ
ير»".
َْ
ََ ُ
َ َ
ربما حملت المات مرثا نوع من اإليمان المحمل بالش  ،وربما هي تقدد أن أنت يا رب مازلت في نمري قادر
يلى الشباء بالرلم من أن لم تأتي لتشبي أخي (وهاا هو األوق ) .وربما اان ل ا أمل يشوبه الش في أن يقيم

السيد أخي ا ولكنه أمل بييد ذ قد أنتن ،لال قالت .لو كن ههنا= ولكن نرى هنا أن يمان قاصد المعة أقوى من
يمان مرثا" ..قل المة فقع فيب أر ال.الم"  .ف و دمن أن قدرة المسيح يلى الشباء تتحدى الموان (مت .)1:1وهنا

نسم يمان مرثا بالقيامة .ولالباً دخلت فكرة القيامة للي ود من (دا1 +1 : 01م  )01 ،4:1االم مرثا لو كن

ها ههنا فيه ثقة في يسوع أنه قادر يلى الشباء لو اان موجوداً .لكنه ييني أن يسوع قادر أن يمن الموت ولكنه
ال يقدر أن ييطي حياة .ولكن االم ا ال تامر فيه.

21
ِ
ات َف َسَي ْحَياَ 26 ،وُك ُّل
آم َن ِبي َوَل ْو َم َ
اآليات (يوَ " -:)22-21:11نق َ
ام ُة َواْل َحَيا ُةَ .م ْن َ
ال َل َها َي ُسو ُع«:أََنا ُه َو اْلقَي َ
22
ِ
وت ِإَلى األََب ِد .أ َُت ْؤ ِم ِن َ ِ
آمْن ُ أََّن َك أَْن َ
آم َن ِبي َفَل ْن َي ُم َ
َم ْن َك َ
ين به َذا؟» َنقاَل ْ َل ُهَ«:ن َع ْم َيا َسيُد .أََنا َنق ْد َ
ان َحًّيا َو َ
اْلم ِسيح ابن ِ
هللاِ ،
اآلتي ِإَلى اْل َعاَلمِ»".
َ ُ ُْ
المسيح هو القيامة اآلن لل اط .وهو القيامة للميت (يو )14-11::القيامة هي طبييته .هو ييطي لل اط.

قيامة فيبدأ حياته من اآلن .وتكون حياته هي المسيح( ..لل .)11:1والحظ أن السيد لم يقل سأ َُدب ِر له قيامة أو
أُي د له أو أطلب له ،بل قا أنا القيامة أي القيامة ااصنة فيه .فكل من يتحد بالمسيح ( يمان /ميمودية /توبة)
تكون له قيامة .والقيامة ثمرة الحياة ،وهو الحياة ،فالبد أنه سينتدر يلى الموت .واإلنتدار يلى الموت هو

القيامة .واإليمان بالمسيح ييطي حياة وهاه ميجزة أكبر من قامة ليازر .فليازر قام وظل حياً ليدة سنين ثم

مات .أما من يامن بالمسيح فله حياة أبدية ويقوم في اليوم األخير .فميجزة المسيح األيمم هي اإلقامة من

موت ال طية وهاه هي الحياة األبدية (يو . ):1:1لكن مرثا ظنت أن المسيح هو نسان له دالة يند هللا ال
ما يطلبه ييطيه هللا له ،لكنه ال يقدر من نبسه أن يقيم ميت .لال بدأ المسيح يزيد يمان مرثا يمن هو وماذا

يستطي وأنه هو الحياة ذات ا  ،وهو القيامة وهاا هو البرق بين يسوع و ليش م الً .وقو المسيح لمرثا بأنه هو

الحياة  ،يشمل الحياة ل ا ،ف ي قد دمنت (ومن دمن يحيا) ،والحياة لليازر أي اً (ف و قادر أن يقيمه)  .لال
فالاي قام من األموات اآلن سيوون موته يبور للحياة األبدية" ..هو حياتنا النا وقيامتنا( "..أو ية اإلنجيل).
أتؤمنين بهذا= هنا المسيح يسأ مرثا ليحرك يمان ا قبل الميجزة .أن

المسيح إبن هللا هو يمان ناقص ف ي

ال تامن أن المسيح سيقيم ليازر .لكن هاا يمان ا المحبوظ في قلب ا اما نطقه بطرس واأليمى ون ناصيل من

قبل .وهاا هو لرب اتابة نجيل يوحنا ( .)00 ،01:11هاا اإليمان هو الد رة التي بنيت يلي ا الكنيسة

(مت +0:1 +00:01 +01:01مر .)0:0من كان حيا وآمن بي فلن يموت إلى األبد= الحياة األبدية التي

يقددها الرب هنا هي حياة المجد والبر  .أما ال طاة ستكون ل م حياة دينونة بال مجد وال فر  .فالشيطان
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موجود واآلن و لى األبد لكن هو ليو حي ،بل مديره بحيرة متقدة بنار فى ظلمة خارجية .لكن الحياة األبدية

هى حياة فى النور والبر والمجد ور ية هللا و راة المحبة م القديسين  .هاا الحوار بين السيد وبين مرثا اان

ويشبى  ،والحظ أن هاا
هدفه زيادة يمان مرثا فتيرف حقيقة المسيح  ،وهاا ييمله الرب م ال منا لينمو يماننا ُ
األسلوب تبيه الرب أي ا م مريم المجدلية (يو . )11
21
ُخ َت َها ِسًّراَ ،نق ِائَلة«:اْل ُم َعلِ ُم َنق ْد َح َضَرَ ،و ُه َو
اآليات (يوَ " -:)72-21:11وَل َّما َنقاَل ْ ه َذا َم َض ْ َوَد َع ْ َمْرَي َم أ ْ
ِ ِ 74
ِ
وق»21 .أ َّ ِ
ِ
ي ْدع ِ
ان ِفي
اء ِإَلى اْلَقْرَيةَ ،ب ْل َك َ
َ ُ
اء ْت إَلْيهَ .وَل ْم َي ُك ْن َي ُسو ُع َنق ْد َج َ
ام ْ َس ِريعا َو َج َ
َما تْل َك َفَل َّما َسم َع ْ َنق َ
71
ِ
ِ
اْلم َك ِ ِ
ين َكاُنوا م َع َها ِفي اْلَبْي ِ ُي َع ُّزوَن َهاَ ،ل َّما َأر َْوا مْرَيم َنقام ْ َع ِ
اجال
ان َّالذي الَ َنق ْت ُه ِفيه َمْرَثاُ .ث َّم ِإ َّن اْلَي ُه َ
ود َّالذ َ
َ َ َ
َ
َ
72
ِ
و َخرج ْ َ ،ت ِبع َ ِ ِ
ان َي ُسو ُع َوَأَر ْت ُه،
ين« :إَِّن َها َت ْذ َه ُب ِإَلى اْلَقْب ِر لِ َتْبك َي ُهَن َ
اق»َ .ف َمْرَي ُم َل َّما أ ََت ْ ِإَلى َحْي ُث َك َ
وها َنقائل َ
َ ََ
ُ
ِ
ِ
ِ
َخَّر ْت عْن َد ِر ْجَليه َنقائَلة َل ُه«:يا سِيُدَ ،لو ُكْن َ ههَنا َلم يم ْ أ ِ
َخي!»" .
ْ
ْ
َ َ
ُ ْ َُ
ذن سبب أن مريم لم تاهب م مرثا أن ا لم تكن تيلم أن الرب قد أتى .سريعا= دليل محبت ا الشديدة ليسوع .يا

سيد لو كن

ها هنا= نبو المة مرثا (هما تبقتا في هاا) .س ار= هي ديت أخت ا لتنا من مراحم الرب.

وتتيزى بييداً ين صيا الميزين .فكل من يتيزى من المسيح يديو اآلخرين .وما فيلته مريم ينب.ي أن يبيله
كل متألم ..أن يجري للمسيح فييزيه المسيح.
77
ِ
وح
الر ِ
اءوا َم َع َها َيْب ُكو َن ،اْن َز َع َج ِب ُّ
آها َي ُسو ُع َتْب ِكيَ ،واْلَي ُه ُ
اآليات (يوَ " -:)71-77:11فَل َّما َر َ
ود َّالذ َ
ين َج ُ
70
ِ
ظْر»َ71 .ب َكى َي ُسو ُع" .
ال َواْن ُ
اض َ
َو ْ
ال«:أَْي َن َو َض ْع ُت ُم ُ
وه؟» َنقاُلوا َل ُهَ«:يا َسيُدَ ،ت َع َ
طَر َبَ ،وَنق َ

تبكــي ..واليهــود يبكــون ..بكــى يســوع= الكلمةةات اليونانيةةة ت تلةةف فبوةةاء مةريم والي ةةود هةةو بوةةاء بدةةوت مسةةموع

للتيبير الماهري ين الحزن .أما بواء يسوع ف و المة أخرى تبيد "أدميت ييناه بدون صوت" ف و تأثر من حزن
مريم والي ود ،نحن أمام يسوع الةاي لةه نسةانية ااملةة ولةه أرفة وأرق المشةاير التةي يموةن أن تدةدر يةن نسةان

أمام فاجية موت حبيب لةه .وأمةام تبجة ذويةه يليةه ،بةل هةو حةزن يلةى مةا أصةاب ال ليقةة مةن مةوت .نحةن أمةام
المسةةيح بناسةةوته ويواطبةةه البشةرية يبوةةي متةةأث اًر أمةةام موقةةف المةةوت الةةاي هةةو أيمةةم ألةةم للبشةةر .وهوةةاا بوةةى يسةةوع
يلى مدينة أور ليم (لو )10:04ألن ا ست ل  ،ف و هنا أي اً بوى حزناً يلى مدير اإلنسان .وبواء المسيح هو
ادة ين اما ناسةوته ويةن امةا مشةاير قلةب هللا ومحبتةه لإلنسةان ف ةو "فةي اةل ضةيق م ت ةايق" (

: 10

 . )4إنزعج بالروح= هنا نحن أمام الهوت المسةيح المقتةدر .ولكننةا نحةن أي ةاً أمةام ناسةوت اامةل فكلمةة نةزيق
هةو تيبيةةر ال نب مةةه ييبةةر يةةن حزنةةه ممةةا حةةد لإلنسةةان الةةاي خلقةةه يلةةى صةةورته ليبةةر فةةى (جنةةة َية ِةد ِن َية ِةد ِن
يبرية وتينى فر ) .وحزنه من بواء الناس .و رادته أن يبيل يعاً إلنقاذ المتألمين .اما ييبر ين ما سي رج منه،
أي قةةوة الحيةةاة المحييةةة ،قةةوة تنتدةةر يلةةى المةةوت والبسةةاد الةةاي لحةةق بجسةةد ليةةازر ويلةةى الشةةيطان ويلةةى ال اويةةة
لي رج ليازر من قبره بل ومن ال اوية .فون اان باء نازفة الدم حتاج لقوة ت رج منةه (لةو )11:1فكةم واةم القةوة

التي تُ ِ رِج من ال اوية ،هي قوة روحية هاصلة والرو هو الجزء من نسانية المسيح الاي به هو في ةراة مبا ةرة
مة اآلب .وإضــطرب= نتيجةةة مةةا تحملةةه جسةةده مةةن أحةزان واضةةطراب اآلخةرين ف ةةو يشةةارانا أحزاننةةا ويحمل ةةا ينةةا
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(

 )1::0وه ةةاا التي ةةب ظ ةةر يلي ةةه أم ةةام الن ةةاس .والم ةةة ض ةةطرب ذا ةةرت ية ةن المس ةةيح  0مةةرات  ]0هن ةةا ]1

(يو )10:00ف و ي طرب ويحزن لل يانةة ( ]0يةو )11:01كمةا ذاةرت المةة بوةي أي ةا  0مةرات  ]0هنةا ]1
(لو .)10:04والبواء هنا يلى أور ليم اةان بدةوت مسةموع ف ةو يبوةي يلةى مةا أصةاب البشةر .فناسةوت المسةيح
كان ناسوتاً اامالً و نبياالته حقيقية ]0 .المرة ال ال ة ذارها بولو الرسو (يب )1 : :واانت ين أالم الدليب

.

أين وضعتموه= ييلن ين نيته في يمةل الميجةزة ،وينبةه الجم ةور للميجةزة اآلتيةة فيتحةو الجم ةور لشة ود ييةان
وهي ال تيني قطياً يدم ميرفته بالموان ولكن تيني خاوني لى هناك.

72
76
ف َك َ ِ
ض ِمْن ُه ْم«:أََل ْم َي ْق ِدْر ه َذا
ود«:اْن ُ
ال َب ْع ٌ
ال اْلَي ُه ُ
ظُروا َكْي َ
ان ُيحُّب ُه!»َ .وَنق َ
اآليات (يوَ " -:)72-76:11فَق َ
ِ
وت؟»".
َن َي ْج َع َل ه َذا أَْيضا الَ َي ُم ُ
َع َمى أ ْ
َّالذي َف َت َح َعْيَن ِي األ ْ

لم يون لدي م أي يمان بالميجزة .ذا اانت دمويه أيلنت حبه فكم وام دمه الاي سا  .لكن م ظنوا دمويه

يالمة ضيف.

71
ِ ِ
ِ
ان َم َغ َارة َوَنق ْد ُو ِض َا َعَلْي ِه
اء ِإَلى اْلَقْب ِرَ ،وَك َ
اآليات (يوَ " -:)71-71:11فاْن َز َع َج َي ُسو ُع أَْيضا في َن ْفسه َو َج َ
71
ام»".
ُخ ُ اْل َمْي ِ َ«:يا َسِيُدَ ،نق ْد أَْن َت َن أل َّ
ال َي ُسو ُعْ «:ارَف ُعوا اْل َح َجَر!»َ .نقاَل ْ َل ُه َمْرَثا ،أ ْ
َن َل ُه أَْرَب َع َة أََّي ٍ
َح َجٌرَ .نق َ
فإنزعج= هو ما از تحت تأثير هاه القوة الجبارة التي ستقيم ميت قد أنتن .ولكن نزيق األولى اانت بسبب بواء

مريم واآلخرين .و نزيق هنا بسبب

الناس .إرفعوا الحجر= هنا نرى أن يلى اإلنسان أن يجاهد ويشترك

بج ده وهللا يسوب نيمته .ولكن يلى اإلنسان أن يبيل ما يستطييه .وتحريو م للحجر يجيل م

ود ييان ذ

يروا الجسد الملبوف ويشتموا راصحة اليبونة .وخدام الكنيسة ال ما يلي م أن م بالتيليم يرفيون الحجر لتدخل قوة

الرب المحيية بالرو القدس ليوقظ النبوس من موت ال طية .قو مرثا نقد أنتن= يشير لتدورها أن السيد يريد
أن يراه ادديق يحبه ولم تتدور حدو ميجزة.

آية (يوَ 04" -:)04:11نقال َلها يسوع«:أََلم أَ ُنقل َل ِكِ :إن آمْن ِ َترين مجد ِ
هللا؟»".
َْ َ َ َْ
َ َ َُ ُ ْ ْ
ْ َ
باإليمان تستيلن القيامة ويشرق النور .وال من دمن بالمسيح سيرى مجده وال من دمن و حتمل اآلالم ناظ اًر

للمجد الميد سيراه بالتأكيد .إن آمن ترين مجد هللا= وهاا يوو ما يريده اإلنسان فاإلنسان يريد أن يرى ليامن،
وهاا ليو يمان  ،فاإليمان هو ال قة بما يرجى واأليقان بأمور ال ترى" (يب. )0 : 00
01
ان اْل َمْي ُ
اآليات (يوَ " -:)02-01:11فَرَف ُعوا اْل َح َجَر َحْي ُث َك َ
َش ُكُر َق أل ََّن َك َس ِم ْع َ لِيَ 02 ،وأََنا َعلِ ْم ُ أََّن َك ِفي
اآلب ،أ ْ
ال«:أَُّي َها ُ
َوَنق َ
اْلو ِاق ِ
ف ُنقْل ُ  ،لُِي ْؤ ِمُنوا أََّن َك أَْر َسْل َت ِني»".
َ

ِ
ق،
َم ْو ُضوعاَ ،وَرَف َا َي ُسو ُع َعْيَنْيه ِإَلى َف ْو ُ
ِ
ِ
َج ِل ه َذا اْل َج ْم ِا
ُك ِل ِح ٍ
ين َت ْس َم ُا ليَ .ولك ْن أل ْ
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هنا نرى اإلبن الوحيد المحبوب يتكلم م أبيه ج ا اًر ب دو

وصالة المسيح لرض ا-:
-0

المشيعة الواحدة واليمل الواحد والمجد الواحد.

أن القيامةةة سةةتتم بةةأمر المسةةيح وهةةي أي ةاً يمةةل اآلب لكةةي يةةامن الجمة أن مةةا يحةةد

لةةيو بقةةوة سةةحرية وال

بقةةوة الشةةيطان .بةةل بقةةوة هللا .فةةالميجزة سةةت بت الوحةةدة اإلل يةةة الكاصنةةة بةةين اآلب واإلبةةن خدوصةاً بيةةد صةةالة
اإلبن هلل اآلب .والمسيح أيلن هدف الدةالة .ألجل هذا الجمـا .ليؤمنـوا .ف ةو ال يدةلي ليأخةا قةوة بةل ليةرى

الجم اليالقة التي بينه وبين هللا فال يقولوا ان ا بقوة بيلزبو اما قالوا قبالً.

ظ ر في ا توافق المشيعة فالمسيح لم يطلب بل ور اآلب يلى ما تبقا يليه .إنك في كل حين تسما لـي=

-1

قةو المسةيح تســما لــى هةاه

مةةا قيةل أن الةةرو القةدس يولمنةةا بمةا يسةةميه ( يةو  )00 :01وهةةاا الةه تيبيةةر

ين طبيية الوحدة في ال الو  ،وبالتالي ف م ل م مشيعة واحدة  .لكن اآلب يريد وهةا هةو االبةن ينبةا  .وقولةه

اشــكرق هةةى تيبيةةر يةةن فةةر المسةةيح بيةةودة الحيةةاة لألم ةوات  ،ونبةةو المب ةةوم "ت لةةل يسةةوع بةةالرو " حينمةةا
خ يت الشياطين لتالمياه  ،ف ال

النبوس الاى أتى مةن أجلةه يشةبيه (

 ، )00 : :0وبةنبو المب ةوم

ور يند تأسيو سر اإلف ارستيا الاى سييطى حياة للبشر (لو+ 01:10ا  + :0:00مت) 11:11

-0

أمةا نحةةن فكةةل صةالة ندةةلي ا بوسةةم المسةيح ف ةةي مسةةتجابة .لةال نن ةةي صةةلواتنا قةاصلين "بالمسةةيح يسةةوع ربنةةا"

-1

ظ ر أن هناك تمايز بين األقانيم فاإلبن ليو هو اآلب واآلب ليو هو اإلبن.

(يو.)11 ،11-10:01

-1

المسيح يدلي بالنيابة ين البشر .ف ةو اونسةان اامةل يم ةل البشةر يدةلي ليبطةل سةلطان المةوت الةاي يسةود

يلينا (يو .)1:0:والمسيح لم يسةأ اآلب بةل ةور ل قتةه فةي سةتجابة اآلب لةه .ونحةن يلينةا أن نطلةب ب قةة
في المسيح .وفي اإلستجابة يالن لحب هللا لنا.

07
ِ
يم«:لِ َع َازُرَ ،هُل َّم َخ ِارجا!»" .
ال ه َذا َصَر َخ ِب َص ْو ٍت َعظ ٍ
آية (يوَ " -:)07:11وَل َّما َنق َ
صرخ بصوت عظيم= لتُبتح ال اوية وتُ ِ لي قوات الجحيم أسيرها .ف و يدرخ ألنه يتيامل م قوات ينيدة
ويأمرها بوقتدار يميم وقوة وجال (مز )1 ،1 ،1:14هو اان امن يدرخ في ناصم ليوقمه .هنا خرجت قوة

هاصلة من الرب .لقد خرجت قوة جبارة من جسده لتحيي الميت .لعازر هلم خارجا= لم ي رجه بوسم أحد بل

بسلطانه .وهو ينادي ليازر بوسمه فتيود روحه لجسده.

00
طةٍ ،ووجهه مْل ُف ٌ ِ ِ ِ
ط ٌ ِ ِ
ال َل ُه ْم
اه َو ِر ْجالَ ُه َمْرُبو َ
آية (يوَ " -:)00:11ف َخَر َج اْل َمْي ُ َوَي َد ُ
وف بمْنديلَ .فَق َ
ات بأَ ْنقم َ َ َ ْ ُ ُ َ
وه َي ْذ َه ْب»".
وه َوَد ُع ُ
َي ُسو ُعُ «:حُّل ُ

هنا المسيح يريد أن يحتوي ريب م وذهول م وليتأكدوا أنه ليو بحاً ،أو
في الداخل .واان الي ود يلبون ال يد وحدها وال رجل وحدها ،لال ستطاع ليازر أن ي رج .حلوه= ]0هاا

ص دخر لير ليازر ،اان م تبعاً

هم قادرين يليه  ]1ليسير في القرية.
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اآليات (يوَ 01" -:)06-01:11ف َك ِايرو َن ِمن اْليه ِ ِ
آمُنوا ِب ِه.
اءوا ِإَلى َمْرَي َمَ ،وَن َ
ود َّالذ َ
َ َُ
ُ
ين َج ُ
ظُروا َما َف َع َل َي ُسو ُعَ ،
06
َما َنقوم ِمْنهم َفم َضوا ِإَلى اْل َف ِر ِ
ين َوَنقاُلوا َل ُه ْم َع َّما َف َع َل َي ُسو ُع" .
يسِي َ
َوأ َّ ْ ٌ ُ ْ َ ْ
هنا ي ود دمنوا وهاالء سميوا صوت المسيح ودمنوا فدارت ل م حياة .وهناك من ليو له أذن روحية وال حواس
روحية (لو .)00:01هاالء تدوروا أن قيامة ليازر ميناها ضياع هيبة السن دريم .وهاالء اانوا جواسيو

البريسيين ونقالوا لهم عما فعل يسوع .أيما المسيح صارت راصحة حياة لحياة (للاين دمنوا) وراصحة موت لموت
(للاين ذهبوا للبريسيين).
هياج اليهود وذهاب يسوع إلى مدينة إفرايم (يو)12-02:11
اآليات (يوَ 02 "-:)12-02:11فجما رَؤساء اْل َكهَن ِة واْل َف ِر ِ
يسُّيو َن م ْجمعا َوَنقاُلوا«:ما َذا َن ْصَن ُا؟ َفِإ َّن ه َذا ِ
ان
اإل ْن َس َ
َََ ُ َ ُ َ َ
َ
َ َ
01
01
يعمل آي ٍ ِ
ِ
ال
يا ِب ِهَ ،فَيأ ِْتي ُّ
وم ِانُّيو َن َوَي ْأ ُخ ُذو َن َم ْو ِض َعَنا َوأ َّ
اه َ
هك َذا ُي ْؤ ِم ُن اْل َجم ُ
ات َكا َيرةِ .إ ْن َتَرْكَن ُ
ََُْ َ
ُم َتَنا»َ .فَق َ
الر َ
َلهم و ِ ِ
السَن ِة«:أَْن ُت ْم َل ْس ُت ْم َت ْع ِرُفو َن َشْيئاَ 14 ،والَ ُت َف ِكُرو َن أََّن ُه َخْيٌر
ان َرِئيسا لِْل َك َهَن ِة ِفي ِتْل َك َّ
احٌد مْن ُه ْمَ ،و ُه َو َنقَيا َفاَ ،ك َ
ُْ َ
11
ِ
ِ
ان و ِ
احٌد َع ِن َّ
ان َرِئيسا
الش ْع ِب َوالَ َت ْهلِ َك األ َّ
َن َي ُم َ
َلَنا أ ْ
ُم ُة ُكُّل َها!»َ .وَل ْم َيُق ْل ه َذا م ْن َن ْف ِسهَ ،ب ْل ِإ ْذ َك َ
وت ِإْن َس ٌ َ
ِ 12
ُم ِة َفَق ْط ،بل لِيجما أَبَناء ِ
هللا
السَن ِةَ ،تَنَّبأَ أ َّ
لِْل َك َهَن ِة ِفي ِتْل َك َّ
س َع ِن األ َّ
وت َع ِن األ َّ
َن َي ُم َ
َن َي ُسو َع ُم ْزِم ٌا أ ْ
ُمةَ ،وَلْي َ
َْ َََْ ْ َ
ِ
ين ِإَلى و ِ
احدٍ.
اْل ُم َت َف ِرنق َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ 17
وهَ 10 .فَلم َي ُك ْن َيسو ُع أَْيضا َيم ِشي َبْي َن اْلَي ُه ِ
اق
ود َعالَ نَيةَ ،ب ْل َم َضى م ْن ُهَن َ
َفم ْن ذل َك اْلَي ْومِ َت َش َاوُروا لَي ْقُتُل ُ
ُ
ْ
ْ
ِ ِ ِ 11
ِ
ِ ِ
ِإَلى اْل ُك َ ِ
ان ِف ْص ُح اْلَي ُه ِ
ِ ِ
ود َنق ِريبا.
ال َل َها أَ ْفَاريِ ُمَ ،و َم َك َث ُهَن َ
اق َم َا َتالَميذهَ .وَك َ
ورة اْلَق ِر َيبة م َن اْلَب ِرَّية ،إَلى َمديَن ٍة ُيَق ُ
16
ِ ِ
ن ِ
ِ
ِ
ُور َشِليم َنقْب َل اْل ِف ْص ِح ِلُي َ ِ
ن
يما
َف َصع َد َكا ُيرو َن م َن اْل ُك َو ِر إَلى أ ُ َ
طهُروا أَْن ُف َس ُه ْمَ .ف َكاُنوا َي ْطُلُبو َ َي ُسو َع َوَيُقوُلو َ ف َ
12
ِِ
ِ
اء اْل َك َهَن ِة
َبْيَن ُه ْمَ ،و ُه ْم َو ِانق ُفو َن ِفي اْل َهْي َك ِلَ «:ما َذا َت ُ
ظُّنو َن؟ َه ْل ُه َو الَ َيأْتي ِإَلى اْلعيد؟» َوَك َ
ان أَْيضا ُرَؤ َس ُ
ِ ِ
ِ
ِ
وه".
َم ار أََّن ُه ِإ ْن َعَر َ
ف أَ
َحٌد أَْي َن ُه َو َفْلَيُد َّل َعَلْيه ،ل َك ْي ُي ْمس ُك ُ
َواْل َف ِريسُّيو َن َنق ْد أ ْ
َص َدُروا أ ْ
اآليات (يوَ 02" -:)01-02:11فجما رَؤساء اْل َكهَن ِة واْل َف ِر ِ
يسُّيو َن َم ْج َمعا َوَنقاُلواَ «:ما َذا
َََ ُ َ ُ َ َ
01
اإل ْنسان يعمل آي ٍ ِ
ِ
يا ِب ِهَ ،فَيأ ِْتي
اه َ
هك َذا ُي ْؤ ِم ُن اْل َجم ُ
ات َكا َيرةِ .إ ْن َتَرْكَن ُ
َن ْصَن ُا؟ َفِإ َّن ه َذا ِ َ َ َ ْ َ ُ َ
ُم َتَنا»".
ُّ
وم ِانُّيو َن َوَي ْأ ُخ ُذو َن َم ْو ِض َعَنا َوأ َّ
الر َ

جتم أيداء المسيح مياً فميجزة قامة ليازر ضد يمان الددوقيين وضد مراكز ر ساء الك نة والكتبة وضد
مدالح م المادية .لال فمن هاه اللحمة تنحى البريسيون وتولى ر ساء الك نة الت طيع لقتل المسيح .ف و
يدن ميجزات وهم بال أي قوة .واليجيب يتراف م أن يسوع يدن ديات ا يرة وم هاا لم يامنوا .واان رأي م

أن يدم حبظ السبت الاي اان المسيح في نمرهم ال يق يوسره بميجزاته باإلضافة للحياة السماوية التي يطلب ا

(وال هم م هو الماديات) ،ست ل ل التمس باألرب وال.يرة يلى المي ار

األرضي واآلباصي والناموسي ،فيس ل

هاا للمستيمر الروماني اإلستيالء يلى األرب والحوم مياً ،أو أنه بسبب هاه ال ورة الروحية (تجم ر الناس
وراء المسيح) يستولى الرومان يلى ما بقى من سلطة رصيو الك نة والسن دريم .هم خافوا أن الرومان ييتبروا أن
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جم رة الناس حو المسيح هي ثورة وطنية فيحرموا الك نة من متيازات م ألن م لم ي مدوها .وتتال ى يناصر

األمة الي ودية التي تقوم يلى األرب والناموس .خدوصاً حينما أروا ا رة المامنين بالمسيح وأن الجماهير تريده
ملكاً ف افوا يلى مراكزهم أن ي مد الرومان هاه ال ورة وي دموا ال يول ،فحولوا الموضوع لق ية وطنية يأخذون
موضعنا= الموض هنا المقدود به ال يول .أمتنا= فقدان حريت م السياسية والدينية .ويت ح من هنا نباق م

فالرومان اانوا يحتلون م فيالً ومسيطرين يلى بالدهم .ولكن اان ال وف يلى مراكزهم وأموال م ومن أن يسلب م

المسيح من نبوذهم وسلطان م يلى الشيب .وأك رهم خوفاً اان قيافا رصيو الك نة .وبحوم مرازه اان رصيساً
لمجم السن دريم (مجلو الشيوخ الي ودي) والاي اان له السلطان األيلى يلى الي ود في أمور دين م ودنياهم.

وله تجارته في ال يول وله من ا مواسب مادية ض مة خاف من ضياي ا .ونالحظ أنه ذا نطلق البكر من

زاوية المدالح الش دية ي ل اإلنسان .ولقد هدم ال يول فيالً .ولكن بسبب ثورات الي ود ضد الرومان ،وألن
هللا اان قد ت لى ين م ذ قتلوا يسوع.

آية (يوَ 01" -:)01:11فَقال َلهم و ِ ِ
السَن ِة«:أَْن ُت ْم َل ْس ُت ْم َت ْع ِرُفو َن
ان َرِئيسا لِْل َك َهَن ِة ِفي ِتْل َك َّ
احٌد مْن ُه ْمَ ،و ُه َو َنقَيا َفاَ ،ك َ
َ ُْ َ
َشْيئا"،

راج أي اً (يو +14:00 +00 ،01:01لو +1:0أع )1 ،::1فمن هو رصيو الك نة؟ هل هو حنان أم قيافا أو
كالهما؟! يشر يوسيبوس هاا األمر بأن الوالي الروماني فاليروس جراتوس أسقع حنان رصيو الك نة من رتبته

سنة 01م .بيد أن اان قد .ل ا 1سنوات .ولكن ظل تأثيره قوياً بسبب قوة

ديته .حتى أن الشيب ستمر

ييترف به ارصيو للك نة بالرلم من قالته .وتولى بيده رصاسة الك نة يدة أفراد من ياصلته اان دخرهم قيافا ،الاي
.ل رياسة الك نوت في البترة من سنة  -1:سنة 01م أي طوا فترة خدمة الرب يسوع.

واان قيافا ميروفاً

بالج ل والقسوة .وأسقطه الوالي فيتلوس الاي أتى بيد بيالطو .لال فحينما ذهبوا بالسيد لى حنان اان هاا من

قبيل المجاملة ولقوة

ديته ولكن رسمياً اان قيافا هو الاي سيددر األمر .وقو الكتاب في هذه السنة= ال

تيني أن رصيو الك نة ييين ال سنة بل تيني هاه السنة المقبولة التي تم في ا خال

(لو +04:1أ .)1:10

البشرية بدليب المسيح

أنتم لستم تعرفون شيئا= لماذا أنتم مترددون في ت اذ قرار بقتل المسيح .يموماً اان الرومان ي ليون وييينون
ر ساء الك نة بو رة ،حتى أن م يينوا 11

داً في هاا المندب في نحو 011سنة (يوسيبوس).

14
ان و ِ
احٌد َع ِن َّ
ُم ُة
الش ْع ِب َوالَ َت ْهِل َك األ َّ
َن َي ُم َ
اآليات (يوَ " -:)17-14:11والَ ُت َف ِكُرو َن أََّن ُه َخْيٌر َلَنا أ ْ
وت ِإْن َس ٌ َ
11
ِ
ِ
وت َع ِن
السَن ِةَ ،تَنَّبأَ أ َّ
ان َرِئيسا لِْل َك َهَن ِة ِفي ِتْل َك َّ
َن َي ُم َ
َن َي ُسو َع ُم ْزِم ٌا أ ْ
ُكُّل َها!»َ .وَل ْم َيُق ْل ه َذا م ْن َن ْف ِسهَ ،ب ْل ِإ ْذ َك َ
ُم ِة12 ،وَليس ع ِن األ َّ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ 17
ِ
وه" .
األ َّ
اء هللا اْل ُم َت َف ِرنق َ
ََْ َ
ين ِإَلى َواحدٍَ .فم ْن ذل َك اْلَي ْومِ َت َش َاوُروا لَي ْقُتُل ُ
ُمة َفَق ْطَ ،ب ْل لَي ْج َم َا أَْبَن َ
خير من هالك أمة بأسرها ذا أخاها الرومان.
كان رأي قيافا هو موت المسيح ألنه م ل ُي ِل الشيب وموته ٌ

ولكن يوحنا رأى في المات قيافا نبوة ين يمل المسيح البداصي فالمسيح مات فيالً حتى ال يموت ال الناس.
ورأي يوحنا أن رصيو الك نة له هاه القدرة يلى التنبا بحوم مندبه ارصيو ا نة .فمواهب الرب ال تنقط ين
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رجا هللا بسبب فسادهم ألن هاه المواهب هي لل دمة .اانت نبوة قيافا صحيحة بالرلم من أنه اان له قدد

م تلف لكن ما تبوه به اان حقاً .وبليام فيل نبو الش .بل هو اان احمار بليام.
آية (يوَ 10 "-:)10:11فَل ْم َي ُك ْن َي ُسو ُع
ِ
ِ
ِ ِ
ال َل َها أَ ْفَاريِ ُم،
م َن اْلَب ِرَّية ،إَلى َمديَن ٍة ُيَق ُ

ِ
ِ
أَْيضا َيم ِشي َبْي َن اْلَي ُه ِ
ورِة اْلَق ِر َيب ِة
ود َعالَ نَيةَ ،ب ْل َم َضى م ْن ُهَن َ
اق ِإَلى اْل ُك َ
ْ
وم َك َث هَناق ما َتالَ ِم ِ
يذ ِه".
ُ َ ََ
ََ

ذهب يسوع لى أفرايم يلى بيد 11كم من أور ليم ألن سايته لم تكن قد جاءت بيد .وليو خوفاً من الموت بل

ليومل رسالته .من هاه اآلية نب م أن الرب يسوع أقام ليازر قبل دخوله لى أور ليم بيدة أيام.

11
ود َنق ِريباَ .فص ِع َد َك ِايرو َن ِمن اْل ُكو ِر ِإَلى أ ِ
ان ِف ْص ُح اْلَي ُه ِ
ط ِهُروا
يم َنقْب َل اْل ِف ْص ِح لُِي َ
آية (يوَ " -:)11:11وَك َ
ُ
َ َ
ُ
َ
ُور َشل َ
أَْن ُف َس ُه ْم" .

هاا ثالث فدح ُياار في نجيل يوحنا ( .)1:1 + 00:1نقريبا= لقد قترب ييد البدح الي ودي و قترب أي اً
يوم الدليب يوم ُيابح فدحنا الحقيقي يسوع .فصعد كايرون= يحدد يوسيبوس اليدد الدايد للبدح بحوالي

1
1 2مليون نسمة .ليطهروا أنفسهم= كان يمتن يلى المنجسين أن يقدموا البدح .ولكن اان التط ير الحقيقي دتياً

بدم المسيح

لال اانت اآلية التالية مبا رة فكانوا يطلبون يسوع.
والحظ أن القديو يوحنا ال يقو ييد البدح  ،بل يقو فدح الي ود فالبدح الحقيقى فى نمره هو المسيح

فدحنا  ،والي ود ما يادوا يبا هلل بيد ما فيلوه بالمسيح .

َو ِانق ُفو َن ِفي اْل َهْي َك ِلَ «:ما َذا
ف
َم ار أََّن ُه ِإ ْن َعَر َ
أْ
َص َدُروا أ ْ

16
ن ِ
ن
يما َبْيَن ُه ْمَ ،و ُه ْم
اآليات (يوَ " -:)12-16:11ف َكاُنوا َي ْطُلُبو َ َي ُسو َع َوَيُقوُلو َ ف َ
12
ِِ
ِ
ان أَيضا رَؤساء اْل َكهَن ِة واْل َف ِر ِ
يسُّيو َن َنق ْد
َت ُ
ظُّنو َن؟ َه ْل ُه َو الَ َيأْتي ِإَلى اْلعيد؟» َوَك َ ْ ُ َ ُ َ َ
ِ ِ
ِ
وه" .
أَ
َحٌد أَْي َن ُه َو َفْلَيُد َّل َعَلْيه ،ل َك ْي ُي ْمس ُك ُ
كان قرار السن دريم ور ساء الي ود أن من ييرف طريق يسوع يسلمه ل م أو ي برهم بموانه ليقتلوه ،اان هاا

ال قرار قد نتشر وذاع خبره بين الشيب فتساءلوا هل يأتي المسيح لى البدح وهو يالم ب اا القرار أم ي شى

الموت!! وهل ي شى الموت من له سلطان يلى الموت وقد أقام ليازر .واان الشيب متل باً يلى ر ية من أقام
ليازر من األموات بيد أن أنتن .وهم وانقفون في الهيكل= حيث اان يسوع ييلم م (يو.)1 ،1
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عودة للجدول

(إنجيل يوحنا)(اإلصحاح الااني عشر)

اإلصحاح الاانى عشر

مريم تدهن يسوع بالطيب في بي عنيا

وردت هذه القصة في (م  + 17-6:26مر + 1-7:10يو)11-1:12
مساء يشية أحد الشيانين  .ولكننا نجد أن متى ومرقو
وزمنياً ف ي حدثت اما يوردها نجيل يوحنا يوم السبت
ً
يوردان القدة بيد مشاورة الي ود و تباق م يلى قتل المسيح .وذل ألن متى ومرقو لم ي تما بالترتيب الزمني
لكن ما أرادا تدوير محبة مريم للمسيح في مقابل خيانة ي وذا وماامرات الي ود .واأن ما أرادا أن يقوال يا رب
وحتى و ن اان الي ود قد رف وك فنحن يلى ستيداد أن نبا ال لا س ورخيص في سبيل حب  .نحن نحب يا
رب م ل مريم ومستيدين أن نسب حياتنا ألجل  .ويلى نبو الن ق تق أر الكنيسة هاا البدل يوم األربياء لتقابل

بين مريم التى سوبت الطيب حبا فى المسيح وبين خيانة ي وذا وتشاوره م الك نة .

 +وهناك قدة مشاب ة في (لو .):1-01:1وهناك من ي لع بين ما ويمن ما قدة واحدة ولكن قدة لوقا
حدثت في الجليل في بيت سميان البريسي واانت تل

المرأة خاطعة وميروفة ب طيت ا و ن اانت قد تابت

حدي اً .ولكن القدة التي نحن بدددها فقد حدثت في بيت ينيا في بيت سميان األبر  .لالباً اان سميان
األبر

هو والد هاه األسرة أي ليازر ومرثا ومريم (مر )0:01واان المسيح قد باه و ال لما جلو مي م .في

قدة لوقا نسانة خاطعة تسوب الطيب برو التوبة وفي متى ومرقو نسانة فاضلة ُمح َبة تيلن محبت ا وتسوب
الطيب برو النبوة لتكبين يسوع.
1
ِ
ِ
ان لِ َع َازُر اْل َمْي ُ َّال ِذي
اآليات (يوُ "-:)11-1:12ث َّم َنقْب َل اْل ِف ْص ِح ِب ِس َّتة أََّي ٍ
ام أ ََتى َي ُسو ُع ِإَلى َبْي َعْنَياَ ،حْي ُث َك َ
7
ِ 2
ِِ
ِ
اق ع َشاء .وَكاَن ْ مرَثا َت ْخ ِدم ،وأ َّ ِ
َخ َذ ْت
ين َم َع ُهَ .فأ َ
َح َد اْل ُم َّتكئ َ
َما ل َع َازُر َف َك َ
ان أ َ
ام ُه م َن األ َْم َواتَ .ف َصَن ُعوا َل ُه ُهَن َ َ
َْ
ُ َ
َ
أَ َنق َ
ص َك ِا ِ َّ
ِ ِ
مْرَيم منا ِم ْن ِط ِ
ام َتألَ اْلَبْي ُ ِم ْن
ين َخالِ ٍ
يب َن ِارِد ٍ
ير الا َم ِنَ ،وَد َهَن ْ َنق َد َم ْي َي ُسو َعَ ،و َم َس َح ْ َنق َد َمْيه ب َش ْع ِرَهاَ ،ف ْ
َ ُ َ
1
0
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ان ِ
َن ُي َسل َم ُه« :ل َما َذا َل ْم ُيَب ْا
اإل ْس َخْرُيوط ُّي ،اْل ُم ْزِم ُا أ ْ
ال َواحٌد م ْن َتالَميذهَ ،و ُه َو َي ُهوَذا س ْم َع ُ
َرائ َحة الطيبَ .فَق َ
6
ه َذا ِ
ِ
الطيب ِب َاالَ َث ِمَئ ِة ِديَن ٍار ويع َ ِ ِ
ِ
ان
ان َس ِارنقاَ ،وَك َ
ان ُيَبالي ِباْل ُفَقَراءَ ،ب ْل أل ََّن ُه َك َ
س أل ََّن ُه َك َ
َُ ْ
ال ه َذا َلْي َ
ُ
ط لْل ُفَقَراء؟» َنق َ
الصْندوق ِعْنده ،وَكان يح ِمل ما يْلَقى ِف ِ
يهَ 2 .فَقال يسوع«:ا ْترُكوها! ِإَّنها لِيومِ َت ْك ِف ِ
اء
ظ ْت ُه1 ،أل َّ
يني َنق ْد َح ِف َ
َ َُ ُ ُ َ
َ َْ
ُّ ُ ُ َ ُ َ َ َ ْ ُ َ ُ
َن اْل ُفَقَر َ
ين».
ينَ ،وأ َّ
َما أََنا َفَل ْس ُ َم َع ُك ْم ِفي ُك ِل ِح ٍ
َم َع ُك ْم ِفي ُك ِل ِح ٍ

َ 1ف َعلِ َم َج ْم ٌا َك ِا ٌير ِم َن
ِمن األَمو ِ
اتَ 14 .ف َت َش َاوَر
َ َْ

َوُي ْؤ ِمُنو َن ِبَي ُسو َع" .

َّ ِ
ِ
ِ
س أل ْ ِ
ام ُه
اْلَي ُهوِد أََّن ُه ُهَن َ
اءوا َلْي َ
اقَ ،ف َج ُ
َجل َي ُسو َع َفَق ْطَ ،ب ْل لَيْنظُُروا أَْيضا ل َع َازَر الذي أَ َنق َ
ين ِم َن اْلَي ُه ِ
ود َكاُنوا ِب َسَب ِب ِه َي ْذ َهُبو َن
َن َك ِا ِ
اء اْل َك َهَن ِة لَِي ْقُتُلوا لِ َع َازَر أَْيضا11 ،أل َّ
ير َ
ُرَؤ َس ُ
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1
ِ
َّ ِ
ام أ ََتى يسو ُع ِإَلى بي ِ عْنيا ،حي ُث َك ِ
ام ُه ِم َن
آية (يوُ " -:)1:12ث َّم َنقْب َل اْل ِف ْص ِح ِب ِس َّتة أََّي ٍ
َ
َْ َ َ َ ْ
َُ
ان ل َع َازُر اْل َمْي ُ الذي أَ َنق َ
األَمو ِ
ات" .
َْ

البدح يوون  01نيسان والمسيح أتى لى بيت ينيا يوم السبت 1نيسان ووليمة اليشاء اانت بيد لروب السبت
ألن مرثا اانت ت دم وال يحل ال دمة يوم السبت .ويق أر هاا البدل مساء سبت ليازر (يشية أحد الشيانين)

تطبيقاً لقو اإلنجيل "قبل البدح بستة أيام" .وتكرر قراءته يوم األربياء من البد ة المقدسة في الساية
السادسة لما جاء فيه ين ي وذا اإلس ريوطي .وذل

حسب ما يرضه متى ومرقو وأوردا القدة بيد ذار

ماامرة الي ود ضد المسيح .وأي ا الكنيسة اتبيت نبو فكر متي ومرقص  ،فتق أر فدل محبة مريم للمسيح
كدورة مناق ة ل يانة ي وذا له يالنا أ ن الكنيسة تحبه بالرلم من اراهية اليالم له .هنا نجد أن المسيح يسلم
نبسه م ل خروف البدح بين أيدي أحباصه ليوبنوه.

2
ِِ
اق ع َشاء .وَكاَن ْ مرَثا َت ْخ ِدم ،وأ َّ ِ
ين َم َع ُه.
َح َد اْل ُم َّتكئ َ
َما ل َع َازُر َف َك َ
ان أ َ
اآليات (يوَ " -:)7-2:12ف َصَن ُعوا َل ُه ُهَن َ َ
َْ
ُ َ
َ
7
ص َك ِا ِ َّ
ِ ِ
َخ َذ ْت مْرَيم منا ِم ْن ِط ِ
ام َتألَ
ين َخالِ ٍ
َفأ َ
يب َن ِارِد ٍ
ير الا َم ِنَ ،وَد َهَن ْ َنق َد َم ْي َي ُسو َعَ ،و َم َس َح ْ َنق َد َمْيه ب َش ْع ِرَهاَ ،ف ْ
َ ُ َ
اْلبي ِمن رِائح ِة ِ
الط ِ
يب" .
َْ ُ ْ َ َ
بحسب ما ورد في متى ومرقو ف اه الوليمة اانت في بيت سميان األبر وهناك رأيين  ]0أن سميان

األبر

هو والد ليازر ومريم ومرثا والوليمة اانت في بيت م ]1 .سميان األبر

ص ميروف وذو قرابة

لياصلة ليازر لال أقام وليمة ليسوع الاي أقام ليازر .وأتت األختان لت دما في هاه الوليمة بداف محبت ما ليسوع
وارد لجميله إلقامة أخي ما ليازر من الموت .ولالباً فسميان األبر

-0
-1
-0

المسيح .وسواء اان سميان األبر

أخا سمه هاا من أنه اان أبرصاً و باه

والد ل م أو قريب فنحن أمام صورة راصية يحب ا المسيح.

ســمعان األبـــرص :ةةباه المسةةيح وهةةو أتةةى ليشةةبينا مةةن مةةرب ال طيةةة وميةةروف أن البةةر

رمةةز لل طيةةة.

والمسيح جاء لحياتنا ليط رها .والمسيح يحب أن نديوه لبيوتنا اما فر بديوة ابراهيم ليأكل ينده .

لعازر :أقامه المسيح من الموت وهو أتى لتكون لنا حياة.

مرثا :وكان مرثا تخدم مرثا تيبر ين حب ا بال دمة .بيد أن يقيم المسيح انيسته من األموات وييطي ا حياة

 ،يلي ةةا أن تقةةوم وت ةةدم وتشة د لةةه وليملةةه  ،هةةاه تم ةةل حيةةاة ال دمةةة .وهوةةاا صةةنيت حمةةاة سةةميان ذ قامةةت
-1

وخدمت م بيد أن باها الرب .

مريم :تيلن حب ا للمسيح وتسوب حيات ا ومال ا يند قدميه مشتراة في صليبه محتملةة اةل ألةم  ،ويوةون هةاا
راصحة طيبة تنتشر في ال اليالم هاه تم ل حياة التأمل.

-:

يسوع وسط كنيسته :يتيشى مي ا وتتيشى ميه (ر  )11:0فكنيسته فتحت قلب ا له(.يتيشةى مي ةا هنةا يلةى

-1

األرب يربوناً ليشاء يرس ال روف في السماء)
في بي عنيا :أي بيت الحزن واأللم .والمسةيح مينةا اآلن يشةترك فةي دالمنةا يلةى األرب وييزينةا (هنةا يلةى
األرب ،هاه التيزية والشب بش ده يتيشى مينا).
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ونالحظ أن مرثا استمرت في يمل ا في خدمة البيت .ومريم ستمرت في يمل ا تحت قدمي يسوع مالزمة الموان

الةةاي ختارتةةه ندةةيباً ل ةةا (لةةو .)11 ،04:01وهنةةا مةريم نت ةةزت فرصةةة وجودهةةا تحةةت قةةدمي يسةةوع لةةتيلن حب ةةا،
وأن ا ب الم ا تشةترك مة المسةيح فةي دالمةه .فمةريم سةميت اةالم المسةيح وأنةه سيدةلب ويتةألم ويمةوت ودمنةت بمةا

قا وهي تدن هاا لتكبينه.

لعازر كان أحد المتكئـين معـه= وجةود ليةازر فةي الوليمةة يالنةاً لقةوة الحيةاة التةي فةي المسةيح والتةي تتحةدى قةرار

السن دريم .منا= المن

011 14جم رطل روماني

1
3

لتر

ناردين خالص= أي يطر خالص دون أي زيوت أو ضةافات ،أصةيل ونقةي .نـاردين مينةاه السةنبل وهةو النبةات

الاي يست رج منه هاا الطيب وهةو أثمةن مةا يةرف يومعةا مةن أطيةاب وهةو مةن ةما ال نةد .هةاا

ةارة لمةن يقةدم

حباً خالداً وال يطلب ثمناً ل اا الحب.
دهن ـ نقــدمي يســوع= يقةةو متةةى وم ةرقو أن ةةا دهنةةت أرسةةه .فاليةةادة اانةةت أن يسةةوب الم ةةيف دهن ةاً يلةةى رأس
ضيبه (لو .)11:1ومريم سةوبت الطيةب يلةى أرس السةيد ثةم قدميةه ،ومتةى ومةرقو تكلمةا يةن اليةادة المتبيةة ،أن

مريم قامت بواجب ال يافة الميتاد .أما يوحنةا فالحةظ ليةر الميتةاد أن ةا تةدهن قدميةه بةل مسـح نقدميـه بشـعرها
و ذا اان الشير هو مجد المرأة (0كو )0::00منت ى اإلت اع واإلنسحاق ،فيوحنا حبيب المسيح الحظ بمحبته

النارية هاه المالحمة ،أن ا لم تقم فقةع بواجةب ال ةيافة الميتةاد ،بةل وضةيت مجةدها تحةت قةدمي مةن تحبةه وهةاا
هو الحب في نمر يوحنا .فإمتأل البي من رائحة الطيـب= مالحمةة ةاهد ييةان .بةل أن الراصحةة ما ازلةت منتشةرة

ل ةةاا اليةةوم "يةةاار مةةا فيلتةةه هةةاه الم ةرأة تةةااا اًر ل ةةا" ونالحةةظ أن القدةةة حةةدثت يشةةية أسةةبوع دالم المسةةيح وتق أرهةةا

مساء .فمحبة مريم التي قدمت ا هي نموذج لما يجب أن نقدمه للمسةيح فةي مقابةل
الكنيسة في مييادها أي السبت
ً
ال ما لنا (حتى مالنا من مجد تحت قدميه) فتنتشر الراصحة الطيبة.
دالمه ،يلينا أن ن

ِ ِِ
ِ
اآليات (يوَ 0" -:)6-0:12فَقال و ِ ِ
ان ِ
َن ُي َسلِ َم ُه:
اإل ْس َخْرُيوط ُّي ،اْل ُم ْزِم ُا أ ْ
احٌد م ْن َتالَميذهَ ،و ُه َو َي ُهوَذا ِس ْم َع ُ
َ َ
6
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ 1
ان
يب ِب َاالَ َث ِمَئ ِة ديَن ٍار َوُي ْع َ
ان ُيَبالي ِباْل ُفَقَراءَ ،ب ْل أل ََّن ُه َك َ
س أل ََّن ُه َك َ
ال ه َذا َلْي َ
«ل َما َذا َل ْم ُيَب ْا ه َذا الط ُ
ط لْل ُفَقَراء؟» َنق َ
الصْندوق ِعْنده ،وَكان يح ِمل ما يْلَقى ِف ِ
يه" .
َس ِارنقاَ ،وَك َ
ان ُّ ُ ُ َ ُ َ َ َ ْ ُ َ ُ
ياار اإلنجيليين متى ومرقو ويوحنا أن الطيب اان ا ير ال من ولكن م لم ي تموا بوم هو ال من .ولكن ي وذا
وحده هتم ،فكل  .ينده يمون أن يباع حتى سيده المسيح .وهو َّ
قدر ثمنه باالثمائة دينار= وهي أجرة اليامل

في سنة فاليامل أجرته دينار في اليوم .ونالحظ أن ال من الاي َّ
قدره ي وذا للطيب اان أك ر ا ي اًر جداً من ال من
(يقَّد ِر بة 1مرات) هنا نرى التناقض صارخاً بين محبة مريم للسيد ومحبة ي وذا للما وخيانته
الاي باع به سيده ُ
لسيده  .فاإلنسان اليالمي يحب األخا وال يحب اليطاء ،أما بن هللا ف و يسوب نبسه سويباً .واان االم ي وذا
ف م لتاظوا

فيه تيريض بالمسيح وأنه قبل الطيب بدالً من البقراء ،وتحريض للتالميا والساميين ،وهاا ما حد
وبدأوا يرددون ما قاله ي وذا (مت +1:11مر .)1:01وي وذا كان سارنقا= واونه سارقاً يد يلى طبيه ال اصن
ويدم أمانته ونالحظ أن المسيح َّ
سلم ي وذا الدندوق لكباءته في النواحي المالية .واان المسيح وتالمياه
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يتييشون مما في الدندوق .ولكن ي وذا اان يأخا أك ر من حقوقه لنبسه .فاهلل أيطاه موهبة التبوق في األمور
المالية ولكن فنالحظ أن مواهبنا والنقاط القوية التي نملك ا قد تتحو لنقاط ضيف ذا ن اع اإلنسان من

وته

ب له من ناحيت ا .اما أن ا تكون مددر براة وقوة له ومنبية لل دمة لو للب ا،
و ن.لب من التجربة التي تَ ِير ِ
أي للب وته( .ي  .)01 ،00:0يحمل= أصل ا ينشل.
اآليات (يوَ 2" -:)1-2:12فَقال يسوع«:ا ْترُكوها! ِإَّنها لِيو ِم َت ْك ِف ِ
ين،
ظ ْت ُه1 ،أل َّ
يني َنق ْد َح ِف َ
اء َم َع ُك ْم ِفي ُك ِل ِح ٍ
َ َُ ُ ُ َ
َ َْ
َن اْل ُفَقَر َ
ين»".
َوأ َّ
َما أََنا َفَل ْس ُ َم َع ُك ْم ِفي ُك ِل ِح ٍ
المسيح هنا يتنبأ بأنه يند موته لن يوون هناك وقت لتكبينه وما فيلته مريم هو انبوءة (فمريم من دة محبت ا
يرت بما سيحد

له ،وصدقت االمه بأنه سيدلب ويموت ويقوم فى اليوم ال الث اما اان يقو داصما)

وواجب تكبين لجسده ،وهو ب اا يرد يلى ما قاله ي وذا من أن هاا اان يجب أن ييطي للبقراء بأن الفقراء معكم

كل حين وهناك من قلبه مملوء اًر ويتستر وراء أ ياء حلوة .والمسيح ب اا يبرئ مريم من أن ا أخطأت ببيل ا،
بل هي ارمت من له ال الكرامة وهو مستحق ل ا .بل أن ذار التكبين اان فيه تقري لي وذا ال اصن الاي يبكر

في خيانة سيده .في وذا طين السيد ومريم تلقبت جسده بيطرها .لقد بدأت مريم ما أكمله بيد ذل

يوسف

ونيقوديموس .والحظ أنه في (مت )11:11يقو "أنا ميوم ال األيام" وهنا يقو "أنا لست ميوم في ال حين"
هو يقدد أنه سيترا م بالجسد ذ يموت ويقوم ويديد للسماء .ولكن المينى نت زوا أي فرصة موجودة،

فالبرصة قد ال تتكرر .والمحبة تيرف متى تقدم للمسيح ومتى تيطي البقراء.

1
ِ ِ
َج ِل
اآليات (يوَ " -:)11-1:12ف َعلِ َم َج ْم ٌا َكا ٌير م َن اْلَي ُهوِد أََّن ُه ُهَن َ
س أل ْ
اءوا َلْي َ
اقَ ،ف َج ُ
14
َّ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اء اْل َك َهَن ِة لَِي ْقُتُلوا لِ َع َازَر أَْيضا،
ام ُه م َن األ َْم َواتَ .ف َت َش َاوَر ُرَؤ َس ُ
َي ُسو َع َفَق ْطَ ،ب ْل لَيْنظُُروا أَْيضا ل َع َازَر الذي أَ َنق َ
ين ِم َن اْلَي ُه ِ
َن َك ِا ِ
ود َكاُنوا ِب َسَب ِب ِه َي ْذ َهُبو َن َوُي ْؤ ِمُنو َن ِبَي ُسو َع" .
11أل َّ
ير َ
بدأ الناس يتوافدون ،يلى المسيح بسبب ميجزة ليازر .ونرى هنا لباء هاالء الر ساء ،ف ل قتل ليازر سيجيل

قامته ثانية .ولنالحظ أن هياج م اان أحد أسبابه أن في

أقامه مرة لن يستطي
الناس تنسى الميجزة ،وهل من ُ
قامة ليازر دليل يلى يدم صحة يقيدت م بأن الموتى ال يقومون .وبسبب دخر واضح هو لتباف الناس حو
المسيح و نب اض م ين ر ساء الك نة الي ود.
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يوم األحد  .أحد الشعانين
دخول السيد المسيح إلى أورشليم هو طريق للقيامة
كةةان ال ةةدف مةةن تجسةةد السةةيد المسةةيح وفداصةةه هةةو أن تكةةون لنةةا حيةةاة أبديةةة وهةةاا مةةا تةةم بقيامةةة السةةيد المسةةيح مةةن

األموات لنقوم نحن فيه.

والطريةةق لةةال يةةتم يبةةر مةةوت اإلنسةةان اليتيةةق الةةاي فينةةا وقيامةةة نسةةان جديةةد فةةي المسةةيح وهةةاا يبةةدأ بالميموديةةة،

ونكمل بحياة التوبة التي هي قيامة أولى .وهاه لو تمت تكون لنا قيامة ثانية في مج .السيد المسيح ال اني.

ولنرى ال ع اليام لألناجيل األربية وايف رحت هةاا ،ولةنيلم أن اإلنجيليةين ليسةوا مةارخين لكةن م يقةدمون بشةارة

ال بطريقته.
ال ال  ،والطريق لل ال ٌ ،
في" (لل)11:1
 ونرى أن الطريق للقيامة اان الدلب "م المسيح صلبت ألحيا ال أنا بل المسيح يحيا َّ
 ونرى أن المسيح أتى ليط رنا (تط ير ال يول تط ير القلب).

في هو التشبه بالمسيح في تواضيه .فاهلل يسةون ينةد المنسةحق والمتواضة
 والطريق لسونى حياة المسيح َّ
القلةةب (  .)0:::1وهةةاا مينةةى نةةزو زاةةا يةةن الشةةجرة ليةةدخل المسةةيح بيتةةه .والتواضة يوةةو طلةةب أم
بنةةى زبةةدي .وطلةةب أم بنةةى زبةةدي سةةبق تبتةةيح أيةةين اليميةةان .ومةةن نبتحةةت يينةةاه لةةن يطلةةب يممةةة

أرضية ،بل يقبل مل المسيح يلى قلبه ببر .

 دخو المسيح أور ليم امل هو دخو المسةيح املة لقلبةي ليملة يليةه ،وهةاا مينةى "مةن يحبنةي يحبةظ
وصاياي" (يو. )10 ،10:01
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إنجيل متي

إنجيل مرنقس

إنجيل لونقا

أم إبني زبدى تطلب عظمة أرضية إلبنيها

المسيح يفتح أعين عميان

نزول زكا ليدخل المسيح
بيتة
مال األمناء = المسيح ملك يأتي ليدين

المسيح يدخل أوشليم وديعاُ متواضعاُ راكباُ علي جحش بدون عظمة أرضية  ،ومن إنفتح عيناه وعرف

المسيح فرح به وسبحه

تطهير الهيكل

المسيح كديان يلعن شجرة التين

الصلب والقيامة لنموت فيه ونحيا فيه

ملحوظة :أناجيل مرقو ولوقا ويوحنا تاار الجحش الاي دخل المسيح أور ليم راكباً ياه ،بينما نجيل متى ياار

أتان وجحش .وأناجيل مرقو ولوقا ويوحنا تاار فتح أيين أيمى ،ولكن متى ياار فتح أيين أيميين .والسبب أن

مرقو ولوقا ويوحنا يوتبون لألمم (رمزهم جحش لم يرابه أحد من قبل .واألمم لم يمل هللا يلي م من قبل).

ولكن متى يوتب للي ود (الاين رمزهم الحمار وهاا قد رابه الناس رم اًز لمل هللا يلي م منا زمن) والمسيح أتى

للكل ي وداً وأمم ،واالهما اان أيمى فتح المسيح بدرهم.
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إنجيل يوحنا

= ( يو )1فعرف المسيح وآمن به

فتح أعين أعمي

بينما سبق هذا في يوحنا ( )1,2عناد اليهود
وعدم نقبولهم للمسيح فأعين نقلوبهم مغلقة.

من هو المسيح؟ من إنفتح عيناه سيعرف



المسيح؟



المسيح يعلن طريقة بذل نفسه وأنه

سيموت ويقوم

إبن هللا = " أنا واآلب واحد " ( يو)74:14

الذى تجسد ليكون الراعي الصالح الذى يبذل
نفسه عن الخراف ( يو)11:14

" لي سلطان أن أضعها ولي سلطان أن آخذها أيضاُ

( يو)10:14

والحظ أن إعالن المسيح هذا ذكره كل األنجيلين أيضاُ

نقبل تفتيح أعين العمي ( م  )11 -12 :24مر

 ( + )70 – 72 :14لو)70 – 71 :11

المسيح يقيم لعازر

فلهذا هو تجسد ،ليعطينا حياة حتي لو متنا

بالجسد

دخول المسيح إلي أورشليم

ومن إنفتح عينيه وعرف ما عمله المسيح له يملِكه

الصلب والقيامة

ومن ملك المسيح علي نقلبه تكون له نقيامة أولي وثانية

علي نقلبه.
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نقراءات الكنيسة لها نفس منهج اإلنجيل
-0

(نقطمارس الصوم الكبير)

أحد الرفاع :الصوم والصالة والصدنقة :هاا طريق السماء (فالقيامة هي هدف هاا األسبوع :فالصوم

صلب ين اليالم ،والصالة هي صلة م هللا والصدنقة هي فيل ال ير للمحتاج ،فالمحتاج هو أخ للرب ،وب ا
نتقابل م الرب فنحيا في السماء.

-1

األحد األول :الكنز :من يبيل ما سبق لن ي سر بل يدن له ان اًز في السماء.

-1

األحد الاالث :اإلبن الضال :هو ديوة لكل نسان م ما اانت حالته ليأتي بالتوبة وهللا مستيد لقبوله.

-0
-:

األحد الااني :التجربة :البد وأن نتيرب للتجارب ،ولكن ا طريق لإلمتالء من الرو والنمو (لو)01:1

األحد الرابا :السامرية :المسيح أتى ببشارة ال ال

لكل اليالم ،للي ود والسامريين واألمم .ومن يقبل

يجد الماء الحي والشباء.

-1

األحد الخامس :المخلا :يسأله الرب هل تريد أن تبرأ؟ فالتوبة هي يمل مشترك بين هللا وبيني ،هللا

يديو وأنا حر ن انت أستجيب أو ال أستجيب "توبني فأتوب ألن أنت الرب ل ي" ( ر .)01:00ونالحظ في
قراءات األسبوع أن ا تشير لما يحدل يليه التاصب من ب فالمسيح خبز الحياة ،وأن يحيا في النور ،وهاا لن

يحدل يليه رافض التوبة  ،بل يحيا في جوع وفي ظلمة .والحظ قو السيد المسيح للبريسيين في قراءات يوم
السبت من هاا األسبوع "كم مرة أردت ولكنكم لم تريدوا ها بيتكم يترك لكم خراباً" (مت )01:10وما از المسيح
يسأ أنا أريد ف ل تريد أن تبرأ.

-1

األحد السادس :المولود أعمى :المسيح يبتح يينيه ب.سله في الماء

ارة للميمودية التي تيطي

ستنارة ،فييرف المسيح ويامن به ،وهاا هو "أحد التناصير" والحظ أن األسابي الماضية اان موضوي ا هو
التوبة ،فمن يقدم توبة تنبتح ييناه وييرف المسيح .ويقبله ملكاً يلى قلبه.
األحد السابا :أحد الشعانين :المسيح يدخل لقلبي امل يمل يليه ،وأطييه في محبة فيط ر قلبي اما
-1
ط ر ال يول .ومن ال يقبل ُيدان ( جرة التين).
أحد القيامة :من قبل المسيح ملكاً وتط ر قلبه وصارت له قيامة أولى ،ستكون له قيامة ثانية بجسد ممجد.

المركبة الكاروبيمية

الجالس فوق الشاروبيم

راكبا على جحش بمجد عظيم

لنرى مدادر هاا اللحن الشيانينى

اليوم ظهر في أورشليم

وحوله طقوس ني أنجيلوس

 .0راب يلى اروب وطار (مز)01 :01

 .1هوذا ملك يأتي لي هو ياد ومندور ودي وراكب
يلى  ..جحش ( ..زك)4 :4

ركب على كروب

الجالو فوق الشاروبيم

المسيح يجد راحته في م ألن م ييرفونه
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وهاا مينى أن م مملوصين أييناً ( ..حز ( + )01 :01ر  .)1 :1ولال

قدوس" (ر .)1 :1
وطار

نرى في اإلصحا

يسبحونه قاصلين "قدوس قدوس

األو من نبوة حزقيا منمر المرابة الكاروبيمية التي يراب ا هللا ويطير ب ا

للسماء ،وقطيا فاهلل ال يحتاج لمرابة من المالصكة لتحمله لى السماء ،ف و ساكن في األيالي بل ال يحده موان،

ولكن هاا التدوير يشير لى أن من يرتا هللا فيه ،فاهلل هو الاي يحمله لى أيلى السموات.

واليوم ييد دخو المسيح لى أور ليم ،وأور ليم تشير لقلبي أنا ،فكيف يدخل المسيح لى قلوبنا؟

أن يرتا المسيح فينا اما يرتا في الشاروبيم

بأن نعرفه  ..ايف؟

هاا ين طريق األربية األناجيل ولال فرموزها هي وجوه الكاروبيم (ر .)1 :1
 اإلنسان متى أك ر من تكلم ين المسيح ابن اإلنسان.
 األسد
 الاور

 النسر

مرقو قدم المسيح امل قوى.

لوقا قدم المسيح ذبيحة ليقبل هللا الجمي .
يوحنا قدم المسيح ابن هللا السماوي.

لكن بدون يمل المسيح فال قبو لنا  ..ومرة ثانية نتقابل م وجوه الكاروبيم.
 اإلنسان

التجسد

 ال ور ذبيحة الصليب
 األسد

القيامة

 النسر الصعود .

واآلن ما هو دورنا بيد ما تمم المسيح يمله؟  ...تقديو (تكريو وت ديص) ال طاقاتنا للمسيح.
 اإلنسان

الطانقة العقلية

 األسد

القوة العضلية

 النسر

الطانقة الروحية وهاه تينى ممارسة التسابيح والدلوات م األصوام...

 ال ور

الطانقة الشهوانية التي اانت طاقة حب هلل.

أن نتواض مت اين المسيح نموذج لنا ،فيسون هللا يندنا "ف و يسون يند المنسحقين( "..ا .)0: ::1

بل قل أن التواض ال مينى له بالنسبة لإلنسان ،هاا ممون فقع للمسيح السماوي اليالي الاي نز  ،أما نحن
أصال فمن أسبل .التواض لنا حقيقة هو أن ندرك حقيقتنا  ،و ننا ال يء ،قيمتنا هي بالمسيح.

وأي ا أن نيطى قيادة حياتنا للمسيح ،اما قاد المسيح هاا الجحش اليوم ودخل به لى أور ليم أو قل نكون

كالبرس األبيض الاي يرابه البارس (المسيح) الاي خرج لالباً ولكي ي.لب (ر .)1 :1
والملخص فالمسيح يرتاح ويسكن فينا

 )0بأن نيرفه

 )1التواض واالنسحاق

 )0أن نيطى المسيح قيادة حياتنا وهاه تأتى بأن نسلم تماما ال أمور حياتنا له بدون أي تامر ونطي ال

وصاياه.
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ومن يقبل ويفعل:
 )0يدير مرابة م ل المرابة الكاروبيمية أي يحمله المسيح الساكن فيه فيحيا في السماويات هنا ،ويدخل
أور ليم السماوية في األبدية.

 )1الاي يسون المسيح ينده تدير له موانيات ال ن اصية يبر ين ا بولو الرسو بقوله "أستطيا كل شيء في

المسيح الذي يقويني" (فى )00 :1ونيود لوجوه الكاروبيم:
 اإلنسان

الحومة

 الاور

وة الحب ال ا هلل.

 األسد

 النسر

األقوى جسديا
هاا يحلق روحيا في السماويات وله قوة بدار يجيبة (اإلفراز).

 )0بل تكون لإلنسان باية في ال ليقة ،ألم يقل هللا ين األنبا بوال "أن ن ر النيل يبيض بسببه" .وت.ير طب
ال يبان من وجوده م األنبا برسوم اليريان.
وقيل أن هاا اان يمل الكاروبيم:

فمن له وجه اإلنسان يشب في البشر.

والاي له وجه الاور يشب في حيوانات الحقل.

والاى له وجه األسد يشب في حيوانات البرية.
والاى له وجه النسر يشب في الطيور.

وال باية في الزواحف فمن ا الحية رمز بليو ،وال باية في األسماك ف ي تحيا في البحر وهو رمز لليالم
بش واته ،ومن يحيا في ا ف و ميت.

دخل الرب يسوع أور ليم امل حسب النبوات أنه يمل اوبن داود .واانت مملكة داود رم از لمملكة المسيح.
ولكن اانت توقيات الي ود الجسديين أن يدخل المسيح أور ليم امل أرضى منتدر ،لكن المسيح اان ياسو

مملكة من نوع دخر .لال دخل "ودييا متواضيا راكبا يلى جحش بن أتان" (زك .)4 : 4وهاه اآلية طبق ا
الربيين بوجماع يلى المسيا م نبوة يياء "قولوا إلبنة ص يون ،ها م لد س
دت .ها أجرته ميه وج از ه قدامه"
(

 .)01 : 11واان دخو الرب لى أور ليم يوم أحد فى ربي سنة 14م ،واان ذل ظ را .ولما وصل

مواب الرب لى بيت فاجى أرسل تالمياه ليأتوا له باآلتان والجحش من القرية .ولقد وافق صاحب األتان يلى

ترك الجحش ألنه ف م أن الرب يريد دخو أور ليم ب اا المواب ،بيد أن نتشرت أخبار يزمه يلى دخو

أور ليم .وهو وافق أن يشارك فى هاه المناسبة ،ذ ف م ال.رب من وراء هاا الدخو الم يب .وسار المواب
اآلتى من بيت ينيا لى أور ليم.

و نتشر خبر دخو السيد لى أور ليم فتجم حجاج الجليل الاين ييرفونه ،ومي م الاين سميوا بميجزة قامة

ليازر وصار المواب ابيرا .و ن م يليه المواب الاى أتى م الرب يسوع من بيت ينيا .واان الناس يتساءلون
ينه "من هاا" ،فيقو البيض هاا يسوع النبى الاى من ناصرة الجليل" .ويجيب

ود ميجزة قامة ليازر بما
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حد  .وتزداد حماسة الجمي الاين ف موا أنه المسيا بن داود فرتلوا المزمور " 001أوصنا يا بن داود

يا رب

خلص" .واانت هاه هى اليادة  -أن يستقبل الموجودين بأور ليم مواكب الحجاج اآلتين من الجليل بترتيل هاا

المزمور ،ويرد الحجاج بمزمور (" )01 : 010أما رحمة الرب فولى الدهر واألبد يلى خاصبيه ،ويدله يلى بنى
البنين" .ولكن حماس الناس فى هاا اليوم اان أك ر ا ي ار من ستقبا مواكب الحجاج اليادية ،ف م تدوروا أن

مملكة داود ياصدة قريبا .وهاا ماجيل البريسيين الكارهين للرب يسوع يستشيطون ليما وحسدا ،ويقولون له "يا

ميلم نت ر تالمياك" فقا ل م الرب " نه أن سوت هاالء فالحجارة تدرخ" ،وهاه اليبارة "الحجارة تدرخ" موجودة

فى تياليم الربيين واتابات م" .وفيما هو يقترب لى المدينة نمر لي ا ورأى ما سيحد

ل ا بيد سنوات قليلة فبوى

يلي ا  -والمة بوى هنا جاءت بمينى تن د بدوت مسموع ودموع لزيرة .أما المة بوى أمام قبر ليازر فكانت
تينى نسابت دمويه.

ونالحظ أن البريسيين والك نة صمموا يلى قتل الرب يسوع ولكن بييدا ين حجاج الجليل ،أما ي ود أور ليم ف م
كانوا قد لقنوهم اراهية الرب يسوع .واانت لالبية الجموع الاين ستقبلوا الرب يسوع يند دخوله ألور ليم من

الجليليين .واان البريسيين والك نة خاصبين من القبض يليه وسع حجاج الجليل الموجودين فى الييد .أما لالبية
ايات البريسيين الرديعة ينه ،وهاالء هم الاين

الموجودين بأور ليم من الي ود فكانوا من الكارهين له بسبب

صرخوا أمام بيالطو "أصلبه أصلبه  ..دمه يلينا."..

وتوجه السيد لى ال يول الاى اان قد ط ره فى بدء خدمته (وُذك َر هاا فقع فى يو .)1واان هاا مساء ،وال دمة
قد نت ت و ندرف الناس ورأى األوضاع السيعة التى رج لي ا ال يول من سرقات ولش وتجارة مرفوضة .ثم
توجه ليبيت فى بيت ينيا.

دخول المسيح أورشليم في موكب عظيم

م  + 11-1:21مر + 11-1:11لو + 01-21:11يو11-12:12
هةاا اليةوم اةةان فةي خطةة هللا األزليةةة  ،وهةو يةةوم يةالن ملكةه ونةةوع ملكةه .فةةدخل المسةيح أور ةليم فةةي مواةب ملة
كمنتدر لالب في الحرب ،لكن بتواض ومحبة وما حد
بترتيب ل ي .وامل دخل بيت أبيه أي ال يول ليط ره.

من ستقبا الناس له لةم يوةن بترتيةب بشةري نمةا هةو

شرق
بيت عنيا
طريق مشترك إلى
أورشليم

جبل
الزيتون

الهيكل

وادي
قدرون

بيت فاجي
السفح الغربي
لجبل الزيتون

أورشليم

إرسال التلميذين
ليحضرا الجحش تم
من على الطريق
المشترك لبيت عنيا
وبيت فاجي

2ميل
245

األناجيل – أنجيل يوحنا(اإلصحاح الثاني عشر)
1
ِ
ُور َشلِيم َو َجاءوا ِإَلى َبْي ِ َف ِ
اجي ِعْن َد َجَب ِل َّ
الزْي ُتو ِنِ ،حيَن ِئ ٍذ أَْر َس َل
ُ
اآليات (م َ "-:)11-1:21وَل َّما َنقُرُبوا م ْن أ ُ َ
َي ُسو ُع ِتْل ِمي َذْي ِن َ 2نق ِائال َل ُهماِ«:ا ْذ َهَبا ِإَلى اْلَقْرَي ِة َّال ِتي أَمام ُكماَ ،فلِْل َوْنق ِ َت ِج َد ِ
طة َو َج ْحشا َم َع َها،
ان أ ََتانا َمْرُبو َ
َ َ َ
َ
0
7
ِ ِ
ِ
ان ه َذا ُكُّل ُه
َحٌد َشْيئاَ ،فُقوالََّ :
َف ُّحالَ ُه َما َوْأتَياني ِب ِه َماَ .وإ ْ
الر ُّب ُم ْح َت ٌ
اج ِإَلْي ِه َماَ .فلْل َوْنق ُيْرِسُل ُه َما»َ .ف َك َ
ال َل ُك َما أ َ
ِن َنق َ
1
ِ
ِ
يك وِديعا ،ر ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
يل ِب َّ
ش ْاب ِن
ان َو َج ْح ٍ
اكبا َعَلى أ ََت ٍ
الن ِب ِي اْلَقائ ِلُ « :نقوُلوا ْ
َ
البَنة ص ْهَي ْو َنُ :ه َوَذا َمل ُكك َيأْت َ
ل َك ْي َيت َّم َما نق َ
ِ
ان»َ 6 .ف َذهب ِ
ان َواْل َج ْح ِ
ان َوَف َعالَ َكما أَمَرُهما َي ُسو ُعَ 2 ،وأ ََتَيا ِباأل ََت ِ
التْل ِمي َذ ِ
س
أ ََت ٍ
شَ ،و َو َض َعا َعَلْي ِه َما ثَي َاب ُه َما َف َجَل َ
ََ
َ َ َ
وها ِفي َّ
َعَلْي ِهما1 .واْل َجم ُا األَ ْك َار َفر ُشوا ِثيابهم ِفي َّ
ط ُعوا أَ ْغ َصانا ِم َن َّ
الط ِر ِ
الط ِر ِ
يق.
آخُرو َن َنق َ
يقَ .و َ
الش َج ِر َوَفَر ُش َ
ُ َ
َ َُْ
َ َ ْ
1
ِ
ِ
ِ
ِِ
اسمِ َّ ِ
ُوصَّنا
ين َت ِب ُعوا َكاُنوا َي ْصَر ُخو َن َنقائل َ
ين َتَقَّد ُموا َو َّالذ َ
َواْل ُج ُمو ُع َّالذ َ
ُوصَّنا ْ
الب ِن َد ُاوَد! ُمَب َار ٌق اآلتي ِب ْ
الرب! أ َ
ين«:أ َ
ِفي األَعالِي!»14 .وَل َّما َد َخل أ ِ
يم ْارَت َّج ِ اْلم ِديَن ُة ُكُّل َها َنق ِائَلة«:م ْن ه َذا؟» َ 11فَقاَل ِ اْل ُجمو ُع«:ه َذا َي ُسو ُع َّ
الن ِب ُّي
َ
َ ُ
َ
ُور َشل َ
ُ
َ
َ
َّال ِذي ِم ْن َن ِ
اصَرِة اْل َجلِ ِ
يل»" .

بيت ينيا وبيت فاجي هما من ضواحي أور ليم ف ما تحسبان أن ما من أور ليم .ف ناك طريق واحد من ما
لى أور ليم .وبيت ينيا توجد يلى السبح الشرقي ،ما جبل الزيتون ،وبيت فاجي يلى السبح الشرقي،

جنوب جبل الزيتون،

أما السبح ال.ربي لجبل الزيتون فيق يليه بستان ج سيماني.ونالحظ أن قمة جبل الزيتون تحجب ر يا أور ليم
يمن هو في بيت ينيا .وقد أتى المسيح لى بيت ينيا لوليمة سميان األبر

يشية يوم األحد.

ودخل المسيح فدحنا لى أور ليم يشية يوم 01نيسان ،وهو اليوم الاي يحبظ فيه خروف البدح حتى يقدم يوم

01نيس ةةان .فالمس ةةيح دخ ةةل أور ةةليم ف ةةي نب ةةو الي ةةوم ال ةةاي ي ت ةةارون في ةةه خ ةةروف البد ةةح .اان ةةت أور ةةليم تك ةةتظ

بالحجاج (أع )00-1:1ويقدرهم يوسيبوس بحوالي 1111111حاج.

ةتمل يلةى

ونالحظ أن األناجيل األربية هتمت ب اا األسبوع األخير مةن حيةاة السةيد المسةيح فمة الً نجيةل متةى
اإلصحاحات  11-10ليروي في ا ما حد في هاا األسبوع ،أسبوع دالم السيد والاي ق َّةدم فيةه السةيد نبسةه ليوةون
فدحنا وييبر بنا من الملمة لى ملكوته األبدي.
1
ـاجي ِعْنـد جب ِـل َّ ِ ِ ِ
ِ
ُور َشـلِيم َو َجـاءوا ِإَلـى َبْيـ ِ َف ِ
ـل
َ ََ
الزْي ُتـون ،حيَنئ ٍـذ أَْر َس َ
ُ
اآليات (م َ " -:)7-1:21وَل َّمـا َنقُرُبـوا م ْـن أ ُ َ
يســوع ِتْل ِمي ـ َذي ِن َ 2نقـ ِ
ـائال َل ُهمــاِ«:ا ْذ َهَبــا ِإَلــى اْلَقْرَيـ ِـة َّال ِتــي أَمام ُكمــاَ ،فلِْل َوْنق ـ ِ َت ِجـ َـد ِ
طــة َو َج ْحشــا َم َع َهــا،
ان أ ََتانــا َمْرُبو َ
َُ ُ
ْ
َ َ َ
َ
7
ِ
اج ِإَلْي ِه َماَ .فلِْل َوْنق ِ ُيْرِسُل ُه َما»".
َحٌد َشْيئاَ ،فُقوالََّ :
َف ُّحالَ ُه َما َوْأتَياني ِب ِه َماَ .وإ ْ
الر ُّب ُم ْح َت ٌ
ال َل ُك َما أ َ
ِن َنق َ
جاءوا إلى بي فاجي= ومرقو يقو بيت فاجي وبيت ينيا ..وأنمر الرسم ،ومنه نب م أن حدود بيت ينيا وبيت

فاجي مشتراة ول ما طريق واحد مشترك لى أور ليم .وقلنا سابقاً أن بيت ينيا تيني بيت األلم واليناء .أمةا بيةت
فاجي فتيني بيت التين (ربما لك رة أ جار التين في ا) .ولكن التينة تشير للكنيسة التةي يجتمة أفرادهةا فةي محبةة،
وهي في اليالم في يناء (الحدود مشةتراة) لكةن المسةيح فةي وسةط ا .يبةر بالحةب الةاي في ةا ويشةترك فةي أالم ةا

ويرفي ا ين ا وييزي ا وهي يلى األرب .أتانا مربوطة وجحشا معها= أما باقي اإلنجيليين (مرقو ولوقا ويوحنا)
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فقد ذاروا الجحش فقع وقالوا لم يجلو يليه أحد قع .وقةا ميمةم األبةاء أن األتةان المربوطةة تشةير للي ةود الةاين

كانوا َّ
مادبين بالناموس مرتبطين به ،خ يوا هلل منا زمان .لكن م في تمردهم ويديان م م ل الحمار الاي نحةع
في سلواه وميرفته الروحية ،يحمل أحماالً ثقيلة من نتاصق خطاياه ال قيلة ،والحمار حيوان دنةو بحسةب الشةريية.

لباء ،هواا اان البشر قبل المسيح .أما الجحش فيم ل األمم الشةيب الجديةد الةاي
وهو من أك ر حيوانات الحمل ً
ةروب ال بالنةاموس وال َيةرف هللا ،يا ةوا متمةردين ألبيةاء فةي وثنيةت م،
لم يون قد ست دم للراوب من قبل ،ولم ي َّ

لةةم يسةةت دمه هللا قبةةل ذلة ولةةال ف ةةم بةةال مةران سةةابق وبةةال خبةرات روحيةةة( .مةةز .)01:14أتــان= أن ةةى الحمةةار.
جحش= حمار ص.ير.

ومتى وحده ألنه اتب للي ود أ ار لألتان والجحش ،أما باقي اإلنجيليين فألن م اتبوا لألمم أ اروا فقع للجحش.

ربما راب المسيح يلى األتان فترة من الوقت ،ويلى الجحش فترة أخرى ليريح الجحش .لكن اإلنجيليين ال الثة
يشيروا لبدء دخو اإليمان لألمم.
ونالحظ في (ر  )1:1أن المسيح ظ ر راكباً يلى فرس أبيض يشير لنا نحن المامنين .فالمسيح يقودنا في
ميراة ضد بليو وخرج لالباً ولكي ي.لب فينا .حينئذ أرسل يسوع تلميذين= رمز لمن أرسل م المسيح من

تالمياه لى الي ود واألمم .نقوال الرب محتاج إليهما= هاه تشير ألن هللا يريد أن الجمي ي لدون (ي وداً وأمم).

والحظ أنه لم يقل رب محتاج أو ربنا محتاج بل الرب محتاج ف و رب البشرية ال ا ،وأتى من أجل ال البشرية.
وهو هنا يتطل لى البشرية ليو في تيا س بل امن هو محتاج لى الجمي  ،يطلب قلوبنا مسوناً له وحياتنا مرابة

سماوية تحمله .فحالهما= هاه هي فاصدة الك ارزة التي قام ب ا التالميا في اليالم ،أن يامن اليالم َفُي َّح ُل من
رباطات خطيته (يو )10 ،11:11التي اان يحمل ا اما يحمل الحمار األثقا يلى ظ ره .الكنيسة تحل أوالدها
من رباطات ال طية ليمل يلي ا المسيح ويقودها لكن ابرس في ميراة ضد الشيطان.

ونالحظ أن المسيح لم يدخل أور ليم وال مرة ،وال أي مدينة أخرى في مواب م يب ب اه الدورة سوى هاه المرة
إليالن سروره بالدليب ،وهو قبل هاا المواب ف و حسبه موابه امل يمل بالدليب .ويوحنا وحده الاي أ ار
ل تاف الجماهير بقول م مل

سراصيل .ونالحظ أن المسيح لم يدخل االقادة اليسوريين يلى حدان  ،فمملكته

ليست من هاا اليالم ،ويرفض مماهر اليممة اليالمية والتباخر اليالمي .ويطلب فقع مواناً في القلوب ،يحمل

له جميله بأن تسونه في قلب ا (مز )01 ،11:10فيحول ا
ين ا خطاياها التي تعن من ثقل ا (كالحمار) فترد ُ
لمرابة سماوية (مز )01:01إن نقال لكما أحد شيئا= لالباً اان صاحب الحمار من تالميا المسيح الاين دمنوا
به س اًر.

1
0
ِ
ِ
ِ
ُّ ِ
يل ِب َّ
البَن ِة ِص ْهَي ْو َنُ :ه َوَذا َملِ ُك ِك
اآليات (م َ " -:)1-0:21ف َك َ
الن ِب ِي اْلَقائ ِلُ « :نقوُلوا ْ
ان ه َذا ُكل ُه ل َك ْي َيت َّم َما نق َ
يك وِديعا ،ر ِ
ِ ِ
ان»".
ان َو َج ْح ٍ
ش ْاب ِن أ ََت ٍ
اكبا َعَلى أ ََت ٍ
َ
َيأْت َ
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إبنة صهيون= أي سوان أور ليم (أ  +00:11زك )4:4واإلقتباس تماماً من السبيينية .يأتيك وديعا= حتةى ال

ي ةةابوه بةةل يحبةةوه لةةال دخةةل راكب ةاً أتةةان ولةةم يراةةب حدةةان فةةي مواةةب م يةةب اقاصةةد يسةةوري .ولكنةةه اآلن يراةةب

حدةةان ،فةةرس أبةةيض الةةاي هةةو أنةةا وأنةةت ليحةةارب بلةةيو وي.لةةب .ومةةن الةةاي ي.لةةب ال الةةاي دخةةل المسةةيح قلبةةه
ومل يليه ،فدخو المسيح أور ليم يشير لدخوله قلوبنا.
اآليات (م َ 6" -:)1-6:21ف َذهب ِ
ان َواْل َج ْح ِ
ان َوَف َعالَ َكما أَمَرُهما َي ُسو ُعَ 2 ،وأ ََتَيا ِباأل ََت ِ
التْل ِمي َذ ِ
شَ ،و َو َض َعا َعَلْي ِه َما
ََ
َ َ َ
ِثيابهما َف َجَلس َعَلْي ِهما1 .واْل َجم ُا األَ ْك َار َفر ُشوا ِثيابهم ِفي َّ
ط ُعوا أَ ْغ َصانا ِم َن َّ
الط ِر ِ
وها
يقَ .وآ َخُرو َن َنق َ
الش َج ِر َوَفَر ُش َ
ُ َ
َ
َ َُْ
َ َ ْ
َ ََُ
ِفي َّ
الط ِر ِ
يق" .
فةةر ال يةةاب هةةي يةةادة ةرقية دليةةل حت ةرام الملةةوك ينةةد دخةةول م للمةةدن يالمةةة ال

فلنطةةر أللةةى مالةةدينا تحةةت قدميةةه .فمةةا حةةد

ةةوع وتسةةليم القلةةب .ونحةةن

يينةةي أن ةةم يقبلونةةه ملك ةاً يلةةي م ،أو يملكونةةه يلةةي م .و سةةت دام م

أللدةةان األ ةةجار (لالب ةاً ةةجر الزيتةةون) م ة سةةيف الن يةةل يشةةير للند ةرة (ند ةرة يلةةى ال طيةةة) م ة السةةالم.
فالن ل يشير بسيبه للندرة وال.لبة (ر  .)4:1واأللدان تشير للسةالم (حمامةة نةو يةادت ب.دةن زيتةون) وهةاا

ما اان الي ود يبيلونه وهم يحتبلون بييد المما  ،ييد األف ار الحقيقية وهاا يد يلى فر الشيب بالمسيح الةاي
يةةدخل أور ةةليم .واةةل مةةن يمل ة المسةةيح يلةةى قلبةةه ي.لةةب ويبةةر  .وفةةر األرب بال

يتوقيونه حين يمل المسيح.

ةرة هةةو رمةةز لل يةةر الةةاي

1
ِ
ِ
ِِ
ـار ٌق
ين َت ِب ُعـوا َكــاُنوا َي ْصـَـر ُخو َن َنقــائل َ
ين َتَقـ َّـد ُموا َو َّالــذ َ
آيــة (مـ َ " -:)1:21واْل ُج ُمــو ُع َّالــذ َ
ُوصـ َّـنا ْ
البـ ِـن َد ُاوَد! ُمَبـ َ
ين«:أ َ
ِ
ِ
اسمِ َّ ِ
َعالِي!»" .
ُوصَّنا في األ َ
اآلتي ِب ْ
الرب! أ َ

ستيمل البشيرون يبارات م تلبة ولكن هاا ييني أن البيض اان يقو هاا والبيض اآلخر اان يقو تل  .وال
نجيلي نتقى مما قيل ما يتناسب مة نجيلةه .أمةا تسةابيح م فتراةزت فةي المةة أوصـنا نطةق أ ارمةي مينةاه خلدةنا

ف ي مأخوذة من هو ينا بمينى ال ال
هم ف موا ال ال

أي يا رب خلص (هو من ي وه) ،فالبر اان بالمسيح الم لص ولالبةاً

أن المسيح سيمل يلي م أرضياً وي لد م من الرومان .وهاه التسبحة (أوصنا ).. ..مةأخوذة

من مزمور (.)001

الجموع الذين تقدموا والذين تبعوا= طبياً هاه تشير ألن بيض الجموع تقدموا المواب وبيض الجموع ساروا
وراء المواب .ولكن ا تشير لمن دمن باهلل ويا وا قبل مجيء المسيح من القديسين ،ولمن دمن بالمسيح بيد

مجيعه .فالكل ستباد بال ال

الاي َّ
قدمه المسيح .الكل في مواب الندرة .لال فالمسيح نز لى الجحيم من

قَب ِل الدليب ليبتحه وي رج القديسين الاين اانوا فيه ويأخاهم لى البردوس .فالمسيح هو م لص ال اليالم.
أوصنا إلبن داود= ارة لناسوت المسيح وتجسده .أوصنا في األعالي= ف و الاي أتى من السماء وسياهب

للسماء ( ..يو .)00:0والحظ أن متى الاي يتكلم ين المسيح بن داود يشير ل اا بقوله أوصنا إلبن داود ف و
تجسد ليرفينا فيه لأليالي أوصنا في األعالي.
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اآليـــات (مـــ 14" -:)11-14:21وَل َّمـــا د َخـــل أُور َشـــلِيم ارَت َّجـــ ِ اْلم ِديَنـــ ُة ُكُّلهـــا َنق ِائَلـــة«:مـــن هـــ َذا؟» َ 11فَقاَلـــ ِ
َ ْ
َ ْ
َ
َ َ ُ
َ
َ
الن ِبي َّال ِذي ِم ْن َن ِ
اصَرِة اْل َجلِ ِ
يل»".
اْل ُج ُمو ُع«:ه َذا َي ُسو ُع َّ ُّ

سوان المدينة لم ييرفوه .ولكن من سم ينةه ويمةل ميةه ميجةزات قةد يرفةوه .وهةاالء اةان أللبيةت م مةن الجليليةين

الاين هم في وسع الجموع .وال مةن دخةل المسةيح قلبةه يةرتق قلبةه فيطةرد مةن داخلةه اةل خطايةا تمنيةه مةن البةر

بالمسيح الم لص ويبدأ في التيرف يليةه .لقةد خطةع المسةيح دخولةه أور ةليم فةي هةاا المواةب الم يةب لةييلن أنةه

ملة ولكةةن يلةةى القلةةوب واجةةزء مةةن تةةدبير صةةلبه يةةوم البدةةح (الجميةةة) .ف ةةو ب ةةاا أثةةار الي ةةود ضةةده ف ةةو دخةةل

كمل ظافر ،المسيا اآلتي ل ال

يبه (ف و مل بدليبه).

1
ِ
ُور َشلِيم ِإَلى َبْي ِ َف ِ
اجي َوَبْي ِ َعْنَياِ ،عْن َد َجَب ِل َّ
الزْي ُتو ِن ،أَْر َس َل
اآليات (مرَ "-:)11-1:11وَل َّما َنقُرُبوا م ْن أ ُ َ
ا ْثَني ِن ِمن َتالَ ِم ِ
يذ ِه2 ،وَنقال َلهما«:ا ْذ َهبا ِإَلى اْلَقري ِة َّال ِتي أَمام ُكماَ ،فلِْلوْنق ِ وأَْن ُتما َد ِ
اخالَ ِن ِإَلْي َها َت ِج َد ِ
ان َج ْحشا
ْ
ْ
َْ
َ
َ َ َ
َ َ َ
َ َ َُ
7
ِ ِ
ِ
ِ
الن ِ
َحٌد ِم َن َّ
الر ُّب
َحٌد :لِ َما َذا َت ْف َعالَ ِن ه َذا؟ َفُقوالََّ :
اسَ .ف ُحالَّ ُه َوْأتَيا ِبهَ .وإ ْ
ال َل ُك َما أ َ
َمْرُبوطا َل ْم َي ْجل ْس َعَلْيه أ َ
ِن َنق َ
0
اب َخ ِارجا َعَلى َّ
ش مْرُبوطا ِعْن َد اْلَب ِ
م ْح َت ٌ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
الط ِر ِ
يقَ ،ف َحالَّ ُه.
اج إَلْيهَ .فلْل َوْنق ُيْرسُل ُه إَلى ُهَنا»َ .ف َم َضَيا َو َو َج َدا اْل َج ْح َ َ
ُ
6
1
ِ
ِ
وه َما.
اقَ «:ما َذا َت ْف َعالَ ِنَ ،ت ُحالَّ ِن اْل َج ْح َ
ش؟» َفَقاالَ َل ُه ْم َك َما أ َْو َصى َي ُسو ُعَ .ف َتَرُك ُ
ال َل ُه َما َنق ْوٌم م َن اْلقَيامِ ُهَن َ
َفَق َ
ش ِإَلى يسو َع ،وأَْلَقيا َعَلْي ِه ِثيابهما َف َجَلس َعَلْي ِه1 .وَك ِايرو َن َفر ُشوا ِثيابهم ِفي َّ
َ 2فأ ََتَيا ِباْل َج ْح ِ
يقَ .وآ َخُرو َن
الط ِر ِ
َ َ
َ
َ ُ
َ
َ َُْ
َُ
َ ََُ
ِ
الشج ِر وَفر ُشوها ِفي الطَّ ِر ِ ِ 1
ِ
ِِ
ُوصَّنا!
َنق َ
ط ُعوا أَ ْغ َصانا م َن َّ َ َ َ َ
ين َت ِب ُعوا َكاُنوا َي ْصُر ُخو َن َنقائل َ
ين َتَقَّد ُمواَ ،و َّالذ َ
يقَ .و َّالذ َ
ين«:أ َ
14
ِ
ِ
ِ
اسمِ َّ ِ
َعالِي!»َ 11 .ف َد َخ َل َي ُسو ُع
اسمِ َّ
ُوصَّنا في األ َ
الر ِب! ُمَب َارَك ٌة َم ْمَل َك ُة أَِبيَنا َد ُاوَد اآلتَي ُة ِب ْ
ُمَب َار ٌق اآلتي ِب ْ
الرب! أ َ
أ ِ
َم َسىَ ،خَر َج ِإَلى َبْي ِ َعْنَيا َم َا اال ْثَني َع َشَر.
يم َواْل َهْي َك َلَ ،وَل َّما َن َ
ظَر َح ْوَل ُه ِإَلى ُك ِل َش ْي ٍء ِإ ْذ َك َ
ُ
ان اْل َوْنق ُ َنق ْد أ ْ
ُور َشل َ
ْ
"
0
المسيح يلى األرب و1
نجيل مرقو اله  01صحا  ،ست.رق  01صحاحات من م  0سنة من حياة 1
صحاحات ألسبوع اآلالم ( .)01-00مما يشير ألن مراز ال قل في خدمة المسيح اانت دالمه وفدا ه للبشرية

أك ر مما هي تياليمه لال تدلي الكنيسة "بموت يا رب نبشر" واانت ا ارزة التالميا محورها صلب المسيح
وموته وقيامته .ونالحظ أن زيارة المسيح ألور ليم هي فتقاده األخير ل اه المدينة حتى تكون بال يار.

0
اب َخ ِارجا َعَلى َّ
ش مْرُبوطا ِعْن َد اْلَب ِ
الط ِر ِ
يقَ ،ف َحالَّ ُه" .
آية (مرَ " -:)0:11ف َم َضَيا َو َو َج َدا اْل َج ْح َ َ
وجدا الجحش مربوطا عند الباب خارجا على الطريق= هاا أحسن وصف لحا األمم .ف م مشب ون بالجحشن

لم يتمرن ولم ي

لناموس هللا و رييته من قبل ،يييشون في وثنيت م وخطاياهم في لباوة االجحش ،خطيت م

أفقدت م حومت م .مربوطين برباطات خطاياهم و وات م .خارجاً ين ريوية هللا ااإلبن ال ا الاي ترك بيت

أبيه فدار يلى الطريق بال حماية من أبيه ليو من ي مه وال من ي تم به .ولكن المسيح هتم ب اا اإلبن
ال ا وأتى ليحله من رباطاته وأرسل تالمياه ليحلوه.
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ِ ِ
اآليات (مرَ 2" -:)1-2:11فأ ََتَيا ِباْل َج ْح ِ
س َعَلْي ِهَ 1 .وَك ِا ُيرو َن َفَر ُشوا
ش ِإَلى َي ُسو َعَ ،وأَْلَقَيا َعَلْيه ثَي َاب ُه َما َف َجَل َ
وها ِفي َّ
ِثيابهم ِفي َّ
ط ُعوا أَ ْغ َصانا ِم َن َّ
الط ِر ِ
الط ِر ِ
يق" .
يقَ .وآ َخُرو َن َنق َ
الش َج ِر َوَفَر ُش َ
َ َُْ
أجسادنا للمسيح يوضاً ين الش وات الدنسة .ونالحظ أن الش داء فر وا
لقاء ال ياب رمز لل وع ،ف ل ن
أجسادهم خال قبول م سب دماص م من أجل اإليمان اطريق يسل يليه الرب ليدخل قلوب الوثنيين .والنساك

فر وا أجسادهم بنسو م فدارت حيات م طريقاً يسير يليه الرب لقلوب الناس .وهواا ال خادم ي دم هللا ويتألم
ويتيب .ويلى ال منا أن يطر يند قدمي المسيح نسانه اليتيق فيدخل المسيح لقلوبنا منتد اًر .وييطي لنا

الرب مسوناً في السماء ،مسون أبدي (1كو +0::مز.)11-11:001

14
ِ
ِ
اسمِ َّ ِ
َعالِي!»" .
ُوصَّنا في األ َ
آية (مرُ -:)14:11مَب َارَك ٌة َم ْمَل َك ُة أَِبيَنا َد ُاوَد اآلتَي ُة ِب ْ
الرب! أ َ
أوصنا في األعالي= هنا نرى مواب المسيا المويود ،النا فيه وهو رأس هاا الجسد المنطلق للسماء .ومرقو

الاي يوتب للرومان أصحاب أكبر مملكة في اليالم ،يقو ل م أن المسيح أتى لياسو مملكة بإسم الرب ف ي

ليست من رادة نسان امملكة الرومان.
21
ُور َشلِيمَ 21 .وِإ ْذ َنقُر َب ِم ْن َبْي ِ َف ِ
ِ ِ
اجي َوَبْي ِ َعْنَيا،
اآليات (لوَ "-:)01-21:11وَل َّما َنق َ
ال ه َذا َتَقَّد َم َصاعدا إَلى أ ُ َ
ِ ِ ِ ِ ِ 74
ِ َّ ِ
ِ ِ
ِ
ِعْن َد اْل َجَب ِل َّال ِذي ُي ْد َعى َجَب َل َّ ِن
ين
ام ُك َماَ ،و ِح َ
َم َ
الزْي ُتو  ،أَْر َس َل ا ْثَنْين م ْن َتالَميذه َنقائال«:ا ْذ َهَبا إَلى اْلَقْرَية التي أ َ
ِ 71
ِ
ِ
ِ
اس َنق ُّ
الن ِ
َحٌد ِم َن َّ
َت ْد ُخالَ ِن َها َت ِج َد ِ
َحٌد :لِ َما َذا
طَ .ف ُّحالَ ُه َوْأتَيا ِبهَ .وإ ْ
ِن َسأََل ُك َما أ َ
ان َج ْحشا َمْرُبوطا َل ْم َي ْجل ْس َعَلْيه أ َ
72
الر َّب محت ِ ِ
ِ 77
يما ُه َما َي ُّحالَ ِن
َت ُّحالَ ِن ِه؟ َفُقوالَ َل ُه َ
هك َذاِ :إ َّن َّ ُ ْ َ ٌ
اج إَلْيه»َ .ف َم َضى اْل ُمْر َسالَ ِن َو َو َج َدا َك َما َنق َ
ال َل ُه َماَ .وف َ
70
اج ِإَلْي ِه»َ 71 .وأ ََتَيا ِب ِه ِإَلى َي ُسو َع،
ش؟» َفَقاالََّ «:
َص َح ُاب ُه«:لِ َما َذا َت ُّحالَ ِن اْل َج ْح َ
اْل َج ْح َ
الر ُّب ُم ْح َت ٌ
ال َل ُه َما أ ْ
ش َنق َ
ِ
ش ،وأَْرَكبا يسو َع76 .وِفيما ُهو س ِائٌر َفر ُشوا ِثيابهم ِفي َّ
الط ِر ِ
يقَ 72 .وَل َّما َنقُر َب ِعْن َد
َو َ
َ
َ َُْ
َ َ َ َ
طَر َحا ثَي َاب ُه َما َعَلى اْل َج ْح ِ َ َ َ ُ
ِ
ور َّ ِ ِ
يا اْلُق َّو ِ
ِ
الزْي ُتو ِنْ ،اب َت َدأَ ُك ُّل ُج ْم ُه ِ
ُمْن َح َد ِر َجَب ِل َّ
ات َّال ِتي
َج ِل َج ِم ِ
هللا ِب َص ْو ٍت َعظ ٍ
يم ،أل ْ
التالَميذ َي ْفَر ُحو َن َوُي َسب ُحو َن َ
71
ِ
ِ
الر ِب! سالَم ِفي َّ ِ
ِ
ِ ِ 71
ض
اسمِ َّ
َن َ
َعالِي!»َ .وأ َّ
َما َب ْع ُ
ظُرواَ ،نقائل َ
الس َماء َو َم ْجٌد في األ َ
ينُ «:مَب َار ٌق اْل َمل ُك اآلتي ِب ْ
َ ٌ
04
ِ
يسِي ِ
ِ
ول َل ُك ْمِ :إَّن ُه ِإ ْن َس َك َ
اْل َف ِر ِ َ
ين م َن اْل َج ْم ِا َفَقاُلوا َل ُهَ«:يا ُم َعل ُم ،اْن َت ِهْر َتالَمي َذ َق!»َ .فأ َ
َج َ
ال َل ُه ْم«:أَ ُنق ُ
اب َوَنق َ
هؤالَ ِء َفاْل ِح َج َارُة َت ْصُر ُخ!».
ُ
ِ 01
ظَر ِإَلى اْل َم ِديَن ِة َوَب َكى َعَلْي َها َ 02نق ِائالِ«:إَّن ِك َل ْو َعلِ ْم ِ أَْن ِ أَْيضاَ ،ح َّتى ِفي َي ْو ِم ِك ه َذاَ ،ما
يما ُه َو َي ْق َت ِر ُب َن َ
َوف َ
ُخ ِفي ع ْن عيَني ِكَ 07 .فِإَّنه س َتأ ِْتي أََّيام وي ِحي ُ ِ
ِ
ِ ِِ
َع َد ُاؤ ِق ِب ِم ْتَر َسةٍَ ،وُي ْح ِد ُنقو َن ِب ِك
ط ِبك أ ْ
ُه َو ل َسالَمك! َولك ِن َ
اآلن َنق ْد أ ْ َ َ َ ْ ْ
ٌ َُ
ُ َ
ِ
ِ ِ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ 00
ِ ِ
ِ
ان
َوُي َحاصُروَنك م ْن ُك ِل ِج َهةٍَ ،وَي ْهد ُموَنك َوَبنيك فيكَ ،والَ َي ْتُرُكو َن فيك َح َج ار َعَلى َح َج ٍر ،أل ََّنك َل ْم َت ْع ِرِفي َزَم َ
ِ ِ ِ 01
ِ
ِ
ِ ِ ِ 06
وبِ :إ َّن َبْيتي َبْي ُ
ا ْفتَقادق»َ .وَل َّما َد َخ َل اْل َهْي َك َل ْاب َت َدأَ ُي ْخ ِر ُج َّالذ َ
يعو َن َوَي ْش َتُرو َن فيه َنقائال َل ُه ْمَ «:م ْك ُت ٌ
ين َكاُنوا َي ِب ُ
02
َّ ِ
ِ
ِ
اء اْل َك َهَن ِة َواْل َك َتَب ُة َم َا
وه َم َغ َارَة ُل ُص ٍ
ان ُي َعل ُم ُك َّل َي ْو ٍم في اْل َهْي َك ِلَ ،وَك َ
وص!»َ .وَك َ
الصالَةَ .وأَْن ُت ْم َج َعْل ُت ُم ُ
ان ُرَؤ َس ُ
الشع ِب ي ْطُلبو َن أ ْ ِ
ُو ُج ِ
َن َّ
ان ُم َت َعلِقا ِب ِه َي ْس َم ُا ِمْن ُه".
وهَ 01 ،وَل ْم َي ِجُدوا َما َي ْف َعُلو َن ،أل َّ
الش ْع َب ُكَّل ُه َك َ
َن ُي ْهل ُك ُ
وه َّ ْ َ ُ
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ِ ِ 74
ِ َّ ِ
ِ
ين َت ْد ُخالَ ِن َها َت ِج َد ِ
ان َج ْحشا َمْرُبوطا َل ْم َي ْجلِ ْس
ام ُك َماَ ،و ِح َ
َم َ
آية (لوَ " -:)74:11نقائال«:ا ْذ َهَبا إَلى اْلَقْرَية التي أ َ
ِ
اس َنق ُّ
الن ِ
َحٌد ِم َن َّ
طَ .ف ُّحالَ ُه َوْأ ِتَيا ِب ِه" .
َعَلْيه أ َ
المسيح أتى ليقوم هو بول اليمل البداصي ولكنه في محبته أراد أن يوون لكل واحد دور وخدمة .فالتلمياين ياهبان
ويح ران الجحش ،وصاحب الجحش ييطيه للسيد .ونالحظ أن من يرسله المسيح ل دمة ف و ي ي .له النجا

في ا .ونالحظ هنا يدم يتراب صاحب الجحش.
التالَ ِم ِ
يذ َي ْفَر ُحو َن
الزْي ُتو ِنْ ،اب َت َدأَ ُك ُّل ُج ْم ُه ِ
ور َّ
اآليات (لوَ 72" -:)71-72:11وَل َّما َنقُر َب ِعْن َد ُمْن َح َد ِر َجَب ِل َّ
ِ
ويس ِبحو َن هللا ِبصو ٍت ع ِظيم ،ألَج ِل ج ِمي ِا اْلُق َّو ِ
ِ
ِ ِ 71
اسمِ الَّر ِب! َسالَ ٌم
ات َّال ِتي َن َ
ظُرواَ ،نقائل َ
َ َْ َ ٍ ْ َ
َُ َ ُ
ينُ «:مَب َار ٌق اْل َمل ُك اآلتي ِب ْ
71
ِ
ِفي َّ ِ
ض اْل َف ِر ِ
ين ِم َن اْل َج ْم ِا َفَقاُلوا َل ُهَ«:يا ُم َعلِ ُم ،اْن َت ِهْر َتالَ ِمي َذ َق!»" .
َعالِي!»َ .وأ َّ
َما َب ْع ُ
يسِي َ
الس َماء َو َم ْجٌد في األ َ
ومجد في األعالي= قارن هاه التسبحة بتسبحة المالصكة يوم ميالد المسيح "المجد هلل في
سالم في السماء
ٌ

األيالي ويلى األرب السالم" ف ما مشتراتان في المجد في األيالي ومبترقتان في السالم يلى األرب هاا ما
يقوله المالصكة .بينما يقو البشر سالم في السماء .فالمالصكة فرحت بالسالم الاي صنيه المسيح يلى األرب،

أما البشر فيبرحون بالسالم الاي يلى األرب ويتطليون ببر للسالم الاي سيحدلون يليه في األيالي ،فرحين
ب اا السالم الميد ل م في السماء .وهواا نتباد

راتنا م السماصيين .بينما نالحظ أن أيداء ملكوت هللا ال

يبرح م التسبيح ول اا طلب البريسيين من المسيح أن يسوت م .ولنالحظ أن المسيح ذ يقترب من قلوبنا

(أور ل يمنا الداخلية) فيتحو ال اياننا الداخلي لى قي ارة ييزف يلي ا الرو القدس تسابيح فرحة .هاه التسابيح
البرحة هي بمناسبة نزع اليداء بين السماء واألرب الاي أتى المسيح ليدنيه بدليبه ،فدار سالم في السماء

م األرب ذ لم ييد هللا يدواً لنا  ،وال السماصيين أي اً .أما المجد الاي في األيالي فييني نبتا السماء
بأمجادها يلى اإلنسان ليتمجد في األيالي .حقاً اان الرو القدس ينطق يلى أفواه هاالء ب اه النبوات
والتسابيح .القوات التي نظروا= الميجزات التي صني ا السيد المسيح خدوصاً قامة ليازر.

ولوقا الاي يتكلم ين المسيح بيينا الاي صالحنا م هللا ختار القو سالم في السماء ومجد في األعالي

فالمسيح بشبايته حملنا للسماء ليوون لنا سالم م السماء ،ومجد في األيالي.

04
هؤالَ ِء َفاْل ِح َج َارُة َت ْصُر ُخ!»" .
ول َل ُك ْمِ :إَّن ُه ِإ ْن َس َك َ ُ
آية (لوَ " -:)04:11فأ َ
َج َ
ال َل ُه ْم«:أَ ُنق ُ
اب َوَنق َ
من يبد األوثان من األمم صارت قلوب م حجرية اأوثان م ،حتى هاالء دمنوا بالمسيح وسبحوه .بل يوم الدليب

تحرات الحجارة وتزلزلت األرب فيالً.
ـائالِ«:إَّن ِـك َلـو علِمـ ِ أَْنـ ِ
ظـر ِإَلـى اْلم ِديَن ِـة وب َكـى عَليهـا َ 02نق ِ
ِ 01
َ َْ
ََ
يما ُه َـو َي ْق َت ِـر ُب َن َ َ
ْ َ ْ
َ
اآليات (لوَ " -:)00-01:11وف َ
ِ 07
ِ
أَيضا ،ح َّتى ِفي يو ِم ِك ه َذا ،ما هو لِسـالَ ِم ِك! و ِ
ط ِب ِـك
لك ِـن اآلن نقـد أُخ ِف
ـام َوُي ِحـي ُ
ـي َع ْـن َعْيَنْيـكَ .فِإَّن ُ
َ
ْ
َْ
َ
ـه َس َـتأْتي أََّي ٌ
َ َُ َ
َ َْ ْ َ
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ِ
يك ،والَ ي ْترُكو َن ِف ِ
يك ِف ِ
اصروَن ِك ِم ْن ُك ِل ِجهةٍ00 ،ويه ِدموَن ِك وب ِن ِ
ِ
ِ
ِ ِ
يك َح َج ار َعَلـى
أْ
ََ
َ
َ َُ
َع َد ُاؤق ِبم ْتَر َسةٍَ ،وُي ْحد ُنقو َن ِبك َوُي َح ُ
ََ ْ ُ
ِ
ان ا ْف ِتَق ِاد ِق»".
َح َج ٍر ،أل ََّنك َل ْم َت ْع ِرِفي َزَم َ
لقد خربت أور ليم سنة 11م فيالً بسبب رورها .ونحن سن ل ا االء أي اً م ل ا ن لم نسةتجب لدةوت الةرو

القدس ونتوب فنبر ونسبح ا االء واان بواء المسيح امةا بوةى يلةى قبةر ليةازر يالنةاً لحزنةه يمةا حةد

مةةن مةةوت وفسةةاد "فةةي اةةل ضةةيق م ت ةةايق" (

للبشةر

 )4 : 10والمسةةيح هنةةا يشةةير لةةى مةةا تةةم بواسةةطة الرومةةان بقيةةادة

تةةيطو وتةةدميره ألور ةةليم .ويهــدمونك وبنيــك فيــك= قيةةل أن المجتميةةين فةةي أور ةةليم يةةوم أهلك ةةا تةةيطو ح ةوالي

1مليةةون بسةةبب ييةةد البدةةح فةةي تلة السةةنة .أحةةرق مةةن م تةةيطو حةوالي 011111يلةةى صةةلبان وقتةةل 0,1مليةةون
وباع دالف ايبيد والبةاقون مةاتوا فةي مجايةة رهيبةة حتةى أن األم ةات أكلةن أبنةاءهن .فمةن يةرفض المسةيح ي ةرب
ومن يقبله يبر ويسبح .راج (مت +01 ،01:10أ  )1:0هاه أجرة اليديان.

حتى في يومك هذا= لو انت يا أور ليم قد قبلتيني ام لص ما اان سيحد

ل ما سيحد  .ما هو لسالمك=

اإليمان بالمسيح طريق سالم ل ا .أخفى عن عينيك= يدم اإليمان هو يمي بسبب خطاياها" .ليت اص.يت

لوصاياي فكان ان ر سالم وبرك الجق البحر" (

. )01 : 11

ِ
ان ا ْف ِتَق ِاد ِق
أل ََّنك َل ْم َت ْع ِرِفي َزَم َ
ألن م لم ييرفوا اآلب  ،فلو اانوا قد يرفوا اآلب ليرفوا بنه ف و يلى صورته " لو انتم قد يرفتموني ليرفتم ابي
لماذا هى لم تيرف  ،ولماذا لم ييرفوا المسيح؟ يجيب المسيح يلى هاا ويقو

اي ا" (يو . )1 : 01ولماذا هم لم ييرفوا اآلب؟ ألن م فى ابرياص م طلبوا مجد ذوات م ولم يطلبوا مجد هللا " ايف
تقدرون ان تامنوا وانتم تقبلون مجدا بي وم من بيض.والمجد الاي من االله الواحد لستم تطلبونه" (يو)11 : :

 .أما التالميا البسطاء فيرفوه وأحبوه ف م بال ابرياء  .أما الكبرياء ف ى تديب باليمى .
اآليات (يو12 "-:)11-12: 12وِفي اْل َغ ِد س ِما اْلجما اْل َك ِاير َّال ِذي جاء ِإَلى اْل ِع ِ
آت ِإَلى أ ِ
يم،
َن َي ُسو َع ٍ
يد أ َّ
َ َ َُْ
ُ
ُ
َ
َ َ
ُور َشل َ
17
اآلتي ِباسمِ َّ ِ ِ ِ ِ
الن ْخ ِل و َخرجوا لِلَِق ِائ ِه ،وَكاُنوا يصر ُخو َن« :أُوصَّنا! مبار ٌق ِ
يل!»
َفأ َ
َخ ُذوا ُس ُع َ
وف َّ َ َ ُ
َُ َ
َُْ
َ
ْ
َ
الرب! َمل ُك إ ْسَرائ َ
11
10
ِ
ِ
ص ِِ ْهَي ْو َنُ .ه َوَذا َملِ ُك ِك َيأ ِْتي َجالِسا
س َعَلْيه َك َما ُه َو َم ْك ُت ٌ
وب« :الَ َت َخافي َيا ْابَن َة َ
َو َو َج َد َي ُسو ُع َج ْحشا َف َجَل َ
َن ِ ِ
ان»16 .و ِ
هذ ِه األُمور َلم ي ْفهمها َتالَ ِمي ُذه أ ََّوال ،و ِ
َّد َي ُسو ُعِ ،حيَن ِئ ٍذ َت َذ َّكُروا أ َّ
َعَلى َج ْح ٍ
ش أ ََت ٍ
هذه َكاَن ْ
لك ْن َل َّما َت َمج َ
ُ
ُ ُ ْ َ ََْ
َ
َ
12
ِِ
َّ ِ
ِ
ِ
َّ
ام ُه ِم َن
وبة َعْن ُهَ ،وأََّن ُه ْم َصَن ُعوا هذه َل ُهَ .وَك َ
َم ْك ُت َ
ان اْل َج ْم ُا الذي َم َع ُه َي ْش َهُد أَن ُه َد َعا ل َع َازَر م َن اْلَقْب ِر َوأَ َنق َ
ات11 .لِه َذا أَيضا الَ َنقاه اْلجما ،أل ََّنهم س ِمعوا أََّنه َكان َنق ْد صَنا ِ
األَمو ِ
هذ ِه اآليةََ 11 .فَقال اْل َف ِر ِ
ض ُه ْم
يسُّيو َن َب ْع ُ
ُ َ
َ َ
ُ َُْ
ْ
َ
ُْ َ ُ
َْ
َ
ِ
اء ُه!»" .
ض« :اْن ُ
لَِب ْع ٍ
ظُروا! إَّن ُك ْم الَ َتْن َف ُعو َن َشْيئا! ُه َوَذا اْل َعاَل ُم َنق ْد َذ َه َب َوَر َ
اآليات (يو12" -:)17-12: 12وِفي اْل َغ ِد س ِما اْلجما اْل َك ِاير َّال ِذي جاء ِإَلى اْل ِع ِ
آت ِإَلـى أ ِ
يم،
َن َي ُسو َع ٍ
يد أ َّ
َ َ َُْ
ُ
ُ
َ
َ َ
ُور َشـل َ
17
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ
وف َّ ِ
اسمِ َّ ِ
ِ
يل!»" .
َفأ َ
َخ ُذوا ُس ُع َ
ُوصَّنا! ُمَب َار ٌق اآلتي ِب ْ
الن ْخل َو َخَر ُجوا للَقائهَ ،وَكاُنوا َي ْصُر ُخو َن« :أ َ
الرب! َمل ُك إ ْسَرائ َ
وفي الغد= أي يوم األحد .ذاً الوليمة اانت يوم السبت .الةاين ح ةروا حبةل اليشةاء أذايةوا النبةأ السةار أن يسةوع
الاي يريدونه امل سيأتي لى أور ليم .والجم الاي حتشد اان أللب م من الجليليين ومن الةاين سةميوا بميجةزة
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قامة ليازر فتحمسوا للقاصه .وأمام هاا اإلستقبا الحافل تأكدت م اوف البريسيين ور ساء الك نة ووقبوا ينمرون

خاصبين وحاقدين .وسيف الن يل هو رمز للندةرة والب جةة (ال +11:10ر  .)4:1وهةم أروا أن يسةوع هةو المسةيح
المسيا الاي تنبأ ينه األنبياء وأنه سيأتي من نسل داود ليييد ل م الملة (صةف +01-0::0لةو )00-01:0ف ةم

كانوا يحلمون بوستيادة ارسي داود بل وأن يحوموا اليالم اله .ونرى من (0م 1 +:0:00م  )1:01أن م اةانوا
يسةةتقبلون الملةةوك بسةةيف الن يةةل .ووجةةدت يمةةالت مس ةةوواة مةةن أيةةام سةةميان الموةةابي يلي ةةا سةةيف الن ي ةةل.
والن يل جرة محبوبة ألن ةا ترتبة ةام ة نحةو السةماء فار ةة ألدةان ا م ةل التةاج اةأذرع تتوسةل داصمةاً .خ ةراء
يلى الدوام تزهر وت مر لمعات السنين (مةز +00-01:41نةش )1-1:1وفيةه نةرى الةنبو المحبوبةة للمسةيح تشةبه
بن لة.

ويوحنا ختار قو الناس أوصنا مبارق اآلتي بإسم الرب= فالمسيح أتى بقوة ل ية ل ال

اإلنسان وتجديده ،هو

بن هللا الاي أتى لي لقنا خلقة جديدة.
اآليات (يو10" -:)11-10: 12ووج َد يسو ُع جحشا َفجَلس عَلي ِه َكما هو م ْك ُتوب«11 :الَ َت َخ ِ
افي َيا ْابَن َة
َْ
َ َ َْ
َ َُ َ ٌ
ََ َ َُ
ان»".
َص ْهَي ْو َنُ .ه َوَذا َملِ ُك ِك َيأ ِْتي َجالِسا َعَلى َج ْح ٍ
ش أ ََت ٍ
ال تخافي= فدخو المسيح ألور ليم اان للسالم ولم يأتي ليحارب الرومان وتسيل الدماء في أور ليم لكن ليمأل

القلوب سالماً .بل ليدن سالماً بين السماء واألرب .واان دخوله وديياً هادصاً وليو االملوك األرضيين
يدنيون حرباً ويطلبون جزية .والجحش يستيمله البقراء وفي هاا درس للي ود المتكبرين الاين يحلمون بمل
أرضي .وفي تواض المسيح هاا

ارة ألن أحالم الي ود في مملكة يالمية هي أوهام خاطعة .ودرس لكل من

يحلم بمجد أرضي أنه يجري وراء باطل.

َن ِ
آية (يو16" -:)16: 12و ِ
هذ ِه األُمور َلم ي ْفهمها َتالَ ِمي ُذه أ ََّوال ،و ِ
هذ ِه
َّد َي ُسو ُعِ ،حيَن ِئ ٍذ َت َذ َّكُروا أ َّ
لك ْن َل َّما َت َمج َ
ُ
ُ ُ ْ َ ََْ
َ
َ
ِ
ِ
وبة َعْن ُهَ ،وأََّن ُه ْم َصَن ُعوا هذه َل ُه" .
َكاَن ْ َم ْك ُت َ

لم يفهمها تالميذه أوال= ك ي اًر ما ال نب م أيما المسيح أوالً ولكننا من المااد سنب م فيما بيد (يو. )1 : 00
وأنهم صنعوا هذه له= أي أن م

تراوا في تكريم المسيح امل  ،و تراوا في تنبيا النبوات ،ف اه ياصدة يلى

النبوات .لم يون التالميا فاهمين وال الشيب وال البريسيين وام من أمور تجري في حياتنا ونحن ال نب م ا .يلينا

أن ال نطالب بالب م فسيأتي يوم ونب م .لكن يلينا باإليمان.

12
َّ ِ
ِ
ِ
ِ ِ 11
ِ
َّ
اه اْل َج ْم ُا ،أل ََّن ُه ْم
َوَك َ
ام ُه م َن األ َْم َوات .له َذا أَْيضا الَ َنق ُ
ان اْل َج ْم ُا الذي َم َع ُه َي ْش َهُد أَن ُه َد َعا ل َع َازَر م َن اْلَقْب ِر َوأَ َنق َ
ِِ
ِ
اآليةَ.
َسم ُعوا أََّن ُه َك َ
ان َنق ْد َصَن َا هذه َ
آية (يوَ 11" -:)11: 12فَقال اْل َف ِر ِ
ظُروا! ِإَّن ُك ْم الَ َتْن َف ُعو َن َشْيئا! ُه َوَذا اْل َعاَل ُم َنق ْد َذ َه َب
ض« :اْن ُ
يسُّيو َن َب ْع ُض ُه ْم لَِب ْع ٍ
َ
اء ُه!»" .
َوَر َ

253

األناجيل – أنجيل يوحنا(اإلصحاح الثاني عشر)

هاه نبوة من فم األيداء بويمان اليالم وذهابه و ارءه ،ونرى ليم م من ضياع سلطان م .ال تنفعون شيئا= هاه
م ل "راحت يليوم" .فالناس ترات م وهاا هو ما ألاظ م.
طلب اليونانيين أن يروا يسوع (يو)76-24:12
ِ ِ 21
24
ِ ِ
ِ
هؤالَ ِء ِإَلى
ين َص ِعُدوا لَِي ْس ُجُدوا ِفي اْلع
يدَ .ف َتَقَّد َم ُ
اس ُيوَنانُّيو َن م َن َّالذ َ
اآليات (يوَ "-:)76-24: 12وَك َ
ان أَُن ٌ
22
ِ
ِ
ِِ
س َّال ِذي ِم ْن َبْي ِ صْي َدا اْل َجلِ ِ
ال
يد أ ْ
ينَ« :يا َسِيُدُ ،ن ِر ُ
وه َنقائل َ
يلَ ،و َسأَُل ُ
َن َنَرى َي ُسو َع» َفأ ََتى فيُلُّب ُ
فيُلُّب َ
َ
س َوَنق َ
27
َّد ْاب ُن
َج َاب ُه َما ِنق ِائالَ «:نق ْد أ ََت ِ َّ
س لَِي ُسو َعَ .وأ َّ
اع ُة لَِي َت َمج َ
الس َ
َما َي ُسو ُع َفأ َ
س َوِفيُلُّب ُ
ال أَْن َدَر ُاو ُ
ألَ ْن َدَر ُاو َ
سُ ،ث َّم َنق َ
ض وَتم ْ َف ِهي َتبَقى وح َدها .و ِ
ق أَ ُنقول َل ُكمِ :إ ْن َلم َتَقا حَّب ُة اْل ِحْن َ ِ ِ
ِ
ِ
اإل ْن َس ِ
ق اْل َح َّ
ان20 .اَْل َح َّ
لك ْن ِإ ْن َم َات ْ
ْ ْ َ
َ ْ َْ َ َ
ُ ْ
طة في األَْر َ ُ
21
ظ َها ِإَلى َحَيا ٍة أََب ِدَّيةٍِ26 .إ ْن
ض َن ْف َس ُه ِفي ه َذا اْل َعاَلمِ َي ْح َف ُ
َتأ ِْتي ِب َا َم ٍر َك ِا ٍ
يرَ .م ْن ُي ِح ُّب َن ْف َس ُه ُي ْهلِ ُك َهاَ ،و َم ْن ُيْب ِغ ُ
ِ
ِ ِ
اآلب.
َحٌد َي ْخ ِد ُم ِني َفْلَي ْتَب ْع ِنيَ ،و َحْي ُث أ ُ
اق أَْيضا َي ُكو ُن َخاد ِميَ .وإ ْ
َكو ُن أََنا ُهَن َ
ِن َك َ
َك َ
ان أ َ
ان أ َ
َحٌد َي ْخد ُمني ُي ْك ِرُم ُه ُ
22
الس ِ
ِِ
لكن ألَج ِل ه َذا أ ََتي ِإَلى ِ
ِ
ِ ِ
هذ ِه
اض َ
آلن َن ْف ِسي َنق ِد ْ
ُْ
اعة؟َ .و ْ ْ
اَ َ
اآلب َن ِجني م ْن هذه َّ َ
ول؟ أَُّي َها ُ
طَرَب ْ َ .و َما َذا أَ ُنق ُ
21
ِ 21
ِ
ِ
السم ِ
ِ
ان
َّ
اءَ «:مج ْ
ُم ِجُد أَْيضا!»َ .فاْل َج ْم ُا َّالذي َك َ
الس َ
اآلب َم ِجد ْ
اعة أَُّي َها ُ
اس َم َك!»َ .ف َج َ
َّد ُتَ ،وأ َ
اء َص ْو ٌت م َن َّ َ
آخرو َن َنقاُلواَ « :نق ْد َكَّلمه مالَ ٌق!»74 .أَجاب يسو ُع وَنقالَ«:لي ِ
ِ
ِ
َجلِي
س م ْن أ ْ
َ َْ
الَ «:نق ْد َح َد َث َر ْعٌد!»َ .و َ ُ
َ َ َُ
َوانقفا َو َسم َاَ ،نق َ
َُ َ
71
الصو ُت ،بل ِم ْن أ ِ
يس ه َذا اْل َعاَلمِ َخ ِارجاَ 72 .وأََنا ِإ ِن
آلن َدْيُنوَن ُة ه َذا اْل َعاَلمِ .اَ َ
َجل ُك ْم .اَ َ
ْ
َص َار ه َذا َّ ْ
آلن ُي ْطَر ُح َرِئ ُ
َْ
70
77
ِ
ض أ ِ
ِ
َج َاب ُه
ال ه َذا ُم ِش ا
ير ِإَلى أََّية ِم َ
َن َي ُم َ
ان ُم ْزِمعا أ ْ
يت ٍة َك َ
ْارَت َف ْع ُ َع ِن األَْر ِ ْ
وتَ .فأ َ
َجذ ُب ِإَل َّي اْل َجم َ
يا»َ .نق َ
ِ
ِ
اْل َج ْم ُاَ« :ن ْح ُن َس ِم ْعَنا ِم َن ا َّلنام ِ
َن َيْرَت ِف َا ْاب ُن
وس أ َّ
ول أَْن َ ِإَّن ُه َيْنَب ِغي أ ْ
يح َيْبَقى ِإَلى األََبدَ ،ف َكْي َ
َن اْل َمس َ
ف َتُق ُ
ُ
71
ِ
ِ
ان؟ م ْن ُه َو ه َذا ْاب ُن ِ
ِ
ام َل ُك ُم ُّ
عُّ «:
اإل ْن َس ِ
اإل ْن َس ِ
ور
ال َل ُه ْم َي ُسو ُ
الن ُ
الن ُ
ان؟» َفَق َ
ور َم َع ُك ْم َزَمانا َنقليال َب ْعُدَ ،فس ُيروا َما َد َ
َ
76
النور ِ
َّ ِ ِ ِ
َّ
َّ
ِ
ِ َّ
آمُنوا ِب ُّ
الن ِ
ور لِ َت ِص ُيروا
ام َل ُك ُم ُّ ُ
لَئال ُي ْد ِرَك ُك ُم الظالَ ُمَ .والذي َيس ُير في الظالَمِ الَ َي ْعَل ُم إَلى أَْي َن َي ْذ َه ُبَ .ما َد َ
اء ُّ
الن ِ
اخ َت َفى َعْن ُه ْم" .
ور»َ .ت َكَّل َم َي ُسو ُع ِبه َذا ُث َّم َم َضى َو ْ
أَْبَن َ
ِ ِ 21
24
ِ ِ
ِ
هؤالَ ِء ِإَلـى
ين َص ِعُدوا لَِي ْس ُجُدوا ِفي اْلع
يدَ .ف َتَقَّد َم ُ
اس ُيوَنانُّيو َن م َن َّالذ َ
اآليات (يوَ "-:)22-24: 12وَك َ
ان أَُن ٌ
22
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِِ
ِ
ـال
ينَ« :يــا َسـ ِـيُدُ ،ن ِريـ ُـد أ ْ
وه َنقــائل َ
س َّالــذي مـ ْـن َبْي ـ َصـ ْـي َدا اْل َجليـ ِـلَ ،و َس ـأَُل ُ
َن َنـ َـرى َي ُســو َع» َف ـأ ََتى فيُلـ ُّـب ُ
فيُلـ ُّـب َ
س َوَنقـ َ
س لَِي ُسو َع" .
س َوِفيُلُّب ُ
ال أَْن َدَر ُاو ُ
ألَ ْن َدَر ُاو َ
سُ ،ث َّم َنق َ
يقة أر هةةاا البدةةل فةةي السةةاية األولةةى مةةن ليلةةة اإلثنةةين مةةن البدة ة المقدسةةة ،ف ةةاا هةةو الوقةةت الةةاي دار فيةةه هةةاا

الحديث بيد دخو الرب ألور ليم .ويق أر باكر ييد الدةليب ،فالدةليب هةو خةال

اةل اليةالم ،وهةو محةور اةالم

السيد المسيح هنا في ضرورة حمةل الدةليب .ومةن يبيةل يةرى يسةوع .ونةرى هنةا أن اليونةانيين األمةم جةاءوا لتحيةة
المدةةلوب مل ة الي ةةود ،امةةا جةةاء المجةةوس الةةوثنيين لتحيةةة المولةةود مل ة الي ةةود ،لكةةي يجم ة المسةةيح فةةي حياتةةه

ومماته الشرق وال.رب ،فالكل يسجد له وييبده ،االهما (يونانيين ومجةوس) هةم مةن ال ةراف التةي ليسةت مةن هةاه
الحميرة (الي ود) ،االهما يبتتحان يدر قبو األمم .والحظ أن في ميالده رف ه الي ود .فولةد فةي مةاود ومجةده

األمةةم (المجةةوس)  .فةةتش ينةةه المجةةوس ودبةةر هيةةرودس قتلةةه .واآلن يقبلةةه األمةةم اليونةةانيين ويةةدبر الي ةةود لقتلةةه.
واليونانيين هنا هم أصحاب الجنسية اليونانية وليسوا من ي ود الشتات لكةن م ت ةودوا ذ قيةل أتةوا ليسةجدوا ،ولكةن م
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كةةانوا يييشةةون فةةي الجليةةل ميجبةةين بالي وديةةة ،وألن ةةم فةةي نمةةر الي ةةود دخةةالء فموةان م فةةي ال يوةةل فةةي دار األمةةم،
لال جةاءوا لةى فيلةبو ليةدبر ل ةم مقابلةة مة المسةيح ألن المسةيح اةان داخةل ال يوةل .ونالحةظ أن اليونةانيين أتةوا
لبيلبو ألن م ييرفونه من الجليل حيث يقيم يونانيين ا يرين .ونالحظ أن فيلبو سمه يوناني فربمةا اةان لةه ق اربةة

مي م .هم سميوا ين المسيح وميجزاته و ستقباله وتط يره لل يول فأيجبوا به وأرادوا أن يروه.

27
َمــا يســوع َفأَجابهمـا ِنقـ ِ
ـاع ُة لَِي َتم َّجـ َـد ْابـ ُـن ِ
اإل ْن َسـ ِ
ـق
ـان20 .اَْل َحـ َّ
ـائالَ «:نقـ ْـد أ ََتـ ِ َّ
الس َ
َ
اآليـات (يــوَ " -:)20-27: 12وأ َّ َ ُ ُ َ َ ُ َ
ض وَتم ْ َف ِهي َتبَقى وح َدها .و ِ
ق أَ ُنقول َل ُكمِ :إ ْن َلم َتَقا حَّب ُة اْل ِحْن َ ِ ِ
ِ
يـر.
اْل َح َّ
لك ْن ِإ ْن َم َات ْ َتأ ِْتي ِب َا َم ٍـر َك ِا ٍ
ْ ْ َ
َ ْ َْ َ َ
ُ ْ
طة في األَْر َ ُ
"

دد بواسطة موته .فحبةة الحنطةة تشةير للمسةيح الةاي
رأى المسيح في مجيء اليونانيين باكورة الحداد الاي ُ
سي ِح َ
سةةيدفن بيةةد صةةلبه ليةةأتي بةةاألمم والي ةةود .والمسةةيح نت ةةز البرصةةة لةةييلن قت ةراب سةةاية موتةةه والتةةي ب ةةا سةةيوون

ال ال لكل اليالم ي وداً ويونانيين أي ي وداً ووثنيين .يتمجد= بدليبه وموته ثم بقيامته وصيوده وجلوسةه يةن
يمةةين اآلب .وبةال يوةةون المةةوت بدايةةة للحيةةاة المجيةةدة السةةماصية لألمةةم امةةا للي ةةود وب ةةاا يتمجةةد يسةةوع .وفةةي هةةاا
تشابه م البارة في دفن ا .اليونانيون أتوا ليروا مجد يسوع الاي دخل في ستقبا يميم وط ر ال يول .لكةن نجةد

يسوع يتكلم ين موته .فالدليب هو مجده .وهاا يوةو الملةوك األرضةيون الةاين يبت ةرون بالممةاهر .ويلةى اةل

مامن أن يميت ذاته م ل حبة الحنطة فةي هةاا اليةالم ،وهةاا مةا سةوف ييطيةه حيةاة أبديةة .ومةن يميةت ذاتةه يوةون

المسيح بالنسبة له هو الطريق للقيامة والحياة .أما من ن.مو في ملاات هةاا اليةالم فيوةون قةد ختةار المةوت امةا

أن البةةارة لةةو تراةةت بةةدون دفةةن يأكل ةةا السةةوس (مةةت .)04:01أو لةةو تُراةةت البةةارة فةةي الم ةةازن دون أن تُةةدفن فةةي
األرب ولم يأكل ةا السةوس ،سةتمل هوةاا بةدون جمةا  ،مجةرد بةارة يابسةة لكن ةا متةى ماتةت نبتةت وأثمةرت وأينيةت
و خ رت الحقو وتوجت بالسنابل لال فالت حية هي باب اإلثمار واإلنتةاج ،والدةليب بةاب المجةد .وأمةا الحبةة

التةةي ت ةرفض الت ةةحية وت ةرفض الدةةليب تمةةل وحةةدها بةةال منمةةر ،بةةال ثمةةار وبةةال مجةةد .وال مةةار سةةتأتي أي ةاً
بتالميةةاه الةةاين سةةيبالون حيةةات م .نقــد أت ـ الســاعة= المسةةيح ييلةةن أن سةةاية الدةةليب قتربةةت ،الةةاي بةةه سةةيدخل

األمةم (اليونةانيون) لإليمةان .هةم أتةوا ليةروا مجةد أرضةةي .ولكةن أتةت السةاية لييةرف الجمية مينةى المجةد الحقيقةةي

السماوي .والمسيح ذ مةات ودفةن ثةم قةام يرفةه الكةل ،ودمةن اليةالم بةه .هةو حبةة الحنطةة التةي ذ تمةوت فةي التربةة
وتتحلل ي رج من ا سنابل خ راء مملةوءة (المةامنين فةي اةل اليةالم) .فيمةل المسةيح البةداصي أيطةى حيةاة لك يةرين

جداً في ال اليالم .وبالدليب سيرى األمم والي ود المسيح ر ية قلبية بالرو القدس  ،فييرفةوه ويامنةوا بةه فيتمجةد
بن اإلنسان.

دخل المسيح لى أور ليم امل يمل يلى قلوب محبيه ،دخل وسع جو اله محبة وفر  ،محبة منه ألور ليم

(رمز لكنيسته) ودخل ليدلب ويوون حبة حنطة تموت لياسو انيسته ويمل يلي ا ،ودخل ليدلب ،فالدليب
هو قمة الحب ،وأمام محبته هاه ملكته انيسته يلي ا ،يلى قلوب أوالدها .ومن ملكوه يلى قلوب م وجيلوه يتيشى

مي م اما حد

م أسرة سميان األبر

وليازر باألمو سيجيل م يتيشوا ميه في السماء يشاء يرس
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ال روف (ر  + 4 :04ر  )11 : 0ويتمجدوا .ويرف من اانوا في بيت اليناء ،بيت ينيا يلى األرب لى مجد
السماء .فشرااء األلم رااء المجد .والمسيح اان وسع أحباصه ،وقد قبل أن يسلم نبسه للموت ،تارااً نبسه

ألحباصه ليوبنوه .واان هاا الحب ترطيباً آلالمه .لكنه اان قد بدأ طريق الدليب .طريق يالن أيمم حب من

هللا للبشرية .وما از ل.ن ال حب ميلن ،ال زجاجة طيب موسور هو ُمبر لقلب المسيح ،الزجاجة الموسورة
هي صليبي ولكن طريق المجد هو الدليب ،هاا ما رأيناه م المسيح ،وهاا هو الطريق الاي يديونا ليه
المسيح( .الحب +حمل الدليب).

21
ظ َها ِإَلى َحَيا ٍة أََب ِدَّيةٍ" .
ض َن ْف َس ُه ِفي ه َذا اْل َعاَلمِ َي ْح َف ُ
آية (يوَ " -:)21: 12م ْن ُي ِح ُّب َن ْف َس ُه ُي ْهلِ ُك َهاَ ،و َم ْن ُيْب ِغ ُ
نرى هنا التطبيق اليملي .من يبغض نفسه= يموت ين وات اليالم .هنا المسيح يرد يلى ساا اليونانيين

ويلى ال من يريد أن يرى يسوع .فمن يريد أن يرى يسوع فليدن ما صنيه يسوع ويموت ين اليالم .من يحب

نفسه= النبو هنا تشير للحياة الطبييية الحسية .أما الحياة األبدية ف ي الحياة الحقيقية ،فمن يترك لااته الحسية

ال اطعة اآلن يوون امن يدفن نبسه وبال يرتب ليستحق الحياة األبدية ،والحياة األبدية هي المسيح والمينى أن

من يدلب األن ا تم ر حياة المسيح فيه .ولنبدأ بحبظ الوصية و ي ار اآلخرين يلى أنبسنا ونقدم توبة حقيقية،

فالتوبة هي دفن الجسد اليتيق و ي ار اآلخر هو دفن لألنا .وأما من ال يريد أن يوون احبة الحنطة المدفونة
ويمت فلن يأتي ب مر ،من يرفض خدمة اآلخرين ويرفض يطاء الحب ل.خرين ويحيا في يزلة و نبرادية متلاذاً
بحسياته الجسدية يوون ابارة في الم ازن بال جما وال مجد ميرضة للبساد والسوس محرومة من الحياة

األبدية .فلنحمل صليب يسوع حتى الموت .ومن يتمس بالمادة ال يمون أن يرتقي لى فوق (السماويات) .ومن
يلتدق بشيء س
فان يبنى ميه (كملاات الدنيا) .هاا هو طريق ر ية المسيح.

26
ِ
ان
َحٌد َي ْخ ِد ُم ِني َفْلَي ْتَب ْع ِنيَ ،و َحْي ُث أ ُ
اق أَْيضا َي ُكو ُن َخاد ِميَ .وإ ْ
َكو ُن أََنا ُهَن َ
ِن َك َ
آية (يوِ " -:)26: 12إ ْن َك َ
ان أ َ
ِ ِ
اآلب" .
أَ
َحٌد َي ْخد ُمني ُي ْك ِرُم ُه ُ

المسيح هنا يقدم مب وم ال دمة ف ي ليست مجرد خدمة ل.خرين بل هي أن نسير في طريق المسيح أي

الدليب .فليتبعني= كيف نتبيه ن لم نقبل أن نحمل الدليب .ونسير في طريقه بحبظ وصاياه وقبو أي
صليب يوض يلينا (مت .)04 ،01:01فاإليمان الدادق بالمسيح هو أن نسير في طريقه ونتحمل في سبيله
كل أنواع الج اد الروحي فمن يشاراه دالمه سيشاراه أمجاده (رو .)01:1حيث أكون أنا يكون خادمي= أي

يوون له نبو طريق المسيح أي الدليب ثم المجد  ،حمل الدليب هو طريق التلماة للمسيح (لو)11 : 01
فالدليب هو المحبة الباذلة  ،وهاه هى مدرسة المسيح ومن يريد أن يدير تلمياا في ا يليه أن يتيلم حمل

الدليب  .إن كان أحد يخدمني= ال يقدد ب اا خدمته في اليالم بينما هو في الجسد ألن ساية موته قد

قتربت .ولكن تيني حبظ وصاياه وخدمة أوالده ،ويتشبه به ف و أتى َلي ِ د ِم ال ُلي ِ َد ِم .يكرمه اآلب= من يتب
المسيح وي دمه حامالً صليبه سينا ارامة من هللا اآلب (مت0 +11:01صم .)01:1وهنا المسيح يشر وحدة
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الاات اإلل ية بينه وبين اآلب .فمن يورم اإلبن يورمه اآلب أي اً ،وال ييود يبداً بل يدير بناً ل.ب .ونحن
نكرم القديسين والش داء فاآلب يورم م .ولنالحظ أنه ال صليب بدون تيزيات (1كو .)01-0:0وهاه التيزيات

هي يربون األف ار واألمجاد السماوية فشرااء األلم رااء المجد .ومن يلقي نبسه بويمان في طريق الدليب

يبدأ يتاوق هاا اليربون .يخدمني=  ]0يحبظ وصيتي  ]1ي دم رييتي ..ايف؟ يحمل الدليب م لي]0 :
يموت ين

وات اليالم  ]1قبو أي ألم.

حيث أكون أنا يكون هناق يكون خادمى

ذاً فلنسأ أنبسنا أين يوجد المسيح وناهب فنجده (مت- 01 : 1:

لخ) .ومن هنا نب م أننا نجد المسيح حيث البقراء والمرضى والمساجين وحي ما يوجد ال محتاج تاهب له لتقدم

له خدمة  ...لخ .وال فتقاد ل اط .أو ضا هو خدمة مقدمة لربنا .ذاً ال خدمة نقدم ا ألوالد ربنا أو ألى
محتاج فأنت تقدم ا لربنا يسوع نبسه .لال هناك من يقبل يد المرضى حين يزورهم واثقين ن م يقبلون يد
المسيح .أما األماكن التى يوجد ب ا خطية أو به خطية فلن يوجد في ا المسيح فاهرب من ا.

ومن ي.لب ويوون م المسيح داصما هنا يلى األرب سيوون ميه أي ا فى المجد بحسب ويد الرب "و ن

لي ،حتى حيث أكون أنا تكونون أنتم اي اً" (يو .)0 : 01وأي اً
م يت وأيددت لكم موانا دتي اي ا ودخاام َّ
"أي ا اآلب أريد أن هاالء الاين أيطيتني يوونون ميي حيث أكون أنا ،لينمروا مجدي الاي ايطيتني ،ألن

أحببتني قبل نشاء اليالم" (يو .)0 : 01وننمر مجده تينى أن نكون فى ح رة هللا فنيوو مجده ،فتكون لنا
أجسادا ممجدة ،ونرى نوره فيوون لنا أجسادا نورانية.

22
الس ِ
ِ ِ ِِ
ِ
َج ِل
اض َ
آلن َن ْف ِسي َنق ِد ْ
اعة؟َ .ولك ْن أل ْ
آية (يو " -:)22: 12اَ َ
اآلب َن ِجني م ْن هذه َّ َ
ول؟ أَُّي َها ُ
طَرَب ْ َ .و َما َذا أَ ُنق ُ
ه َذا أ ََتي ِإَلى ِ
اع ِة" .
هذ ِه َّ
ُْ
الس َ

النبو هي قايدة المشاير اإلنسانية .أما الرو ف ي أداة اإلتدا باهلل ب ا يتحد

م هللا وينيوو هاا في

تيبيراته وتياليمه .لال فاإلنسان الروحى هو الاى يقوده الرو القدس ،والرو القدس يتدل برو هاا اإلنسان،

فالرو يتيامل م رو  .ورو اإلنسان ال اض للرو القدس هو الاى يقود الجسد والنبو أى ال اإلنسان.

يتدور ال من الاي يليه أن يدفيه وهو الموت وحمل
و ضطراب المسيح هنا يشير ألنه نسان اامل وهو اآلن
َّ
خطايا ال البشرية حتى يراه اليونانيين بل ال نسان ويامنوا به ،في لدوا .اإلضطراب ال ييني ال وف فالمسيح
ال ي اف من الموت فما يجيلنا ن اف من الموت هو ال طية والمسيح بال خطية .ون اف من الموت فما بيد

الموت مج و لنا ،أما المسيح فييرف المجد السماوي .ذاً هو ليو خوف بل هو نبيا ياطبي ديد داخل

النبو .ليو من أجل دالم الدليب ولكن  ]0من أجل ال طايا التي سيحمل ا وهو القدوس البار .وال طية

بالنسبة له  .موروه جداً ]1 .من أجل الموت الاي سيتاوقه وهو الحي المحيي .القيامة والحياة .والموت ليو

من طبييته  ،بل اان الموت فى الي د القديم نجاسة ومن يتالمو م ميت يتنجو (يد.)00 : 04 ، 1 : :
 ]0حجب وجه اآلب ينه ،وهاا فوق مستوى دراكنا ] 1 .خيانة الناس الاين احب م واراهيت م له ،وهاا ضد
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طبييته(المحبة فاهلل محبة) .ولكن إلتداله الروحي باآلب اان له قرار حاسم هو التوجه لى الدليب م ما اان

ال من ولكن ألجل هذا أتي = اإلبن أتى متجسدا ألجل خال
 ]0لمحبته للبشر.

البشر وذل -:

 ]1طايته ل.ب.

والحظ أن رادة اآلب هى نبس ا رادة اإلبن ،وهاه اإلرادة هى خال

البشر ونجات م من الموت ،فاهلل يحب

البشر .وب اا تكون طاية اإلبن ميناها تسليم اإلرادة اإلنسانية وقبو المسيح اونسان اامل ألالم ال نستطي نحن
أن نتدورها ،حتى تتم اإلرادة اإلل ية فى خال

البشر .واان ق ارره موج اً بول قوة نحو تمام المشيعة الربانية

وبول حسم أي اً.
ماذا أنقول= المسيح ال يسأ  ،بل هو يلبت النمر إلضطرابه و نبياله نتيجة الميراة م الموت والتي في ن ايت ا
يموت الموت .وهو اان يدلي ويدرخ (يب )1::لي رج منتد اًر من هاه الميراة وي اف نتداره لحساب
اإلنسان ويوون لإلنسان حياة يوضاً ين الموت.
نجني من هذه الساعة= أيطني اإلنتدار يلى الموت بالقيامة .وقبو اآلب و ستجابة اآلب أيلن ا بقيامة

اإلبن.
21
ِ
السم ِ
ِ
ُم ِجُد أَْيضا!».
اءَ «:مج ْ
اآلب َم ِجد ْ
اآليات (يو " -:)74-21:12أَُّي َها ُ
اس َم َك!»َ .ف َج َ
َّد ُتَ ،وأ َ
اء َص ْو ٌت م َن َّ َ
74
21
ِ
ِ
ِ
اب َي ُسو ُع
الَ «:نق ْد َح َد َث َر ْعٌد!»َ .و َ
َفاْل َج ْم ُا َّالذي َك َ
آخُرو َن َنقاُلواَ « :نق ْد َكَّل َم ُه َمالَ ٌق!» .أ َ
َج َ
ان َوانقفا َو َسم َاَ ،نق َ
ِ
وَنقالَ«:لي ِ
َجلِ ُك ْم" .
َجلِي َص َار ه َذا َّ
الص ْو ُتَ ،ب ْل م ْن أ ْ
س م ْن أ ْ
َ َْ

أيها اآلب ِ
مجد إسمك = هى نبس ا "أي ا اآلب ....مجد بن " (يو. )0 : 01

إسمك= جو يمي (يونانية) أنا هو ي وه (يبرية)  .ي وه صار سماً للمسيح .مجد إسمك= مجد بن .
فالمسيح يطلب أن يمجده اآلب ويايده في هاه الميراة م الموت لينتدر يلى الموت .ولكن لنالحظ أن اآلب
واإلبن واحد فمجد اإلبن هو مجد اآلب أي اً .ولال فالمسيح ليو مشتاقاً أن يمجده اآلب ،بل هو مشتاق أن
يتمجد جسده ،ويوون هاا المجد لحساب انيسته التي هي جسده .وهاا المجد يبدأ بونتداره يلى الموت ،وييطي

حياته هاه للمامنين وهي حياة أبدية ثم يديد للسماء ويتمجد بجسده ،ويوون هاا المجد لكل من ي.لب من

المامنين (يو .)11 : 01والدوت الشديد اان ليسميه المجتميون فيامنوا بالمسيح بيد أن ظ رت يالقته
باآلب .وهللا سبق والم موسى و براهيم وا ير من األنبياء واآلن يولم بنه ليم ر اليالقة بينه وبين بنه ،ال أن

الي ود لم يب موا .رعد  ..مالق= هللا يتكلم لكن ال واحد يسم بحسب ستيداده ونقاوة قلبه وهتمامه فالبيض

ف موا أن هاا صوت فقالوا مالك والبيض لم يب م أبداً فقالوا ريد .ويموماً فدوت الريد يداحب االم هللا اما
حد

م موسى .ونالحظ أن المجتميين لم يميزوا صوت هللا ولم يب موا ما قيل ،فالناس في بشريت م وخطيت م

ال يستطييون أن يسميوا صوت هللا .ونالحظ أن صالة المسيح ليست م ل صالتنا وفي ا نرجو ونتالل وننسحق
ليقبلنا هللا ،ولكن هي نوع من يالن الدلة بينه وبين أبيه ومن خال هاه الدلة تنسوب القوة اإلل ية لتساند

الجسد ال ييف حتى ينتدر في ميراة الموت .ويرى الناس هاه الدلة فيامنوا بأن المسيح هو من هللا.
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وصالة المسيح حيث أنه واحد م اآلب ومشيعت ما و رادت ما واحدة تشير ألنه ييلن مشيعة اآلب التي هي مشيعته

أي اً .مجدت= في حياته وميجزاته وبره وأن ال اإلت امات ضده رتدت يلى مقاوميه .اما
اليماد والتجلي وقا "هاا هو بني الحبيب" واما
هنا اآلب يش د للمجد الاي لإلبن منا األز

د اآلب لإلبن في

دت المالصكة له يوم الميالد قاصلة "المجد هلل في األيالي"..

وأمجد أيضا= المجد الاي سيدير لناسوته بيد موته ذ يقوم

ويديد للسماء ويجلو ين يمين اآلب .وسيامن به ال اليالم ويسجدون له .بل من أجلكم= ذاً الدوت ليو

لتشجي المسيح لكن ليامنوا (هو يالن للناس).

71
يس ه َذا اْل َعاَل ِم َخ ِارجا" .
آلن َدْيُنوَن ُة ه َذا اْل َعاَلمِ .اَ َ
آية (يو " -:)71: 12اَ َ
آلن ُي ْطَر ُح َرِئ ُ
قا دينونة ولم يقل الدينونة .فالدينونة ُم َي َّرَف ِة بالة هي في ن اية اليالم .دينونة= يسقع بينف نتيجة ضربة قوية

وي رج خارج داصرة المدارية ذ ن زم ،هاا مينى الكلمة .واإلنتدار ليو أن هللا نتدر يلى بليو  ،بل

المسيح اإلنسان نتدر لحسابنا يليه ليجابنا بدليبه للسماء وال.لبة هي لمن يامن (0يو .)1::ولكن هناك

خربت

ال في مييادها .فمحاكمة المسيح المالمة سيق ذنب ا يلى من حوموا يليه ،ولال
دينونات ا يرة ٌ
أور ليم .وألن من حوموا يلى المسيح ظلماً يحرا م الشيطان فالبد أن يسقع الشيطان بيد أن ساد اليالم بملمته
طويالً (لو .)04-01:01ولقد نكشف بليو أمام الكل وصارت حيله ميروفة مدانة ألوالد هللا .المسيح ببره

أ ظ ر ر اليالم والشيطان الاي يحرك اليالم حين صلب اليالم المسيح .فال يار إلنسان يسير وراء اليالم .لقد
كان الدليب دليل دانة اليالم يلى ال

روره ،فاليالم يوضاً ين أن يبر بالمسيح قام

يليه وصلبه

تحو الدليب لى
(يو .)00:01 +04:4 +04:0وميروف أن الشيطان رصيو هاا اليالم (يو .)01:01ولقد َّ
مجد للمسيح وحياة للمامنين وقوة ي زمون ب ا الشيطان ،وصار الدليب يار ودينونة و دانة لمن صلبه ولمن ال
يامن به .بالدليب سلب هللا ال سلطان إلبليو يلى البشر (مت .)14:01وجرده من ال نبوذ له اان يال م

به ويجيل م يبيداً له (كو .)0:-01:1ومن ثم خليه من ير ه وطرحه خارج اليالم ليدير مجرد م لوق حقير

رير متمرد يلى هللا ينتمر في سجنه ساية الدينونة (1بع )1:1مقيداً بسالسل بيد الدليب (ر . )0-0:11
ينتمر أن يلقى في النار األبدية في ن اية األيام (مت +10:1:مر . )11:0ولكن طرحه بدأ بالدليب اآلن

ُيطرح لم ييد للشيطان سلطان يلى أوالد هللا .هو خارج داصرة من هم للمسيح .هو يحارب م لكن ال سلطان له
يلي م .وقوله دينونة العالم أي اشف وجه اليالم ال.ادر والمقدود باليالم هو المادية الميادية لرو هللا .ونالحظ
أنه بالميمودية ي رج الشيطان تماماً من حياة المامنين ولكن يمل يحارب م من خارج (لو .)11-10:00والمسيح

أيطانا القوة أن نطرده وأيطانا سلطاناً أن ندوس يليه بيد أن حررنا منه .ولكن هناك من ياهب له وبالتالي يبقد
حريته لال

ينبه المسيح أن ال نبيل ذل

(يو .)01:1بالدليب أدينت ال طية فينا أي ماتت وأصبحت بال

سلطان يلينا (رو.)0:1
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77
72
ضأ ِ
ِ
ير ِإَلى أََّي ِة
ال ه َذا ُم ِش ا
اآليات (يوَ " -:)77-72: 12وأََنا ِإ ِن ْارَت َف ْع ُ َع ِن األَْر ِ ْ
َجذ ُب ِإَل َّي اْل َجم َ
يا»َ .نق َ
وت" .
ِم َ
َن َي ُم َ
ان ُم ْزِمعا أ ْ
يت ٍة َك َ
المسيح رتب يلى مرحلتين األولى يلى الدليب (يو )11:1 +01:0ثم الديود (مر +04:01لو+:0:4

أع .)00:0واان الدليب هو طريق الديود أليلى ف و اان ال طوة األولى .لال

صار المامنون يشت ون

الدليب بسبب ال طوة التالية وهي اإلرتباع للمجد (يو )0-0:01اان ال هاا رداً يلى طلب اليونانيين أن يروه.
ف و سيجاب م أليلى وليو فقع سيرونه .بورتباع المسيح يلى الدليب سيجاب المامنين لى الحياة األبدية.

مشي ار= كلمة صليب اانت لينة وصارت رتباع للمجد .لقد صارت المة رتباع تشير للدليب وتشير للديود

أي اً ،بل صارت قوة جبارة تجاب البشر للسماء ويوو قوى الشر .هو يجاب لكن ليو ال واحد يستجيب،

وقوله الجميا= ي ود وأمم.
آية

أَْن َ
تنبأ

70
ِ
ِ
النام ِ
ِ ِ َّ
ول
وس أ َّ
يح َيْبَقى ِإَلى األََبدَ ،ف َكْي َ
َن اْل َمس َ
(يوَ " -:)70: 12فأ َ
ف َتُق ُ
َج َاب ُه اْل َج ْم ُاَ« :ن ْح ُن َسم ْعَنا م َن ُ
ان؟ م ْن ُه َو ه َذا ْاب ُن ِ
َن َيْرَت ِف َا ْاب ُن ِ
اإل ْن َس ِ
اإل ْن َس ِ
ان؟»".
ِإَّن ُه َيْنَب ِغي أ ْ
َ
األنبياء ين أن مل المسيح أبدي (دا  +01-00:1أ  +1:4حز +1::01مز+01-0: ،1-0:14

مز )1:001ولكن الي ود ف موا هاه النبوات خطأ ألن م ظنوا أن مل المسيح سيوون يلى األرب ولم يب موا أن
ملكه سيوون مل

أبدي سماوي .ولال

سيموت ،ومن ه نا حد

حينما قا المسيح ن رتبيت ين األرب ( )01ف م ا الي ود أنه

اللبو فكيف يموت وهو المسيا الاي سيمل

لى األبد .واان خطأ الي ود ف م م

السطحي فكيف يقيم المسيح ملكاً أبدياً يلى أرب مديرها البناء .هو قا ين نبسه أنه بن اإلنسان فبحسب
ف م م أنه لو اان المسيح فوبن اإلنسان لن يموت.

ِ
ِ
ور لَِئالَّ
ام َل ُك ُم ُّ
الن ُ
َزَمانا َنقليال َب ْعُدَ ،فس ُيروا َما َد َ
76
الن ِ ِ ِ
النور ِ
آمُنوا ِب ُّ
اء
ام َل ُك ُم ُّ ُ
ور ل َتص ُيروا أَْبَن َ
َما َد َ

71
ال َل ُه ْم َي ُسو ُعُّ «:
ور َم َع ُك ْم
الن ُ
اآليات (يوَ "-:)76-71: 12فَق َ
الظالَم .و َّال ِذي ي ِسير ِفي َّ
ي ْد ِرَك ُكم َّ
الظالَمِ الَ َي ْعَل ُم ِإَلى أَْي َن َي ْذ َه ُب.
َ ُ
ُ َ
ُ ُ
ُّ
الن ِ
اخ َت َفى َعْن ُه ْم" .
ور»َ .ت َكَّل َم َي ُسو ُع ِبه َذا ُث َّم َم َضى َو ْ
ُّ
ور َم َع ُك ْم َزَمانا َنقلِيال َب ْعُد المسيح هو النور الحقيقى (يو . )4 : 0وهنا يرد السيد يلى تدورهم أن المسيح
الن ُ
سيبقى يلى األرب لى األبد .ومينى االمه ...

ال أنا لن أبقى لألبد بجسدى هاا يلى األرب اما تمنون.

وهنا ييطي م الرب نديحة ألن م متشوكين ومياندين .فبحسب فكرهم فالمسيح اآلتى سيوون له مل
أبدى ،لال

أرضى

رف وا فكرة أن يرتب المسيح تاراا األرب اما قا ل م فى اآلية ( .)00والحقيقة أن م لرف

م

للمسيح حسدا ،ف م يبتشون يلى أى سبب ليرف ونه ،ويحاولون أن يتديدوا يليه أى خطأ بل حاولوا ا ي ار أن
يوقيوا به فى خطأ (مت . )0: : 11ف م رسموا ألنبس م صورة للمسيح المنتمر بحسب أفكارهم المادية ولم
يجدوها فى السيد المسيح المتواض  .والمسيح ييطي م نديحة أن ال يياندوا متمسوين بأراص م ،فاهلل لن يسير
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بحسب أراص م بل يلي م هم أن يسيروا بحسب فكر هللا .هللا يريد ل م ولنا حياة سماصية وهم يريدون حياة أرضية

مادية .وطالما قا ل م المسيح أنه سيرتب ف و ذاً سيرتب ولن ي.ير خطته .ويلي م أن يددقوا هاا ويتيلموا منه

طالما هو يلى األرب بجسده ،فكالم المسيح هو "رو وحياة" (يو )10 : 1و"كالم الحياة األبدية ينده" (يو: 1
 . )11وبالتالى قد يينى االمه أن يلي م أن ينتبيوا ببرصة وجوده مي م ف و النور القادر أن يقودهم .ف و ليو

نسان ذي جسد يادي م ل باقي البشر ،بل هو هللا  -نور من نور (يو. )04:0 +01-1:0 +::4 +01:1

ونب م من الكتاب المقدس أن النور هو هللا ذاته (أي +04:01دا +11:1مز +1:011مز )0:11وواضح أن

المسيح يديوهم ألن يامنوا به ليصيروا أبناء النور وينت زوا فرصة وجوده يلى األرب بجسده ليتيلموا.

ثم مضى وإختفى عنهم= لالباً اان ختباصه بطريقة يجيبة ملحوظة من أمام م .رم اًز ألنه سوف يديد للسماء
ولن ييودوا يرونه بالجسد بيد صيوده.

قد ُيب م من االم المسيح أن يلي م أن يامنوا به طالما هو مي م بالجسد وهم قادرين أن يرونه ويدراوا نوره
جسديا ،وذل قبل أن ت ي البرصة ذ يديد بجسده فال ييودوا يرونه بجسده .وهاا صحيح جزصيا للي ود الاين

يسميونه.

فقو المسيح هاا للي ود الاين يسميونه اان ليسميوا تياليمه ويستبيدوا منه ومن تياليمه فال يسقطوا فى براثن

الشيطان سلطان الملمة

لئال يدرككم الظالم = أي الشيطان والمينى ن لم تقبلوني سيسيطر يليوم الشيطان

سلطان الملمة (لو .):0 : 11ذاً نت زوا البرصة فمن ال يسير في النور لن يدل للحياة األبدية.
وهاا ما حد

للي ود فيال ،فنتيجة ينادهم ورف

م للمسيح سقطوا فى الملمة ،ووصل ب م األمر لدلب

المسيح .والنتيجة خراب أور ليم وهالك الماليين من م يلى يد تيطو الرومانى .بل لمدة  1111سنة وهم

مشردين فى اليالم اله مرفوضين ومنبوذين .ويلى ال من يسل فى الملمة يليه أن يتوق هاه الن اية .واان
المسيح يشبق يلى الي ود من هاا المدير ويياتب م أن م رأوه وسميوا تياليمه و أروا أيماله ولم يامنوا (يو01 : 1

 +يو. )11 ، 1: : 1

ولكن هنا ياور سؤال  ...وماذا بيد صيود المسيح ،ايف نرى نحن النور لنامن؟ وهل مينى االم المسيح هنا
للي ود أن يست.لوا فرصة وجوده يلى األرب بالجسد ليامنوا ،أنه ال طريق لإليمان بالمسيح ن لم نراه بالجسد؟

قطيا المسيح ال يقدد هاا يلى اإلطالق .فون اان رط أن نامن بالمسيح أن نراه جسديا ،فكيف يامن البشر

به فى ال موان وال زمان.

وفى هاه اآليات يرسم المسيح لكل نسان طريق اإليمان به ،وطريق ت.يير طبيية اإلنسان من طبيية مملمة لى

طبيية نيرة .والطريق ببساطة أن من يريد أن تت.ير طبييته يليه أن يترك طريق ال طية والملمة ،وأن يسل فى
النور أى يلتزم بوصاياه.

والحظ تسلسل االم الرب ف و قا أوالً *سيروا في النور ثم تقدم خطوة فقا *آمنوا بالنور= دمنوا بي.
ِ ِ
اء ُّ
الن ِ
ور أي من يامن بالمسيح يت.ير ايانياً ،يدير خليقة جديدة (1كو ،)01 : :ويدير
*ل َتص ُيروا أَْبَن َ
نير اله" لو.)01:00
نوراني (هاه م ل "يدير اً
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*فسيروا ما دام لكم النور= في ترجمة أخرى (القطمارس) فسيروا في النور .وال من يسل فى النور منباا

وصايا المسيح تاراا طريق ال طية ،ستكون له اليين المبتوحة التى ترى وتبدر النور .فالنور ال يراه سوى

مبتو اليينين صاحب القلب النقى "طوبى ألنقياء القلب ألن م يياينون هللا" (مت .)1 : :وهاا يينى أنه سيدرك
المسيح حقيقة ،فالمسيح هو النور ،وهاا مينى م ل الرب فى (مت. )11 – 11 : 1

*آمنوا بالنور

ومن نبتحت ييناه سيرى المسيح وييرفه ،ومن ييرفه حقيقة سيحبه وسيامن به .بل سيسون

ينده اآلب واإلبن (يو. )10 : 01
ِ ِ
اء ُّ
الن ِ
ور من يسون ينده اآلب واإلبن ستت.ير طبييته لى طبيية نورانية ،فالنور الحقيقى يسون
*ل َتص ُيروا أَْبَن َ
فيه وينيوو يليه.
وكل إنسان أمامه طريق من إثنين -:

 )0ما ي تار المسيح في تار طريق النور والحياة األبدية ،والحظ أن من ي تار هاا الطريق يسايده المسيح،
فبدون المسيح لن نقدر أن نبيل يعا (يو. ): : 0:

 )1أو ي تار اإلنسان طريق الملمة أى طريق ال طية و وات الجسد ،فيق فى براثن سلطان الملمة أى
الشيطان (لو ):0 : 11ون اية هاا الطريق الموت.

وهاا نبو ما ردده موسى النبى فى الي د القديم "قد جيلت قدام الحياة والموت .البراة واللينة .فوختر الحياة
لكى تحيا أنت ونسل " (تث. )04 : 01
رفض اليهود للمسيح (يو)14-72:12

72
ات ه َذا َع َدُد َهاَ ،ل ْم ُي ْؤ ِمُنوا ِب ِه71 ،لَِي ِت َّم َنق ْو ُل
آي ٍ
اآليات (يوَ " -:)14-72:12و َم َا أََّن ُه َك َ
ام ُه ْم َ
َم َ
ان َنق ْد َصَن َا أ َ
71
ِ
ِ
ِ
اء َّ
َن ُي ْؤ ِمُنوا.
اع َّ
الر ِب؟» لِه َذا َل ْم َي ْقدُروا أ ْ
اس ُت ْعلَِن ْ ذَر ُ
الن ِب ِي اَلذي َنقاَل ُهَ«:ي َار ُّبَ ،م ْن َصَّد َ
ق َخَبَرَنا؟ َولِ َم ِن ْ
إ َش ْعَي َ
04
أل َّ ِ
وب ُه ْم ،لَِئالَّ ُيْب ِصُروا ِب ُعُيوِن ِه ْمَ ،وَي ْش ُعُروا ِبُقُلوب ِ
ِه ْمَ ،وَيْرِج ُعوا
َع َمى ُعُيوَن ُه ْمَ ،وأ ْ
َغَل َ
ال أَْيضاَ « :نق ْد أ ْ
ظ ُنقُل َ
اء َنق َ
َن إ َش ْعَي َ
ِِ ِ
الرَؤس ِ
ِ
ِ 02
ِ
َّ
َش ِفَي ُهم»َ 01 .نق ِ
اء
اء ه َذا ِح َ
آم َن به َكا ُيرو َن م َن ُّ َ
َفأ ْ ْ
ال إ َش ْعَي ُ
َ
ين َأرَى َم ْج َد ُه َوَت َكل َم َعْن ُهَ .ولك ْن َم َا ذل َك َ
ِ ِ ِ َّ ِ
أَيضاَ ،غير أََّنهم لِسب ِب اْل َف ِر ِ
الن ِ
َحُّبوا م ْج َد َّ
َّ 07
اس أَ ْك َاَر
يسِي َ
ْ
َْ ُ ْ َ َ
ين َل ْم َي ْع َت ِرُفوا به ،لَئال َيص ُيروا َخ ِار َج اْل َم ْج َماِ ،ألَن ُه ْم أ َ َ
ِمن مج ِد ِ
هللا.
ْ َْ
00
َّ ِ
س ُي ْؤ ِم ُن ِبي َب ْل ِب َّال ِذي أَْر َسَل ِنيَ 01 .و َّال ِذي َيَرِاني َيَرى َّال ِذي أَْر َسَل ِني.
ال«:الذي ُي ْؤ ِم ُن ِبيَ ،لْي َ
َفَن َادى َي ُسو ُع َوَنق َ
الظْلم ِة02 .وإ ْ ِ
ور ِإَلى اْلعاَلمَِ ،ح َّتى ُك ُّل م ْن ي ْؤ ِم ُن ِبي الَ يم ُك ُث ِفي ُّ
َحٌد َكالَ ِمي َوَل ْم ُي ْؤ ِم ْن
06أََنا َنق ْد ِجْئ ُ ُن ا
ِن َسم َا أ َ
َ ُ
َ
َ
َْ
َ
َفأََنا الَ أ َِديُنه ،أل َِني َلم ِ
آت أل َِدين اْلعاَلم بل أل َ ِ
ص اْل َعاَل َمَ 01 .م ْن َرَذَل ِني َوَل ْم َي ْقَب ْل َكالَ ِمي َفَل ُه َم ْن َي ِديُن ُه .اَْل َكالَ ُم
ُ
ُخل َ
َ َ َ َْ
ْ
01
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ ِ
ِ
َّال ِذي َت َكَّلم ُ ِبه ُهو ي ِديُن ُه ِفي اْليومِ األ ِ
َخ ِ
ط ِاني
َع َ
اآلب َّالذي أَْر َسَلني ُه َو أ ْ
َْ
َ َ
ير ،ألَني َل ْم أ ََت َكل ْم م ْن َن ْفسي ،لك َّن َ
ْ
14
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َن وصَّي َت ُه هي حيا ٌة أَبدَّيةٌَ .فما أ ََت َكَّلم أََنا ِبهَ ،ف َكما َنق ِ
اآلب
ِما َذا أ ََت َكَّل ُمَ .وأََنا أ ْ
َ ََ َ
َعَل ُم أ َّ َ
ال لي ُ
َ َ
َوصَّيةَ :ما َذا أَ ُنق ُ
ُ
َ
ول َوب َ
هك َذا أ ََت َكَّل ُم»" .
َ
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72
ات ه َذا َع َدُد َهاَ ،ل ْم ُي ْؤ ِمُنوا ِب ِه71 ،لَِي ِت َّم َنق ْو ُل
آي ٍ
اآليات (يوَ " -:)01-72:12و َم َا أََّن ُه َك َ
ام ُه ْم َ
َم َ
ان َنق ْد َصَن َا أ َ
71
ِ
ِ
ِ
اء َّ
َن ُي ْؤ ِمُنوا.
اع َّ
الر ِب؟» لِه َذا َل ْم َي ْقدُروا أ ْ
اس ُت ْعلَِن ْ ذَر ُ
الن ِب ِي اَلذي َنقاَل ُهَ«:ي َار ُّبَ ،م ْن َصَّد َ
ق َخَبَرَنا؟ َولِ َم ِن ْ
إ َش ْعَي َ
04
أل َّ ِ
وب ُه ْم ،لَِئالَّ ُيْب ِصُروا ِب ُعُيوِن ِه ْمَ ،وَي ْش ُعُروا ِبُقُلوب ِ
ِه ْمَ ،وَيْرِج ُعوا
َع َمى ُعُيوَن ُه ْمَ ،وأ ْ
َغَل َ
ال أَْيضاَ « :نق ْد أ ْ
ظ ُنقُل َ
اء َنق َ
َن إ َش ْعَي َ
َش ِفَي ُهم»َ 01 .نق ِ
ين َأرَى َم ْج َد ُه َوَت َكَّل َم َعْن ُه" .
اء ه َذا ِح َ
َفأ ْ ْ
ال إ َش ْعَي ُ
َ
نرى هنا يدم يمان الي ود بالرلم من ال ما يمله المسيح أمام م .بل ال ما يمله اان تدديقاً للنبوات ،ولو
هتم هاالء اليلماء الدارسين أن يب موا ،لو هتموا بالبحث ين الحقيقة لرأوها مجسدة أمام م .من صدق خبرنا=

من صدق االم المسيح (اإلنجيل) .ول.ن ف ناك من ال يددق حتى من المسيحيين ،فمن يددق البد أن يتوب
وتت.ير حياته .ولكن م ألن م لم يبح وا ين الحق فقد يميت ييون م .وحتى هاا تنبأ ينه

يياء .ف م الاين أيموا

ييون م ألن م ال يريدون .هم بح وا ين أنبس م ال ين هللا لال لم يجدوا هللا بينما اان هو أمام م .واون

يياء

ييلن هاا ،ف اا يشير لى أن ال  .يتم بحسب تدبير هللا ،ليو بقوت م وال ماامرات م صلبوا المسيح ،بل بسما
من هللا( .يو .)00:04إشعياء نقال هذا حين رأي مجده= ويوحنا يقدد ب اا ما قدده
الي ود ال هاا المجد للمسيح لم يامنوا .لمن إستعلن

(

ذراع الرب= ذ ارع الرب

يياء ..أبيد ما رأى

ارة للمسيح المتجسد

 +0::0 +4::0أ  .)01-4::1فالمسيح ظ ر في الجسد ،وأظ ر بأيماله وأقواله محبة هللا ،ولكن

أ يياء يتيجب ،لمن حد

يوقف تدبير ال ال

هاا؟ للي ود الاين رف وه وصلبوه ،لقد تحققت نبوة

يياء .ولكن يدم يمان م لم

بل صار ي رة ل م وحدهم ،و ستيلنت ذراع الرب لألمم .لم يقدروا أن يؤمنوا= ليو ألن

اإليمان صيب .لكن م لم يريدوا .حين رأي مجده= في أ

( )1رأى أ يياء مجد هللا ،وهنا يوحنا ينسب هاا

المجد للمسيح .وب اا نب م أن المسيح هو رب المجد .أعمى عيونهم= أي سمح بأن ي.م وا ييون م ين الحق

وذل لشرهم .هللا يحاو م اإلنسان لكي يامن فوذا ياند اإلنسان فاهلل يترك اإلنسان ويوف ين محاوالته ميه
فيقا أن هللا قسى قلب اإلنسان أو أن هللا أيمى يينيه وهاا ما حد
تساندهم نيمته فلم يدراوا مجده  ،أما

خال

م فريون .ذاً هللا ترا م لقساوة قلوب م ولم

يياء نقى القلب رأى مجده  .وم قساوة قلوب م فاهلل لم يتوقف ين

البشرية.

لك ْن ما ذلِك آمن ِب ِه َك ِايرو َن ِمن ُّ ِ
اآليات (يو02" -:)07-02:12و ِ
اء أَيضاَ ،غير أََّنهم لِسب ِب اْل َف ِر ِ
ين
يسِي َ
َ
ََ َ ََ
الرَؤ َس ْ
َْ ُ ْ َ َ
ُ
َ
07
اس أَ ْك َار ِمن مج ِد ِ
ِ ِ ِ َّ ِ
َحُّبوا م ْج َد َّ
َّ
هللا" .
الن ِ َ ْ َ ْ
َل ْم َي ْع َت ِرُفوا به ،لَئال َيص ُيروا َخ ِار َج اْل َم ْج َماِ ،ألَن ُه ْم أ َ َ
اإليمان بال يتراف يساوي يدمه ،فسبب يدم اإليتراف هو ال وف يلى ضياع مراكزهم

كأي اء في مجم السن دريم وهاه ل ا ارامة يميمة يند الي ود ،وايف يوون هللا في مرتبة أقل من مراكزهم.
والكتاب ذار ثنين من الاين دمنوا من الشيوخ وهم نيقوديموس ويوسف الرامي وهاالء اانوا يأتون للسيد ليالً حتى
ال يراهم أحد ،لكن ما أظ ار جاية ما بيدها

جاية يند موته وجاه ار بويمان ما لير مبالين بأي خطر

(مت +:1:11لو +:0-:1:10يو +1 ،0:0يو.)11:4
هاه اآليات ياارها يوحنا هنا لنرى في ا:

263

األناجيل – أنجيل يوحنا(اإلصحاح الثاني عشر)

مقام المامن

11-11

مقام لير المامن

11-11

مقام االم المسيح

:1-11

وهاه مبادئ ذارها المسيح ونادى ب ا من قبل ويسجل ا يوحنا هنا اتيليق يلى يدم يمان الي ود بالمسيح بيد أن

أن ى المسيح تيليمه للجموع وللي ود .فوبتداء من صحا ( )00ينبرد المسيح بتالمياه في أحاديث خاصة وتيليم
ل ةةم وحةةدهم وصةةالته الشةةبايية يةةوم ال مةةيو .ولكةةن لةةم َي ُية ُةد المسةةيح بيةةد هةةاه الكلمةةات يةةتكلم م ة البريسةةيين أو
يوحنا هاه اآليات ا تةام بمينةى أن المسةيح صةن ل ةم اةل ة .وأ ارهةم اةل ة ..واةل نسةان
الشيب .لال ي
حر أن يقبل أو يرفض .وهاه تشبه ما قيل في (ر " )00:11من يملةم فلةيملم بيةد ومةن هةو نجةو فليتةنجو بيةد

ومن هو بار فليتبرر بيد" .

00
َّ ِ
س ُي ْؤ ِم ُن ِبي َب ْل ِب َّال ِذي أَْر َسَل ِني.
ال«:الذي ُي ْؤ ِم ُن ِبيَ ،لْي َ
اآليات (يوَ " -:)01-00:12فَن َادى َي ُسو ُع َوَنق َ
َ 01و َّال ِذي َيَرِاني َيَرى َّال ِذي أَْر َسَل ِني" .
نادى= أي بدوت يا س ظ ا اًر ل.يرته الشديدة يلى خالص م .الذي يؤمن بي= هاا تيليق يلى من دمن وأيلن

يمانه ج ا اًر ،ويلى من دمن من الر ساء والشيوخ وأخبى يمانه ،ويلى من رف وا اإليمان تماماً (ديات ،11

 )11من دمن بالمسيح فقد نبتحت ييناه ويرفه  ،وحين يرفه فقد يرف اآلب ألن المسيح هو صورة اآلب.
والذي يراني= يراني بحسب الحقيقة وييرف مجدي السماوي .اليين المبتوحة هنا هي درجة أيلى من اإليمان،
وتحتاج إليالن بالرو القدس .ونرى هنا أن المسيح ال يبدل بين اإليمان باآلب واإليمان به ف ما جوهر ل ي
واحد .والمسيح هو صورة اآلب ورسم جوهره فمن يراه يرى اآلب (يب ، )0 : 0وهو تجسد لنرى فيه صورة ل.ب

"هللا لم يره أحد قع  ،اإلبن الوحيد الاى هو فى ح ن اآلب هو خبَّر" (يو )01 : 0وهو قا "الاى ردنى فقد رأى

اآلب" (يو . )4 : 01بل بالذى أرسلنى

وتأكيد المسيح الداصم أنه مرسل من اآلب هو تأكيد يلى هاه الوحدة

م أبيه السماوي الاى أرسله لييلن لليالم صورة اآلب .من يرى يسوع (ليو بشوله البشري) بل ر ية يمانية

سيرى ال ما يمون دراكه ين اآلب.

تعليق )0 :الرو ينير قلب اإلنسان فيرى ما ال ُيرى .يرى بييني قلبةه ،بحواسةه الداخليةة .امةا نطةق بطةرس "أنةت
هو المسيح بن هللا الحي".
 )1نحن ندل ل.ب ين طريق اإلبن ،واآلب يدل لنا ين طريق اإلبن (نش.)1:0

ور ِإَلى اْلعاَلمَِ ،ح َّتى ُك ُّل م ْن ي ْؤ ِم ُن ِبي الَ يم ُك ُث ِفي ُّ
الظْل َم ِة" .
آية (يو06" -:)06:12أََنا َنق ْد ِجْئ ُ ُن ا
َ ُ
َ
َْ
نو ار= قبل المسيح اان اليالم في ظلمة ال يدرك هللا وال يراه وال ييرفه .ومجيء المسيح بدد الملمة بنوره .لكن ال
ينتب ب اا النور سوى من يامن بالمسيح .هو الحق المدرك الكامل .والمسيح جاء ليستيلن ذات هللا الم بية في
ده .وال طية أظلمت ييوننا فما يدنا نرى هللا .والمسيح بنوره نرى خطيتنا ونتوب ين ا .لال

فاإليمان

بالمسيح يييدنا لى الحالة األولى ،لنا ييون تبدر هللا وتراه اما اان ددم في الجنة ،وهاا يوو ما قيل في دية
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( )11قد أيمى ييون م بسبب يدم يمان م (دية .)04هاه اآلية توضيح لما سبق ،فمن يقبل المسيح ،ينير له

المسيح قلبه فييرف اآلب .وبدون المسيح فاإلنسان يييش في ظالم فال ييرف هللا وال الطريق وال الحق وال

المستقبل.
آية (يو02" -:)02:12وإِن س ِما أَحٌد َكالَ ِمي وَلم ي ْؤ ِمن َفأََنا الَ أ َِديُنه ،أل َِني َلم ِ
آت أل َِدين اْلعاَلم بل أل َ ِ
ص
َ ْ ُ ْ
ُ
َ ْ َ َ َ
ُخل َ
َ َ َ َْ
ْ
اْل َعاَل َم" .
المسيح في مجيعه األو أتى لي لص ال ليدين ،أتي ليديو الجمي لإليمان ،ومن يرفض لن ُيدان اآلن
(يو .)01:0وهاا ما نراه فك يرين من الملحدين ي اجمون هللا والمسيح ،وال يياقب م هللا .والديوة ميروضة أمام م
حتى دخر يوم في حيات م .هاا الزمان هو زمان الرحمة وليو الدينونة .سما= سم وينبا.

اآليات (يوَ 01" -:)14-01:12م ْن َرَذَل ِني َوَل ْم َي ْقَب ْل َكالَ ِمي َفَل ُه َم ْن َي ِديُن ُه .اَْل َكالَ ُم َّال ِذي َت َكَّل ْم ُ ِب ِه ُه َو َي ِديُن ُه ِفـي
لك َّن اآلب َّال ِذي أَرسَل ِني هو أَع َ ِ
ِ
ير01 ،أل َِني َلم أ ََت َكَّلم ِم ْن َن ْف ِسيِ ،
اْليومِ األ ِ
َخ ِ
ِما َذا أ ََت َكَّل ُـم.
َُ ْ
َْ
َ
َْ
ْ
ْ
طاني َوصَّيةَ :ما َذا أَ ُنق ُ
ول َوب َ
14
َن و ِصَّي َت ُه ِهي حيا ٌة أَب ِدَّيةٌَ .فما أ ََت َكَّلم أََنا ِب ِهَ ،ف َكما َنق ِ
هك َذا أ ََت َكَّل ُم»".
اآلب َ
َوأََنا أ ْ
َ ََ َ
َعَل ُم أ َّ َ
ال لي ُ
َ َ
ُ
َ
الكالم الذي تكلمـ بـه هـو يدينـه= كةالم هللا هةو سةيف ذو حةدين (يةب )01:1الحةد األو يط ةر وينقةي ويقطة
ال طيةةة مةةن داخلنةةا لنولةةد مةةن جديةةد (0بةةع )10:0ومةةن يةرفض فالحةةد ال ةةاني يةةدين بةةه المسةةيح هةةاا الشة ص ،وبةةه

يحاربةةه (ر  .)00:1مةةن ي ةرفض اةةالم المسةةيح واةةالم المسةةيح حيةةاة .ذاً هةةو ي ةرفض الحيةةاة .ذاً هةةو وق ة تحةةت

الدينونة .هو وض نبسه بنبسه تحت الدينونة .فكالم المسيح نةور وسةيميز البةار مةن الشةرير (يةو )11-04:0ذاً

المسيح بسلطان المته يحيي ويقدس ويط ر وأي اً يميةت .فالكلمةة التةي ل ةا قةوة ال ةال

ل ةا أي ةاً قةوة الدينونةة

وهاا يتطابق م م نبوة موسى ين المسيح "اقيم ل م نبيا من وسع اخوت م م ل واجيل االمي في فمه فيولم م

بوةل مةا اوصةيه بةه .ويوةون ان االنسةان الةاي ال يسةم لكالمةي الةاي يةتكلم بةه باسةمي انةا اطالبةه" (تةث-01:01
 ،)04فمةةن ال يسةةم اةةالم المسةةيح ويةةامن بةةه يدينةةه اآلب ،فةةاآلب "كلمنةةا فةةى بنةةه" (يةةب . )1 : 0لةةال فكلمةةات

المسةةيح سةةتقف ةةاهداً ضةةد مةةن يسةةت ين ب ةةا .المسةةيح اآلن ال يةةدين أحةةداً ،ف ةةو مةةا ج ةاء ليةةدين .لكةةن مةةن يرف ةةه
وض نبسه خارج داصرة الرحمة .وسيدان في األبدية ذ تقف المةات المسةيح ةاهدة يليةه أنةه رفةض الرحمةة مـن

رذلني= أي رفض أن يامن بي .لم يقبل كالمـي= لةم يقبةل تيليمةي ،فكةالم المسةيح وتيليمةه هةو الحةق وهةو نبسةه
كالم اآلب .وهاا الكالم ال يزو  ،ومن يقبله يحيا ومن ال يقبله يةدان .فالدينونةة ليسةت أن نقةف فةي محاكمةة أمةام
هللا ،بل أن االم المسيح حةق سةيواجه ضةمير اإلنسةان ويحوةم يليةه .اةل واحةد سةيدان مةن الحةق الةاي سةميه فةي

يوم من األيام "ضةماصرهم مشةتكية" (رو .)0::1وصـيته حيـاة أبديـة= هةي فةي ذات ةا حيةاة .أي حةين تقبةل وصةية
المسةةيح تأخةةا حيةةاة فةةي داخل ة  .هللا يريةةد لإلنسةةان الحيةةاة األبديةةة .وحةةين ييطةةي اإلنسةةان وصةةية ف ةةو ال يريةةد أن
يتحوم في حريته بل أن تسايده هاه الوصية أن يحيا حياة أبدية وال ي ل .

ونب م من االم المسيح هنا أن االمه هو نبسه االم اآلب ف مةا واحةد .لةال فكةل مةن ال يةامن بالمسةيح وبوالمةه

سيبرهن أنه لير مستحق لل.بران وال ال

الاي أتى ألجل ما المسيح .وبالتالي ال يستحق الحياة األبدية .ف ةدف
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وصايا المسيح وتجسد المسيح أن ييطينا حياة أبديةة .وخالصةة اةالم المسةيح هنةا أنةه هةو هللا المةاهر فةي الجسةد

ومن يامن به ينا حياة ابدية ،ووصايا اآلب التي هي وصاياه من يطيي ا تكون له الحياة األبدية.

فما أتكلم أنا به فكما نقال لي اآلب هكذا أتكلم= هاا نبو ما قاله موسى (تث .)04-01:01نقال لي اآلب
هاه تيني أنه ،ألن اآلب واإلبن واحد فالميرفة متطابقة واإلرادة واحدة ،ولكن ما يريده اآلب ييلنه اإلبن وينباه.

266

األناجيل – أنجيل يوحنا(اإلصحاح الثالث عشر)

(إنجيل يوحنا)(اإلصحاح الاالث عشر)

عودة للجدول

اإلصحاح الاالث عشر
(يو )74-1:17غسل األرجل

1
َما يسوع َنقبل ِع ِ
ِ ِ
ـل ِم ْـن هـ َذا اْل َعـاَلمِ
يد اْل ِف ْص ِحَ ،و ُه َو َعالِ ٌم أ َّ
َن َس َ
اء ْت لَيْن َتق َ
اع َت ُه َنق ْد َج َ
اآليات (يو "-:)74-1:17أ َّ َ ُ ُ ْ َ
2
اصـ َـته َّالـ ِـذ ِ
ِإَلــى ِ
ـاءَ ،وَنقـ ْـد أَْلَقــى
َحـ َّ
ـب َخ َّ ُ
ـين َكـ َ
َحـ َّـب ُه ْم ِإَلــى اْل ُمْن َت َهــىَ .ف ِحـ َ
َ
اآلبِ ،إ ْذ َكـ َ
ين فــي اْل َعــاَلمِ ،أ َ
ـان َنقـ ْـد أ َ
ـان اْل َع َشـ ُ
اإلس َ ِ
ط ِ
َن يسـلِم ُه7 ،يسـو ُع و ُهـو ع ِ
َّ
ـل َشـي ٍء ِإَلـى
َن اآلب نقـد دفـا ك
ـال ٌم أ َّ
ان في َنقْل ِـب َي ُهـوَذا ِس ْـم َع َ
الشْي َ ُ
ـخْرُيوط ِي أ ْ ُ َ َ َ ُ َ َ َ
ان ِ ْ
َ َ ْ َ َ َ ُ َّ ْ
هللا َخرج ،وِإَلى ِ
يدي ِه ،وأََّنه ِمن ِعْن ِد ِ
ـاء ،و َخَل ِ
هللا يم ِضيَ 0 ،نقـام ع ِـن اْلع َش ِ
َخـ َذ ِمْن َشـ َفة َو َّات َـزَر ِب َهـاُ 1 ،ث َّـم
ـهَ ،وأ َ
ََ ْ َ ُ ْ
ـا ثَي َاب ُ
َ َ
َ َ
َ
ََ َ
َْ
6
ص َّب ماء ِفي ِم ْغسل ،واب َتدأَ ي ْغ ِسل أَرجل َّ ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ
ان
ـاء ِإَلـى ِس ْـم َع َ
التالَميذ َوَي ْم َس ُح َها ِباْلمْن َش َفة َّالتي َك َ
ـان ُم َّت ِـز ار ب َهـاَ .ف َج َ
َ َْ َ َ ُ َُْ
َ َ
2
ِ
َصـَن ُا،
ال َل ُه َذ َ
ال َل ُهَ«:ل ْس َ َت ْعَل ُم أَْنـ َ َ
اقَ«:يا َسِيُد ،أَْن َ َت ْغس ُل ِر ْجَل َّي!» أ َ
اآلن َمـا أََنـا أ ْ
ُب ْطُر َ
َج َ
اب َي ُسو ُع َوَنق َ
سَ .فَق َ
1
ِ
ِ
ِ
ِ َّ
ـك
س َل َ
سَ«:ل ْن َت ْغس َل ِر ْجَل َّي أََبدا!» أ َ
َج َاب ُه َي ُسو ُعِ«:إ ْن ُكْنـ ُ الَ أَ ْغسـُل َك َفَل ْـي َ
ال َل ُه ُب ْطُر ُ
يما َب ْعُد»َ .نق َ
َولكن َك َس َت ْف َه ُم ف َ
14
ِ
م ِعــي َن ِصــيب»َ 1 .نقــال َل ُ ِ
ــه
س ِر ْجَل َّ
ــال َل ُ
ــم َع ُ
ٌ
سَ«:يــا َس ِــيُدَ ،ل ْــي َ
ان ُب ْط ُــر ُ
ــي َفَقــ ْط َب ْ
ــل أَْيضــا َي َــد َّي َوَ ْأرســي»َ .نق َ
ــه س ْ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
س
ـهَ .وأَْن ُـت ْم َ
اجـ ٌة ِإالَّ ِإَلـى َغ ْس ِـل ِر ْجَلْيـهَ ،ب ْـل ُه َـو َ
طـاهٌر ُكُّل ُ
س َل ُ
ـه َح َ
طـاهُرو َن َولك ْـن َل ْـي َ
َي ُسو ُع«:الذي َنقد ا ْغ َت َس َل َل ْـي َ
ُكُّل ُكم»11 .أل ََّنه عرف مسلِمه ،لِذلِك َنقالَ« :لس ُتم ُكُّل ُكم َ ِ
اه ِرين»َ 12.فَل َّما َكـان َنق ْـد َغسـل أَرجَلهـم وأ َ ِ
ـه َو َّات َكـأَ
َخـ َذ ثَي َاب ُ
ُ ََ َ ُ َ َ ُ
َ
ط َ
َ َ ُْ ُْ َ
ْ ْ ْ
ْ
َ َ
1
7
ِ
ِ
ِ
ِ
ال َل ُه ْم«:أ ََت ْف َه ُمو َن َما َنق ْد َصَن ْع ُ ِب ُك ْم؟ أَْن ُت ْم َت ْد ُعوَنني ُم َعلمـا َو َس ِـيداَ ،و َح َسـنا َتُقوُلـو َن ،ألَنـي أََنـا َكـذل َك.
أَْيضاَ ،نق َ
الس ِـيُد واْلمعلِـم َنق ْـد َغسـْل ُ أَرجَل ُكـمَ ،فـأَْن ُتم ي ِجـب عَلـي ُكم أ ْ ِ
ِ 10
ـض11 ،أل َِنـي
ـل َب ْع ٍ
ْ َ ُ َ ْ ْ
ُْ ْ
َ
ـل َب ْع ُضـ ُك ْم أَْر ُج َ
َن َي ْغس َ
َفإ ْن ُكْن ُ َوأََنـا َّ َ ُ َ ُ
ظ َم ِم ْن
ق اْل َح َّ
طْي ُت ُك ْم ِم َااالَ ،ح َّتى َك َما َصَن ْع ُ أََنا ِب ُك ْم َت ْصَن ُعو َن أَْن ُت ْم أَْيضا16 .اَْل َح َّ
َع َ
َع َ
س َعْبٌد أ ْ
أْ
ول َل ُك ْمِ :إَّن ُه َلْي َ
ق أَ ُنق ُ
12
ِِ
ـاكم ِإ ْن ع ِمْل ُتمـوهَ«11 .لسـ ُ أَ ُنقـول ع ْـن ج ِم ِ
ـيع ُك ْم .أََنـا
ظ َم ِم ْن ُمْرِسِل ِهِ .إ ْن َعِل ْم ُـت ْم هـ َذا َف ُ
َع َ
ول أ ْ
ُ َ َ
َ ُ ُ
طَ
ْ
َسِيدهَ ،والَ َر ُس ٌ
وب ُ ْ
11
َّ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِِ ِ
َن َي ُكـو َن،
ين ْ
ـل أ ْ
ول َل ُك ُم َ
َعَل ُم َّالذ َ
أْ
اخ َتْرُت ُه ْم .لك ْن لَيت َّم اْلك َت ُ
اآلن َنقْب َ
اب :اَلذي َيأ ُْك ُل َمعي اْل ُخْب َز َرَف َا َعَل َّي َعقَب ُه .أَ ُنق ُ
َّ ِ
َّ ِ
ِ
ِ
ـل
ق اْل َح َّ
ان ُت ْؤ ِمُنو َن أَِني أََنا ُه َو24 .اَْل َح َّ
َح َّتى َم َتى َك َ
ول َل ُك ُم :الذي َي ْقَب ُل َم ْن أُْرِسُل ُه َي ْقَبُلنيَ ،والذي َي ْقَبُلني َي ْقَب ُ
ق أَ ُنق ُ
21
َّ ِ
ِ
ـق أَ ُنقـول َل ُكــمِ :إ َّن و ِ
احـدا ِمـْن ُك ْم
ـالر ِ
ـق اْل َحـ َّ
ـال«:اْل َحـ َّ
طَر َب ِبـ ُّ
اضـ َ
ـال َي ُسـو ُع هـ َذا ْ
َ
ُ ْ
وحَ ،و َش ِـه َد َوَنقـ َ
الـذي أَْر َسـَلني»َ .ل َّمــا َنقـ َ
27
22
ِ ِ
ِ
ان َّ
ـان ُم َّت ِكئـا ِفـي
التالَ ِمي ُذ َيْن ُ
ظُرو َن َب ْع ُض ُه ْم ِإَلى َب ْع ٍ
ـال َعْن ُ
ـهَ .وَك َ
َسُي َسل ُمني!»َ .ف َك َ
ض َو ُه ْم ُم ْح َت ُارو َن في َم ْن َنق َ
20
ِ
ِ ِِ
ِح ْض ِن يسو َع و ِ ِ
َن َي ُكـو َن
َل َم ْـن َع َسـى أ ْ
س أْ
ان َي ُسـو ُع ُي ِحُّب ُ
ـهَ .فأ َْو َمـأَ ِإَلْيـه ِس ْـم َع ُ
احٌد م ْن َتالَميذهَ ،ك َ
ان ُب ْط ُـر ُ
َُ َ
َن َي ْسـأ َ
26
21
ِ
َّ ِ
اق َّالـذي
ـاب َي ُسـو ُعُ «:ه َـو َذ َ
ـال َل ُ
ال َعْن ُهَ .ف َّات َكأَ َذ َ
ـهَ« :يـا َس ِـيُدَ ،م ْـن ُه َـو؟» أ َ
َج َ
اق َعَلـى َص ْـد ِر َي ُسـو َع َوَنق َ
الذي َنق َ
وط ِيَ 22 .فبعــد ُّ ِ
ـخري ِ
ط َ ِ
ُع ِطيـ ِـه!»َ .ف َغمــس ُّ
أَ ْغ ِمــس أََنــا ُّ
ان ِ
ـه
َع َ
َْ َ
الل ْق َمــة َد َخَلـ ُ
اهــا لَي ُهــوَذا ِسـ ْـم َع َ
الل ْق َم ـ َة َوأ ْ
الل ْق َم ـ َة َوأ ْ
اإل ْسـ َ ْ ُ
َ َ
ُ
21
ِِ
َما ه َذا َفَلم ي ْفهـم أ ِ
َّ
ـين لِ َمـا َذا
الشْي َ
اع َمْل ُه ِبأَ ْك َا ِر ُسْر َع ٍة»َ .وأ َّ
َح ٌـد م َـن اْل ُم َّتكئ َ
ال َل ُه َي ُسو ُعَ « :ما أَْن َ َت ْع َمُل ُه َف ْ
طُ
ْ َ َْ َ
انَ .فَق َ
ِ
ِ
َن
ظُّنوا أ َّ
َكَّل َم ُه ِبه21 ،أل َّ
ان ُّ
ق َم َا َي ُهوَذاَ ،
ال َل ُهْ :
ـاج ِإَلْيـه لِْل ِعيـد ،أ َْو أ ْ
الصْنُدو ُ
َن َنق ْوماِ ،إ ْذ َك َ
اش َـت ِر َمـا َن ْح َت ُ
َن َي ُسو َع َنق َ
ِ 74
ِ
ِ ِ
َخ َذ ُّ
ان َلْيال" .
اق َل َّما أ َ
ُي ْعط َي َشْيئا لِْل ُفَقَراءَ .ف َذ َ
الل ْق َم َة َخَر َج لْل َوْنق َ .وَك َ
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مقدمة لإلصحاح الاالث عشر
فى ليلة خميو الي د لسل السيد أقةدام تالميةاه ثةم أسةو سةر اإلف ارسةتيا الةاى امةل بالدةليب .فمةا هةى اليالقةة

بين الحدثين؟

عالنقة اآلب واإلبن
"هللا لم يره أحد قع .االبن الوحيد الاي هو في ح ن اآلب هو َخَّبر" (يو.)01 : 0
فى وأنا فيه" (يو.)01 : 01
"اآلب َّ
"أنا واآلب واحد" (يو.)01 : 04

اإلبن

أزلى بال بداية .وأبدى بال ن اية

سرمدى.

وهاا تم التيبير ينه ببم ربنا يسوع المسيح.
"أنا األول و ِ
اآلخر" (ر .)00 : 0

األول

ِ
اآلخر

الخليقة
أراد هللا أن ي لق

"فى البدء خلق هللا السموات واألرب" (ت .)0 : 0

اإلبن " :كل  .به اان ،وب.يره لم يون  .مما اان" (يو.)0 : 0

حين بدأ اإلبن ال لقة فى الزمان أخا سم

البداية
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اإلبن بدأ ال ليقة التى خرجت منه
بدأت ال ليقة بالمالصكة
ثم خلق هللا اإلنسان
ما هى الصورة الماالية التى أرادها هللا للخليقة؟
ال ليقة خرجت من اإلبن .واان اإلبن هو رأس ال ليقة ،خرجت منه ،هو بداءة خليقة هللا (ر  )01 : 0أى هو
الاى بدأ ال لق .واإلبن هو الاى يحبظ خليقته "حامل ال األ ياء بولمة قدرته" (يب" .)0 : 0فيه ُخل َق الكل ...
الكل به وله قد خلق" (كو .)01 : 0وجاءت يبارة "كل  .به اان" (يو )0 : 0فى اإلنجليزية " All things
."were made through him

فكان الوض الم الى لل ليقة أن تكون فى اإلبن ،واإلبن بطبييته فى اآلب .وهاا يينى

الوحدة
لماذا خلق هللا الخليقة
"بول من ديي باسمي ولمجدي خلقته وجبلته وصنيته" (

.)1 : 10

كانت ال ليقة هدف ا أن تمجد هللا ،وتم ر مجده .وتيلن يممته وخيريته وتبر بيمله وتسبحه يليه اما قا هللا

أليوب (أى.)1 - 0 : 01

أمالة

* "فلي  .نورام هواا قدام الناس ،لكى يروا أيمالكم الحسنة ،ويمجدوا "أباكم الاى فى السموات" (مت.)01 : :
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* بدون ال.الف الجوى لن يم ر جما نور الشمو .فال واء ييوو نور الشمو فتحد

خارج ال.الف الجوى (كما يحد

اإلنارة .أما من ي رج

فى سبن الب اء) .فنجدهم يرون ظالم محيع ،ويرون الشمو قر

مشتيل

وسع هاا المالم.

* لو نمرت للبحر فى مناطق يميقة ستجد ظالم تام بينما لو نمرت فى أيماق ضحلة ستراها منيرة فاألرب

تيوو نور الشمو.

* أنمر لل ليقة وجمال ا ،الجبا  ،البحار ،األن ار ،وال

رة ،ال لق الاى ي.طى قمم الجبا  ،الطيور الم.ردة..

كل ال ليقة تنطق بجما ويممة ال الق .وهاا مينى أن الجبا تسبح واألن ار تدبق اما يقو الكتاب .هى
تيلن ين مجد هللا.

* وهواا خلق هللا اإلنسان لييوو مجده .ولناار ماذا حد

لوجه موسى حينما رأى جزء من مجد هللا ة ة ة ة لقد لم

وج ه .فماذا ين وجه ددم قبل السقوط ذ اان يرى هللا بال مان  .اان ددم قبل السقوط ييوو مجد هللا .واان هللا

فرحا ب دم و نيوو فر هللا يلى ددم فكان ددم فى فر (جنة َي ِد ِن تينى فر ).
* والمسيح ببداصه لنا أياد لنا صورة المجد هاه ة ة ة ة (قارن يو : : 01م يو )11 : 01ويقو أي ا القديو
يوحنا أننا "سندير م له ألننا سنراه اما هو" (0يو )1 : 0وهاا يينى أننا فى السماء سنيوو مجده .ويبر بنا

هللا وينيوو يلينا فرحه ،فنبر أبديا.

بدأت ال ليقة بالمالصكة
ثم خلق هللا اإلنسان

بدأت الخليقة بالمالئكة
بيض المالصكة ستمروا ثابتين فى اإلبن
هاالء ستمروا مالصكة قديسين

والبيض سقطوا و نبدلوا
هاالء صاروا ياطين
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فهل يفشل نقصد هللا؟!

نقطعا ال يمكن أن يفشل نقصد هللا
ولهذا تجسد اإلبن ونقام بفداء اإلنسان.

ونجد أن القديو يوحنا يل ص يمل السيد المسيح ال الصى فى اآلية (يو.)0 : 00

يسوع وهو عالم ان اآلب نقد دفا كل شيء إلى يديه

وأنه من عند هللا خرج
وإلى هللا يمضي

التجسد.

بيد أن تمم البداء وتمجد الجسد اإلنسانى فيه.
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كل شا إلى يديه

 )0اآلب أيطى اإلبن أن تكون له حياة فى ذاته (يو )11 : :فوهب لنا اإلبن حياته.
 )1سلطان الدينونة .اآلب أيطى ال الدينونة لإلبن (يو )11 : :فدان بليو.
فماذا فعل اإلبن لنا؟
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 )0أدان ال طية فى الجسد (رو.)0 : 1

 )1أدان بليو وسحقه (لو + 04 ، 01 : 01يو.)00 : 01
 )0مات ليميت فينا اإلنسان اليتيق "دفنا ميه فى الميمودية" (رو.)1 : 1

 )1أيطانا حياته األبدية "لى الحياة هى المسيح" (فى + 10 : 0لل.)11 : 1

 ):لبران ال طايا والتبرير "لسلوا ثياب م وبي وها فى دم ال روف" (ر .)01 : 1
قدم المسيح البداء لإلنسان وتمجد بالجسد اإلنسانى وطلب منا أن ن بت فيه فنحدل يلى الجسد الممجد.
وم ى المسيح لى اآلب بالجسد الممجد .وطلب منا أن ن بت فيه.

فى وأنا فيكم" (يو.)1 : 0:
"إثبتوا َّ
ومن ي بت فيه يحمله المسيح اإلبن لى ح ن اآلب أبيه.

ولكن كيف ناب فيه -:

 )1بالمعمودية يموت اإلنسان اليتيق ذ ندفن م المسيح ،ويقوم فينا نسان جديد يمونه أن ي بت فى المسيح.
ولكن نحن ما زلنا أح ار ار ة ة ة ة ة ولال ن ط .ذ أن الميمودية ال تقيد حريتنا ة ة ة ة فما هو الحل ذ أن ال طية

تبدلنا ين المسيح ة ة ة ةة؟

 )2كان الحل فى سر اإلفخارستيا الاى أسسه المسيح يوم خميو الي د وبه نتحد ون بت فى جسد المسيح.
ولكن ايف نتحد به ونحن فى خطيتنا ة ة ة ةة؟

 )7واان الحل فى "دم المسيح يط رنا من ال خطية ولكن لمن يتوب ويعترف" (0يو )4 - 1 : 0ة ة ة ة وهذا ما

أشار له غسيل األرجل .و ستمر هاا يمل الكنيسة ال األيام ،أن تدف

يب ا للتوبة واإليتراف ،وتقدم ل م سر

اإلف ارستيا .لال قا السيد لتالمياه "فانتم يجب يليوم أن ي.سل بي وم أرجل بيض  ...حتى اما صنيت أنا
بوم ،تدنيون أنتم أي ا" (يو " + )0: ، 01 : 00صنيوا هاا لاارى" (لو.)04 : 11
* والرو القدس هو الاى ييمل فى سرى  )0التوبة واإليتراف  )1واإلف ارستيا.
* فالرو القدس فى سر اإليتراف يحمل خطايا الميترف وينقل ا للمسيح.

* والرو القدس هو الاى يحو ال بز وال مر لى جسد المسيح ودمه فى سر اإلف ارستيا .وذبيحة اإلف ارستيا

تحمل ال طية فت.بر ال طايا .وألن ا ذبيحة حية ف ى تيطى حياة أبدية لمن يتناو من ا.

 )0والروح القدس يسكن فينا بسر الميرون ويمل اليمر اله ييطى ميونة ليميت اإلنسان اليتيق فيقوم اإلنسان
الجديد ثابتا فى المسيح اإلبن .وهاا ما نسميه النيمة.
وال بات الن اصى فى المسيح هو لمن يتجاوب م يمل الرو القدس وال يقاومه منجابا لليالم .وهاا يقا ينه أنه

ي.لب "من ي.لب أيطيه أن يأكل من جرة الحياة" (ر  .)1 : 1وهى حياة أبدية ف ى حياة المسيح .لال يقو
الرسو " ن سميتم صوته فال تقسوا قلوبوم" (يب.)1 : 0

وال من ي بت فى المسيح يحمله المسيح فيه لى ح ن اآلب.

لال نرى أنه بالبداء تحقق قدد هللا فى ال ليقة أى -:
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 )1الوحدة -:فاإلنسان صار فى المسيح اإلبن ،واإلبن فى اآلب.

 )2الخليقة تمجد هللا -:ذ صارت ال ليقة تمجد هللا فى فر  ،ذ صار لإلنسان جسد ممجد ييوو مجد هللا
(ي ِد ِن المة يبرية تينى
ويبر باهلل فى سماء مجده فيسبحه ويمجده .والحظ أن هللا خلق اإلنسان فى جنة َي ِد ِن َ
البر ) ف اا اان قدد هللا أن تبر خليقته فى مجده .والحظ فون هاه اانت طلبات السيد فى صالته الشبايية
ل.ب ....

فى وأنا فيك ،ليكونوا هم أيضا واحدا فينا ....وأنا نقد أعطيتهم
"ليكون الجميا واحدا ،كما أنك أن أيها اآلب َّ
فى ليكونوا َّ
مكملين إلى واحد ... .أيها
المجد الذى أعطيتنى ،ليكونوا واحدا كما أننا نحن واحد .أنا فيهم وأن َّ

اآلب أريد أن هؤالء الذين أعطيتنى يكونون معى حيث أكون أنا لينظروا مجدى الذى أعطيتنى" (يو10 : 01
.)11 -

وياد اإلنسان للمجد ليمجد هللا .لال قا المسيح أنه بدليبه مجد هللا (يو.)1 ،0 : 01
وب اا أخا المسيح سم

البداية

النهاية

النهاية

اإلبن بدأ ال ليقة فى الزمن لتمجد ال ليقة هللا.

المسيح بالبداء مجد هللا ذ جيل ال ليقة تمجد هللا لألبد ،وهاا اان قدد هللا.

* وفى أور ليم السماوية يم ر هللا محبته وخيريته وقدده اإلل ى فى ال ليقة التى أحبته ورف ت رور اليالم

وثبتت فيه .بأن تحيا خليقته التى للبت اليالم و روره "ويبت جون ببر ال ينطق به ومجيد" (0بع.)1 - 0 : 0
* أما ين الشيطان ومن تبيه فمديرهم ج نم التى قا ين ا رب المجد "النار األبدية الميدة إلبليو ومالصكته"
(مت .)10 : 1:وقا ين ا القديو يوحنا فى سبر الر يا "البحيرة المتقدة بنار وابريت الاى هو الموت ال انى"

(ر .)1 : 11

م ر بيقاب م ،يدله وقداسته
وهاالء ال الكين أى الشياطين ومن تبي م ،ف م أي ا يمجدون هللا القدوس الاى ُي ِ
ورف ه لشرورهم.
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هللا سيتمجد فى النهاية فى كال األبرار واألشرار
فقصد هللا ال بد وأن ياب

ويأتى بعد هذا مباشرة شرح اإلصحاح

ل ةةم يتح ةةد

ميلمن ةةا يوحن ةةا ي ةةن س ةةر اإلف ارس ةةتيا فق ةةد س ةةبقه البش ةةيرون و ةةرحوه وا ةةان الطق ةةو ق ةةد أص ةةبح الجمية ة

يمارسونه فال حاجة ألن يييد رحه .ويوضاً ين ر طقو سةر اإلف ارسةتيا نجةده يحةدثنا يةن لسةيل األرجةل،

أي تط ير تالمياه قبل أن يناول م جسده ودمه ،والمنا أي اً ين الحب في قلب المسيح وال يانة في ي وذا ولكن

يوحن ةةا أي ة ةاً أ ةةار ل ةةاا الس ةةر ف ةةي (ي ةةو .):4-11:1ولس ةةل األرج ةةل ه ةةو ب ةةا محب ةةة ختي ةةاري .ذاً ه ةةو مة ةرتبع
بالدليب .ولقد سبق السيد وياتب سميان البريسي أن "ماء لرجلي لم تيع" (لو )11:1لنقص محبة سةميان .أمةا
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المسيح فألجل محبته الك يرة لسل أرجل تالمياه .ليط رهم قبل أن ياسو اإلف ارستيا .وسر اإلف ارستيا هو قمة

الحب ،فالمسيح فيه يوسر جسده لييطينا حياة.

1
َمـا يسـوع َنقبـل ِع ِ
ِ ِ
ـل ِم ْـن هـ َذا اْل َعـاَل ِم ِإَلـى
ـحَ ،و ُه َـو َعـالِ ٌم أ َّ
يـد اْل ِف ْص ِ
َن َس َ
ـاء ْت لَيْن َتق َ
ـاع َت ُه َنق ْـد َج َ
آية (يو "-:)1:17أ َّ َ ُ ُ ْ َ
اص َته َّال ِذ ِ
ِ
َحَّب ُه ْم ِإَلى اْل ُمْن َت َهى".
َح َّب َخ َّ ُ
َ
اآلبِ ،إ ْذ َك َ
ين في اْل َعاَلمِ ،أ َ
ان َنق ْد أ َ

لقد تم مينى البدح الي ودي وأُكمل الرمز فةي تقةديم المسةيح نبسةه ،جسةده ودمةه للكنيسةة فةي هةاا اليشةاء األخيةر

ثم بابح المسيح فيالً يلى الدليب يوضاً ين خروف البدح بل وفي نبو توقيت تقديم خروف البدةح .ونةرى
عالم= هو ييلم ال  .بيلمه المطلةق.
أن سبر الر يا قدم المسيح احمل هللا المابو ما يقرب من 0:مرة .وهو ٌ

ســاعته نقــد جــاءت= هةةو سيسةةلم نبسةةه بورادتةةه وبسةةلطانه ،فلقةةد سةةبق و جتةةاز فةةي وسةةط م دون أن يمسةةوه بةةأذى

يالم بسايته بل هو يريدها ،ألن ُحبَّه ل اصته لطى ال مة اررة إلى المنتهى= لايةة
(يو .):4:1ف و ليو فقع ٌ
المحبةةة التةةى جيلتةةه يبةةا نبسةةه يةةن م وينةةا .والمحبةةة اانةةت هةةي السةةبب فةةي اةةل مةةا يدةةن حتةةى لسةةل األرجةةل.

خاصته= هم هنا التالميا .لينتقل= من هنا أطلقت الكنيسة سم نتقا يلى الموت.
كان نقد أحب خاصته ..................................

أحبهم إلى المنتهى

كان فيل ماضي. ...فنب م أن هللا
أحبنا قبل أن ي لقنا بل منا األز

هللا يحب البشر و لى األبد وال حدود لمحبته

كنا فى يقل هللا منا األز  ،فاهلل اليستجد يليه فكر جديد .لكننا انا فى يقله رادة وفكرة ،انا فيه منا األز .

هو لمحبته أراد أن ي لق اإلنسان وييطيه حياة ليمت هاا اإلنسان بالمجد ،هو أحبنا قبل أن ي لقنا ف و محبة،

هو أحبنا ف لقنا ،أحبنا منا األز و لى األبد  .هو ينبوع محبة ال يوجد فيه سوى المحبة "هللا محبة" (0يو)1 : 1

 ،لال فأو دية تقابلنا فى الكتاب المقدس هى "فى البدء خلق هللا" فال لق هو يالن ين خيرية هللا أى ين
طبييته ال يرة التى تريد أن تيطى حياة لبشر ليمتي م ميه فى مجده.

ولما جاء ملء الزمان قا هللا "نعمل اإلنسان على صورتنا كشبهنا" (ت .)11 : 0

نعمل

اآلب

اإلبن

هنا ال الو يقوم بيملية خلق اإلنسان.

ويكون نسان له حياة ليبر ميه وبه  ،لماذا ؟ هاا لمحبة هللا ف اه طبييته.
يريد أن ي لق ُ
الاى به اان ال : .

" جبل اإلنسان ترابا من األرض وعمل له جسدا "(ت .)1 : 1

الروح القدس

الرو المحيى

" نفخ فى أنفه نسمة حياة فصار آدم نفسا حية " (ت .)1 : 1

اون اإلبن جسدنا صار رأسا لكل ال ليقة
ذاً انا فى يقل هللا  ،ويقل هللا هو أقنوم اإلبن (0كو )11 : 0وحين َّ
بور ال خليقة (كو)0: : 0

بداءة خليقة هللا (ر  )01 : 0فنحن انا فيه فكرة ثم صرنا ايانا ياقال حيا .

هو بداية ال خليقة أى به اان ال ( .يو.)0 : 0
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ووض هللا ددم فى جنة َي ِدن ( جنة أى موان جميل جدا  ،وهواا اانت األرب قبل أن ُتلين  .أما َي ِدن ف ى
كلمة يبرية بمينى فر وب جة )
ف اا ما أراده هللا لإلنسان أن يبر .

وأخطأ اإلنسان فونبدل ين هللا القدوس "فال راة بين النور والملمة"...

(1كو )01 : 1وألن ددم نبدل ين هللا الحى مات  ،وهواا جتاز الموت لى جمي الناس(...رو. )01 : 1
فلم يترانا هللا المحب لنا "فاهلل يريد أن الجميا يخلصون" (0تى. )1 : 1
ولكن لل ال

روط-:

 )0أن يتط ر اإلنسان من خطيته .

 )1ييود لي بت فى المسيح فتكون له حياة فال ي ل .

واان أن هللا خلقنا خلقة ثانية جديدة بوالدة ثانية من الماء والرو

أى الميمودية التى في ا ييطى الرو القدس

لل ليقة األولى أن تموت م المسيح وب اا ت.بر خطاياها .ثم تقوم ميه بحياة جديدة  .والرو ي بتنا فى المسيح

فنحيا ،وهاا ما قاله بولو الرسو "ألننا نحن عمله (ال لقة األولى) مخلونقين فى المسيح يسوع (ال لقة
ال انية)"(أف .)01 : 1وألن هللا ال يريد أن يقيد حرية اإلنسان  ،ف و تراه حرا ،ن أراد يمل ثابتا فى المسيح،
هو حر فى ذل  ،و ن أراد أن ييود لليالم وخطاياه ف و حر أي ا  .وهنا يقو الرب لإلنسان لو ختار خطايا

فى ذ أنت الاى خترت هاا
فى  ،ال تيود ثابتا َّ
اليالم "أنا مزما أن أتقيأق من فمى" (ر  )01 : 0أى التيود َّ
اإلنبدا .
ولكل هاا نرى أسلوب ال لقة ال انية والتى قام ب ا ال الو أي ا -:

اآلب

اإلبن

يريد أن الجمي ي لدون.

يقوم بيمل البداء (يموت ويقوم) .

الروح القدس

ييطينا فى الميمودية أن نموت ونقوم ثابتين فى المسيح وب اا تيود لنا الحياة  ،وهاا ما تم

رحه تماما فى سبر حزقيا (راج صحا .)01 – 0 : 01
ويأخا الرو

ول حمامة لييلن أنه سيقوم بردنا لى المسيح بيتنا (يب{ )1 : 0فطبيية الحمام أن ييود لى

بيته} وذل بأن ي بوت وييين حتى نيود ون بت فى المسيح  .ولكن تمل حرية اإلنسان موبولة .بل هاه الحرية

خيره هللا بين أن ي بت فيه (األكل من جرة الحياة) أو أن ينبدل ينه لو أخطأ
كانت آلدم منا البدء  ،ذ َّ

(وهاا ما أطلق يليه جرة الميرفة) .

واليوم  ،يوم خميو الي د نرى الرب فى محبة يجيبة يييد اإلنسان لى ال بات

فيه ليحيا -:

يط ر تالمياه غسيل األرجل  .وذل ُلييدهم لسر اإلف ارستيا (يو. )01 : 00
فى وأنا فيه"(يو)16 : 6
يييدنا لل بات فيه اإلفخارستيا " .من يأكل جسدى ويشرب دمى ياب َّ

يط ر أوال ألنه ال يوون فيه وال ي بت فيه ال من اان طاهرا.
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هو حب عجيب أزلى منذ كنا فى عقل هللا  ،وإلى المنتهى .

حب عجيب ال ينطق به  .فى محبته يخلقنا ،لنفرح ...نخطا فيعيد تطهيرنا ويابتنا فيه فنحيا .

حب عجيب  ،كنا فيه وخرجنا بإرادتنا ،فيقدم لنا فداء عجيبا ليعيدنا فيه ،ولكنه ال يقيد حريتنا .حقا .....يدعى

إسمه عجيبا مشي ار إلها أبديا رئيس السالم (إش. )6 : 1

2
ِ
ط ِ
ان ِ
اءَ ،وَنق ْد أَْلَقى َّ
َن ُي َسلِ َم ُه"،
اإل ْس َخْرُيوط ِي أ ْ
ان في َنقْل ِب َي ُهوَذا ِس ْم َع َ
الشْي َ ُ
ين َك َ
آية (يوَ " -:)2:17ف ِح َ
ان اْل َع َش ُ
راج تبسير (لو( )1-0:11يوم األربياء)

ألقــى الشــيطان= الشةةيطان ال يقةةدر أن يأخةةا من ة

ال بقةةدر مةةا تريةةد أنةةت أن تيطيةةه يةةاه .لقةةد تجةةاوب ي ةةوذا م ة

الشةيطان وذهةةب و تبةةق مة ر سةةاء الك نةةة مةةن قبةةل ،والشةةيطان لةن يوةةف يةةن محاوالتةةه مة ي ةةوذا طالمةةا هةةو يقبةةل

منه .وهاا ييني أنه يمل يقتر يليه األسوأ داصماً .الشيطان هو مجرد قةوة فكريةة تقتةر السةي ،.فةوذا قبةل اإلنسةان

ف و يقتر يليه األسوأ.

َن اآلب َنق ْد د َفا ُك َّل َشي ٍء ِإَلى يدي ِه ،وأََّنه ِمـن ِعْن ِـد ِ
هللا َخ َـر َجَ ،وِإَلـى
اآليات (يوَ7" -:)0-7:17ي ُسو ُع َو ُه َو َعالِ ٌم أ َّ
ََ ْ َ ُ ْ
َ
َ
َ
ْ
ِ
هللا يم ِضيَ 0 ،نقام ع ِن اْلع َش ِ
َخ َذ ِمْن َش َفة َو َّات َزَر ِب َها"،
اءَ ،و َخَل َا ِثَي َاب ُهَ ،وأ َ
َ َ
َ
َْ
اليممةة الحقيقيةة ليسةةت ياصقةاً فةةي سةبيل اإلت ةةاع ،نمةا هةةي خيةر بايةث لةةه .ف ةاه الدةةورة التةي أمامنةةا نةرى في ةةا
مقةةدار التنةةاز الةةاي تنازلةةه المسةةيح .اآلب دفــا كــل شــا إلــى يديــه= ف اتةةان اليةةدان اللتةةان تمسةةوان بوةةل السةةماء
واألرب ي.سل ب ما السيد أرجل تالميةاه بوةل وسة ما،

ةارة ألن المسةيح أتةى لي.سةل قةاارة اإلنسةان ،ثةم يوحةدنا

به في سر اإلف ارستيا لييود بنا لى ح ن هللا أبيه .والمسيح ييمل هاا بقوة و قتدار

فلقـد دفـا اآلب كـل شـا

إلى يديه ،ليجم خاصته ويجيل من م أي اء جسده (أف . )01 : :وال يقدر أحد أن ي طب م من يديه (يةو01
 .)01 - 11 :بقوتةه و قتةداره هةزم الشةيطان والمةوت وال طيةة ،ويبةتح أبةواب الجحةيم لألبةرار فاتحةا ل ةم البةةردوس،
وواضةةيا الشةةيطان تحةةت أقةةدام المةةامنين .وهةةا هةةو ييلةةن أنةةه يط ةةر تالميةةاه ب.سةةل األرجةةل سةةتيدادا لت بيةةت م فةةى

جسةده" ،فةةال ةراة للنةةور مة الملمةة" (1كةةو .)01 : 1واةال سةةيبيل مة اةل مةةن يةامن بةةه بيةةد ذلة يةةن طريةةق
الكنيسة ،ولال طلب السيد من التالميا أن يبيلوا ما فيله مي م للكل (يةو .)01 : 00ثةم يةن طريةق اإلف ارسةتيا

ي بت أفراد الكنيسة اأي اء جسده الواحد.

ذاً وهو يةالم بوةل مةا لةه مةن سةلطان يتدةرف ا ةادم ي.سةل األرجةل .فهـو مـن عنـد هللا خـرج وإلـى هللا يمضـي،

ومادام هو الطريق فسيأخانا لى ح ن هللا .ويادة لسل األرجةل اانةت يمةل اليبيةد لسةادت م بيةد رجةوي م للبيةت

ل.سةةل أرجل ةةم مةةن األتربةةة اليالقةةة ب ةةا .خلــا ثيابــه= خلة ثيابةةه ال ارجيةةة وهةةاا ال يبيلةةه سةةوى اليبيةةد (ولالبةاً فقةةد
كانت هاه ال ياب ال ارجية فاخرة فقد ألقى الجند قرية يلي ا) وهو قد تراءى لتالمياه ب اه الدةورة .وأخـذ منشـفة

وإتزر بها= أي اً ف اا يمل اليبيد .ما صنيه المسيح هنا يشير ألنه أخلى ذاته دخااً صورة يبد ،ف ةو خـرج مـن

عند هللا= أي تجسد وصار في صورة يبد ،ثم يمضي إلى هللا= ليأخةانا فيةه لةى هللا .فالمسةيح نةز لدةورة اليبةد
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ليرف اإلنسان للكرامة والمجد ،وهاا بأن يط ره (لسل األرجل) ويوحده فيه (التنةاو ) .ف.سةل األرجةل هنةا هةو مةن

صميم يمل البداء أي التط ير والتقديو .واليجيب أن المسيح لسل رجلي ي وذا وهو يالم أنه سيسلمه.

آية (يوُ 1" -:)1:17ث َّم ص َّب ماء ِفي ِم ْغسل ،واب َتدأَ ي ْغ ِسـل أَرجـل َّ ِ ِ
ِ ِ
ِ
ـان ُم َّت ِـز ار
ـح َها ِباْلمْن َشـ َفة َّالتـي َك َ
التالَميـذ َوَي ْم َس ُ
َ َْ َ َ ُ ُْ َ
َ َ
ِب َها" .
لسل األرجل له مب وم ي ودي ومب وم روماني .والمب ةوم الي ةودي أن الكةاهن ي.تسةل ويسةتحم فةي المرح ةة فةي

ال يول يند بدء تكريسه وخدمته اواهن يندما يبل من اليمر 01سنة .ثم ي.سل يديه ورجليةه فقةع فةي المرح ةة

كلمةةا دخةةل لل دمةةة .أمةةا المب ةةوم الرومةةاني ،فقةةد اانةةت هنةةاك حمامةةات يامةةة يسةةتحم في ةةا الش ة ص ولكنةةه ي.سةةل
قدميةةه مةةن األتربةةة فقةةع بيةةد يودتةةه للمنةةز  .وهةةاا فيةةه

ةةارة لسةةرى الميموديةةة (ال.سةةل الكلةةي) والتوبةةة واإليت ةراف

(لسل القدمين) .وبالنسبة لى التالميا ف م اانوا قد دمنوا وتط روا بويمان م وميمودية المسيح ل م (يو+ 11 : 0

يةةو )1 ، 0 : 1وهةةاه الميموديةةة للتالميةةا هةةى (ال.سةةل الكلةةي) ،لةةال قةةا المسةةيح فةةي (ديةةة )01وأنةةتم طةةاهرون.
واآلن وهم قادمون لى سر التناو ال يحتةاجون سةوى ل.سةل األرجةل فقةع .ونالحةظ أن مةن لتسةل ال يحتةاج ألن
ي.تسل ثانية وفي هاا

ارة ليدم تكرار الميمودية .أما التوبة فتتكرر م ال حتكاك باليالم وهاا م ل اةل نسةان

ي رج فتتسخ قدميه ويحتاج ل.سل ا .فالتراب الالصق باألرجل

ارة لل طية التي تأتي من اإلحتكاك باليالم.

6
اقَ«:يا َسِيُد ،أَْن َ َت ْغ ِس ُل ِر ْجَل َّي!»" .
ال َل ُه َذ َ
اء ِإَلى ِس ْم َع َ
ان ُب ْطُر َ
سَ .فَق َ
آية (يوَ " -:)6:17ف َج َ
كةةان التالميةةا ل ةةم فكةةر يةةالمي ويريةةدون أن يوونةوا يلةةى يسةةار ويلةةى يمةةين المسةةيح فةةي ملكةةه الةةاي تدةةوروه ملكةاً

أرضة ةةياً ،ولة ةةال تشة ةةاجروا يلة ةةى مة ةةن هة ةةو األيمة ةةم .وب.سة ةةيل األرجة ةةل أيطة ةةاهم هللا درس ة ةاً يملي ة ةاً فة ةةي اإلت ة ةةاع

(مت +11-11:11لو +11-11:11لو .)11-11:4واان هاا البكر المت ة بييةداً يةن بطةرس ،ويةن البةاقين
أي ا الاين تشاجروا يمن هو االيمم .

2
ِ
ِ َّ
يما َب ْعُد»".
ال َل ُهَ«:ل ْس َ َت ْعَل ُم أَْن َ َ
آية (يو " -:)2:17أ َ
اآلن َما أََنا أ ْ
َج َ
اب َي ُسو ُع َوَنق َ
َصَن ُاَ ،ولكن َك َس َت ْف َه ُم ف َ
كان البداء يتطلب اإلت اع الكامل وأن يأخا المسيح صورة اليبد ،وهاا لن يب مه بطرس اآلن ،لال أخا المسيح

يلى ياتقه أن يقوم بةدور اليبيةد وي.سةل أقةدام تالميةاه يالنةاً إلت ةايه الكامةل ،وهةاا سةيب مه التالميةا فيمةا بيةد،
حين يدراون ألوهيته فيدراوا ام اان ت ايه .وهم قةد تيلمةوا بةال أن اإلت ةاع هةو سةر اإلرتبةاع .وهوةاا فك يةر
مةةن أيمةةا المسةةيح ومةةا يسةةمح بةةه فةةي حياتنةةا لةةن ندراةةه اآلن ولكننةةا سةةنب مه فيمةةا بيةةد ،لةةال يلينةةا فقةةع أن نحبةةه

ونطييه ون ق فيه وبول ما يسمح بةه ،ودون تسةا الت ف ةو ال ي طة .فةي أحوامةه ،بةل األمةور أيقةد ممةا نتدةورها

بيقولنا المحدودة زمنيا اذ ال نيرف المستقبل  ،ومحدودة موانيا اذ ال نيرف ما يدور حولنا ،ومحدودة في ادراك ا،
وهناك الك ير م بي ين ييوننا ،لكن يلينا أن نسلم أن ال األ ياء تيمل مياً لل ير( ..رو.)11:1
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1
ِ
ِ
ـك َم ِعـي
س َل َ
َج َاب ُ
سَ«:ل ْن َت ْغس َل ِر ْجَل َّي أََبـدا!» أ َ
ـه َي ُسـو ُعِ«:إ ْن ُكْنـ ُ الَ أَ ْغسـُل َك َفَل ْـي َ
ال َل ُه ُب ْطُر ُ
آية (يوَ " -:)1:17نق َ
ِ
يب»".
َنص ٌ

إن كن ال أغسلك= فالاي ي.سل حقيقة هو السيد المسيح وبدمه الاي ي.بر ويط ر .وهو ليو لسةيل يةادي بةل
تط ير للقلب .ذاً لسل األرجل هو يمل تأهيلي لنوا نديب م الرب .ف و يمل يتيلق بق ية ال ال

 ،ف ةو

يشير لتط ير النبوس .وهاا هو يمل ال دام أي اً ،دف النبوس للتوبة واإليتةراف ثةم التنةاو الةاي ييطةي لم.بةرة
ال طايا .والكنيسة تحث أوالدها يلى الج اد ليحيوا في ط ارة .مينى االم السيد لبطرس ،ن انت ال تتط ر مةن

رجلي= ك ي اًر ما نيمل م ل بطرس ،ذ ندر يلى أن دراصنا أف ةل
خطاياك فلن يوون ل ميي نديب .ال تغسل
َّ
مما يبيله هللا فنتامر يليه.
1
س ِر ْجَل َّي َفَق ْط َب ْل أَْيضا َي َد َّي َوَ ْأر ِسي»".
ال َل ُه ِس ْم َع ُ
سَ«:يا َسِيُدَ ،لْي َ
ان ُب ْطُر ُ
آية (يوَ " -:)1:17نق َ
بطرس ظن الموضوع تط ي اًر بحسب اليقلية الي ودية التي تب م أن التط ير يوون بالماء .فطلب لسل جسمه اله

وهنا أي اً نجد بطرس يريد ت.يير فكر المسيح ولكن التط ير في المب وم المسيحي هو بدم المسةيح وهنةا نحدةل
يلى مباييله في سري الميمودية والتوبة واالهما لسيل.

14
ِ
َّ ِ
اجـ ٌة ِإالَّ ِإَلـى َغ ْس ِـل ِر ْجَلْي ِـهَ ،ب ْـل ُه َـو
س َل ُ
ـه َح َ
ـل َل ْـي َ
ال َل ُه َي ُسـو ُع«:الـذي َنقـد ا ْغ َت َس َ
اآليات (يوَ " -:)11-14:17نق َ
لكن َليس ُكُّل ُكم»11 .أل ََّنه عرف مسلِمه ،لِذلِك َنقالَ« :لس ُتم ُكُّل ُكم َ ِ
اهر ُكُّله .وأَْن ُتم َ ِ
َ ِ
ِ
ين»".
ُ ََ َ ُ َ َ ُ
طاه ِر َ
طاهُرو َن َو ْ ْ َ
ْ ْ ْ
ْ
ط ٌ ُ َ ْ
َ َ

هناك المتين في اليونانية بمينى ي.سل واالهما ست دما في هاه اآلية.

الاي قد لتسل

تشير لإلستحمام الكلي

الميمودية

الذى نقد إغتسل

 ..لسل رجليه

تشير ل.سل اليدين والقدمين
التوبة واإليتراف

هاه ذن تشير ألن المسيح اان قد يمد تالمياه من قبل  .راج تبسير (يو. )11 : 0

ولكن ليس كلكم= هاا تحاير أخير لي وذا ف و يقدد ي وذا ،الاي لم يجةدى ميةه اةل مةا صةن المسةيح .ويجيةب
م ال محبة المسيح هاه لي وذا أن تسةتمر ال يانةة فةي قلةب ي ةوذا ..ومة هةاا لسةل المسةيح رجلةي ي ةوذا .وهةاا

ينطبةةق يليةةه قةةو المزمةةور "لكةةى تتبةةرر فةةى أحوامة وت.لةةب ذا حوامةةت" ،فالمسةةيح لةةم يمنة يةةن ي ةةوذا أى براةةة

أخاها الباقون.

اآليات (يوَ 12" -:)11-12:17فَل َّما َكان َنق ْد َغسل أَرجَلهـم وأ َ ِ
ـال َل ُه ْـم«:أ ََت ْف َه ُمـو َن َمـا
َخـ َذ ثَي َاب ُ
َ
َ َ ُْ ُْ َ
ـه َو َّات َكـأَ أَْيضـاَ ،نق َ
10
17
الس ِـيُد َواْل ُم َعلِ ُـم
َصَن ْع ُ ِب ُك ْم؟ أَْن ُت ْم َت ْد ُعوَن ِني ُم َعلِما َو َسِيداَ ،و َح َسنا َتُقوُلو َن ،أل َِني أََنا َكذلِ َكَ .فِإ ْن ُكْنـ ُ َوأََنـا َّ
َغسْل أَرجَل ُكمَ ،فأَْن ُتم ي ِجب عَلي ُكم أَن ي ْغ ِسل بع ُض ُكم أَرجل بع ٍ ِ 11
طْيـ ُت ُك ْم ِم َاـاالَ ،ح َّتـى َك َمـا َصـَن ْع ُ أََنـا
َع َ
ض ،ألَني أ ْ
ْ َ ُ َ ْ ْ ْ َ َ َْ ْ ْ ُ َ َْ
َ ُ ُْ ْ
ِب ُك ْم َت ْصَن ُعو َن أَْن ُت ْم أَْيضا" .
َنق ْـد
َنق ْـد
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المسيح يشر ل م أن قوة ال دمة في أن نتشبه به في ت ايه ومحبته وبا نبسه وخدمة األكبر لألص.ر ( ارجة

دية  0أحب خاصته) والب م هنا يوون بوستنارة من الرو القدس .و ذا ف منا أن لسل األرجل

ارة للتط يةر ف ةاا

يمةةل سةةر الك نةةوت وسةةر اإليتةراف الةةاي أيطةةاه السةةيد لتالميةةاه (يةةو .)10-10:11فيمةةل سةةر الك نةةوت هنةةا هةةو

لسةةل وتط يةةر ال طةةاة

تصــنعون أنــتم أيضــا أي مسةةايدة النةةاس ودفي ةةم للتوبةةة ليتقدسةوا أي يحيةوا فةةي قداسةةة،

ويوون هاا اليمل بوت اع.

ِِ
ـق أَ ُنقـول َل ُكـمِ :إَّنـه َلـيس عب ٌـد أَع َ ِ
ظ َـم ِم ْـن
ق اْل َح َّ
اآليات (يو16" -:)12-16:17اَْل َح َّ
َع َ
ـول أ ْ
ُ ْ َ َْ ْ
ظ َـم م ْـن َس ِـيدهَ ،والَ َر ُس ٌ
ُ ْ
12
اك ْم ِإ ْن َع ِمْل ُت ُموُه" .
ُمْرِسلِ ِهِ .إ ْن َعلِ ْم ُت ْم ه َذا َف ُ
وب ُ
طَ
المسيح ي

نبسه ام ا  .ويلى التالميا أن يدنيوا نبو الش ..لال تدةلي الكنيسةة طقةو اللقةان يةوم خمةيو

الي د (يوم صنيه المسيح) ويوم ييد الرسةل ف ةاا يمةل الرسةل أن يوملةوا مةا يملةه المسةيح .وفةي ( )01حس ٌةن أن
نيلةةم واألف ةةل أن ننبةةا (ويوجةةد طقةةو اللقةةان أي ةاً يةةوم ييةةد ال.طةةاس ولكةةن هةةاا ةةارة للميموديةةة وال يالقةةة لةةه
ب.سل األرجل) .والسيد يطوب م هنا لو يملةوا نبةو الشة .ليشةجي م فةي طريةق خةدمت م .أي مةن يبيةل سةيوافأ فةي

السماء .إن عملتم= هو حساس داخلي بالحقيقة و ستيياب داخلي للدرس (البةا واإلت ةاع) ومةن يت ة االسةيد
يوون تلميااً حقيقياً له ورسوالً حقيقياً له.

11
َّ ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ ِ
ـل َم ِعـي
ين ْ
َعَل ُم َّالذ َ
ول َع ْن َجميع ُك ْم .أََنا أ ْ
اخ َت ْـرُت ُه ْم .لك ْـن لَيـت َّم اْلك َت ُ
ـاب :اَلـذي َيأ ُْك ُ
آية (يوَ« " -:)11:17ل ْس ُ أَ ُنق ُ
اْل ُخْب َز َرَف َا َعَل َّي َع ِقَب ُه" .

ي ةةوذا لةةن يتقبةةل ولةةن يب ةةم مةةا أقولةةه فليسةةت لةةه محبةةة فةةي داخلةةه .هللا ي تةةار خدامةةه بحسةةب اللياقةةة البرديةةة لليمةةل
المطلةةوب أدا ه ،ويةةزود خدامةةه بالميونةةة والتأييةةد ،ويومةةل نقاصدة م ن اةةانوا خةةاصبين سةةمه القةةدوس (1كةةو.)4:01
ولكةةن اةةل نسةةان حةةر ،ولةةو ختةةار هللا القديسةةين فقةةع ل دمتةةه ينيةةدم مب ةةوم الحريةةة واإلرادة ،وينيةةدم مب ةةوم الج ةزاء

واإلجت ةةاد .وهللا ختةةار ي ةةوذا اش ة ص متميةةز فةةي الشةةعون الماليةةة وظةةل ييلمةةه ويبةةيض يليةةه مةةن محبتةةه ثةةال

سنوات وأك ر وجيله من خاصته ولكنه اان ناك اًر للجميل .وبنبو الطريقة فاهلل ختارني فماذا أنا فايل .و ستشة د

المسيح بمزمور ( ، )4:10وما فيه قةد قيةل يةن أخيتوفةل الةاي يرمةز لي ةوذا .وهةو اةان قريبةاً جةداً لةداود امةا اةان
ي ةةوذا .ورفة اليقةةب بيةةد األكةةل هةةو مةةن يمةةل الحيةوان النةةاكر للجميةةل الةةاي بيةةد أن يأكةةل اليلةةف يةرفو صةةاحبه.

وقارن مة قةو الكتةاب "فسةمن يشةورون ورفةو" + "...ال ةور ييةرف قانيةه...أما سةراصيل فةال ييةرف( "...تةث: 01
+ 0:

 . )0 : 0أكل الخبز تيني من يحيا م الش ص ويلتدق به.

العقب= وهو القدم .إخترتهم= ال ييني ختيارهم لل ال

بل اتالميا.

11
ان ُت ْؤ ِمُنو َن أَِني أََنا ُه َو" .
اآلن َنقْب َل أ ْ
َن َي ُكو َنَ ،ح َّتى َم َتى َك َ
ول َل ُك ُم َ
آية (يو " -:)11:17أَ ُنق ُ
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نقبل أن يكون= قبل تسليم ي وذا وقبل الدلب ،حتى متى كان تؤمنون= بيد القيامة تنبتح ييون م ويزداد يمان م
بالمسةةيح الةةاي سةةيدراون وقت ةةا أنةةه اةةان يالم ةاً بوةةل ةة .حتةةى خيانةةة تلميةةاه ،وبالتةةالي سةةيب مون أنةةه سة َّةلم نبسةةه
بورادته .إني أنا هو= ي وه اليالم بول  .وأنه سلم نبسه بورادته.

َّ ِ
ــق أَ ُنقــول َل ُك َّ ِ
ِ
ِ
ــل َّال ِــذي
ــق اْل َح َّ
آيــة (يــو24" -:)24:17اَْل َح َّ
ــل َم ْ
ــن أُْرِســُل ُه َي ْقَبُلنــيَ ،والــذي َي ْقَبُلنــي َي ْقَب ُ
ــم :الــذي َي ْقَب ُ
ُ ُ
أَْر َسَل ِني»".
هنا يولم م المسيح ين رساليت م لليالم ليوونوا خداماً لتط ير اليالم .وهاا تشجي ل م ليتحملوا مشاق الك ارزة .بل

أن يقبلوا لسيل أرجل من ي ط دهم اما لسل هو أرجل ي وذا.

21
ق أَ ُنقول َل ُكمِ :إ َّن و ِ
احدا ِمْن ُك ْم
الر ِ
ق اْل َح َّ
ال«:اْل َح َّ
طَر َب ِب ُّ
اض َ
ال َي ُسو ُع ه َذا ْ
َ
ُ ْ
وحَ ،و َش ِه َد َوَنق َ
آية (يوَ " -:)21:17ل َّما َنق َ
َسُي َسلِ ُم ِني!»" .

المسةةيح هنةةا ينمةةر لةةى داخةةل ال ةةماصر .و ضةةطرابه يشةةير لطبييتةةه اإلنسةةانية التةةي تيةةرف الميراةةة التةةي سةةتحد ،

وصراع النور والملمة ،والتي سيوون هو مرازها أي مراز هاه الميراة جسده هو .وهو ضطرب أي اً ألنه رأي

أن الشيطان قد مأل قلب تلمياه ،بل تقمده ف انه هاا التلميا .ولقد سبق المسةيح و ضةطرب أمةام قبةر ليةازر وهةا
هو ي طرب أمام ي وذا الميت ،ف ةو ال يرضةى يةن الشةر .هةو ضةطراب التنةافر بةين الحةب وال بةث ،بةين النةور
والملمةةة .و ضةةطرابه اي ةةا يشةةير لطبييتةةه ف ة "هللا محبةةة" وهللا خلقنةةا يلةةى صةةورته وهةةو يتةةألم بشةةدة ذ نتحةةو الةةى

صورة الكراهية وال يانة هاه.

22
ِ
ـان َّ
ـه.
التالَ ِميـ ُذ َيْن ُ
ظ ُـرو َن َب ْع ُض ُـه ْم ِإَلـى َب ْع ٍ
ـال َعْن ُ
اآليات (يـوَ " -:)20-22:17ف َك َ
ـض َو ُه ْـم ُم ْح َت ُ
ـارو َن فـي َم ْـن َنق َ
20
ِ
ِ ِِ
27وَكان م َّت ِكئا ِفي ِح ْض ِن يسو َع و ِ ِ
َل َم ْـن
س أْ
ان َي ُسو ُع ُي ِحُّب ُهَ .فأ َْو َمأَ ِإَلْيه ِس ْـم َع ُ
احٌد م ْن َتالَميذهَ ،ك َ
ان ُب ْط ُـر ُ
َُ َ
َن َي ْسـأ َ
َ َ ُ
َّ ِ
ال َعْن ُه" .
َع َسى أ ْ
َن َي ُكو َن الذي َنق َ

يمددون أجسادهم على الوسائد= يتكئون
وسائد

وسائد

المائدة

وسائد
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كةان نمةام الجلةوس يلةةى الماصةدة بحسةب الرسةم .ويجلةةو المسةيح فةي الوسةع (هةةاا موةان رب البيةت بالنسةبة لألسةرة)

ويجلةةو يةةن يمينةةه أكبةةرهم سةةناً ثةةم األصةة.ر منةةه وهوةةاا لةةى أن يجلةةو يةةن يسةةاره أصةة.رهم وهةةو يوحنةةا .ويبةةدو أن
مشاجرت م اانت ب دو

الجلوس ين يمةين المسةيح .فمةن م مةن يتبرهةا بحسةب سةنه ومةن م مةن يتبرهةا بحسةب

مقامه .وهم حين سميوا الرب يقو "واحدا منكم يسلمني" (دية )10ومن تأكيد المسيح ل اه الحقيقة بدأوا يتساءلون.

لق يلي م ف م االم المسيح ،أومأ بطرس ليوحنا ليسأ المسيح ،ذ اةان يوحنةا يةن يسةار المسةيح وهةم اةانوا
ولما أُل َ
متكعين يلى يدهم اليسرى (هاه اانت اليادة يندما يجلسون ليأكلوا متكعين) ونتدور أن يوحنا لو مةا ب أرسةه لةيولم

المسةةيح لدةةار فةةي ح ةةنه .وربمةةا اةةان ي ةةوذا هةةو أكبةةرهم سةةناً وهةةو الةةاي جلةةو يةةن اليمةةين (لةةال لةةم يسةةم أحةةد
الحديث بين السيد وي وذا) لال اان أقرب المحبوبين للمسيح هو الجالو ين يساره أي يوحنا.

26
21
ـاب َي ُسـو ُعُ «:ه َـو
اآليات (يوَ " -:)26-21:17ف َّات َكأَ َذ َ
ال َل ُهَ« :يا َسِيُدَ ،م ْن ُه َو؟» أ َ
َج َ
اق َعَلى َص ْد ِر َي ُسو َع َوَنق َ
الل ْقم َة وأُع ِط ِ
اإلس َخري ِ
َذ َّ ِ
ِ
ط َ ِ
يه!»َ .ف َغمس ُّ
وط ِي" .
َع َ
َ
اها لَي ُهوَذا ِس ْم َع َ
الل ْق َم َة َوأ ْ
س أََنا ُّ َ َ ْ
ان ِ ْ ْ ُ
ََ
اق الذي أَ ْغم ُ

نالحظ هنا رقة المسيح ،ف و ل.ن ال يريد أن يجر مشاير ي وذا .ونالحظ أن لمو اللقمة في صةحن بةه مةزيق

من يدير البواكه ( ار  )01-00:1الممزوج بالنبيا هو تقليد فدةحي .اةان رب البيةت ُي َكةرم اإلبةن األكبةر ب.مةو
لقم ةةة في ةةه وييطي ةةا ل ةةه .فالمس ةةيح حت ةةى اآلن ُي َك ةةرم ي ةةوذا ول ةةم يجرح ةةه بولم ةةة ،وييطي ةةه دخ ةةر فرص ةةة .ولك ةةن ف ةةي

(مت )10:11نرى أن ي وذا هو الاي م َّةد يةده فةي الدةحبة ولكةن اليالمةة أيطيةت ليوحنةا فقةع .وتبسةير هةاا مةا
أن المسيح وجده يمد يده في الدحبة ،فبةادره هةو بتقةديم لقمةة م.موسةة ليةه ،ربمةا ألن الدةحبة أقةرب للمسةيح أو

بيد أن ارمه المسيح وأيطاه لقمة م.موسة من الدحبة تج أر هو ومد يده ورده التالميا يمد يةده .الحةظ رقةة السةيد
المسيح ف و لم يةرد أن يب ةح ي ةوذا باإلسةم ،فوسةت دم يالمةة ال.مةو فةي الدةحبة حتةى ال يجةر مشةايره .وهةي

يالمةةة تةةد يلةةى ك ةرام الش ة ص (اإلبةةن األكبةةر أو ال ةةيف اليزيةةز) وربمةةا لةةو أدرك ة ص منةةدف ابطةةرس مةةا

يحد  ،ربما اان سيقتل ي وذا.

اآليــات (يــوَ 22" -:)21-22:17فبعــد ُّ ِ
ـه َّ
ـه َي ُســو ُع:
الشـ ْـي َ
ََْ
ـال َلـ ُ
الل ْق َمــة َد َخَلـ ُ
طُ
انَ .فَقـ َ
21
21
ِِ
َما ه َذا َفَلم ي ْفهم أ ِ
َن َنق ْوماِ ،إ ْذ
ين لِ َما َذا َكَّل َم ُه ِبه ،أل َّ
ُسْر َع ٍة»َ .وأ َّ
َحٌد م َن اْل ُم َّتكئ َ
ْ َ َْ َ
ِ
ِ
َن ُي ْع ِطي َشْيئا ِلْل ُفَقَر ِاء" .
أ َّ
ال َل ُهْ :
اج ِإَلْيه لِْل ِعيد ،أ َْو أ ْ
اش َت ِر َما َن ْح َت ُ
َن َي ُسو َع َنق َ
َ
كةان األكةةل مةةن اللقمةةة هةو دخةةر ةةياع مةةن نةةور الحةب وج ةةه المسةةيح لي ةةوذا ال ةاصن .ولمةةا رف ةةه دخلةةه الشةةيطان
ـه ِبـأَ ْك َا ِر
اع َمْلـ ُ
« َمــا أَْنـ َ َت ْع َمُلـ ُ
ـه َف ْ
ظُّنـوا
ان ُّ
ق َم َا َي ُهوَذاَ ،
الصْنُدو ُ
َك َ

ودخل هو للملمة.
هل كان ما أعطاه المسيح ليهوذا هو سر اإلفخارستيا ،أي هل أعطاه جسده؟
اإلجابة ال .فاللقمة اانت لقمة يادية والسر تأسو بيدما خرج ي وذا ألن-:
-0

التناو ليو فيه لمو.
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-1

كيةةف يسةةمح السةةيد ل ةةاا التلميةةا الةةاي دخلةةه الشةةيطان أن يتنةةاو وهةةو الةةاي قةةا ال تلقةوا درراةةم قةةدام ال نةةازير

-0

الكنيسةةة ال تنةةاو ال مةةن اةةان مسةةتيداً تاصب ةاً ،وقةةد تيلمةةت هةةاا مةةن ميلم ةةا المسةةيح ،والرسةةل الةةاين قةةالوا فةةي

-1

يقو ميلمنا بولو الرسو في (0كو )11:00ن الاي يتناو بدون سةتحقاق يدةبح مجرمةاً فةي جسةد الةرب

(مت.)1:1

الدسقولية أن الكنيسة يجب أن تمن المدر يلى خطاياه.

ودمه ف ل اان ي وذا ييلم أن ما ييطيه له المسيح يجيله مجرماً ،وهل طلب ي وذا التناو أم أن المسيح هو

الاي أيطاه ،لو اان ي وذا ييلم وتقدم للتناو بورادته بوست تار ذ اان مد اًر يلى خطيته ومد اًر يلى تسليم

المسةيح ،فةةي هةاه الحالةةة يدةةبح مجرمةاً فةةي جسةةد الةرب ودمةةه ويدخلةه الشةةيطان بسةةبب هةاا اإلسةةت تار .ولكةةن
هاا لم يحد  ،بل المسيح هو الاي يرب يليه وأيطاه اللقمة ،ف ل ييطي المسيح جسده لمن ال يستحق!

وبةةالرجوع لةةى (مةةت )1:-11:11نجةةد أن السةةيد يوشةةف للتالميةةا مةةن الةةاي يسةةلمه بيالمةةة األكةةل مةةن الدةةحبة،

ةر حتةى ال يجرحةه قةاصالً أنةت قلةت .وفةي
ونرى ي وذا في جرأة يسأ السيد هل أنا هو يا سيدي والسيد يةرد يليةه س اً
نجيةةل يوحنةةا الةةاي نحةةن بدةةدده نةةرى أن ي ةةوذا خةةرج فةةو اًر بيةةد قدةةة اللقمةةة .ثةةم فةةي (مةةت )11:11نجةةد أن السةةيد

ياسو سر اإلف ارستيا بدون وجود ي وذا الاي اان قد خرج .ونبو الترتيب نجده في نجيل مرقو في وذا ح ر

اليشاء اليادي وأيطاه السيد من الدةحبة وأيلةن أن ي ةوذا يسةلمه ثةم ياسةو السةر بيةد أن خةرج ي ةوذا بحسةب مةا

قةةا يوحنةةا  .أمةةا نجيةةل لوقةةا فال.الةةب أنةةه لةةم يتتب ة نبةةو التسلسةةل الزمنةةي امةةا فيةةل متةةى وم ةرقو ثةةم يوحنةةا لكنةةه
يةةرب أوالً اليشةةاء اليةةادي وأن المسةةيح ةةرب دخةةر اةةأس مةةن اعةةوس الرمةةز الي ةةودي وألحةةق هةةاا بتأسةةيو الس ةر
لييلن أن الطقوس الي ودية قد بطلت و نت ت بتأسيو هاا السر (لو )10-01:11وبيد أن نت ى من سةرد الرمةز
والمرموز ليه أورد نبوة المسيح ين تسليم ي ةوذا لةه ،فبتسةليم ي ةوذا لةه تبةدأ م ارحةل الدةلب الةاى سةر االف ارسةتيا

هةةو متةةداد لةةه  .ولكةةن ي ةةوذا اةةان قةةد خةةرج ،فيوةةون قةةو المسةةيح "ولكةةن هةةوذا يةةد الةةاي يسةةلمني هةةي ميةةي يلةةى

الماصدة" (لو )10:11قد قدد به أنه سوف يسلم للموت بواسطة من اان ميه يلةى الماصةدة .وتأكيةداً ل ةاا نجةد أن
لوقا لم يورد قدة يطاء اللقمة لي وذا ذ اان قد خرج .ويوون لوقا ب اا لم ي تم بقدة اللقمة التةي أيطاهةا السةيد
لي وذا ليراز يلى نت اء رموز الي د القديم.

ملحوظة :الدورة الطقسية لليشاء الرباني يوون في ا السيد المسيح م ( )00تلميا ذ أن ي وذا اان قد خرج.

(ديةةة )11يبةةدو أن ي ةةوذا بةةدأ يبكةةر فةةي ال ةةروج وقبةةل أن يسةةتأذن سةةمح لةةه المسةةيح بةةال  ،هةةو أيطةةاه سةةا قلبةةه.

(مةةز .)1:11وموافقةةة المسةةيح يلةةى ذلة هةةي موافقةةة يلةةى الدةةليب ف ةةو لةةه سةةلطان أن ي ةةي ا (يةةو .)01:01مــا
أن تعمله= أي تكميل خيانته .هاه اليبةارة ربمةا ب ةا ي ارجة ي ةوذا ضةميره .ولكةن هةاه اليبةارة تشةير أن مةا يحةد

من ي ةوذا هةو بموافقةة السةيد المسةيح .وقولةه هنةا دخلـه الشـيطان= أي أحوةم القب ةة يلةى رادتةه .ف ةو جلةو مة

الرب لألكل وقبل اللقمة بشول ودي والقلب مملوء خب اً وهاا فتح الباب للشيطان ليدخل ويمتل القلب .والحةظ أن
المسيح وتالمياه بالرلم من فقرهم اانوا ييطون البقراء.
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(دية :)11أما هذا= لم يااره يوحنةا بوسةمه فقةد سةقع مةن يةداد التالميةا ذ خةرج .وقةد تينةي هةاا الكةالم الةاي قالةه
يسوع لي وذا .وهاا الكالم لم يب مه أحد.

(ديةة :)14إشــتر مــا نحتــاج إليــه للعيــد= هةةاا يااةةد أن البدةح اةةان يةةوم الجميةة وأن يشةةاء ال مةةيو لةم يوةةن هةةو
يشاء البدح.
74
ِ ِ
َخ َذ ُّ
ان َلْيال" .
اق َل َّما أ َ
آية (يوَ " -:)74:17ف َذ َ
الل ْق َم َة َخَر َج لْل َوْنق َ .وَك َ
وكان ليال= هاا ليو ارة للتوقيت الزمني فقع بل لحالة الملمة الروحيةة التةي اةان في ةا ي ةوذا (يةو )0::01هةو

خرج من داصرة النور للملمة ال ارجية .ذ خةرج وتةرك يسةوع .أخـذ اللقمـة= اللقمةة ليسةت مةن سةر اإلف ارسةتيا بةل

طيام يادي.
ِ ِ 72
71
َّـد ْاب ُـن ِ
اإل ْن َس ِ
هللا
ـان َوَت َمج َ
اآلن َت َمج َ
هللا فيـهِ .إ ْن َك َ
ال َي ُسـو ُعَ «:
ـان ُ
َّـد ُ
اآليات (يوَ " -:)72-71:17فَل َّما َخَر َج َنق َ
َنق ْد َتمج َ ِ ِ ِ
هللا َسُي َم ِجُد ُه ِفي َذ ِات ِهَ ،وُي َم ِجُد ُه َس ِريعا" .
َّد فيهَ ،فإ َّن َ
َ
فلما خرج= قو الكتاب فلما ،فيه ارة ألن المسيح فتح قلبه ألحباصةه بيةد خةروج ي ةوذا ال ةاصن ..وأيلةن يالنةات

لةةم ييلن ةةا مةةن قبةةل (أناجيةةل البةةاراقليع) فبي ةةا المسةةيح ييةةزي أوالده وأنةةه لةةن يتةةرا م وحةةدهم بةةل يرسةةل ل ةةم الةةرو

الميزي ويقو ل م يا أوالدي.

اآلن تمجــد= فب ةروج ي ةةوذا بةةدأت حقيقة ًة أحةدا
لكن ةةا اآلن دخلةةت التنبيةةا لةةال فبةةي بدايةةة القةةداس يمسة الكةةاهن الحمةةل ويقةةو (مجةةداً و ك ارمةاً )..فالمجةةد هنةةا بةةدأ
بالدةةليب .ويقةةو تمجــد (فةةي الماضةةي) اةةأن األحةةدا قةةد وقيةةت وهةةاه يةةادة الكتةةاب المقةةدس حينمةةا يةةتكلم يةةن
أحدا

ستحد

الدةةلب التةةي تمجةد ب ةةا المسةةيح .حقةاً هةاه األمةةور محةةددة أزليةاً،

يقيناً.

تمجد= أي نتدر يلى أيداصه وهم الشيطان وال طية والموت .فأي مل يتمجد حين ي زم أيداصه .وبالدليب
هزم المسيح هاالء األيداء ال الثة .وتمجد هللا فيه= هللا يتمجد حين يسلم نسان نبسه للموت ألجله .هنا يوحنا

يم ر أن المسيح ًّ
قدم نبسه ذبيحة يلى الدليب ل.ب ليتمجد اآلب (دية )01بطاية اإلبن له ،وبرجوع الناس
ليه .لقد فشل البشر في طاية اآلب وهاا يمله المسيح الاي أتى بنا فيه طاصيين ل.ب .والمسيح ارر المة

المجد في اآليات ( )01-00خمو مرات لييلن قبو اآلب لابيحته ،وب اه الابيحة تمجد هللا فيه وبسببه .والمجد

ييلنه المسيح هنا إلبن اإلنسان الاي سريياً ما سيتمجد أي اً بجلوسه ين يمين اآلب .فب روج ي وذا تبدأ أولى
خطوات الدليب الاي يابح المسيح يليه لتتم رادة اآلب و رادة اإلبن في خال

اإلنسان وينجح اإلبن في

تحقيق ال دف ،والنجا نتدار واإلنتدار مجد .و ذ تمجد بن اإلنسان تمجد هللا اآلب أي اً فبه ظ رت محبة
هللا اآلب للبشر (يو .)01:0و ن اان اآلب قد تمجد في بنه فون اآلب سيمجد إبنه في ذاته= ف و متحد به
تحاداً اامالً وبالتالي فمجد اآلب هو مجد اإلبن ومجد اإلبن هو مجد اآلب ،وقوله في ذاته أي في ذات هللا
(تبسير هاا نجده في  ):-1:01أي دخوله لير اآلب وسيوون له نبو مجد اآلب ف و في اآلب واآلب فيه.
وهاا يقا ين الناسوت .ونالحظ أنه في ( )00تمجد= هاه تشير للتمجيد اليلني للمسيح أمام الناس ،فإن هللا
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سيمجده= بقيامته وصيوده وجلوسه ين يمين اآلب وخ وع البشر له ،ويوم يأتي للدينونة م مالصكته.هاا
تمجيد سري خا

 ،فيه يرف

بن اإلنسان ويقبل لى المجد الاي يتمت به اآلب ذاته فيوون الجو المحيع به

مجداً في مجد .وقوله يمجده في ذاته هو صطال الهوتي يبيد وحدة اآلب واإلبن ،لال يقو خرجت من يند
اآلب ف ما ايان واحد ،ي رج منه ليتجسد وييود ليه ليتمجد دون نقسام ،ف ما ال يتجزدن (راج تبسير
يو.)11:01

الهوتيا اآلب فى اإلبن واإلبن فى اآلب ،ومجد اآلب هو مجد اإلبن هو مجد الرو القدس ،فاآلب واإلبن والرو

القدس له واحد .وحين تجسد اإلبن و ت ا له جسدا من الياراء مريم اان هاا الجسد مشابه لجسدنا تماما ،ذاً
كان جسد المسيح هاا بال مجد وهو يلى األرب.

وحين صيد المسيح بجسده أخا هاا الجسد صورة المجد وهاا مينى "جلس عن يمين أبيه" .وقو المسيح هنا
هللا َسُي َم ِجُد ُه ِفي َذ ِات ِه يينى أن جسد المسيح حين تمجد اان هاا ليو باإلنبدا ين اآلب .وصار المسيح
َ
بجسده اما بالهوته فى ح ن اآلب أى فى اآلب (يو. )01 ، 0 : 0
وهاا يينى بالنسبة لنا أن ال من ي بت فى المسيح سيوون له موان فى ح ن اآلب أى فى اإلبن وفى اآلب
وهاا ما طلبه المسيح فى صالته الشبايية ل.ب (يو . )10 : 01وهاا ما سيقوله المسيح فى اآليات القادمة أننا

ال يمون أن نأتى لى اآلب ال به ف و الطريق.

بين داخل العلية ما المسيح وخارجها

وخرج يهوذا وكان ليال.هاه اآلية تجيلنا نتأمل فى المقارنة بين خارج اليلية وداخل اليلية.

خــارج العليــة :اةةان ليةةل (ظةةالم ال طيةةة واليةةأس والحرمةةان مةةن ر يةةة نةةور المسةةيح ومحبتةةه) هةةاه قيةةل ين ةةا الملمةةة
ال ارجية (مت.)01:1:

خارج العلية :ال راة فى جسد المسيح ،ذاً هناك موت فالمسيح هو الحياة ،لال من يأكل جسده يحيا  .وي وذا
بوص ارره يلى اإلنبدا ين من فى اليلية ختار طريق الموت .وي وذا دخل فى حالة يأس دفيه لإلنتحار.

خارج العلية :اانت ال يانة والماامرات ضد المسيح فى حلف م الشيطان.

نتحر ي وذا.

خارج العلية :يأس من لبران ال طية ،وثقل ال طية ال ُيحتمل لال
خارج العلية :اان ي وذا طامياً فى ما أو مراكز دنيوية ،وال ُيبكر فى حياته األبدية وهاا هو ظالم الليل خارجاً.
يلةى ضةاءة

داخل العلية :نور ،فالمسيح نور اليالم ،ورمز هاا اان النور ُم اء داخل اليليةة .والكنيسةة تحةر
األنةوار فةةى أثنةةاء القةةداس اإلل ةةى رمة اًز لوجةةود المسةةيح والمالصكةةة النةةورانيين (أع .)1:11ذاً فةةى اليليةةة نةةور داخلةةى
والتالميةةا ي طعةةون ويشةةت ون الم اركةةز اليالميةةة والجلةةوس يةةن اليمةةين واليسةةار ،لكةةن هنةةاك لسةةيل لألرجةةل ولب ةران

لل طية.

داخل العلية :راة ُح ِب صني ا المسيح بمحبته (يو .)0:00وهةاه المحبةة جيلةت المسةيح ُيةدلل تالميةاه قةاصالً :يةا
الم َي ِد ل م.
وييزي م َ
أوالدى (يوُ )00:00
ويي ِد ُهم بالمجد ُ
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داخل العلية :ف ارستيا أى راة فى جسد المسيح أى حياة .فى الداخل ب وسالم وفر لوجود المسيح مي م.
الشب المادى (هم تيشوا) ثم الشب الروحى ( ف ارستيا).

داخل العلية :نور  ،ومن له النور ال ي ل فةى الطريةق وتكةون لةه اليةين المبتوحةة لميرفةة المسةيح وطريةق المجةد
فى السماء.

داخل العلية :حياة سماوية ف ةم اةانوا فةى يليةة (مةر .)0::01واليليةة ُمرتبيةة يةن المنةز الةه رمة اًز للسةماء .ف ةى

تُشير ألور ليم السماوية التى ُينيرها المسيح (ر  .)::11وايربون ل ةاا تحيةا الكنيسةة حيةاة سةماوية يلةى األرب
سيستيلن أخي اًر ( رو.)01:1
(فى )11:0والمسيح وسط ا مجداً (زك .)::1ولكنه مجد ُ
إذا كيف نختار العالم تاركين المسيح؟! فبى المسيح الحياة وال.بران والسالم والبر والتيزية وسةع ضةيقات اليةالم
 ،وفى المسيح الشب فلن نحتاج لسواه .بينما خارج المسيح ال يوجد سةوى اللةاات الشة وانية سةال

بلةيو وهةاه ال

تشب  ،ف ى االمياه المالحة ،ال بل يداحب ا نيدام السالم والبر الحقيقى والت بع فى اليالم.

الشبا

ال حظ انه م ما حدةل اإلنسةان يلةى المجةد والمةا  ...الةخ  ،فةى اليةالم فلسةوف يمةل يشةت ى ويطلةب

أك ر .وال ُ .يشبينا سوى
يةةن يمةةين اآلب .والقدةةة بةةدأت ب ةرفض اةةل ل ةراءات الشةةيطان فةةى التجربةةة يلةةى الجبةةل  .ف ةةل تقبةةل أن ت ةرفض
ص المسيح الالن اصى ...ولكن المسيح تمجد بالدليب واانت ن ايةة هةاا الجلةوس

لراءات ال طية التى فى اليالم وتقبل الدليب حتى الموت واإلستش اد؟
خطب المسيح الوداعية

الفصل األول (يو)21 :10-71:17

ِ ِ 72
71
َّد ْاب ُن ِ
اإل ْن َس ِ
هللا
ان َوَت َمج َ
اآلن َت َمج َ
هللا فيهِ .إ ْن َك َ
ال َي ُسو ُعَ «:
ان ُ
َّد ُ
اآليات (يوَ " -:)71-71:17فَل َّما َخَر َج َنق َ
َنق ْد َتمج َ ِ ِ ِ
هللا َسُي َم ِجُد ُه ِفي َذ ِات ِهَ ،وُي َم ِجُد ُه َس ِريعاَ77 .يا أ َْوالَِدي ،أََنا َم َع ُك ْم َزَمانا َنقلِيال َب ْعُدَ .س َت ْطُلُبوَن ِني،
َّد فيهَ ،فإ َّن َ
َ
70
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َوَكما ُنقْل ُ لْلَي ُه ِ
يك ْم:
ُعط ُ
اآلنَ .وصَّية َجد َ
ودَ :حْي ُث أَ ْذ َه ُب أََنا الَ َت ْقدُرو َن أَْن ُت ْم أ ْ
يدة أََنا أ ْ
ول َل ُك ْم أَْن ُت ُم َ
َن َتأ ُْتوا ،أَ ُنق ُ
َ
71
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يا أََّن ُك ْم َتالَميذي:
أْ
َحَبْب ُت ُك ْم أََنا ُتحُّبو َن أَْن ُت ْم أَْيضا َب ْع ُض ُك ْم َب ْعضاِ .به َذا َي ْع ِر ُ
َن ُتحُّبوا َب ْع ُض ُك ْم َب ْعضاَ .ك َما أ ْ
ف اْل َجم ُ
76
سَ«:يا َسِيُدِ ،إَلى أَْي َن َت ْذ َه ُب؟» أَ َج َاب ُه َي ُسو ُعَ «:حْي ُث أَ ْذ َه ُب
ان َل ُك ْم ُح ٌّب َب ْعضا لَِب ْع ٍ
ال َل ُه ِس ْم َع ُ
ِإ ْن َك َ
ان ُب ْطُر ُ
ض»َ .نق َ
72
ِ
ِ
َن َت ْتبع ِني ،و ِ
لكَّن َك س َت ْتبع ِني أ ِ
اآلن؟ ِإِني
َخ ا
سَ«:يا َسِيُد ،لِ َما َذا الَ أَ ْنقدُر أ ْ
َن أَ ْتَب َع َك َ
الَ َت ْقدُر َ
ال َل ُه ُب ْطُر ُ
َ َُ
َ
اآلن أ ْ َ َ
ير»َ .نق َ
71
ِ
ِ
ِ
يك َح َّتى ُتْن ِكَرِني
ق اْل َح َّ
َج َاب ُه َي ُسو ُع«:أ ََت َض ُا َن ْف َس َك َع ِني؟ اَْل َح َّ
أَ
يح الد ُ
ول َل َك :الَ َيص ُ
َض ُا َن ْفسي َعْن َك!» .أ َ
ق أَ ُنق ُ
ات".
َثالَ َث َمَّر ٍ

آية (يوَ77 -:)77:17يا أ َْوالَِدي ،أََنا
ِ
ول َل ُك ْم أَْن ُت ُم
َت ْقدُرو َن أَْن ُت ْم أ ْ
َن َتأ ُْتوا ،أَ ُنق ُ

م َع ُكم َزمانا َنقلِيال َب ْعُد .س َـت ْطُلُبوَن ِنيَ ،وَكمـا ُنقْلـ ُ لِْلَي ُه ِ
ـودَ :حْي ُ
ـب أََنـا الَ
ـث أَ ْذ َه ُ
َ
َ
َ ْ َ
اآلن.
َ

فةةي اآليةةات السةةابقة تكلةةم المسةةيح يةةن مجةةده اليتيةةد ،وهنةةا نجةةده ينتقةةل س ةريياً لةةى التبكيةةر فةةي تالميةةاه بوةةل حنةةو
ويطف قاصالً يا أوالدي= أصل ا أوالدي الد.ار أو المحبوبون وتشير لينايته ب م وريايتةه ل ةم وميرفتةه بة الم م.
ولم نسم المسيح يقو هاه الكلمة سوى هنا ألنه ةير أن التالميةا سةيوونون م ةل اليتةامى حةين يبةارق م وهةاه لةم
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يسةةمي ا ي ةةوذا ف ةةو ال يسةةتحق ا .أنــا معكــم زمانــا نقلــيال بعــد= فبيةةد سةةايات سيدةةلبه الي ةةود ويمةةوت وكمــا نقل ـ

لليهود =..سبق المسيح وقةا نبةو الشة .للي ةود ( )10:1 + 01:1ألن المسةيح حةين يتةرك اليةالم لةن ييةود أحةد

يراه بالجسد سواء من الي ود أو من التالميةا .ولكةن هنةاك فةارق فةالي ود لةن يةروا المسةيح بسةبب يةدم يمةان م ،أمةا

التالمي ةةا فس ةةوف يرونة ةه ب ةةالرو  .وح ةةين ي ةةاهب للد ةةلب فس ةةياهب وح ةةده ف ةةاا يمل ةةه وح ةةده ال يق ةةدر يلي ةةه سة ةواه

(أ  )0:10فالدةةليب ميراةةة م ة بلةةيو وال طيةةة والمةةوت ال يقةةدر يلي ةةا أحةةد سةةوى المسةةيح .وحةةين يدةةيد لةةى
مجده لن يستطي اآلن سواء الي ةود أو التالميةا أن يةاهبوا .سـتطلبونني= كةان المسةيح هةو المحةامي يةن م واةان
كأب ل م .وبيد أن يديد وتبدأ اإلضط ادات وال يق سيطلبونه في دالم م ولكن م لن يستطييوا الاهاب ليه في

مجةةده ،هةةم تيةةودوا أن يةةاهبوا ليةةه فةةي ضةةيقات م وهةةو مي ةةم فةةي الجسةةد ولكةةن الوض ة سةةيت.ير بيةةد القيامةةة .ولكةةن

المسيح لن يترا م يتامى بل سيرسل ل م الرو الميزي بل سيوون مي ةم اةل حةين (مةت )11:11يرونةه باإليمةان
وفي اإلف ارستيا .ولكن بيد المج .ال انى سنراه وج ا لوجه .

70
ِ
َحَبْب ُت ُك ْم أََنا ُت ِحُّبو َن أَْن ُت ْم
ُع ِط ُ
يك ْم :أ ْ
اآليات (يوَ "-:)71-70:17و ِصَّية َجد َ
َن ُت ِحُّبوا َب ْع ُض ُك ْم َب ْعضاَ .ك َما أ ْ
يدة أََنا أ ْ
71
ِِ
ِ
ض»".
ان َل ُك ْم ُح ٌّب َب ْعضا لَِب ْع ٍ
أَْيضا َب ْع ُض ُك ْم َب ْعضاِ .به َذا َي ْع ِر ُ
يا أََّن ُك ْم َتالَميذيِ :إ ْن َك َ
ف اْل َجم ُ

سمينا ين وصية المحبة في (ال )01:04فلماذا يسمي ا المسةيح جديةدة؟ هةي جديةدة ألن ةا يلةى نبةو نمةع محبةة

المسةةيح ،محبةةة باذلةةة حتةةى المةةوت .واةةان الي ةةود ييلمةةون أن يحةةب اإلنسةةان قريبةةه ولكةةن المسةةيح يلمنةةا أن نحةةب
أيداءنا ،بل نحب اآلخرين أك ر من ذواتنا ،وهاا ما يمله المسيح يلى الدةليب .وصةية المحبةة وصةية قديمةة هلل

وللقريب واانت بالت.دب يمارسون ا اأمر ،لكن الدليب قدم ا لنا بأيماق جديدة.

وصةارت وصةةية جديةةدة ألن المسةيح الةةاي فينةةا هةو الةةاي ييطينةةا هةاه المحبةةة حتةةى أليةداصنا فجةةوهر المسةةيح الةةاي
فينةةا هةةو المحبةةة ،فةةاهلل محبةةة ولةةال فالمحبةةة هةةي أو ثمةةار الةةرو القةةدس .صةةارت مةةن نتةةاصق الطبييةةة الجديةةدة ،
ولكةةي نقتني ةةا يلينةةا نبةةدأ بالت.دةةب أوال  ،ثةةم تةةأتى ا م ةرة لل ليقةةة الجديةةدة التةةى نأخةةاها  .صةةارت وصةةية المحبةةة

ليسةت فرضةاً يبةةرب يلةى اإلنسةان مةةن خةارج  ،بةل هةةي حيةاة وهةي قةةوة محبةة باذلةة تيمةةل فيةه بوموانيةات المسةةيح
الاي فيه .وصارت هاه المحبة دليل وجوده فينةا .وصةارت هةاه المحبةة التةي فينةا اة ارزة ب ةا يسةتيلن المسةيح نبسةه
لليالم فيلينا أن ال نندهش ذ ال نجد المحبة في اآلخرين ،ف م ال يسون الرو القدس في م ،والةرو القةدس يسةوب

فينا محبة هللا (رو .):::ومن ثمار الرو القةدس ،بةل أول ةا ،المحبةة (لةل .)10-11::لةال ظةل يوحنةا الحبيةب

يورز ب اه الوصية يمره اله ،ف اه الكلمات ظلت ترن في أذنيه اليمر اله .وبيد أن أصبح ةي اً اةانوا يحملونةه

للكنيسةة فيقةو يةةا أوالدي أحبةوا بي ةةوم بي ةاً ،ولمةةا سةألوه لمةةاذا تكةرر هةةاا الكةالم قةةا "أليسةت هةةاه تيةاليم السةةيد
المسيح وفي ا ال الكباية لو نباتموها .تالميذي= هةي تسةمية تشةير لليالقةة ال اصةة بةين المسةيح وتالميةاه ،وهةي
يالقة سامية يا روا المسيح في ا فترة طويلة .ومن يشرة المسيح صارت ل م نبو صباته.
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76
َج َاب ُه َي ُسو ُعَ «:حْي ُث أَ ْذ َه ُب الَ َت ْق ِدُر
ال َل ُه ِس ْم َع ُ
سَ«:يا َسِيُدِ ،إَلى أَْي َن َت ْذ َه ُب؟» أ َ
ان ُب ْطُر ُ
آية (يوَ -:)76:17نق َ
َن َت ْتبع ِني ،و ِ
لكَّن َك س َت ْتبع ِني أ ِ
ير».
َخ ا
َ
َ َُ
َ
اآلن أ ْ َ َ

ف م بطرس من االم الرب أنه سي.ادرهم وأنه أي بطرس ال يقدر أن يتبيه ولماذا ال يستطي بطرس أن يتبيه؟

.0
.1
.0

ألن بطرس لم يتمم بيد يمله الاي ختاره له هللا ،ف و له رسالة يليه أن يتمم ا .نحن م لةوقين لنةتمم أيمةا
صالحة سبق هللا فأيدها لكي نسل في ا (أف )01:1ولن نموت قبل أن نتمم ا.

هو اآلن لير مستيد للدليب والدليل أنه أنكر بيد دقاصق بل ن الدليب والبداء هو يمل المسيح وحده.

كان البداء لم يتم .لال فون موان بطرس في المجد لير ميد ،اما أن بطرس اان لير ميد ل اا المجد .بل
ن بطرس لم يدرك من االم السيد أنه ذاهةب للدةلب والمسةيح سةبق وأنبةأ تالميةاه بأنةه سيسةلم للمةوت وي ةان

ويمةةوت ويقةةوم فةةي اليةةوم ال الةةث ال أن ةةم ل ةم يب م ةوا هةةاا تمام ةاً ( ارج ة مةةت+ 04-01:11 + 11-10:01

مر +00:4 + 00:1لو )00-00:01 + 1::01 + 11:4وربما اان ساا بطرس هنةا للةرب ايةف تةاهب
بييداً وأنت سوف تمل يلى أور ليم.

72
ِ
َض ُا َن ْف ِسي َعْن َك!».
آلن؟ ِإِني أ َ
سَ«:يا َسِيُد ،لِ َما َذا الَ أَ ْنقدُر أ ْ
َن أَ ْتَب َع َك ا َ
ال َل ُه ُب ْطُر ُ
آية (يوَ -:)72:17نق َ
يتدور نبسه فادياً للبةادي .ولكةن لةيو بالحمةاس وحةده فقةع ن ة أنبسةنا يةن المسةيح
نرى هنا بطرس في لرور
ًّ

بل بالن ق الروحي ونمو المحبة.

71
ِ
ِ
يك َح َّتـى ُتْن ِكَرِنـي
ـق اْل َح َّ
ـك َع ِنـي؟ اَْل َح َّ
ـيح الـد ُ
ـول َل َ
َج َاب ُه َي ُسو ُع«:أ ََت َض ُا َن ْف َس َ
ـك :الَ َيص ُ
آية (يو -:)71:17أ َ
ـق أَ ُنق ُ
ات.
َثالَ َث َمَّر ٍ
يتةةاب مسةةبق مةةن المسةةيح لبطةةرس .وبطةةرس وض ة نبسةةه فةةي هةةاا الموقةةف المحةةرج ألنةةه لةةم يقبةةل المةةات السةةيد

المسيح "ال تقدر اآلن أن تتبيني" ذاً األليق بنا أن نقبل المات السيد المسيح ووصاياه دون مناقشة.
نرى في اإلصحا ال الةث يشةر لسةل األرجةل الةاي سةبق التنةاو ثةم نةرى وصةية المحبةة الباذلةة .وهوةاا بيةد اةل
قةةداس نتن ةةاو وت.بةةر خطايان ةةا ون ةةرج م ةةن الكنيسةةة لني ةةيش وس ةةع النةةاس ن ةةدم م بمحبةةة باذل ةةة فةةي حي ةةاة خدم ةةة

متواضية.

ملحوظة:

كالم السيد المسيح للتالميا هنا مشابه لكالمه للي ود.

قارن ديات ( )01 ،00هنا م (يو )01:1ولكن هناك فروق-:
)0

"سةةتطلبونني وال تجةةدونني" هةةاه قيلةةت للي ةةود ف ةةم لةةن يةةروه بسةةبب يةةدم يمةةان م .أمةةا للتالميةةا" ،سةةتطلبونني وال

)1

كان وض ماقت وسينت ي وياهب التالميا للمجد "ولكن ستتبيني أخي اًر" وهاا لم يقوله الرب للي ود.

تقدرون أنتم أن تأتوا أقو لكم أنتم اآلن" ف اا وض ماقت.
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)0

ييطي الرب وصةية المحبةة لتالميةاه بيةد قولةه "ال تقةدرون أنةتم أن تةأتوا أقةو لكةم أنةتم اآلن" (ديةة )00مبا ةرة
في (دية )01والسبب أنه بدون محبة لن يدخل أحد لى المجد.
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(إنجيل يوحنا)(اإلصحاح ال اربا عشر)

عودة للجدول

اإلصحاح الرابا عشر
1
ط ِرب ُنقُلوب ُكم .أَْن ُتم ُت ْؤ ِمُنو َن ِب ِ
اهلل َف ِ
آمُنوا ِبيِ 2 .في َبْي ِ أَِبي َمَن ِاز ُل َك ِا َيرٌة،
اآليات (يو« " -:)21-1:10الَ َت ْض َ ْ
ْ
ُ ْ
ُعَّد َل ُكم م َكانا7 ،وإِن م َضي وأَعد ْدت َل ُكم م َكانا ِ
وِإالَّ َفِإِني ُكْن َنق ْد ُنقْل َل ُكم .أََنا أَم ِضي أل ِ
آتي أَْيضا َوآ ُخ ُذ ُك ْم ِإَل َّي،
ُ
َ
ُ ْ
ْ
َ ْ َ ْ ُ َ َْ ُ ْ َ
ْ َ
1
0
َّ
وماَ«:يا َسِيُد،
َح َّتى َحْي ُث أ ُ
َكو ُن أََنا َت ُكوُنو َن أَْن ُت ْم أَْيضاَ ،وَت ْعَل ُمو َن َحْي ُث أََنا أَ ْذ َه ُب َوَت ْعَل ُمو َن الط ِر َ
يق»َ .نق َ
ال َل ُه ُت َ
6
ِ
َّ
َن َن ْع ِر َ َّ
س
يق َواْل َح ُّ
ف َن ْقدُر أ ْ
َل ْسَنا َن ْعَل ُم أَْي َن َت ْذ َه ُبَ ،ف َكْي َ
ال َل ُه َي ُسو ُع« :أََنا ُه َو الط ِر ُ
ف الط ِر َ
ق َواْل َحَيا ُةَ .لْي َ
يق؟» َنق َ
1
2
أَ َحٌد َيأ ِْتي ِإَلى ِ
ال َلهُ
اآلب ِإالَّ ِبيَ .ل ْو ُكْن ُت ْم َنق ْد َعَرْف ُت ُموِني َل َعَرْف ُت ْم أَِبي أَْيضاَ .و ِم َن َ
اآلن َت ْع ِرُفوَن ُه َوَنق ْد َأرَْي ُت ُم ُ
وه»َ .نق َ
ِفيُلُّبس«:يا سِيد ،أ َِرَنا اآلب وَك َفاَنا»َ 1 .نقال َله يسوع«:أََنا مع ُكم َزمانا ِ
ِ
ِ
س! اََّل ِذي
هذ ِه ُمد ُ
َ ُ َُ ُ
ُ َ َ ُ
َّت ُه َوَل ْم َت ْع ِرْفني َيا فيُلُّب ُ
َ َ
ََ ْ َ
ِ
اآلب؟ 14أََل ْس َ ُت ْؤ ِم ُن أَِني أََنا ِفي ِ
اآلب ِف َّي؟ اْل َكالَ ُم َّال ِذي
اآلبَ ،ف َكْي َ
اآلب َو َ
ول أَْن َ  :أ َِرَنا َ
َرآني َفَق ْد َأرَى َ
ف َتُق ُ
لك َّن اآلب اْلح َّ ِ
ُكلِم ُكم ِب ِه َلس ُ أ ََت َكَّلم ِب ِه ِم ْن َن ْف ِسيِ ،
َعمال11 .ص ِد ُنقوِني أَِني ِفي ِ
اآلب
َ َ
اآلب َو َ
ْ
َ
أَ ُ ْ
ال ف َّي ُه َو َي ْع َم ُل األ ْ َ َ
ُ
ِ
ِ
َعم ِ
َّ ِ ِ ِ ِ
َع َمُل َها
ق اْل َح َّ
ال َن ْف ِس َها12 .اَْل َح َّ
ال َّالتي أََنا أ ْ
ول َل ُك ْمَ :م ْن ُي ْؤ ِم ُن ِبي َفاأل ْ
َع َم ُ
ق أَ ُنق ُ
ف َّيَ ،وِإال َف َصد ُنقوني ل َسَبب األ ْ َ
17
اآلب
َع َ
ظ َم ِمْن َها ،أل َِني َم ٍ
اس ِمي َفذلِ َك أَ ْف َعُل ُه لَِي َت َمج َ
َي ْع َمُل َها ُه َو أَْيضاَ ،وَي ْع َم ُل أ ْ
َّد ُ
اض ِإَلى أَِبيَ .و َم ْه َما َسأَْل ُت ْم ِب ْ
11
ِ
ِ
ِباالب ِنِ10 .إ ْن سأَْل ُتم َشيئا ِب ِ
ظوا َوص َايايَ 16 ،وأََنا أَ ْطُل ُب ِم َن ِ
اآلب
اح َف ُ
اسمي َفِإني أَ ْف َعُل ُهِ« .إ ْن ُكْن ُت ْم ُت ِحُّبوَنني َف ْ
َ ْ ْ
ْ
ْ
َ َ
12
ِ
ِ
ِ
ِ
يكم مع ِزيا َ ِ
اه َوالَ
يا اْل َعاَل ُم أ ْ
آخَر لَي ْم ُك َث َم َع ُك ْم ِإَلى األََبدُ ،ر ُ
وح اْل َح ِق َّالذي الَ َي ْس َتط ُ
َن َي ْقَبَل ُه ،أل ََّن ُه الَ َيَر ُ
َفُي ْعط ُ ْ ُ َ
11
يكم11 .الَ أَ ْترُك ُكم ي َتامىِ .إِني ِ
ِ
ِ
َي ْع ِرُف ُهَ ،وأ َّ
آتي ِإَلْي ُك ْمَ .ب ْع َد َنقلِيل الَ
َما أَْن ُت ْم َف َت ْع ِرُفوَن ُه أل ََّن ُه َماك ٌث َم َع ُك ْم َوَي ُكو ُن ف ُ ْ
ُ ْ َ َ
َما أَْن ُت ْم َف َتَر ْوَن ِنيِ .إِني أََنا َح ٌّي َفأَْن ُت ْم َس َت ْحَي ْو َنِ 24 .في ذلِ َك اْلَي ْومِ َت ْعَل ُمو َن أَِني أََنا ِفي أَِبي،
َيَرِاني اْل َعاَل ُم أَْيضاَ ،وأ َّ
وأَْن ُتم ِفي ،وأََنا ِف ُ ِ ِ َّ 21
ظها َفهو َّال ِذي ي ِحُّب ِني ،و َّال ِذي ي ِحُّب ِني ي ِحُّب ُه أَِبي ،وأََنا أ ِ
ُحُّب ُه،
ُ
ُ
ُ
َ
َ
اي َوَي ْح َف ُ َ ُ َ
َ ْ َّ َ
يك ْم .اَلذي عْن َد ُه َو َص َاي َ
22
ِ
ِ
س ِ
َن ُت ْظ ِهَر َذ َات َك َلَنا
اإل ْس َخْرُيوط َّيَ«:يا َسِيُدَ ،ما َذا َح َد َث َح َّتى ِإَّن َك ُم ْزِم ٌا أ ْ
ال َل ُه َي ُهوَذا َلْي َ
َوأُ ْظ ِهُر َل ُه َذاتي»َ .نق َ
وَليس لِْلعاَلمِ؟» 27أَجاب يسوع وَنقال َلهِ«:إن أ ِ
َحٌد َي ْح َف ْظ َكالَ ِميَ ،وُي ِحُّب ُه أَِبيَ ،وِإَلْي ِه َنأ ِْتيَ ،و ِعْن َد ُه َن ْصَن ُا
َحَّبني أ َ
َ َ َُ ُ َ َ ُ ْ َ
ََْ َ
21
20
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
س لي َبل ل ِ
آلب َّالذي أَْر َسَلنيِ .به َذا
َمْن ِزال .اََّلذي الَ ُي ِحُّبني الَ َي ْح َف ُ
ظ َكالَميَ .واْل َكالَ ُم الذي َت ْس َم ُعوَن ُه َلْي َ
ْ
َكَّل ْم ُت ُك ْم َوأََنا ِعْن َد ُك ْم" .
1
ط ِرب ُنقُلوب ُكم .أَْن ُتم ُت ْؤ ِمُنو َن ِب ِ
اهلل َف ِ
آمُنوا ِبي" .
ْ
آية (يو« "-:)1:10الَ َت ْض َ ْ ُ ْ
ال تضطرب= اإلضطراب ينشأ من ال وف من المج و أو بسبب دة الحزن .وهنا التالميا نجدهم فيالً في

حالة ضطراب بسبب ما سميوه من أن أحد التالميا ينكره ودخر يسلمه وأنه سيبارق م ،بل سميوا أنه سيموت،

بل حساس م ب يبة أمل في مملكة توقيوا قيام ا وها هي أمال م تن ار .والمسيح هنا يطمعن تالمياه بأنه هو

القاصد الاي سيحمي م وسع ال يقات الرهيبة القادمة المج ولة ،فال يقات ينب.ي أن تأتي يلى ال مامن.
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والمسيح يطمعن م حتى ال يتزيزع يمان م (راج مت .)11-01:01والمسيح يطلب أن ي يوا رجاءهم في هللا

وفيه .نقلوبكم= القلب هو تيبير قديم ول.ن ين مددر الشيور واليواطف ،ومددر ال وف هو فقدان الدلة
باهلل ،والدلة تأتي بالتمس

باهلل باإليمان ،فاإلضطراب وال وف هو الداء واإليمان باهلل هو الدواء .فوذا راز

اإلنسان فكره في الواق المبزع أمامه ي.رق في الحا  ،وهاا ما حد

م بطرس ذ رأى الريح ديدة ولم ي

ثقته في الرب بل راز ر يته في الريح .فآمنوا بي= ثقوا بي .هنا نرى أن يالج اإلضطراب هو اإليمان

بش ده المبارك ومينى اآلية ،أنتم تامنون باهلل وهاا حسن ،ولكنكم حتى اآلن ال تب مون أنني واحد م اآلب.

لى،
ولكنكم ستب مون فيما بيد .وأنا أفيل ما أفيله حتى ذا جاءكم الموت وهو حتماً سيجيء فأنا س تي ودخاام َّ
فلماذا ال وف دمنوا أنني لن أتراوم .ودمنوا أن ال ما أفيله يبتح لكم طريق ال ال

المسيح تال ي من النبو أي ضطراب.

 .ونالحظ أن ال قة في

وما هو اإليمان المطلوب؟ هو أن هللا ضابع الكل القادر يلى ال  ،.القوى قوة مطلقة .وال تقدر خليقة أن

تيمل  .بدون سما منه .وأنه هو أبونا السماوى الاى أحبنا فبا

بنه ليبدينا .وأنه صان خيرات .وبيد ال

هاا فكيف ن اف من أى  .ونحن نيلم أن ما يسمح به هللا هو ل ير أوالده.

آية (يوِ 2 -:)2:10في بي ِ أَِبي مَن ِازل َك ِايرٌة ،وِإالَّ َفِإِني ُكْن َنق ْد ُنقْل َل ُكم .أََنا أَم ِضي أل ِ
ُعَّد َل ُك ْم َم َكانا،
ُ
َْ
َ ُ َ َ
ُ ْ
ْ
منــازل= تنةةاظر أروقةةة ولةةرف ال يوةةل .والمةةة منةةاز تينةةي قامةةة داصمةةة .ونحةةن سةةننا موانةاً فةةي السةةماء بحسةةب

ويده هاا .منازل كايرة= ذاً الملكوت لن ي يق بمن هو أهل له .والمة منةاز ال تشةير لةدرجات مجةد بةل موةان
لكةةل مةةن ي.لةةب ..لكةةن هنةةاك درجةةات مجةةد (هةةي درجةةات ضةةاءة "األب ةرار ي ةةيعون االشةةمو فةةى ملكةةوت أبةةي م"
مت + )10:00وهواا قا بولو الرسو أن نجماً يمتاز ين نجم في المجد (0كو.)10 ،10-11:0:

منـازل= أصةل ا بيةةوت نسةون في ةةا بدةبة داصمةة ،هةةي مسةاكن داصمةة و قامةةة مسةتمرة (فةي اليونانيةةة) ،أمةاكن ارحةةة.
ونحةةن نقةةيم فةةي األرب هنةةا فةةي خيمةةة ( قامةةة ماقتةةة) ن لي ةةا بةةالموت ،سةةتيداداً لكةةي نحدةةل يلةةى بنةةاء (جسةةد

ممجد) في السماء لنقيم فيه ن اصياً بيد طةو ت.ةرب (1كةو .)0::المسةيح قةا هنةا يلةى األرب ضةيق لكةن هنةاك
لنا موان مجد في السماء .هاا هو الحق الاي ليو فيةه خةداع .هنةا سةي رجوننا مةن المجةام ( )1:01لكةن هنةاك

راحة للجمي وأبدية.

وإال فإني نقد نقل لكم= هاه تيني " ذا لم يون في بيت أبي مناز ا يرة لكم جميياً هل انت قلت لكم إني أمضي

ألعد لكم مكانا= توطين اإلنسان يند هللا مرة أخرى ،فبيةد أن دخةل المسةيح بجسةد بشةريته للسةماء صةار الح ةن
األبةةوي يس ة اإلنسةةان الجديةةد الةةاى تبنةةاه هللا  .المسةةيح هنةةا يطمعةةن م بةةأن ل ةةم ال ةةم أمةةاكن فةةي السةةماء ،وأن ةةم لةةن
ينبدلوا ينه ،ف اا اإلنبدا هو ما اانوا ي شونه.

7
ِ
َكـو ُن أََنـا َت ُكوُنـو َن أَْن ُـت ْم
ـيَ ،ح َّتـى َحْي ُ
ـث أ ُ
آية (يوَ -:)7:10وإ ْ
َع َد ْد ُت َل ُك ْم َم َكانا آتي أَْيضـا َوآ ُخـ ُذ ُك ْم ِإَل َّ
ِن َم َضْي ُ َوأ ْ
أَْيضا،
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المسيح هنا يلطف من صدمة البراق بل يجيل ا ضرورة حتمية لنر الملكوت وال نمل فةي لربةة هةاا اليةالم ف ةي
فرقة وقتية اآلن لحساب تحاد أبدي س
دت .اآلية تشير للسحابة التي اانت تتقدم الشةيب ف ةو يتقةدم م لةى السةماء.
وفةةي هةةاه اآليةةة ةةارة للمجةةيء ال ةةاني .ف ةةو جزصي ةاً يةةاد ل ةةم بيةةد قيامتةةه وظةةل مي ةةم  11يوم ةاً  .وهةةو اآلن وسةةع
كنيسته (ر  )0:1+00:0نراه باإليمان .آخذكم إلى= المسيح هنا يستقبل أوالده وي ةم م لةى ح ةنه ،وهةو الةاي
يحدد ميياد نتقال م ليستقروا ينده بل هو يجاب م ليه بحسب دة قوة حبه الباصق .لال اانت

وة القديسين أن

ينطلقوا ويت لدوا من سجن الجسد (في + 11-10:0رو .)11 : 1آتى أيضـا= كةل مةرة نتقابةل مة المسةيح فةي

صالة أو قداس نتقابل ميه ثم أخي اًر يأتي ليجةابنا للسةماء ميةه .والملكةوت هةو حيةث يوةون المسةيح سةنكون نحةن،
بيد مجيعه ال اني.

0
َّ
يق».
آية (يوَ -:)0:10وَت ْعَل ُمو َن َحْي ُث أََنا أَ ْذ َه ُب َوَت ْعَل ُمو َن الط ِر َ
المسيح يبترب أن تالمياه قد ف موا الطريق الاي سيسل فيه من خال تياليمه السابقة أي أنه سيدةلب ويمةوت

ويقوم ويديد للسماء ليبتح الطريق لإلنسان.

1
ِ
َن َن ْع ِر َ َّ
يق؟»
ف َن ْقدُر أ ْ
وماَ«:يا َسِيُدَ ،ل ْسَنا َن ْعَل ُم أَْي َن َت ْذ َه ُبَ ،ف َكْي َ
ف الط ِر َ
آية (يوَ -:)1:10نق َ
ال َل ُه ُت َ
هنا نةرى اليجةز البشةري يةن الب ةم .هةم ربمةا تدةوروا أنةه يدةيد للسةماء اويليةا فةال يةروه .ف ةم لةم يب مةوا موضةوع

الجسةةد الموسةةور والةةدم المسةةبوك الةةاي َّ
قدمةةه ل ةةم منةةا دقةةاصق .ولةةم يب مةوا قدةةة تسةةليمه بواسةةطة ي ةةوذا .وحتةةى ن

ن
ةاء فةةي القيامةةة .ولةةم يب م ةوا أن
ف مةوا ن المسةةيح سيسةةلم ويمةةوت فكيةةف يوةةو هةةاا المةةوت طريقةاً لحيةةات م هةةم ورجة ً
بتمسونا بالمسيح وب باتنا فيه نسل نبو الطريق .وليو من ال طأ أن نسأ  .فةاإليالن القةادم أيلنةه المسةيح لمةن
تساء بأمانة ألنه يريد أن ييرف.

6
َّ
َحٌد َيأ ِْتي ِإَلى ِ
اآلب ِإالَّ ِبي.
يق َواْل َح ُّ
س أَ
ال َل ُه َي ُسو ُع« :أََنا ُه َو الط ِر ُ
ق َواْل َحَيا ُةَ .لْي َ
آية (يوَ -:)6:10نق َ
أنا هو الطريق= هاا جواب المسيح يلى من يتساء أين الطريق .ف و اةوبن حمةل جسةد بشةريتنا ثةم صةيد لة.ب

مةةن حيةةث جةةاء وذلة مةةن خةةال قةةوة قيامتةةه وبواسةةطة رو الحيةةاة األبديةةة التةةي فيةةه ليرفة البشةرية التةةي فيةةه لةة.ب

السماوي ويدير هو الطريق الوحيد (ولةيو سةواه ف ةو لةم يقةل طةرق) الموصةل لة.ب بوسةتيالن ة ص اآلب فةي
نبسه وبالوصو لى اآلب وهو حامل جسد بشريتنا وبال ال يستطي أحد أن يأتي لةى اآلب ال بةه واألدق فيةه،

لكل من ي بت فيه .هو طريقنا في حياتنا اليوميةة ودالمنةا وبدونةه ن ةل ون لة  ،ف ةو سةبق و ختبةر نبةو اآلالم بةل
وي ةةرف اي ةةف يواج ةةا ،و ختب ةةر الم ةةوت وق ةةام وص ةةيد لألق ةةداس الس ةةماوية ل ةةى اآلب
وأك ةةر من ةةا بم ةةا ال يوص ةةف َ
السةةماوي فمةةن ي بةةت فيةةه يقةةدر أن يواجةةه دالم اليةةالم م مةةا اانةةت صةةيوبت ا ويواجةةه المةةوت ويوةةون المسةةيح طريقةةه

لألقداس السماوية.
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ماــال :نسةةان تاصةةه فةةي جةةو مطيةةر وريةةد وريةةا وظلمةةة وهةةو خةةاصف .ظ ةةرت لةةه سةةيارة حملتةةه لموةةان دمةةن .هةةاا
اإلنسان هو أنا وسع دالم هاا اليالم وتجاربه .والسيارة رمز للمسيح الةاي يحملنةي فيةه أليبةر دالم هةاا اليةالم فةي

سالم و طمعنان لى السماء ..لى أح ان اآلب ،بيد أن اان اإلنسةان قةد فقةد يالقتةه بةاآلب بسةبب ال طيةة .هةو

صالحنا م اآلب .بن هللا نز لنا ليحملنا فيه ويرفينا هلل" "ال أحد يأتي لآلب إال بي" .فساا توما لسنا نعلم أين

ةي لة.ب .فةال أحةد يدةل هلل ال بالمسةيح .المسةيح لةم ييطنةا طريقةة
تذهب= ويرد السةيد أنةا ذاهةب لة.ب آلخةاام ف َّ
ووصةبة ووصةةايا ندةةل ب ةةا لةة.ب .بةل قةةدم نبسةةه طريقةاً لةةى اآلب ،نةدخل بةةه لةة.ب دون أن ن ةةرج مةةن اإلبةةن ألن

في (يةو .)1:0:ذاً اةل مةا يلةى المةامن
اإلبن في اآلب .هواا بوتحادنا به نتحد باآلب .لال يقو المسيح ثبتوا َّ
أن ي بت في المسيح وب اا يوون في طريقه لألقداس السماوية داصسةاً دالم هةاا اليةالم .صةار المسةيح طريقةا للحيةاة

األبديةة ،واةل مةةن ي بةت فيةه ي بةةت فةى الحيةةاة األبديةة وال يوةون لةةه مةوت بةةل نتقةا  .ويدةير المسةةيح أي ةا طريقةةا
نحيا فيه فى هاا اليالم فى فر ينتدر يلى ال أالم هاا اليالم.

وما الاي يبدلنا ين الطريق أي المسيح؟ ن داينا بملاات اليالم الباطل .لال يحدثنا المسيح ين أنه أي اً هو

الحق ،ومن ييرفه يتحرر من اليبودية للباطل (يو.)01:1

والحــق= الحةةق هةةو الشةة .الحقيقةةى ال ابةةت فةةى مقابةةل الباطةةل الةةاى هةةو اليةةالم الم ةةادع االس ةراب .ماــال  :مجةةد
السماء هو حق ،أما أمجاد اليالم ف ى خداع ،والسبب أن أمجاد اليالم قد توجد اليوم وال توجد لدا ،وهى تزو أو

نموت نحةن وال نأخةاها مينةا .أمةا أمجةاد السةماء ف ةى أبديةة ال تةزو  .ماـال آخـر  :البةر الةاى ييطيةه هللا ألوالده
يلةةى األرب وسةةع أالم اليةةالم ،هةةاا حةةق يةةدوم وال ينزيةةه ةة( .يةةو .)11 : 01أمةةا اللةةاات الحسةةية ف ةةى باطةةل
ويةةاجزة يةةن أن تيطةةى سةةالما أو فرحةةا ألحةةد .ولنسةةأ أنبسةةنا هةةل اللةةاات الحسةةية ق ةادرة يلةةى أن تيطةةى سةةالما
وفرحةةا إلنسةةان م ةةدد بةةالموت بسةةبب مةةرب خطير...قطيةةا ال .واليوةةو فةةأوالد هللا ييطةةي م نتدةةا ار يلةةى م ةةاوف

الموت .ألم ينام بطرس فى السجن وهو يالم أن هيرودس مزم أن يقتلةه بالسةيف بيةد سةايات .والبتيةة فةى أتةون

الن ةةار يمش ةةون مة ة مرس ةةل م ةةن هللا ف ةةى ف ةةر لي ةةر ةةايرين ب ةةأالم الن ةةار .وداود ال ي ةةاف م ةةن الجي ةةو

المحيط ةةة

(مز .)11ماال ثالث  :هل ييطى الما أمانا ألحد .من المحزن أن نسةم أن ألنةى ألنيةاء األرب مةات جاصيةا،
ذ دخل خزانته المملوءة بباليينه ومجوهراته ،واان يدخل ا يوميا ليستمت بما في ا مةن انةوز .و ن.لةق باب ةا السةرى

يليةةه يومةةا ،واةةان قةةد أخبةةى موةةان هةةاه الحجةرة السةرية يةةن اةةل نسةةان .لةةى أن كتشةةبت هةةاه الحجةرة بيةةد سةةنوات
ك يرة .ووجد أن هاا البليونير داخل ا وقد اتب "مات ألنى نسان جاصيا".

كلمة الحق تينةي الشة .ال ابةت ،الةاي ال يت.يةر ،لةال هةى تينةي ذات هللا "الةاى لةيو ينةده ت.ييةر أو ظةل دوران"
(ي  .)01 : 0ورسالة المسيح اانت أنه يستيلن الحق ويستيلن اآلب مددر ال حياة وال مجد وال فر حقيقى

ويدراةه ونحةن ال ندراةه
(يو . )01:0فاإلنسان بسبب ال طية فقةد ميرفةة هللا أمةا المسةيح ف ةو الوحيةد الةاي ييرفةه ُ
(و ذ لم يدرك اإلنسان هللا يبد الشمو..الخ يبد الباطل ذ لم ييرف الحق).
ملحوظة  -:اآلب المة سريانية تيني المددر َف َ َّلت الل.ة اليربية ست دام ا تميي اًز ل.ب ين أي أب دخر].
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مشةةولة اإلنسةةان أنةةه ُيةةدرك مةةا يةةتالمو ميةةه ،فيتدةةور أنةةه الحقيقةةة .اإلنسةةان رأى أن الشةةمو تيطةةى نةةو ار ودفعةةا
فتدورها مدد ار للحياة فأل ا .وهواا تدور اإلنسان أن اللاات الحسية هى حقيقة ألنه يتالمو مي ا بس ولة ذ
أن ا تشب لراصزه .لكن الحق أي ا يمون ختباره .ولقد جرب داود هاا فقا "الرب ييطى ألحباصه نومةا" (مةز011

 )1 :وجربه بولو الرسةو و ختبةر "سةالم هللا الةاى يبةوق اةل يقةل" (فةى . )1 : 1ولةال يندةحنا بةولو الرسةو

قةةاصال "ليةةر نةةاظرين لةةى األ ةةياء التةةى تةةرى بةةل لةةى التةةى ال تةةرى ،ألن التةةى تةةرى وقتيةةة وأمةةا التةةى ال تةةرى فأبديةةة"

(1كو. )01 : 1

والمسيح ال ُي َيل ِم الحق ين هللا ،بل هو الحق اإلل ي نبسه ،الحق الكامل المطلةق لةيو فيةه ذرة بطةالن وال ة بةل
هةو يبةدد اةل مةا هةو باطةل ومةةا هةو خطةأ .فةاآلب حةق والمسةيح اإلبةةن هةو حةق .المسةيح الحةق أيلةن اآلب الحةةق،
فألننا اان ال يموةن لنةا أن نةرى اآلب الحةق ،تجسةد اإلبةن لنةرى فيةه الحةق متجسةدا .وأرسةل لنةا الةرو القةدس رو

الحق (يو )01 : 01لييرفنةا الحةق فنميةز بةين الحةق والباطةل ،وال نيةود نن ةدع وننجةاب للباطةل بةل ونشة د للحةق

الةةاى ختبرنةةاه ،وهةةاا مينةةى "تيرفةةون الحةةق ،والحةةق يحةةررام" (يةةو .)01 : 1فمةةن تةةاوق البةةر الحقيقةةى ال ييةةود
ين دع بالملاات الحسةية ،ومةن يةرف مينةى أن المسةيح هةو اةل ة .لةه ،لةن يشةير بوحتيةاج ألحةد وال يشةير بةأن

الما قادر أن يامن له مستقبله فييبده اسيد.

ورسل المسيح بوحى من الرو القدس اتبوا الكتاب المقدس وهو حق .وفةى الكتةاب المقةدس المةة هللا نةرى صةورة

للمسةةيح الحةةق .المسةةيح بتجسةةده أيلةةن الحةةق وبيةةد صةةيوده أرسةةل لنةةا الةةرو القةةدس ،رو الحةةق لةةييلن الحةةق فةةى
قلوبنا ،ويرسم لنا صورة للمسيح الحق الاى ما يدنا نراه بالجسد بيد صيوده.

فالمسةةيح هةةو الةةاي أيلةةن الحةةق ،أيلةةن هللا وأدخلةةه لةةى اليةةالم فةةي

دةةه ف ةةو "ب ةةاء مجةةده" ذ هةةو حامةةل لمةةلء

الالهوت (كو .)01-4:1هو هللا اإلبن وهو ستيالن اآلب .هو الوحيد الاي يش د للحق (يو )01:01وبه نيرف

الحق (0يو + 11::يو .)01:0فالاي يدرك المسيح يدرك هللا اآلب .المسيح هو الحق ألنه المة هللا ،وهةو ييلةن

ميَلنةاً فةةي قداسةةته ومحبتةةه .المسةةيح هةةو الحةةق
لنةةا اةةل مةةا يلزمنةةا ميرفتةةه يةةن هللا ويةةن أنبسةةنا .والمسةةيح هةةو الحةةق ِ
واليالم هو الباطةل .المسةيح هةو الحةق الةاي ينب.ةي أن نةامن بةه ونشة د لةه حتةى المةوت .هةو أظ ةر الحةق بأقوالةه

وأيماله .المسيح هو الداصم لألبد والاي ييطي فرحاً حقيقياً لكن اليالم لا

وخادع بملااته وزاصل اما كتشف هاا

طل ةا فقةا ين ةا "باطةل
سليمان أحوم حوماء اليالم وألناهم بيد أن َّ
جرب اةل الملةاات الحسةية المتاحةة و كتشةف ُب ِ
األباطيةل الكةل باطةل وقةةبض الةريح" سةبر الجاميةة) .قةةبض الةريح (سةراب) فاليةالم يبلةةى وينت ةي وليةر قةةادر أن
يشب أحد وياجز ين أن ييطى يزاء وفرحا لمتألم .لال ف و لةيو حةق بةل اةاب .فةالحق الوحيةد الةاي ال يت.يةر

هو هللا .ومن يوتشف الحق وييرفه ي بت في الطريق فتكون له حياة.

اليةالم الباطةةل ييطةةى ملةةاات حسةية ولكن ةةا االمةةاء المةةالح ،مةن يشةةرب ا ييطةةش ويمةةوت أمةا الحةةق ف ةةو ييطةةى مةةاء
مرويا من يشرب منه ال يموت وال ييطش اما قا المسيح للسامرية.
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والحيــاة= وهنةةا نسةأ مةةا هةةى الحيةةاة األبديةةة ،هةل أن يحيةةا نسةةان لةةى األبةةد وال يمةوت؟ قطيةةا هةةاه جابةةة ناقدةةة،

فالشيطان وال أتبايه سيييشون لى األبد ،ولكن فى نار ال تطبأ ودود ال يموت وفى ظلمةة .ذاً السةاا هةو يةن
نويية الحياة .فالحياة األبدية تينى المسيح الاى قا ين نبسه "أنا هو القيامة والحياة" (يو. )1: : 00

وألن المسيح هو النور الحقيقى فمن له الحياة األبدية يوون فى نور أبدى .وألن هللا يقو أكون مجدا فى وسط ا"

(زك ): : 1فمن له الحياة سيوون فى مجد أبدى ونور أبدى وفر أبدى .ولنرى يوو ذل راج قةو الةرب لمةن
كان لير أمينا فى وزنته " طرحوه لى الملمة ال ارجية ،هناك يوون البواء وصرير األسنان" (مت. )01 : 1:
والمسيح أتى ليييد لنا هاه الحياة األبدية بمجدها ونورها وفرح ا.

المسيح هو الحياة ،له الحياة فى ذاته (يو ،)11 : :وهو قادر أن يمنح ا لمن يريد ،وهو

ييطي ةةا لم ةةن ي ب ةةت في ةةه (ي ةةو .)00:11+01:01 + 10 ،:1:1+ 11::+ 1:0ذاً المس ةةيح ال يم ةةنح حي ةةاة لي ةةر
حياته  ،بل حياته هو ذاته .وهو مات ليبتدينا وييطينا حياته ف و ترى لنا الحياة بموته ووهبنا ياها بروحه بيةد
أن فقدناها بال طية" .أنةا ختطبةت لةي ق ةية المةوت" لكةن المسةيح الحةي المحيةي ،بةل الحيةاة ذات ةا أتةى لييطينةي

حياة فال أظل ميتةاً لألبةد .المةوت هةو نبدةا يةن هللا .والمسةيح أتةى ليتحةد بةي فتيةود لةي الحيةاة "لةي الحيةاة هةي

المسيح" (في )10:0وهو حياة أبدية "من يأكلني يحيا بي".

ذاً المسيح هو الطريق الاي ن بةت فيةه لندةل بةه لةى الحيةاة ويوةون مينةا احةق نشة د لةه فةي ج ادنةا .اةل طريةق
ليره ضال وال حق سواه باطل وال حياة يداه موت .بةدون الطريةق ال تقةدم وال مسةير وبةدون الحةق فةال ميرفةة
وبدون الحياة ف ناك موت .هو الطريةق الةاي يلينةا أن نتبيةه والحةق الةاي يلينةا أن نةامن بةه والحيةاة التةي نسةيى
لنوال ا .هةو الطريةق الوحيةد للحيةاة األبديةة .هةو حيةاة هللا الميطةاة لإلنسةان .وهةو الطريةق الةاي بةه نشةير بةأبوة هللا

لنا.

أنا هو= تشير للكيان الحي اإلل ي .وأنا هو

هي الترجمة اليربية للبظ ي وه اليبرية.

لـيس أحــد يــأتي لــآلب إال بــي= هةةدف التجسةةد هةو وصةةو هللا لإلنسةان ووصةةو اإلنسةةان لةى هللا اآلب .وهةةاا تةةم
بالتجسد (الطريق) ثم ستيالن اآلب في اإلبن (الحق) ثم موت المسةيح لنقبةل حياتةه المنسةوبة بةالموت (الحيـاة).
ومن ي بت فيه يحمله الى ح ن اآلب ف و فى ح ن اآلب(يو )01: 0والاى ي بتنا فى االبن هو الرو القدس.

في اآليات السابقة نجد المسيح ييزي تالمياه ويرسم ل م طريق السةالم ]0 .اإليمةان وال قةة بةه  ]1هةم ل ةم موةان
في بيت أبيه وسيأتي ويأخاهم ليه  ]0هو الطريق والحق والحياة.

2
وه».
آية (يوَ -:)2:10ل ْو ُكْن ُت ْم َنق ْد َعَرْف ُت ُموِني َل َعَرْف ُت ْم أَِبي أَْيضاَ .و ِم َن َ
اآلن َت ْع ِرُفوَن ُه َوَنق ْد َأرَْي ُت ُم ُ
هنةةا مراجيةةة ويتةةاب فالمسةةيح مي ةةم اةةل هةةاه السةةنين ولةةم ييرفةةوه .ف ةةو قةةا ل ةةم أنةةه "أنةةا هةةو" وأنةةه النةةور وال بةةز

والقيامة ..و أروا أيماله و ستميوا أقواله .فاآلب لير مدرك وال منمور ولكن المسيح أيلنه في نبسه "هو َخَّبةر" (يةو
 )0:01و ًي ة َّرف بةةه اليةةالم (لةةو )11:01فةةي (لةةو )11-10:01نةةرى أن فرحةةة اإلبةةن هةةي بةةأن نيةةرف اآلب .ومةةا
أخبى ين الحوماء هو ميرفة اآلب التي أيلن ةا لألطبةا (المت ةيين البسةطاء) ومةا ينمرونةه ول ةم الطةوبى يليةه
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هو

ص اآلب في صورة المسيح] .لال ال من رفض المسيح ف و قد رفةض هللا ،فكيةف يةرفض المسةيح الةاي

هو صورة هللا (يةو .)1:-10:0:من اآلن تعرفونه= مةن سةاية بةدء المحنةة التةي سةتأتي بيةد دقةاصق والتةي تُ َك َّم ِةل
في ةةا مشةةيعة اآلب وطايةةة اإلبةةن .ولكةةن التالميةةا لةةم يةةدراوا اةةل هةةاه األسةرار ال اصةةة بةةاإلبن ال بيةةد حلةةو الةةرو
القةةدس الةةاي أيطةةاهم ف م ةاً لسةةر اآلب واإلبةةن .ونالحةةظ أن مةةن سةةاية الدةةليب سةةيبدأ اإليةةالن يةةن محبةةة اآلب
واإلبن لنا.

ونقــد رأيتمــوه= أروا المسةةيح الةةاي هةةو صةةورة اآلب .فةةداء المسةةيح أدى إلرسةةا الةةرو القةةدس الةةاي ييطينةةا ر يةةة
حقيقية ب ا نيرف اآلب واإلبن.
ومن (0يو )0: ،00:1نب م أن الطريق لميرفة اآلب هو يدم محبة اليالم وأن ن.لب الشرير .فمحبة اليالم تيمةى

اليةةين يةةن ميرفةةة هللا ،لةةال "محبةةة اليةةالم يةةداوة هلل" (ي ة  .)1 : 1والمةةا مةةات اإلنسةةان يةةن محبةةة اليةةالم نةةاظ ار
للسماء تنبتح ييناه يلى هللا وييرفه .وهواا نيرف هللا ونتاوقه خال قبولنا لأللم وللدليب ،فقبو الدليب بشور

ييبر ين ال قة والحب هلل يند اإلنسان ،والما رتقى اإلنسان فى محبته نبتحت ييناه فييرف هللا.

لــو كنــتم نقــد عرفتمــوني= هنةةا نب ةةم لمةةاذا قةةا المسةةيح خية ٌةر لكةةم أن أنطلةةق ألنةةه ن لةةم أنطلةةق ال يةةأتيوم الميةةزي
(يو )1:01فالمسيح له مي م اآلن بالجسد أك ر من  0سنين ولم ييرفوه ،أما حين حل يلي م الرو القةدس يرفةوه
بر ية حقيقية.
1
ِ
اآلب َوَك َفاَنا».
ال َل ُه فيُلُّب ُ
سَ«:يا َسِيُد ،أ َِرَنا َ
آية (يوَ -:)1:10نق َ
المشولة هنا أن فيلبو يريد أن يرى يعاً محسوساً بيينيه اما حد

أيام موسى و أروا هللا يلى الجبل ،اان فيلةبو

يمن أن المسيح يريه ما هو أيمم .وايف يرى الالمحدود بيينيةه .هةاه الطلبةة تشةبه طلبةة موسةى "أرنةي مجةدك".

تدور أنه اما يرى المسيح بالجسد يمونه أن يرى اآلب .ولكنه لم ُيدرك أن تجسد المسيح هو الاي مونه من
هو َّ
ر يةة الجسةد ،أمةةا الالهةوت فةةال ُيةرى بةاليين قةةع (يةو )01:0ولكةةن داخةل المسةيح يسةةون اةل مةةلء الالهةوت .ومةةن
يسم االم المسيح يدرك أبياد ال يمون دراك ا بالحواس الجسدية (يو )10:1فوذا تكلم اإلبن أو يمل ،يم ر فيه

هللا اآلب ليةةر المنمةةور ،فالمسةةيح يسةةتيلن اآلب بأيمالةةه وأقوالةةه .وفيلةةبو أخبةةق فةةي أن يةةرى اآلب المةةتكلم فةةي
اإلبةةن .هةةم لةةم يب م ةوا فةةي ذل ة الوقةةت أن اآلب فةةي اإلبةةن واإلبةةن فةةي اآلب .المسةةيح فةةي تواضةةيه ومحبتةةه ..أي
صةةباته أيلةةن صةةبات اآلب .وفةةي أيمالةةه ( ةةباء ،قامةةة أمةوات )..أيلةةن رادة اآلب مةةن نحةةو البشةةر .وفةةي تياليمةةه

كةةان اآلب يةةتكلم فيةةه (يةةو + :1-14:01يةةب .)1:0لةةال فمةةن رأى اإلبةةن فقةةد رأي اآلب ( .ارج ة أي ةاً بةةنبو
المينى تث.)04-0::01

1
ِِ
َّ ِ
ِ
ِ
ِ
اآلب،
ال َل ُه َي ُسو ُع«:أََنا َم َع ُك ْم َزَمانا هذه ُمَّد ُت ُه َوَل ْم َت ْع ِرْفنـي َيـا فيُل ُّـب ُ
س! اَلـذي َرآنـي َفَق ْـد َأرَى َ
آية (يوَ -:)1:10نق َ
اآلب؟
َف َكْي َ
ول أَْن َ  :أ َِرَنا َ
ف َتُق ُ
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المسةةيح هنةةا يياتةةب فيلةةبو يلةةى خباقةةه هةةاا .وسةةبب هةةاا اإلخبةةاق أن فيلةةبو اةةان مرتبط ةاً باليةةالم وال يب ةةم سةةوى
الماديات والمحسوسات "ال يوبةي م خبةز بمعتةي دينةار" (يةو )1:1وي ةاف المةوت وهةاا مةا ظ ةر ينةد هروبةه سةاية

الدةةليب فمحبةةة اليةةالم والماديةةات تطبةة .بدةةيرة اإلنسةةان الروحيةةة (ي ة  .)1:1فكيــف تقــول أن ـ أرنــا اآلب= هنةةا
المسيح يواجه فيلبو بحقيقة صيبة وهو أنه لم ير المسيح بيد أى لم ييرفه حقيقة ،وهاا ثبت من قوله أنةه لةم يةر

اآلب ،بينما أن المسيح اان يستيلن اآلب .وأنـا معكـم= ولةم يقةل وأنةت ميةي ،ألن المسةيح هةو الةاي أتةى لبيلةبو
وللبشرية ال ا وليو اليوو .واان هاا يمل الرو القدس أنه ييطينا ر ية صحيحة للمسيح (يو.)01-01:01
ِ
آيـة (يــو14 -:)14:10أََل ْسـ َ ُتـ ْـؤ ِم ُن أَِنـي أََنــا ِفـي ِ
ُكلِ ُم ُكـ ْـم ِب ِـه َل ْسـ ُ أ ََت َكَّل ُـم ِبـ ِـه ِمـ ْـن
ـي؟ اْل َكـالَ ُم َّال ِـذي أ َ
اآلب فـ َّ
اآلب َو َ
لك َّن اآلب اْلح َّ ِ
َن ْف ِسيِ ،
ال.
ال ف َّي ُه َو َي ْع َم ُل األ ْ
َ َ
َع َم َ

أنا في اآلب واآلب في= لال فأنا الطريق لى اآلب.
ألس تؤمن

اإليمان هو الوسيلة لن بت في هاا الطريق .واإليمان هةو الةاى ييطةى الر يةة الحقيقيةة أن المسةيح

اإلبن واآلب هما ايان واحد بال نبدا (يو .)01:01والجسد الاي أخاه اإلبن لااته ووحده بالهوته قد دخل في

هاا الكيان دخوالً أبدياً متمي اًز (يو .)00:0وهاه حقاصق ندرا ا باإليمان ،فاإليمةان ييطةى حيةاة ،ومةن لةه حيةاة هةو

قادر أن يبدر (يو" )01:0فيه اانت الحياة والحياة اانت نور الناس" (يو. )1 : 0

ثةم يةأتي الكةالم يةن الةرو القةةدس فةى بقيةة صةحاحات البةاراقليع ،ومةةن ثمةار الةرو القةدس اإليمةان (لةةل.)11::

وه ةةو ييط ةةي ر ي ةةة ص ةةحيحة ي ةةن المس ةةيح فن ةةامن ب ةةه (ي ةةو .)01 : 01ل ةةال ق ةةا ال ةةرب "خي ة ٌةر لك ةةم أن أنطل ةةق"..
(يو .)1:01فر ية المسيح بالجسد لم يستبيدوا من ا ا ي اًر في ميرفة المسيح (1كو.)01::
والمسيح يقدم برهان وحدته م اآلب يلى مستويين -:

 ]0االمه الكالم الـذي أكلمكـم بـه ..هةو ييلةن اآلب لنةا بولماتةه وأيمالةه .فةاآلب يةتكلم فةى بنةه (يةب+ 1 : 0

تث . )01 : 01لس أتكلم به من نفسي= أي ليو االم نسان يادي امةا تروننةي أمةاموم اآلن .بةل هةو اةالم
في.
هللا اآلب ييلنه َّ

 ]1أيماله هو يعمل األعمال فالمسيح هو قوة هللا (0كو ،)11 : 0وبه يمل اليالمين (يب ، )1-0:0فأيما

المسيح هي ستيالن رادة اآلب و ظ ار محبته ومشيعته مةن نحةو اإلنسةان .وفةى (يةب )1 ، 0 : 0نةرى المسةيح
صورة هللا الاى قدم البداء لإلنسان ،لير المجد ،وذل بتجديد طبيية اإلنسان ذ ط ره من خطاياه .فحينما يقةيم

المسيح موتى ف و ييلةن أن اآلب يريةد لنةا حيةاة أبديةة وهوةاا .اآلب ييمةل بةاإلبن ف ةو ذراع اآلب (أ 01-4::0

 )01::1 +لال يقو "جعت ألصن مشيعة الاي أرسلني" .فاآلب يريد

ف و أقنوم اإلرادة ،واإلبن ينبا رادة اآلب ف و أقنوم التنبيا.

تأمل فى "جعت أليمل مشيعة الاى أرسةلنى"  -:كةان المسةيح يقةدم نبسةه داصمةاً ام ةل أيلةى لإلنسةان الجديةد الةاي
يسم ل.ب ويطييه .فالمسيح اان يطب فينا صورته فنطي اآلب .وطاية المسيح الكاملة اونسان ل.ب ،جيلةت

كل من ي بت فى المسيح ُيحسب طاصيا (كو .)11 : 0ولال اان هللا يتنسم راصحة الرضا م ذبيحة المحرقة التى
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تشةةير للطايةةة الكاملةةة للمسةةيح ،والسةةبب أن اآلب اةةان يةةرى أنةةه بطايةةة المسةةيح سةةييود لةةه أوالده الةةاين سيحسةةبون

طاصيين ااملين فى المسيح.

واالم المسيح هنا نب م منه أننا يدنا للحالة البردوسية األولى حين اان هللا يولم أبوينا ددم وحواء .ولكن ألننةا مةا

يدنا نحتمل أن يولمنا هللا فى صورة مجده لعال نموت ،تجسد اإلبن وصار اآلب يتكلم فى بنه.

ِ
َعم ِ
َّ ِ ِ ِ ِ
آية (يو11 -:)11:10ص ِد ُنقوِني أَِني ِفي ِ
ال َن ْف ِس َها.
اآلب َو َ
َ
اآلب ف َّيَ ،وِإال َف َصد ُنقوني ل َسَبب األ ْ َ
المسيح هنا يطلب أن يددقوه و ن لم يددقوا فون أيماله تش د له .إني في اآلب واآلب في= هاه تيني أن اآلب

واإلبةن همةا واحةد وتيلةن التسةاوي المطلةق .لكةن التمةايز بين مةةا يينةي أن لكةل أقنةوم يملةه فةاآلب يريةد واإلبةن ينبةةا

هاه اإلرادة وييلن ا ،وهاا مينى اآلية السابقة .وهاه الحقيقة نسةتنتج ا مةن اةالم المسةيح يةن رسةا الةرو القةدس

فمرة يشير ألن اآلب سيرسل ل م الرو القدس ومرة أخرى يقو أنه هو الاي سيرسل الرو القدس (يو+ 11:01

يةةو )11:0:واآلن ن لةةم يدةةدقوا المسةةيح فليدةةدقوه بسةةبب أن األيمةةا التةةي ييمل ةةا تش ة د بةةأن اآلب فيةةه وهةةو

اليامةةل فيةةه .ن هةةدف المسةةيح هةةو أن يم ةةر محبةةة اآلب ل ةةم وأن اآلب يشةةتاق أن ُيسةةيد البش ةرية ،وأن هةةاه هةةي
مشيعته أن ييود البشر للحياة م هللا وأن سةيادة المسةيح تتراةز فةي توصةيلنا لة.ب لنشةترك فةي نبةو الحةب الةاي

به يحب اآلب اإلبن (يو )11-1::01وأيما المسيح تنطق بحب اآلب ف و يشبي المقيد لييلن أن مشيعة اآلب
هي تدحيح ما فسد في طبييتنا اليتيقة .ويبتح أيين األيمى لةييلن أن مشةيعة اآلب هةي أن النةور اإلل ةي ييمةل

فةةي الطبييةةة اليتيقةةة .وهةةو يقةةيم مةةن األمةوات لةةييلن أن رادة اآلب هةةي أن ييطينةةا حيةةاة أبديةةة .صــدنقوني إنــي فــي

اآلب واآلب في= هاه طبييتي أنني لير منبدل ين اآلب .ولال فأنا الطريق لةى اآلب .وهةاه تحتةاج إليمةان.
و ن لم تب موا هاا فصدنقوني بسبب األعمال= وهاه تحتاج لتدديق باليقل.

ق أَ ُنقول َل ُكم :من ي ْؤ ِمن ِبي َفاألَعم ِ
ـل
ق اْل َح َّ
آية (يو12 -:)12:10اَْل َح َّ
ال َّالتي أََنا أ ْ
ُ ْ َْ ُ ُ
َع َمُل َها َي ْع َمُل َها ُه َو أَْيضـاَ ،وَي ْع َم ُ
َْ ُ
اض ِإَلى أَِبي.
َع َ
ظ َم ِمْن َها ،أل َِني َم ٍ
أْ

فةةي اآليةةات ( )00-1اةةان المسةةيح يراةةز يلةةى اليالقةةة بينةةه وبةةين اآلب واآلن ينتقةةل ليوضةةح هةةاه اليالقةةة بالنسةةبة
للتالميةةا .فمةةن يةةامن بالمسةةيح (ومةةن يةةامن بالمسةةيح يةةامن بةةاآلب حتمةاً) سيسةةتطي أن ييمةةل نبةةو األيمةةا التةةي
يمل ا اآلب باإلبن (أف )11-01:0وذل لتكمل ال دمة وتستمر الكنيسة في مواج ة ضط اد اليالم.

الحق الحق= ذاً الرب سييلن حقيقة جديدة .وهي أن مبارقته لتالمياه ستكون سبب قوة يميمة ل م .والسةبب أنةه
سةيوون فةةي م .وهةةو سةةيوون فةةي مجةةد اآلب .فسةةبب القةةوة التةي سةةتكون فةةي م هةةو المجةةد الةةاي سةةيوون المسةةيح فيةةه.
مـاض إلـى أبـي= رفة للبشةرية للسةماء
المسيح رف البشرية فيه .ومن ييطينا حياة المسيح فينا هو الةرو القةدس.
ٍ
و كم ةةا الب ةةداء و رس ةةا ال ةةرو الق ةةدس ال ةةاى يج ةةدد طبيي ةةتكم وي ب ةةت حي ةةاتى ف ةةيوم (1ك ةةو ،)11 ، 10 :0فتد ةةير

اي اءكم أالت بر (رو ) 1أستيمل ا أنا ليمل االيما  .ويعمل أعظم منها= فنازفة الةدم ةبيت بلمسة ا للمسةيح

أما بطرس فكان ظلةه يشةبي المرضةى (أع )0:::وبةولو اةانوا يأخةاون المة زر مةن يلةى جسةده فتشةبي األمةراب
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وت ةةرج األروا الشةريرة (أع .)01:04وأي ةاً نحةةن لنةةا فكةةر المسةةيح (0كةةو )01:1فةةنحن نيمةةل أيمالةةه ويوةةون لنةةا
فكره ،ف و زرع حياته فينا .وما نيمله هو بوسمه  .ولكةن اةان التالميةا يدةنيون هةاه الميجةزات بوسةم المسةيح أي
بقوتةةه (أع( )1:0ف ةةم اطبةةل يمسة أبةةوه بيةةده فيرسةةم لوحةةة راصيةةة) لةةال فكةةل يمةةل نيملةةه هةةو بوسةةم المسةةيح .حتةةى

صةةومنا وصةةالتنا .واةةان النةةاس يبرحةةون ينةةدما يةةرون أيمةةا التالميةةا الميجزيةةة ،وبالتةةالي يامنةةون بالمسةةيح ألنــي

ماض إلى أبي= أي لن يستطي التالميا أن يبيلةوا ةيعاً ال بيةد أن يةتم البةداء ويةاهب المسةيح لةى اآلب ويرسةل
ٍ
الرو القدس ييمل في م ويتمم تحاد المسيح بتالمياه وثباتةه فةي م .ويشةب فةي م أمةام اآلب فيواصةلون يملةه الةاي
بدأه يلى األرب (أع + 0:0يو .)04:1فألدان الكرمةة ال تةأتي ب مةر ال ذا تحةدت بالكرمةة تحةاداً قويةاً .وأهةم
ميجةزة سةةيقوم ب ةةا التالميةةا هةةي قامةةة المةةوتي بال طايةةا ،فيةةأتون ب ةةم لةةى حيةةاة أبديةةة  .ولةةال دمةةن بيمةةة بطةةرس
0111نبةةو .أيمةةا التالمي ةةا اانةةت أيمةةم لك ةةن اةةان المسةةيح ه ةةو اليامةةل فةةي م .يمومة ةاً اليمةةل هدفةةه مج ةةد هللا.
والتالميا لي.يروا يوب وثنيةة حتةاجوا أليمةا أيمةم .فمةا تحتاجةه الكة ارزة ييملةه المسةيح فةي رسةله .فكانةت أكبةر

مـاض إلـى أبـي= فلةن أكةون
ميجزة ت.يير األمم الوثنيين لى المسيحية .وب اا نب ةم مينةى دخةر لقةو الةرب ألنـي
ٍ
موجوداً بالجسد ،وأنتم ستكملون اليمل ونشر اإليمان ،لكنني سأيطيوم حياتي وأرسل لكم الرو القدس.
آية (يو17 -:)17:10ومهما سأَْل ُتم ِباس ِمي َف ِ
االب ِن.
ذل َك أَ ْف َعُل ُه لَِي َت َمج َ
اآلب ِب ْ
َّد ُ
ََْ َ َ ْ ْ
مهما سألتم= أي صليتم .وهنا نرى أننا نطلب من اآلب بوسم المسيح ،والمسيح ييمةل والةرو القةدس ييلمنةا مةاذا
نطل ة ةةب (يةة ةةو +::0:أف +01:1رو .)11:1والة ة ةةرو ييلمنة ة ةةا أن نطل ة ةةب بحس ة ةةب مش ة ةةيعة هللا ليسةة ةةتجيب لنة ة ةةا هللا
(0يو .)01::وحينما يستجيب لنا اآلب  ،فاإلبن ييمل َفذلِ َك أَ ْف َعُل ُه  ،حينعا يتمجد اآلب بـاإلبن= ألننةا سةنمجد
اآلب ،وهةاا هةو هةدف اإلبةن ،أن يتمجةد هللا ولةيو إلرضةاء الةاات و ة وات ا .لةال يموةن أن تيملةوا أيمةا أيمةةم
مةةن أيمةةالي ذا طلبةةتم بوسةةمي لمجةةد اآلب .بإســمى

واإلسةةم لةةيو هةةو سةةم الش ة ص ،لكةةن هةةو قد ارتةةه وقوتةةه،

والمسةةيح ببداصةةه صةةار لنةةا قبةةو ينةةد اآلب .ول ةةاا يسةةتجيب اآلب لدةةلواتنا بوموانيةةات دم المسةةيح  ،وقةةوة هةةاا الةةدم

ليةةر محةةدودة .واأليمةةا التةةي نيمل ةةا حينعةةا هةةي بقةةوة وقةةدرة المسةةيح القةةدير بإســمي= ومةةا از المسةةيح هدفةةه أن
يتمجد اآلب ،فكما مجده هو (يو )1:01يريد أن تالميةاه يوةون هةدف م مجةد اآلب ليتمجـد اآلب بـاإلبن= فةاإلبن

سييطي قوته للتالميا لييملوا وينشروا الك ارزة فيتمجد اآلب وهاا هو هدف المسيح داصماً ،أن يتمجد اآلب .ألم يقل
لنا جميياً "لكي يرى الناس أيمالكم الحسنة ويمجدوا أباكم الاي في السموات" (مت)01::
10
اس ِمي َفِإِني أَ ْف َعُل ُه.
آية (يوِ -:)10:10إ ْن َسأَْل ُت ْم َشْيئا ِب ْ
إن سألتم يالن ين رادتنةا  .وهةاه يبةدو أن ةا تكةرار ل.يةة السةابقة ولكةن هنةاك فةرق .فبةي ديةة ( )00يشةر أن

اآلب يسةةر ويتمجةةد بسةاالنا وتنبيةةا طلباتنةةا .أمةةا فةةي هةةاه اآليةةة نةةرى أن المسةةيح ي ة اةةل موانياتةةه رهةةن سةاالنا ،

أليسةةت حياتةةه فينةةا  ،ومةةن يريةةد يسةةأ والمسةةيح ييطيةةه ان ييمةةل  ،ف ةةو اليجبةةر أحةةد يلةةى ةة . .بإســمي= اإلسةةم
ييبةةر يةةن الش ة ص بوةةل قوتةةه وارامتةةه .لةةال ف ةةاه اآليةةة تم ةةر موانيةةات المسةةيح الباصقةةة وتشةةير لمجةةد المسةةيح
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أي اً .والدياء باإلسم يدير هو ستدياء ودخو للح رة اإلل ية .ولةال فبةي بةدء القةداس يقةو الكةاهن ..خةين
فة ةران م في ةةوت ..أي بوس ةةم اآلب واإلب ةةن وال ةةرو الق ةةدس .وه ةةاا س ةةتدياء لل ةةالو ليح ةةل ويق ةةدس القة ةرابين وينق ةةل

الموجودين لى الح رة اإلل ية التي لل الو القدوس وب اا فون المسيح أبقى يلى ح وره السري م انيسته فةي

كل حين الما حتاجوه امددر قوة ويمل ويزاء .نحن نطلب اآلن من اآلب ليو فقع ين طريق يالقة هللا بول

البشةةر صةةالحين وأ ةرار ،بةةل بطريةةق جديةةد ط ةره المسةةيح بدمةةه .وهةةاا هةةو مدةةدر القةةوة الحقيقيةةة ومةةا ييطينةةا ثقةةة
للساا  .هو دالة البنين التى اانت لنا بيمةل المسةيح  .اآليةة السةابقة يطلةب في ةا المسةيح أن نيمةل مةن أجةل مجةد
اآلب ،وهو سييطينا القوة فةي اةل يمةل نيملةه .وفةي هةاه اآليةة يقةو السةيد المسةيح ..أمةا يةن حيةاتكم الش دةية

فأنةةا مسةةعو ين ةةا ،وأطلب ةوا أي ةة .وأنةةا سةةأيمله لكةةم .ذاً ب ةةم اآليتةةين يدةةبح المينةةى .أننةةا نيمةةل لمجةةد اآلب
والمسيح مسعو ينا وييمل فينا بقوته .وفي اال األمرين فقوته إسمه يييننا.
11
ِ
ظوا َوص َايايَ 16 ،وأََنا أَ ْطُل ُب ِم َن ِ
يك ْم ُم َع ِزيا
اح َف ُ
اآلب َفُي ْع ِط ُ
اآليات (يوِ« -:)16-11:10إ ْن ُكْن ُت ْم ُت ِحُّبوَنني َف ْ
َ َ
آخَر لَِي ْم ُك َث َم َع ُك ْم ِإَلى األََب ِد،
َ

في" .الطريق هو بحبظ الوصية  ،فال راة للنور
المسيح هو الطريق ل.ب ،لكن ايف ن بت في الطريق " ثبتوا َّ

م الملمة .وايف يموننا أن نحبظ الوصية؟ هنا ييد المسيح بأن يرسل الرو القدس
فيعطيكم معزيا آخر

وأنا أطلب من اآلب

فى (يو )11 : 0:يقو المسيح أنه هو الاى سيرسل الرو الميزى ،لكن هنا نراه يطلب

من اآلب ،ومن هاا نب م مينى باية المسيح الكبارية أمام اآلب ،فبدم المسيح وفداصه صار هناك موانية
رسا الرو القدس لإلنسان .بل صار لنا أن نطلب بوسم المسيح واآلب ييطينا ما نطلبه.

"خير لكم أن أنطلق .ألنه
والرو القدس هو الاي يسايدنا يلى حبظ الوصية .وهنا نرى سبباً دخر لقو الرب ٌ
ن لم أنطلق ال يأتيوم الميزي" فالرو هو الاي ي بتنا في الطريق.

في اآليات ( )01 - 01يولمنا المسيح ين اإليمان الاي به نسأ فيستجيب لنا.

وفى اآليات ( )01 - 0:نسم ين الحب .فاإليمان ُي ِ تََب ِر بأن نسأ أسعلة ونطلب ان يوون لنا يمل لمجد
اسمه  ،ومحبتنا ت تبر بأن نحبظ الوصايا أي نطي الوصايا .والسيد ييد بورسا الرو القدس الاي يييننا يلى

حبظ الوصايا (رو .)11:1اإليمان يأتي أوالً ثم الحب .فمن يامن تكون له حياة ،والحى قادر أن يبدر .ومن
نبتحت ييناه يرى المسيح .ومن يرى المسيح سيحبه ألن المسيح يستحق هاا لحالوة يشرته .ومن يحب يطي

الوصايا والرو القدس هو الاي ييطينا الحب فنحبظ الوصايا .فالرو القدس يسوب محبة هللا في قلوبنا
(رو .):::فتتحو قلوبنا من قلوب حجرية لى قلوب لحمية (حز .)04:00والقلوب الحجرية هي ال الية من

المحبة ،أما القلوب اللحمية هي المملوءة محبة .ومن يحب يسيده أن ينبا أوامر من يحبه ،والرو القدس يييننا

يلى ذل (رو .)11:1وهاا مينى قو

رمياء ( .)00:00ومن يحبظ الوصايا يورهه اليالم ،لال ييد المسيح

بأن ُي ِرس ًل الرو الميزي لييزينا ن أساء اليالم لنا ولييلمنا الوصايا ،ويشرح ا لنا ،ويوتب ا في قلوبنا .هنا نجد
وميز س
س
س
دت فقوله حبموا وصاياي هي وصية ودايية .س
س
س
ماب تيني أن المسيح بوجوده بدورة
ميز
ماب
ميز
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جسدية يلى األرب ،هاا سينت ي بديوده لكنه موجود في الكنيسة داصماً بحسب ويده (مت . )11:11والرو
القدس يسميه المسيح هنا الميزي والكلمة تيني المحامي الاي يساند المت م ويشب فيه ويداف ويحامي ينه حتى
يحدل يلى البراءة ،فيبر اإلنسان بالبراءة .وحبظ الوصية يبدأ بالت.دب لكن الرو ييزي فنبر  .والرو يمل
يبوت وييين حتى نتوب وب اا ندير مقبولين لدى اآلب .فيش د لنا بقبو هللا لنا وأننا أبناء وييطينا البر

فندرخ يا دبا اآلب (لل .)1-::1هاه هي الراحة التي ييطي ا لنا الرو  .والميزي جاءت "المحامي األيمم"
باراكليتوس والحظ في دية ( )01ظ ور ال الو

(اآلب) واإلبن (دخر ليرى) والرو (ميزياً) وأنا أطلب= هاه

باية المسيح ينا .فبشبايته يرسل اآلب الرو القدس ليالزمنا .أي من ثمار يمله البداصي رسا الرو القدس

لنا .والرو القدس هو الاي يسوب حب هلل في قلوبنا وييلمنا وصاياه وياارنا ب ا طوا اليوم ويبوتنا ن خالبنا
وصايا هللا ويييننا يلى حبم ا وب اا ن بت في الطريق.
12
ِ
ِ
َما أَْن ُت ْم َف َت ْع ِرُفوَن ُه
اه َوالَ َي ْع ِرُف ُهَ ،وأ َّ
يا اْل َعاَل ُم أ ْ
آية (يوُ -:)12:10ر ُ
وح اْل َح ِق َّالذي الَ َي ْس َتط ُ
َن َي ْقَبَل ُه ،أل ََّن ُه الَ َيَر ُ
أل ََّنه م ِ
يك ْم.
اك ٌث َم َع ُك ْم َوَي ُكو ُن ِف ُ
ُ َ
س
ماب ف و يرسل الرو القدس ل م .وهو
كما أن المسيح هو الحق اال الرو القدس هو حق .وألن المسيح

الحق الاي سينطق يلى أفواه م وفي قلوب م ليسمي م اليالم اله .وهو رو الحق ألنه ير د للحق ،وهاا في
مقابل رو ال ال الاي في اليالم .اإلبن اان ييلن اآلب ..هاا هو الحق الاي يقوله المسيح وييمله .والحق

الاي يقوله وييمله ا لرو القدس في م وب م هو اإليالن ين اإلبن و ستيالن اآلب الاي في اإلبن (0يو-00:1
 .)0:هو ير دنا للمسيح الحق "يأخا مما لي وي برام" (يو )01:01أي ييطينا ر ية حقيقية له .والحق= لير

مت.ير بل ثابت .فمن هو مملوء بالرو ال يتقلب وال يت.ير .ال تجده يوماً في فر ويوماً دخر في حزن وهواا ال
يت.ير بت.ير المروف .ال يستطيا العالم أن يقبله= فالرو القدس هو رو الحق ،أما رو اليالم ف و رو
التزييف وال ال  .واما رف وا المسيح وصلبوه وهو الحق (يو + 1:-11:0:لو )1::01هواا رف وا الرو

القدس الاي ينطق يلى فم التالميا برف

م للتالميا ورف

م للرو القدس ألن م يرف ون المسيح والرو يش د

للمسيح (يو .)10:0:واليوو فمن يقبل المسيح يرفض اليالم (0يو .)0::1يقدد باليالم الاين أحبوا اليالم
فحملوا سمه .الرو القدس ال يقبله اليالم ف و يديو للدالة والزهد والتسبيح فنجد فر حقيقي ،أما اليالم فيبحث

ين الملاات الحسية لال لن يقبل من يديوه لى يوو ذل  .من أحب الملمة ال يطيق أن يب حه النور  .ال

يراه وال يعرفه= الرو القدس ال ُيرى باليين المجردة ،ولكن ُيرى باليقل الروحي .واليالم ليو لديه هاه اإلموانية،
ف و حق ال ُيدراه من نش.ل باليالم بل ُيدراه من أيطاه هللا و نش.ل بالحقاصق الروحية والممارسات الروحية

(يب )01::لتدير له الحواس مدربة .وال من يتوقف من المامنين ين الممارسات الروحية يتوقف في م مراز
اإلتدا باهلل ويبقدوا حساسيت م وتدبح ميرفة هللا لير واضحة ل م ،وهاا يحد

لمن ينش.ل بالمحسوسات.

م ل هاا يدير نساناً طبييياً وهي الدبة الدنيا أي نسان اليالم (راج 0كو .)01-00:1فمن ينش.ل
بالروحيات ويقارن الروحيات بالروحيات يدلي ويق أر اتابه المقدس ويتأمل فيه تدير له الحساسية الروحية
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وحواسه الروحية مبتوحة ،يرى الحق ويمتل .سالماً وفرحاً وراحة .أما من ينش.ل باليالم لن يجد الراحة فاإلنسان
م لوق يلى صورة هللا ولن ترتا الدورة ال يلى أصل ا .الحق يوو اليالم الباطل ،فاليالم مت.ير متبد تافه،
ال أمان له ومن يلدق نبسه به يدير م له ،أما الحق فال يت.ير وال يتبد  .من يييش وراء اليالم سييلو

وين بض ميه اموج البحر وال ي دأ لى أن ييأس ،أما من يييش م المسيح فسيجد البر (يو+11:01

 .)11:01ال يستطيا أن يقبله= أي ال يستطي أن يستقبله فليو له ج از ستقبا الاي به يدرك الحق ،هو
أ طبأ الرو لال

فمراكز الويي الروحي ينده ميطلة ،حواسه التي تيمل هي حواس الجسد الاي يدرك

الملموسات ،الشيطان أيمى اليالم ين ال ما هو سماوي بأن فتح أيين اليالم يلى ال ما هو أرضي ومادي

وجسداني .ذاً م ل هاا لن يقبله ألنه ال يراه وال ييرفه .بل ن من نبتحت حواسه يلى اليالم صارت ملااته في
اليالم بل أصبح ال يحتاج هلل وهاا ي.لق ج از اإلستقبا تماماً .فاليالم ال يدرك سوى المحسوسات (1كو1-0:1
 +أف0 + :-0:1يو .)11-04::فاليالم مملوء اًر وأباطيل فكيف ييرف الحق والرو القدس هو رو الحق.
هاا اليالم ال يب م األمور الروحية .فالرو القدس ال ُييرف من ال ارج بل من الداخل نشير به وبيمله .وأما أنتم
فتعرفونه ألنه ماكث معكم= ماكث مي م اآلن بمووث م م المسيح .ويكون فيكم= حينما يرف المسيح سيأتي

الرو القدس ليقي م في م ويشترك مي م بل ييمل األيما التي سييملون ا .الرو القدس يقيم فينا ويدرب حواسنا
فيبتح ا ونكون هياكل له وي.ير طبييتنا ويقدس ا ويجددها اأنه ي لق ا من جديد .أنتم تعرفونه= أنتم الاي

سيسون الرو القدس فيوم ستيرفونه وتدراون يمله ،ف و يبوت وييلم وياار وييطي المة حومة في حينه
وييزي وييطي فر وسالم بل يبتح األيين الداخلية يلى السماء (0كو )01:1وييطي قوة وقت اإلضط اد .بل

ي.ير طبييتنا من طبيية يتيقة لى خليقة جديدة (1كو..)01::الخ ال هاا ندراه داخلياً ونيرفه .ال ما يالحمه

اليالم هو الت.يرات التي تحد

في سلواياتنا .ماكث= لن يبارقكم اما سأفارقكم أنا اآلن بالجسد .الحق= هو

وصف هلل .فاآلب حق (يو )0:01والمسيح حق ( .)1:01والرو القدس حق (هاه اآلية) وهو ييلن حق هللا

ومجد هللا وصدق ومحبة هللا و ص بن هللا وير د للحق.

آية (يو11 -:)11:10الَ أَ ْترُك ُكم ي َتامىِ .إِني ِ
آتي ِإَلْي ُك ْم.
ُ ْ َ َ
ال ي از المسيح ييةزي تالميةاه يلةى البةراق بيةد موتةه وقيامتةه ولكنةه ييطةي م ويةد بأنةه سةيمل حاضة اًر فةي انيسةته

ف ةةو رأس الكنيسةةة (مةةت )11:11ولكةةن ذهابةةه لةة.ب ضةةروري لدةةالح م .والةةرو القةةدس يوشةةف لنةةا يةةن يمةةل

المسيح ووجوده في انيسته ويمله لي

دياً (لل )11:1ال أترككم يتامى=

ذ يبارق م السيد ،لكن الرو القدس يمله التيزية .إني آتي إليكم=

ارة لموتةه .ف ةم سيشةيرون بةاليتم

ارة لقيامته.

11
َما أَْن ُت ْم َف َتَر ْوَن ِنيِ .إِني أََنا َح ٌّي َفأَْن ُت ْم َس َت ْحَي ْو َن.
آية (يوَ -:)11:10ب ْع َد َنقلِيل الَ َيَرِاني اْل َعاَل ُم أَْيضاَ ،وأ َّ
ال يراني العالم= يقدد بالجسد .فاليالم لةم يوةن يدراةه ال اونسةان وبموتةه لةن ييةودوا يرونةه .أمـا أنـتم فتروننـي=

ترونني هنا تبيد الر يا اليقينية .أي يرونه بالر ية الروحية التةي ييطي ةا الةرو القةدس للمةامنين .وباإلضةافة لةال
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ف م رأوه فيالً بيد القيامة .إني أنا حي= المسيح يشير لقوة القيامة التي فيةه واةأن المةوت سةييبر بةه يبةو اًر واأنةه
لم يون .هو حي وبيد القيامة والديود سيمل م اآلب في المجد .وال من يامن بالمسيح تكون له حياة فأنتم

ســتحيون= حيةةاة المحبةةة واإليمةةان والرجةةاء يلةةى األرب وحيةةاة المجةةد فةةي األبديةةة .أنـــا حـــي فـــأنتم ســـتحيون=
فالمسيح ييطينا حياته (في +10:0لل .)11:1الحياة التةي فيةه سةتكون هةى حياتنةا ألننةا نتحةد بةه فةى الميموديةة

(رو. )01 – 0 : 1

24
يك ْم.
آية (يوِ -:)24:10في ذلِ َك اْلَي ْومِ َت ْعَل ُمو َن أَِني أََنا ِفي أَِبيَ ،وأَْن ُت ْم ِف َّيَ ،وأََنا ِف ُ
هو سبق وقا في اآلية السابقة "ترونني" أي الرو القدس يستيلن المسيح ،بل سنيرف طبيية المسيح وأنه في

أبيه وأننا فيه وهو فينا سر حياتنا .هنا نرى ايبية متداد حياته لى تالمياه وأن ذل يوون بالرو  .في ذلك

حل الرو القدس رو الميرفة والب م تعلمون .والرو القدس يش د للمسيح أنه بن
اليوم= يوم ال مسين ،يوم َّ

هللا (يو )00-01:11وهو يستيلن يالقتنا بالمسيح وبأننا صرنا ورثة (رو .)01-01:1إني أنا في أبي= يشير
للوحدة القاصمة بين اآلب واإلبن ،وحدة الطبيية أو الجوهر ،وجوهر هللا ألوهيته .هاه الحقيقة ال يب م ا التالميا

اآلن ،ألن م يرون المسيح اونسان .فاآلب واإلبن هما بالطبيية متحدان ليوونا الاات اإلل ية الواحدة ..هللا .ل ما
المشيعة الواحدة .الرو القدس يش د لنا ب اه الحقيقة .ما لستم تدراونه من يالقتي باآلب سيشرح ا لكم الرو

في وأنا فيكم= المتكلم هنا هو المسيح بن هللا المتجسد ،الاي تحد
القدس .فالرو ييطي نبتا للاهن .أنتم َّ
في أي طبييتكم صارت
بالطبيية البشرية ،وصارت الكنيسة جسده .وقوله أنا فيوم أي حياتي صارت فيوم وأنتم َّ

في .وصرتم أي اء جسدي .وهاا هو ما فتح لنا المجا لنطالب بحق هاا التجسد .وهاا الحق هو الشراة ميه
َّ
أو فيه أو في حياته ،ويوون له هو الشراة في حياتنا .وهاا مينى قوله "أنا أم ي أليد لكم مواناً" ( )1:01أي
ُيدخل جسد بشريتنا الاي فيه للمجد ،فيوون لنا موانية أن ندخل نحن أي اً .هي حالة تحاد .ولكن هناك فرق
اس بين قوله أنا في أبي ..ف نا تحاد الهوتى يلى أساس وحدة الطبيية أي الجوهر اإلل ي ،وبين قوله أنا

فيكم ..ف نا تحاد بين جسد المسيح البشرى وجسدنا البشرى .المسيح هو هللا المتأنو الاى تجسد وصار له جسد
بشريتنا ،هو بالهوته متحد الهوتيا م اآلب ،وهاه وحدة بالالهوت .والمسيح بجسده تحد بجسدنا .واان هاا ردا

يلى ووى أيوب "ليو بيننا مدالح ي

يده يلى الينا" (أى )00 : 4فجاء المسيح ليدن هاا الدلح بين

هللا واإلنسان ،فبيده اإلنسانية أمس ببشريتنا وبالهوته هو متحد باآلب.

األولى أنا في أبي تيني أن ما ذات واحدة ولكن أنا فيكم ال يوحد الاات وال يرف البوارق بل ييطي حقوقاً مجاناً

وييبَّر ينه بمب وم الشراة في حياة المسيح (في )4:0أوجد فيه ( +لل + 11:1يو ):1-:1:1وأنا فيكم= وألن
ُ
حياة المسيح أبدية "وال يسود يليه الموت بيد" (رو .)4:1فنحن حين نموت جسدياً سنقوم ،ف و أيطانا حياة
أبدية .وهاه م ل "يحل المسيح باإليمان في قلوبوم" (أف .)01:0هاه الشراة ميه لن تبل مداها ال في الحياة

األخرى ،ولكن ا تبدأ تتحقق منا اآلن جزصياً يلى مستوى اإلستيالن بواسطة الرو القدس وبتقديو الرو أي اً
وبالت.يير والتجديد المتواصل .ب ل اإلنسان اليتيق ولبو اإلنسان الجديد الاي يتجدد بحسب صورة خالقه.
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ويلى أساس اإلتباق الكامل في اليمل والمشيعة م الرو القدس لتكميل الحياة المسيحية .ومن له راة م

المسيح بالرو سيدرك حقيقة المسيح المنيرة وصورته تدبح ال تبارق النبو الوايية بوجوده ،وهاا يمأل النبو
فرحاً وسالماً حقيقياً.
أنتم في وأنا فيكم= هاه راة بيننا وبينه ،هي راة في ا ييطينا حياته وييطينا أن يشترك مينا في ال يمل

وهو ييمل االيما فينا  ،وييطينا قداسة ،وسلطان يلى بليو ويلى ال طية وب اا يدير لنا سلطان أن نكون

أوالد هللا.

ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ َّ 21
ـه أَِبـي ،وأََنـا أ ِ
ـه،
اي َوَي ْح َف ُ
ُحُّب ُ
ظ َهـا َف ُه َـو َّالـذي ُي ِحُّبنـيَ ،و َّالـذي ُي ِحُّبنـي ُي ِحُّب ُ
َ
آية (يو -:)21:10اَلذي عْن َد ُه َو َص َاي َ
َوأُ ْظ ِهُر َل ُه َذ ِاتي».
من يحب أحد تدبح وصةايا وطلبةات المحبةوب هةى أوامةر لمةن يحةب  .وحةب هللا يسةوبه فينةا الةرو القةدس( رو ) :::

فيطب فى قلوبنةا وصةايا المسةيح  .لةال فةدليل محبتنةا للمسةيح هةو طايةة وصةاياه  ،وبالتةالى ي بةت ف َّةي فةال ةراة للنةور
م الملمة  .ومن هو ثابت ومتحد م االبن فاآلب يحبه  ،ألن اآلب يحب االبن ويحب من هو متحد وثابت فى ابنه

الذي عنده= الاي قد سطرها في قلبه وأطاي ا فالطاية يالمة المحبةة .ووصةايا المسةيح هةي محبةة الكةل وخدمةة

الكةةل ولسةةل أرجل ةةم خدوص ةاً مةةن قةةا يةةن م خوتةةه ،وحمةةل الدةةليب وتةةرك محبةةة اليةةالم والدةةالة بةةدون ملةةل
لينسوب الرو  .وتكريم المسيح يوون بحبظ وطاية و حترام المته وال وصية قال ا.
أبي= هو أب خا لي .يحبه أبي= "أكرم الاين يورمونني0( "..صةم .)01:1ومةن ُيكةرِم المسةيح بحبةظ وصةيته
ُيكرِم اآلب .ومن يحب المسيح ياهل ليوون محبوباً من اآلب .فال ثبات فةي المسةيح بةدون محبةة ،ومةن ي بةت فةي
المسيح اإلبن ينيم بحب اآلب له .فبالحب الاي يحبني أبي به  ،يحب به اآلب من يحبني .فالمسيح هةو الحامةل

إلسمه واآلب في اإلبن .وأنا أحبه= حب اآلب هو حب أبوي يدخلنا لمي ار البنين وحب اإلبن هةو حةب اليةريو

ليروسةةه .وأظهــر لــه ذاتــي هةةو ظ ةةور فةةاصق ل ةيو امةةا يم ةةر لييوننةةا المةةادة واليةةالم ،هةةو ظ ةةور ال تدراةةه سةةوى
الح ةواس الروحيةةة ف ةةو ايةةالن مةةن الةةرو القةةدس الةةاى ييطينةةا ر يةةة حقيقيةةة للمسةةيح .وتةةزداد الر يةةة وضةةوحا لمةةن
يمتل .من الرو القدس  .والرو يمةأل مةن ي بةت فةى المسةيح  .وحبةظ الوصةايا ةرط لالمةتالء  ،فمةن يدةر يلةى

خطاياه ف و يقةاوم الةرو فينطبة .داخلةه فيبقةد الر يةة  .لةال ف ةاه الميرفةة هةي ميرفةة داخليةة للمسةيح ييرف ةا مةن

يحبظ الوصةايا أي يحةب المسةيح .هةاه نةارة خاصةة مةن المسةيح .هةي حالةة روحيةة متقدمةة نةرى في ةا مجةد الةدهر

اآلتي .والمسةيح يم ةر ذاتةه بحسةب حتيةاج اةل واحةد (وهةاا يت ةح مةن رسةاصل سةبر الر يةا السةب ) فالمسةيح اةان

يم ر لكل انيسة بدورة تتناسب م حتياجات ا .ذاً لن يدرك المسةيح ويةراه بيينةه الروحيةة ويسةتمت بنةوره سةوى

من يطي الوصية  .ميرفة المسيح ل ا لاة خاصة تجيل من يشير ب ا يحتقر ال ملاات اليالم.

22
ِ
س ِ
َن ُت ْظ ِهَر َذ َات َك َلَنا
اإل ْس َخْرُيوط َّيَ«:يا َسِيُدَ ،ما َذا َح َد َث َح َّتى ِإَّن َك ُم ْزِم ٌا أ ْ
ال َل ُه َي ُهوَذا َلْي َ
آية (يوَ -:)22:10نق َ
س لِْل َعاَلمِ؟»
َوَلْي َ
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لم يب م ي وذا أن الم ور الاي يقدده الرب هو ظ ور روحي .في وذا اان يتوق أن يمل المسيح يلى أور ليم

ملكاً مادياً .فالمسيح يتكلم ين السموات وي وذا يبكر في األرب .الرب ييلن ألوهيته وي وذا ينمر للجسد .يهوذا
هو لباوس أو تداوس ااتب رسالة ي وذا وهو أخو ييقوب ااتب الرسالة.

آيـة (يـو27 -:)27:10أَجــاب يسـوع وَنقـال َلــهِ«:إن أ ِ
ِ
ـه أَِبــيَ ،وِإَلْي ِـه َنـأ ِْتيَ ،و ِعْنـ َـد ُه
َح ٌـد َي ْح َفـ ْظ َكالَمـيَ ،وُي ِحُّب ُ
َحَّبنـي أ َ
َ َ َُ ُ َ َ ُ ْ َ
َن ْصَن ُا َمْن ِزال.
المسةةيح يشةةر لي ةةوذا أنةةه سةةيم ر لتالميةةاه وسةةيرونه ولكةةن لةةيو بالجسةةد امةةا يب ةةم هةةو ،ولةةن يةراه سةةوى مةةن يحبةةه
ويحبةظ وصةةاياه .هنةا المسةةيح يرفة فكةةر ي ةوذا لالهوتةةه فقولةه إليــه نــأتي= أي أنةا واآلب فةةنحن واحةد ،وهةةاه
لوحدانيته م اآلب .والحظ أنه سبق وقا

ةةارة

ن الرو ماكث ميوةم ويوةون فةيوم .فةال نبدةا بةين األقةانيم .ومينةى

كالم الرب ن أردتني أن أظ ر ل فأيمل ما يحبه اآلب.

عنده نصنا منزال= (هاه م ل ر  +11:0لو+10:01

 )0:::1فاهلل يسون يند المنسحق .وال طية هي نوع

من الكبريةاء فمةن أظةن نبسةي حتةى أخةالف أوامةر هللا .و ذا أطينةا فةاآلب يوةون مينةا يسةوب حبةه األبةوي فنسةتمت

بالبنوة هلل .نصنا منزال= هللا هو الاي يدةن منةزالً ينةد مةن يطية الوصةية ،فيسةمح هلل بةأن يدةن المنةز  .ويةدم

طاية الوصية ييطل هللا ين قامة المنز فال طية تمن يمل هللا وال طية تنشأ من يدم المحبة .والمسيح يوون
كقاصد وم لص والرو القدس للتيليم والش ادة والدفاع ين اإليمةان .وهةاا تنةاز مةن هللا أن يسةون ينةدنا اآلن هنةا

يل ةةى األرب ويش ةةترك مين ةةا ف ةةي ض ةةيق الحي ةةاة وتن ةةاز من ةةه أي ة ةاً أن نس ةةون نح ةةن مي ةةه ف ةةي من ةةاز ف ةةي الس ةةماء

(1كو .)01:1وفي الحالتين لنا مجد ميد يلى األرب أو في السماء .من يست ةيف هللا يلةى األرب يست ةيبه

هللا في السماء .واإلنسان ييجز ين أن يدن منزالً هلل ،ولكةن مةن يطية هللا تاراةاً ال طيةة يدةن هللا ينةده منةزالً
يرتا فيه هنا يلى األرب ،وييطيه منز في السماء .و ذا صن هللا يندي منزالً فب اا أراه وب اا يم ر ذاته لي،
وهاه هي اإلجابة يلى ساا ي ةوذا (ديةة .)11وقطيةاً هةي ر يةة داخليةة وليسةت بةاليين الجسةدية .ومةن يدةن هللا

ينده منةزالً يلةى األرب يشةب بةاهلل يتيشةى ميةه .ويتيشةى مة هللا فةي السةماء (ر  )11:0واالهمةا ةب  .يلةى
األرب يربون الشب في السماء.

َّ ِ
آية (يو20 -:)20:10اََّل ِذي الَ ي ِحُّب ِني الَ يح َف ُ ِ
س لِي َبل ِل ِ
آلب َّال ِذي أَْر َسَل ِني.
َْ
ُ
ظ َكالَميَ .واْل َكالَ ُم الذي َت ْس َم ُعوَن ُه َلْي َ
ْ
الــذي ال يحبنــي= مةةن نجةةرف فةةي تيةةار محبةةة اليةةالم (ي ة  )1:1يتنكةةر هلل والماتةةه وم ةةل هةةاا ال يحفــظ كالمــي
الحب يترجم لةى طايةة للوصةية .فةأي موافقةة ل يوةل هللا مة األوثةان (1كةو .)01:1هةاه جابةة يلةى سةاا ي ةوذا

"لماذا لن يم ر نبسه لليالم" فاليالم ال يحب المسيح .ليس لي بل لآلب= فالمسيح يستيلن اآلب ويستيلن الوحدة
الااتيةةة مة اآلب .ورفة مسةةتوى الكةةالم الةةاي يةةتكلم بةةه لةةى مسةةتوى الرسةةالة اإلل يةةة .فمةةن ال يحبةةظ أقةوا المسةةيح
وهةى نبسة ا أقةوا اآلب  ،ف ةةو ال يحةب هللا اآلب .ي ةوذا سةةأ السةيد لمةاذا يةراك الةةبيض وال يةراك الةبيض اآلخةةر.
واانت اإلجابة أن من يسم االمي يراني ،وهاه أهمية دراسة الكتاب المقدس.
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آية (يوِ 21 -:)21:10به َذا َكَّل ْم ُت ُك ْم َوأََنا ِعْن َد ُك ْم.
هنا المسيح يشر أنه في الوقت الحاضر طالما هو موجود بالجسد ف و ييلةم ويةتكلم بش دةه ،ويلةى قةدر ف م ةم
اآلن .ويودع االمه أمانة يندهم لى أن يأتي الرو القدس فييلم م ال  .وياارهم بول ما قاله السيد المسيح.

26
َّ ِ
اس ِميَ ،ف ُه َو ُي َعلِ ُم ُك ْم ُك َّل
َما اْل ُم َعزِيُّ ،
اآليات (يوَ " -:)71-26:10وأ َّ
الر ُ
وح اْلُقُد ُ
اآلب ِب ْ
س ،الذي َسُيْرِسُل ُه ُ
22
ِ
ِ
ِ
يك ْم أََنا .الَ
ُع ِط ُ
ُع ِط ُ
س َك َما ُي ْعطي اْل َعاَل ُم أ ْ
َش ْي ٍءَ ،وُي َذكُرُك ْم ِب ُك ِل َما ُنقْل ُت ُه َل ُك ْمَ « .سالَما أَ ْتُر ُق َل ُك ْمَ .سالَمي أ ْ
يك ْمَ .لْي َ
ط ِرب ُنقُلوب ُكم والَ َترهب21 .س ِمع ُتم أَِني ُنقْل َل ُكم :أََنا أَ ْذهب ُث َّم ِ
آتي ِإَلْي ُك ْمَ .ل ْو ُكْن ُت ْم ُت ِحُّبوَن ِني َل ُكْن ُت ْم َت ْفَر ُحو َن
ُ ْ َ َْْ
َت ْض َ ْ
َُ
ُ ْ
َ ْ ْ
21
َن أَِبي أَع َ ِ ِ
أل َِني ُنقْل ُ أَم ِضي ِإَلى ِ
ان ُت ْؤ ِمُنو َن.
اآلب ،أل َّ
اآلن َنقْب َل أ ْ
َن َي ُكو َنَ ،ح َّتى َم َتى َك َ
ظ ُم منيَ .وُنقْل ُ َل ُك ُم َ
ْ
ْ
71
74
ِ
َن رِئيس ه َذا اْلعاَلمِ يأ ِْتي وَليس َله ِفي َشيء .و ِ
لك ْن لِي ْفهم اْلعاَلم أَِني أ ِ
َّ
ُح ُّب
َ َ
َ
الَ أ ََت َكل ُم أَْيضا َم َع ُك ْم َكايرا ،أل َّ َ َ
َ ْ َ ُ َّ ْ ٌ
َ ََ َ ُ
ِ
هك َذا أَ ْفعلُ .نقوموا َنْن َ ِ ِ
ههَنا" .
اآلب َ
طل ْق م ْن ُ
اآلبَ ،وَك َما أ َْو َصاني ُ
َ
َُ
ُ
26
َّ ِ
ـل َشــي ٍء،
اسـ ِـمي ،فهــو يعلِمك ـم كـ
آيــة (يــوَ -:)26:10وأ َّ
َمــا اْل ُم َعــزِي ،الـ ُّـر ُ
وح اْلُقـ ُـد ُ
اآلب ِب ْ
س ،الــذي َسُيْرِس ـُل ُه ُ
َ ُ َ ُ َ ُ ُ ْ ُ َّ ْ
َوُي َذ ِكُرُك ْم ِب ُك ِل َما ُنقْل ُت ُه َل ُك ْم.

هنا المسيح يشر أنه بيد نطالقه يوون الرو القدس هو اليامل فةي هةاه الميلنةات ،وهةو الةاي ييلةم ويةاار بوةل

مةةا قالةةه المسةةيح .ومةةا اتبةةه يوحنةةا بالةةاات فةةي هةةاه اإلصةةحاحات يشةةير فيةالً أن الةةرو القةةدس هةةو الةةاي ذاةره بوةةل

كلمةةة ،فكيةةف يةةاار يوحنةةا تباصةةيل هةةاا الكةةالم بوةةل دقةةة لمةةدة 11سةةنة بةةل هةةاا الكةةالم سةةميه يوحنةةا وهةةو فةةي قمةةة
التيب واأللم (1بع .)10:0وهاا مينى قو بولو الرسو "أما نحن فلنا فكر المسيح (0كو )01:1فالرو القدس
يرف فكرنا وييلمنا وياارنا .فالرو الاي يبحص ال  .حتى أيماق هللا (0كو )01:1قةادر أن يوشةف لنةا حتةى

أيماق هللا .ولكن هل نجلو في هدوء لنتيلم .فدوت هللا من بض خبيف ال يسم وسع ضجيق اليالم (0مل04
 .)01 :ونالحظ أنه حين أخطأ اإلنسان فارقه رو الةرب (تة  )0:1وبالبةداء ييةود الةرو القةدس لإلنسةان لييطيةه

قوة القداسة مرة أخرى .ولةم يوةن هةاا ممونةاً أي أن يةأتي الةرو القةدس قبةل أن يةتم البةداء لةال قةا المسةيح "خي ٌةر
لكةةم أن أنطلةةق" ( .)01-1:01وهةةاا خيةٌةر لنةةا أن يوةةون الةةرو فةةي داخلنةةا اةةل وقةةت لييلمنةةا ويةةاارنا حةةين نحتةةاج.
يــذكركم= ذ ي طةة .اإلنسةةان أو يبكةةر فةةي أن ي طةة .يةةااره الةةرو القةةدس بأنةةه سةةي الف وصةةية المسةةيح ويةةااره
بالوصةية .وفةةي اةل موقةةف حةةرج يةاارنا بولمةةات المسةةيح لنةرد يلةةى ملةةوك ووالة .المعــزي= أصةل الكلمةةة البةةاراقليع

وأتت هاه الكلمة :مرات في الي د الجديةد .ترجمةت 1مةرات بةالميزي ( )1:01 + 11:0: + 11-01:01وال ةا
في نجيل يوحنا .وجاءت مرة واحدة في (0يو )0:1ين المسيح وترجمت بي  .ونالحظ أن ا في المرات األربيةة
األولى جاءت ين الرو القدس .ولكن المينى واحد .وتشير الكلمة لى من يداف ينا في المحاكم أمام الق اء .

ول ةةا ميةةاني الشةةبي والميةةين والمشةةج الةةاي يقةةف بجةوار ال ةةييف ليسةةانده فيوةةون بمسةةاندته لةةه ميزيةاً مشةةي اًر يةةاه
باألمةةان وتينةةى الحاضةةر للميون ةةة (بةةا ار ومةةالزم ومجةةاور ومن ةةا  .)parallelوفةةي ديةةة ( )01سةةمينا أن المس ةةيح

سيرسل الةرو القةدس ميزيةاً دخةر ألنةه اةان فةي حالةة تجسةده هةو الميةزي ل ةم والمةداف يةن م وفةي السةماء ةبيينا
ببداصه والرو القدس بيينا في هاا اليالم بيمله ال بةي فينةا ليجيلنةا مقبةولين أمةام هللا  ،بةل هةو ييلمنةا مةاذا نقةو
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فةةي الدةةالة (رو + 11-11:1هةةو .)1 : 01والةةرو ييلمنةةا اةةل ةة .ي ةةص المسةةيح (مجةةده ويممتةةه ومحبت ةةه
وطبييتةةه) .و ارج ة (يةةو )01:01و ال فكيةةف دافيةةت الكنيسةةة يةةن اإليمةةان الدةةحيح ضةةد ال راطقةةة .بإســمي= أي

بسبب يسوع وقوة يمله البداصى وبح وره وبواسطته .هو سي.يب جسدياً لكن هةو حاضةر بش دةه .واإلسةم ييلةن
كل قوة اإلبن وطبييته وقوتةه ويملةه ومشةيعته فكةل هةاا مت ةمن فةي اإلسةم .واآلب سيرسةله بشةباية المسةيح واةل

رس ةل
يملةةه البةةداصى حتةةى صةةيوده للسةةماء .وقولةةه بوسةةمي يشةةير لقةةوة وقةةدرة يمةةل المسةةيح البةةداصي الةةاي أدى أن ُي َ
الةةرو القةةدس لإلنسةةان ،وهةةاا ةةرحه هللا فةةي أن مةةابح المحرقةةة ومةةابح الب ةةور اةةان ل مةةا قةةرون والقةةرن رمةةز للقةةوة.

يرسله= جاءت في صي.ة المستقبل الداصم فالرو القدس سيرسةله اآلب للكنيسةة اةل األيةام .وهةو الـروح القـدس=

ألنةةه يقةةدس الكنيسةةة أى يورسة ا هلل وي يأهةةا ايةةروس للمسةةيح .فتكةةون مقبولةةة أمةةام اآلب وهةةاا مينةةى ةةبايته .فةةي
( )01نرى الرو يبوت فنتوب .وفي هاه اآلية نراه ييلم وياار .وفي

( )01نراه يأخا مما للمسةيح وي برنةا

فيوون لنا ر ية صحيحة ين المسيح فنحبه .ولو وصلنا لدرجة الحب يوشف لنا الرو ين أمجاد السماء اما في

ل.ز (0كو0 + 01-4:1كو .)01:00واتشبيه ل اه المحبةة الباصقةة الميرفةة (أف .)04:00فلةو هنةاك رجةل لنةي

ينةةده قدةةر جميةةل محدةةن .فةةال وسةةيلة لكةةي نةةرى مةةا فةةي القدةةر سةةوى الةةدخو م ة صةةاحبه فةةي يالقةةة صةةداقة

وحب .وهاا هو دور الرو القدس الاى يسوب محبة هللا فى قلوبنا (رو.): : :
22
ِ
ِ
ط ِر ْب
ـيك ْم أََنــا .الَ َت ْضـ َ
ُع ِطـ ُ
ُع ِطـ ُ
س َك َمــا ُي ْعطــي اْل َعــاَل ُم أ ْ
آيــة (يــوَ « -:)22:10سـالَما أَ ْتـُـر ُق َل ُكـ ْـمَ .سـالَمي أ ْ
ـيك ْمَ .لـ ْـي َ
وب ُك ْم َوالَ َتْرَه ْب.
ُنقُل ُ
ســالما= هةةاا ي ةةد بةةين المسةةيح وانيسةةته .ســالمي= هةةي يطيةةة المسةةيح ،هبةةة مةةن المسةةيح وويةةد منةةه وهةةو يةةودع

تالميةةاه .ســالم= ذ قةةد تبررنةةا باإليمةةان لنةةا سةةالم مة هللا (رو )0::وهللا ييطةةي سةةالماً يبةةوق اةةل يقةةل (فةةي)1:1
ولكن رطه التبرير .هو سالم ييطى اليقل ال دوء والسوينة اإلل ية وطمأنينة وراحة وسع ضةيقات اليةالم ،ارحةة

تتبوق يلى اإلضطراب والحيرة التى تدخل اليقل ينةدما يواجةه مشةاكل ابيةرة (1كةو .)1:1وهةو سةالم يرفينةا فةوق
ذواتنا ويسون في قلوبنا ويمل يلي ا (كو )0::0فيوقف ضطراب ا .ذاً مجا سةالم هللا فةي القلةب واليقةل .القلةب

منب واليقل مدب .أترق لكـم= هةو اآلن منطلةق ويتةرك ل ةم السةالم امية ار  .أعطـيكم= هةو أي ةاً هبةة .ويةتالزم
السالم والبر في ويود المسيح للمامنين ايربون لما سنتاوقه في الحياة األبدية ،وهما يالمة ال بات في المسيح.
لال فج ادنا اآلن أن ن بت في المسيح (يو )1:0:ويالمةة ال بةات السةالم والبةر  .فسةالم المسةيح مةرتبع بال بةات

في

ده .ليس كما يعطي العالم= ماذا ييطي اليالم؟ ما  /مناصب /جاه /مباهق وملةاات زاصبةة وزاصلةة .وهةاه

كةةان تالميةةاه ينتمرون ةةا ذ اةةانوا يتدةةورون أنةةه سةةيمل ملكةاً زمنيةاً ويوونةةون هةةم حا ةةيته .ولكةةن يطايةةا اليةةالم ن

أيطى ف ي تدوم لى زمن وسريياً ما ياهب اةل ة .ولكةن يطيةة المسةيح تمةأل القلةب وتمتةد لألبديةة وهةي ثابتةة.
اإلنسان اليالمي ذ تقابله مشولة  ]0ي رب من ا م الً بالنوم أو التليبزيون أو اإلدمان  ]1ياجل اإلنسةان مشةولته

ويمل ياجل بال ن اية  ]0تناز مقابل  .أحدل يليه .وال هةاا ال ييطةي سةالم .أمةا سةالم المسةيح ف ةو ب س
ةاق

لير مت.ير وينمو .ال تضطرب نقلوبكم= سيقابلكم اآلن وبيد ذل ضيقات ا يرة ولكن ال ت افوا فسةأيطيوم سةالماً
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يمأل قلوبوم ايطية فاصقة .بل أيطى المسيح تالميةاه أن ي بةوا السةالم ل.خةرين ،وهةاه ق َّةوة فيالةة روحيةة ت ةرج مة

النطق لتسون البكر والقلب و ذا لم تجد ل ا مواناً في اآلخرين تيود مرة أخرى لى ناطق ا (لو .)1-::01وهاا ما

يدةةنيه الكةةاهن حينمةةا يدةةلي قةةاصالً "السةةالم لكةةم" يرينةةي باسةةي .وفةةي ن ايةةة اةةل جتمةةاع أو صةةالة يقةةو " ذهب ةوا
بسالم سالم الرب م جمييوم" ف و بدايةة ون ايةة اةل صةالة (والشةيب يةرد يلةى الكةاهن ومة روحة أي ةاً) .نبةدأ

الدالة بالسةالم لنشةترك فةي الدةالة بأذهةان صةاحية ،ونن ةي بةه الدةالة اأننةا نسةتودع السةالم ايطيةة فةي قلةوب
الشيب قبل أن يندرفوا .لكن من هو منبدل ين هللا يحيا بال سالم فةي حياتةه .ال تضـطرب نقلـوبكم= هةي نبةو

اليبارة التي بدأ ب ا اإلصحا  .لكن هي تيني هنا أن بالسالم الاي أيطيه لكم لن ت طرب قلوبوم.

وألن السالم يطية المسيح وسع هاا اليالم الم طرب نقو "يا مل السالم".

21
ِ
ِ
ِ
ِ
آية (يوَ -:)21:10س ِم ْع ُت ْم أَني ُنقْل ُ َل ُك ْم :أََنا أَ ْذ َه ُب ُث َّم آتي ِإَلْي ُك ْمَ .ل ْو ُكْن ُت ْم ُت ِحُّبوَنني َل ُكْن ُت ْم َت ْفَر ُحو َن ألَني ُنقْل ُ
أَم ِضي ِإَلى ِ
ظ ُم ِم ِني.
اآلب ،أل َّ
َع َ
َن أَِبي أ ْ
ْ

ســمعتم أنــي نقلـ لكــم أنــا أذهــب= فةةال ت ةةطرب قلةةوبوم ل ةةاا السةةماع .هنةةا المسةةيح ييةةزي تالميةةاه يةةن ف ارقةةه ل ةةم
بالموت ويشر ل م أن الموت هو الطريةق الوحيةد لل لةود حةامالً ميةه انيسةته ،وهةو سةياهب لكنةه سةيأتي ليأخةاهم
ميه .فالنتاصق التي سيحدلون يلي ا هي أيمم مما لو بقى مي م ،بل هةو سيرسةل ل ةم الةرو القةدس الةاي يشةر
ل ةةم وييلم ةةم ويةةاارهم بوةةل ةة .ويوشةةف ل ةةم حقيقةةة المسةةيح ،فكيةةف ال يبرحةةون باهابةةه ،ف ةةو سةةيتمجد لحسةةاب

الكنيسة (لو )11:11وهم يوسبون مواسب يميمة (يب + 11 ،01:4يب0 + 1:-11:1يو + 0:1يو-1:01
 + 11 ،01-01 ،0رو .)11 ،01:1ذاً ه ةةم س ةةيبرحون ب ةةأن المس ةةيح بجس ةةده س ةةيوون ل ةةه نب ةةو مج ةةد اآلب .وه ةةاا
سييود بالبراة يلى تالمياه .أبي أعظم منـي= يقول ةا المسةيح وقةد أخلةى ذاتةه وصةار نسةاناً تحةت اآلالم .فةاآلب

واإلبن واحد في الطبيية وفي الجوهر ومقام مةا واحةد .وحةين يأخةا اإلبةن صةورة المجةد ويجلةو يةن يمةين أبيةه ال

يقا هةاا .فةون اآلب فةي مجةده ف ةو أيمةم مةن حالةة اإلبةن حةا تجسةده ،واليبيةد ي ينونةه بةل هةو قةادم يلةى مةوت
ني ومليون .ويوون المقدود أن الدورة السماوية هي أيمم من الدورة األرضية المتواضية.

21
ان ُت ْؤ ِمُنو َن.
اآلن َنقْب َل أ ْ
َن َي ُكو َنَ ،ح َّتى َم َتى َك َ
آية (يوَ -:)21:10وُنقْل ُ َل ُك ُم َ
المسيح ي بر تالمياه بول ما سيحد من موت وقيامة وصيود و رسا للرو القدس ،حتى حينمةا يةتم ذلة يةزداد

يمان م به .اآلن= وأنا يلى و

الرحيل.

س َل ُه ِف َّي َشي ٌء.
يس ه َذا اْل َعاَلمِ َيأ ِْتي َوَلْي
َن َرِئ
آية (يو74 -:)74:10الَ أ ََت َكَّل ُم أَْيضا َم َع ُك ْم َك ِايرا ،أل َّ
َ
َ
ْ
كايـ ار= المسةةيح ييةرف أن السةةاية أتةةت وال وقةت للكةةالم الك يةر ،لقةةد نت ةى وقةةت التيلةيم بةةالك ارزة وأتةى وقةةت اليمةةل
بالبةةداء .أتةةى وقةةت الد ةراع مة رصةةيو هةةاا اليةةالم الةةاي سةةيأتي بيةةد دقةةاصق م ة اةل مةةن حةةرا م ضةةده لةةي جم يليةةه

بةةأكبر وأ ةةرس هجمةةة .رئــيس هــذا العــالم= (لةةو )1-::1نجةةد فيةةه نبةةو المب ةةوم ،وأسةةماه بةةولو الرسةةو لةةه هةةاا
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الدهر (1كو )1-0:1أي لةه هةاا الزمةان أو اليةالم ( ارجة أي ةاً أف )01:1والشةيطان قةوي وقوتةه فةي القتةل وفةى
خطايا هاا اليالم التى يتاجر ب ةا ،أمةا مسةيحنا فقوتةه فةي الحيةاة .الشةيطان قوتةه فةي الكةاب وال.ةش والمسةيح قوتةه

في الحق (يو + 00:01مت + 14:01أع + 01:11أف .)01:1هو رئيس هذا العالم فبى يده أن ييطى تابييه

من ملاات وخطايا اليالم وب ا يستيبدهم ،اما قا للسيد "أيطي ال هاه  ..ولكن خر وأسجد لى"  .ليس له في

شــا= كةةل نسةةان خةةاط ،.للشةةيطان فيةةه ةة .هةةو ال طايةةا التةةي أيطةةى لةةه أن ييمل ةةا ،لةةال يطالةةب بموتةةه ثمن ةاً
لل طية .ولكن المسيح يقدم نبسه بورادته ثمناً ل طايا ليره (يو" )11:1من مةنكم يبوتنةي يلةى خطيةة"  .واةل مةن
هو ثابةت فةي المسةيح يسةتطي أن يقةو "الشةيطان لةيو لةه فةي ة . ".ومةن يقبةل مةن يةد الشةيطان خطايةا يدةبح
مديونا لةه  .فيةأتى الشةيطان لحمةة مبارقةة الةرو للجسةد ويطالةب بةال من  ،أال وهةو نبوسةنا يأخةاها ميةه للجحةيم .

لكن المسيح لحمة موته ذ هو بال خطية قبض هةو يليةه وقيةده بسلسةلة (ر  . ) 1، 0 :11ومةن هةو ثابةت فةى

المسيح اآلن حين تأتيه هاه الساية  ،تأتى له أم النور ( صالة ال.روب ) وتحمل نبسه المالصكة الى السماء .

ِ
آية (يو71 -:)71:10و ِ
هكـ َذا أَ ْفعـلُ .نقومـوا َنْن َ ِ
لك ْـن لِـي ْفهم اْلعـاَلم أَِنـي أ ِ
ـق ِم ْـن
ُح ُّ
اآلب َ
طل ْ
َ
اآلبَ ،وَك َمـا أ َْو َصـاني ُ
ـب َ
َُ
َ ََ َ ُ
ُ
ههَنا.
ُ
ةي ةة .لكننةي ألجةةل محبتةي لةة.ب وطةايتي لةةه ومحبتةي لكةةم أسةةلم
مة أننةةي لسةت مةةن اليةالم والشةةيطان لةيو لةةه ف َّ
يلي .ويرى الناس طايتي هاه فييرفون محبتي ل.ب ،فالطاية يالمة
نبسي للموت ،وسمحت للشيطان أن يأتي َّ
المحبة .لال فمن أجل أن رادة اآلب هي خال البشر من سلطان بلةيو ،فمةن أجةل تحقيةق خطةة اآلب سةمح

السيد المسيح إلبليو أن يدخل ميه في ميراة اأنه نسان يادي ،يأتي بليو ليقةبض يلةى روحةه .لكةن المسةيح

الاي بال خطية لم يستط بليو ميه يعاً بل قبض هو يلى بليو وقيده وأ ره ج ةا اًر .والحةظ أن المسةيح قةدم

نبسه للموت بورادته وليو للموت سلطان يليه .هو لم يمت م.لوباً من ضيف ،ف و له سلطان الحياة.
إني أحب اآلب:

وقيل "اآلب يحب اإلبن" (يو .)11::وقيل ين اإلبن أنه المحبوب (أف .)1:0ف ي ذاً محبة متبادلة .ولكن هاا
الكالم ال يب م يلى المستوى البشري ،أي اما يحب نسان نساناً دخر .بل هو تيبير ين الوحدة بين اآلب
واإلبن ،ولكن بل.ة المحبة التي هي طبيية هللا ،فاهلل محبة (0يو)1:1

وتيبير هللا محبة يينى أن هللا نب محبة ،تنب منه المحبةة .فقولنةا اآلب يحةب اإلبةن هةاا يسةاوي اآلب فةي اإلبةن.

وقولنا اإلبن يحب اآلب ف اا يساوي اإلبن في اآلب .فالمحبة التي تنب من اآلب تدب في اإلبن ،والمحبة التةي

من اإلبن تدب في اآلب.

وكما أوصاني اآلب هكذا أفعل:
دليةةل المحبةةة هةةو الطايةةة .والمسةةيح دليةةل طايتةةه أنةةه أطةةاع حتةةى المةةوت ،مةةوت الدةةليب (فةةي .)1:1ولكةةن م ةرة

أخرى ،فالمينى ليو مبا ةر هوةاا .لكةن ألن اآلب واإلبةن واحةد (يةو .)01:01ومشةيعت ما واحةدة .ذاً هنةاك تبةاق
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أزلةي يلةةى أن يقةةوم اإلبةن بيملةةه البةةداصي .وقولةه أوصةةاني اآلب يينةةي أن اآلب يريةد وأنةةا أنبةةا .فةاآلب يريةةد واإلبةةن
والرو القدس هما أقنومي التنبيا .وب اا تكون طاية المسيح ل.ب يالمة وحدة بالحب بينه وبين اآلب .
نقوموا ننطلق من ههنا:

حةين تةةأتي مبا ةرة بيةةد كمـا أوصــاني اآلب هكــذا أفعــل ف ةي تشةةير لشةدة

ةةتياق المسةيح لتنبيةةا رادة اآلب ،ولشةةدة

 ):-1:11لترى وق المسيح لبداء البشر.

تياقه هو أي اً في تنبيا البداء لي لص البشر .راج (
نقوموا ننطلق من ههنا= هو اان ييلةم أن أيةدا ه سةتيدوا لةه ،فلةم ينتمةر أن يةأتي ليةه المةوت ،بةل قةام هةو ذاهبةاً
ليةةه فةةي ةةجاية وبمحةةض رادتةةه .قول ةه هةةاا يينةةي هيةةا نواجةةه الدةةليب .ألةةيو يملةةه أن ييلةةن حةةب اآلب وينبةةا

وصيته ف و ي رج طوايية وبمحض رادته ليواجه الدةليب والمةوت .بةل قول ُةه هةاا لتالميةاه يينةي أنكةم سةتتبيونني
يوماً لى الدليب فال ت ابوا .هاا القو هو تيليق يلةى أنةه ينبةا وصةية اآلب كمـا أوصـاني اآلب .وهةاه اليبةارة

تيني لالباً أن ةم خرجةوا مةن اليليةة حيةث لسةل أقةدام م وق َّةدم ل ةم جسةده ودمةه فةي اليشةاء السةري .ولالبةاً نطلقةوا
لى ال يول حيث فاه السيد بتياليمه الواردة فةي (

 )01-0:وبيةد ذلة صةلى صةالته الشةبايية (

 )01وبيةد

ذل نسم أنه خرج م تالميةاه لةى يبةر وادي قةدرون ( )0:01ووادي قةدرون هةاا هةو وادي يبدةل بةين ال يوةل
وجبةةل الزيتةةون حيةةث بسةةتان ج سةةيماني .وهنةةاك مةةن يقةةو أن تيةةاليم (

(

 )01في ال يول .واآلية األولى في (

 )01-0:اانةةت فةةي الطريةةق .والدةةالة

 )0:يحدث م في ا المسةيح أنةه هةو الكرمةة الحقيقيةة ويقةو المبسةرون

أن المسيح رأى ارمة في الطريق فأ ار ل ا وقا أنا هو الكرمة الحقيقية .أما أصحاب الرأي األو الةاين يقولةون

أن تيةةاليم (

 )01-0:اانةةت فةةي ال يوةةل فيقولةةون أن الكرمةةة المقدةةودة هةةي ارمةةة ذهبيةةة مجسةةمة يلةةى أب ةواب

ال يول (فالكرمة اانت ترمز إلسراصيل) .يموماً فالمقدةود سةتيارة مةن واقة مةا يرونةه بييةون م .والمسةيح يسةتيمل
ما نراه بييوننا ليحدثنا ين طريقه (م ل الزارع والدياد والحقو  )..والمسيح ختار الكرمةة ألن ةم منةا دقةاصق ةربوا

من يدير الكرمةة أي دم المسةيح الةاي ييطةي م حيةاة فيوونةوا أي ةاء حيةة فةي ارمةة المسةيح .والكرمةة قيلةت أوالً

ين سراصيل ولكن قيل أن ا أيطت ثم اًر رديعاً ( ر+11-10:1

 +1-0::مز +04-1:11مت.)11-10:10

وال تط يرات الناموس لن تبيد في تط يرهةا ثانيةة فكةان البةد أن تقطة وي.ةرس هللا ارمةة أخةرى جديةدة هةي جسةد

المسيح السري فنحن أي ا ه من لحمه ومن يمامه .ونحن نولد بالميمودية لنكون ألدان في الكرمة ويديرها

أي دمه يسري فينا وحينما نحبظ الوصايا ن بت في الكرمة.
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(إنجيل يوحنا)(اإلصحاح الخامس عشر)

عودة للجدول

اإلصحاح الخامس عشر
1
ِِ
ِ
امُ 2 .ك ُّل ُغ ْص ٍن ِف َّي الَ َيأ ِْتي ِب َا َم ٍر َيْن ِز ُع ُهَ ،وُك ُّل َما
اآليات (يو« " -:)21-1:11أََنا اْل َكْرَم ُة اْل َحقيقَّي ُة َوأَبي اْل َكَّر ُ
0
7
ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
يك ْمَ .ك َما
اء لِ َسَب ِب اْل َكالَمِ َّال ِذي َكَّل ْم ُت ُك ْم ِب ِه .اُ ْثُب ُتوا ِف َّي َوأََنا ِف ُ
َيأْتي ِب َا َم ٍر ُيَنقيه لَيأْت َي ِب َا َم ٍر أَ ْك َاَر .أَْن ُت ُم َ
اآلن أَْنقَي ُ
ِ
َن َيأ ِْتي ِب َا َم ٍر ِم ْن َذ ِات ِه ِإ ْن َل ْم َي ْاُب ْ ِفي اْل َكْرَم ِةَ ،كذلِ َك أَْن ُت ْم أَْيضا ِإ ْن َل ْم َت ْاُب ُتوا ِف َّي1 .أََنا
أ َّ
َن اْل ُغ ْص َن الَ َي ْقدُر أ ْ
َ
اْل َكرم ُة وأَْنتم األَ ْغصانَّ .ال ِذي ي ْاب ِفي وأََنا ِف ِ
ِ
َن َت ْف َعُلوا َشْيئا.
يه ه َذا َيأ ِْتي ِب َا َم ٍر َك ِا ٍ
ير ،أل ََّن ُك ْم ِبُدوِني الَ َت ْقدُرو َن أ ْ
َ ُ
َ ُ ُ َّ َ
ْ َ َ ُُ
2
6
ف َوَي ْجم ُعوَن ُه َوَي ْطَر ُحوَن ُه ِفي َّ
قِ .إ ْن َثَب ُّت ْم ِف َّي
َحٌد الَ َي ْاُب ُ ِف َّي ُي ْطَر ُح َخ ِارجا َكاْل ُغ ْص ِنَ ،فَي ِج ُّ
الن ِارَ ،فَي ْح َت ِر ُ
ِإ ْن َك َ
ان أ َ
َ
1
ير َف َت ُكوُنو َن َتالَ ِم ِ
يذي.
َن َتأ ُْتوا ِب َا َم ٍر َك ِا ٍ
َوَثَب َ َكالَ ِمي ِف ُ
َّد أَِبي :أ ْ
يدو َن َفَي ُكو ُن َل ُك ْمِ .به َذا َي َت َمجُ
يك ْم َت ْطُلُبو َن َما ُت ِر ُ
َ 1كما أ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ14
اي َت ْاُب ُتو َن ِفي َم َحَّب ِتيَ ،ك َما أَِني أََنا
اآلب َكذل َك أ ْ
َ َ
َحَّبني ُ
َحَبْب ُت ُك ْم أََنا .اُ ْثُب ُتوا في َم َحَّبتي .إ ْن َحف ْظ ُت ْم َو َص َاي َ
يكم وي ْكمل َفرح ُكمِ «12 .
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ َّ 11
ِ
ِ
هذ ِه ِهي
َنق ْد َحف ْظ ُ َو َص َايا أَبي َوأَ ْثُب ُ في َم َحَّبتهَ .كل ْم ُت ُك ْم به َذا ل َك ْي َي ْاُب َ َفَرحي ف ُ ْ َ ُ َ َ َ ُ ْ
َ
17
ِ
َج ِل
َع َ
ظ ُم ِم ْن ه َذا :أ ْ
َو ِصَّيتي أ ْ
َحٌد َن ْف َس ُه أل ْ
َح ٍد ُح ٌّب أ ْ
َن ُت ِحُّبوا َب ْع ُض ُك ْم َب ْعضا َك َما أ ْ
َن َي َض َا أ َ
س أل َ
َحَبْب ُت ُك ْمَ .لْي َ
ِ 11
َحَّب ِائي ِإ ْن َفعْل ُتم ما أ ِ
َحَّب ِائ ِه10 .أَْن ُتم أ ِ
أِ
َن اْل َعْب َد الَ َي ْعَل ُم َما َي ْع َم ُل َسِيُد ُه،
يك ْم َع ِبيدا ،أل َّ
ُس ِم ُ
ُوص ُ
َع ُ
يك ْم ِبه .الَ أ ُ
ود أ َ
ْ
َ ْ َ
16
ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
اخ َتْرُت ُك ْمَ ،وأَ َنق ْم ُت ُك ْم
اخ َتْرُت ُموِني َب ْل أََنا ْ
س أَْن ُت ُم ْ
اء ألَني أ ْ
َعَل ْم ُت ُك ْم ِب ُك ِل َما َسم ْع ُت ُه م ْن أَِبيَ .لْي َ
لكني َنق ْد َس َّمْي ُت ُك ْم أَحَّب َ
ِ
طَلب ُتم ِباس ِميِ 12 .به َذا أ ِ
ِ
ِ
ِ
يك ْم َح َّتى ُت ِحُّبوا َب ْع ُض ُك ْم
ُوص ُ
اآلب ُك َّل َما َ ْ ْ ْ
وم َث َمُرُك ْم ،ل َك ْي ُي ْعطَي ُك ُم ُ
ل َت ْذ َهُبوا َوَت ْأ ُتوا ب َا َم ٍرَ ،وَيُد َ
11
11
ِ
ِ
ِ
ان اْل َعاَل ُم ُي ِح ُّب
اعَل ُموا أََّن ُه َنق ْد أَْب َغ َضني َنقْبَل ُك ْمَ .ل ْو ُكْن ُت ْم م َن اْل َعاَلمِ َل َك َ
ان اْل َعاَل ُم ُيْبغ ُض ُك ْم َف ْ
َب ْعضاِ« .إ ْن َك َ
اص َته .و ِ
اخ َتْرُت ُك ْم ِم َن اْل َعاَلمِ ،لِذلِ َك ُيْب ِغ ُض ُك ُم اْل َعاَل ُم24 .اُ ْذ ُكُروا اْل َكالَ َم َّال ِذي
لك ْن أل ََّن ُك ْم َل ْس ُت ْم ِم َن اْل َعاَلمَِ ،ب ْل أََنا ْ
َخ َّ ُ َ
ظوا َكالَ ِمي
ِن َكاُنوا َنق ْد َح ِف ُ
ط َهُدوِني َف َسَي ْض َ
اض َ
َع َ
ظ َم ِم ْن َسِي ِد ِهِ .إ ْن َكاُنوا َنق ِد ْ
ط ِهُدوَن ُك ْمَ ،وإ ْ
س َعْبٌد أ ْ
ُنقْل ُت ُه َل ُك ْمَ :لْي َ
ظو َن َكالَم ُكمِ 21 .
لكَّن ُهم ِإَّنما َي ْف َعُلو َن ِب ُكم ه َذا ُكَّل ُه ِم ْن أ ْ ِ
اس ِمي ،أل ََّن ُه ْم الَ َي ْع ِرُفو َن َّال ِذي أَْر َسَل ِنيَ22 .ل ْو
َف َسَي ْح َف ُ
َجل ْ
ْ
َ ْ
ْ َ
27
ض
َك ْن َنق ْد ِجْئ ُ َوَكَّل ْم ُت ُه ْمَ ،ل ْم َت ُك ْن َل ُه ْم َخ ِطَّيةٌَ ،وأ َّ
س َل ُه ْم ُع ْذٌر ِفي َخ ِطَّي ِت ِه ْم .اََّل ِذي ُيْب ِغ ُض ِني ُيْب ِغ ُ
َل ْم أ ُ
َما َ
اآلن َفَلْي َ
20
ِ
اآلن َفَق ْد َأر َْوا
َحٌد َغْيرِيَ ،ل ْم َت ُك ْن َل ُه ْم َخ ِطَّيةٌَ ،وأ َّ
أَِبي أَْيضاَ .ل ْو َل ْم أ ُ
َما َ
َك ْن َنق ْد َعمْل ُ َبْيَن ُه ْم أ ْ
َع َماال َل ْم َي ْع َمْل َها أ َ
ِ
ِ
ِ ِ 21
وب ُة ِفي َنام ِ
وس ِه ْمِ :إَّن ُه ْم أَْب َغ ُضوِني ِبالَ َسَب ٍب" .
َوأَْب َغ ُضوِني أََنا َوأَِبي .لك ْن ل َك ْي َتت َّم اْل َكل َم ُة اْل َم ْك ُت َ
ُ
1
ِِ
ِ
ام.
آية (يو« -:)1:11أََنا اْل َكْرَم ُة اْل َحقيقَّي ُة َوأَبي اْل َكَّر ُ
بتداء من هاا اإلصحا يتكلم المسيح وحده والتالميا يسميون .الكرمة الحقيقية= هاه في مقابل الكرمة التي لةم

ت بت وهي سراصيل (مةز +00-1:11أ  .)1-0::والكرمـة هةي تيبيةر يةن الكنيسةة جسةد المسةيح (أ -1:11

 .):وحقيقيــة تينةةى ل.ويةةا ال ابتةةة التةةى التت.يةةر و ال تبسةةد وال تةةزو  .لكةةن س ةراصيل ليسةةت حقيقيةةة ألن ةةا فسةةدت
و نت ت وتشبيه الكنيسة بالكرمةة ،ألن الكرمةة تيطةي ال مةر رمةز البةر والكنيسةة ب مرهةا تبةر هللا .والمسةيح تجسةد
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ليوحدنا فيه ليقةدمنا لة.ب اجسةده الحةى وهةاا مةا يبةر اآلب الكـرام صةاحب الكرمةة  .اآلب أراد أن تكةون الكنيسةة
كرمة تبرحه  ،فأرسل بنه متجسدا لياسو هاه الكرمة .
المسيح هنا يتحد

ين تحاده بتالمياه وانيسته وأنه اوتحةاد الكرمةة باأللدةان .ف ةو تحةاد وثيةق ،فةاإلبن صةار

يحمةةل المةةامنين الةةاين ثبت ةوا فيةةه ييطةةي م جسةةده ودمةةه طيام ةاً و ةراباً ايدةةارة تجيةةل الكرمةةة حيةةة .ورف ة يةةن م
خطايةةاهم التةةى اانةةت سةةببا فةةى مةةوت م الةةاى أحةةزن قلةةب اآلب  ،جةةاء االبةةن ليييةةد ل ةةم الحيةةاة و ليقةةدم م هلل اآلب

الكةرام ليبةةر ب ةةم .هةةاه الكرمةةة قةةا ين ةةا داود( ..مةةز( )04-01:11نبةةوة ربطةةت بةةين الكرمةةة و صةةالح ا واإلبةةن)
وقا ين ا بولو الرسو ( ..أف .)10-01:0فاهلل اآلب هو الاي يديونا لميرفته و لى ميراثه وقدرته وقوته وهو

ال ةةاي أق ةةام المس ةةيح أرسة ةاً ل ةةاه الكرم ةةة وه ةةو ي ب ةةت األي ةةاء حس ةةب يم ةةل ةةدة قوت ةةه ف ةةي المس ةةيح (ي ةةو+01:01

يةةو .)11 ،01:1واليمةةل قطيةاً هةةو يمةةل مشةةترك بةةين اآلب واإلبةةن (يةةو .)1:01ف نةةا اإلنسةةان يتحةةد بالمسةةيح بسةةر
ل ي هو الميمودية ليدير ي واً حياً في المسيح يلى مسةتوى ال.دةن فةي الكرمةة .واآلب هةو الةاي أرسةل بنةه

ليوون سبب حياة للمامنين أبي الكرام= المسيح بسبب نسانيته تحةد بالكرمةة أمةا اآلب ف ةو متميةز ين ةا .اآلب

هةةو حةةارس هةةاا اإلتحةةاد وال بةةوت  ،ف ةةو الةةاي يريةةده ليوةةون هنةةاك حيةةاة للكنيسةةة الكرمةةة .وهةةاه الكرمةةة حقيقيةةة ل ةةا
صبة البقاء وال لود ويدم الت.يير والبساد اما حد

للكرمة الي ودية .هاه الكرمة الجديدة (الكنيسة) بةدأت ب.دةن

(المسيح) (أ  )0:00ويتبرع منه ألدان ا يرة (المامنين الميمدين) ليوونوا الكرمة.

آية (يوُ 2 -:)2:11ك ُّل ُغص ٍن ِفي الَ يأ ِْتي ِب َام ٍر يْن ِزعه ،وُك ُّل ما يأ ِْتي ِب َام ٍر يَن ِق ِ
يه لَِيأ ِْتي ِب َا َم ٍر أَ ْك َاَر.
َ ُ
َ َ ُُ َ َ َ
َّ َ
ْ
َ
ال مةةار هةةي اإليمةةان والرجةةاء والمحبةةة والشة ادة للمسةةيح وثمةةار الةةرو القةةدس فينةةا (لةةل )10-11::وأيمةةا حسةةنة
تمجد هللا وتنب اآلخرين .واآلب ينزع ال.دن يديم ال مر (أ  .)1-0::فةاآلب يطلةب ال مةر ويلةى أسةاس ال مةر

يتيامل م األلدان .وهو ينزع ال.دةن يةديم ال مةر ألنةه ييطةل نمةو الكرمةة ف ةو يأخةا مةن يدةير الكرمةة دون
فاصدة بل يحرم ال.دن الم مر ،وهاا اما قا الرب "ان اةل مةن لةه ييطةى فيةزداد ومةن لةيو لةه فالةاي ينةده ياخةا

منةةه" (مةةت . )14 : 1:ومةةا يةةأتي ب مةةر ينقيةةه يلةةى المسةةتوى الروحةةي مةةن اةةل نجاسةةة و ة وة بالتجةةارب .فالتنقيةةة
تأديب .أو ينقيه بالكلمة ف ي سيف ذو حدين .وهاا ما نةراه فةي ةواة بةولو الرسةو  .ذاً فةاهلل ال يريةد ثمة اًر وابةى

في= فال يمون فدةل المةامنين يةن المسةيح (أف .)01::بةل ن ةرط حياتنةا هةو
بل يريد ثمر ا ير .كل غصن َّ
تحادنا بالمسيح .وطاية الوصية ت بتنا فى الكرمة فنستمر أحياء.
7
ِ
اء لِ َسَب ِب اْل َكالَمِ َّال ِذي َكَّل ْم ُت ُك ْم ِب ِه.
آية (يو -:)7:11أَْن ُت ُم َ
اآلن أَْنقَي ُ
حتى ال يتساء التالميا هل نحن من األلدان التي تقط أو التي تنقى قا ل ةم الةرب أنـتم اآلن أنقيـاء= أي

أن المسةيح يةراهم م مةرين ،ف ةو أتةم يملةه مي ةم بتياليمةةه والمتةه الحيةة الباحدةة والبانيةة والمبوتةة والميزيةة والتةةي
تستيلن الحق اإلل ي .وهاا الكالم قيل بيد خروج ي وذا .ونالحظ أن المسيح بوالمه ينقي وفي اآلية السابقة نجةد

اآلب ينق ةةي بالتج ةةارب النافي ةةة .والم ةةة المس ةةيح س ةةيف ذو ح ةةدين ،بح ةةدها األو تنق ةةي وتق ةةدس فتحي ةةي واأن ةةا َتل ة ِةد

313

األناجيل – أنجيل يوحنا(اإلصحاح الخامس عشر)

اإلنسان من جديد (0بع )10:0وبحدها ال اني تدين (يو )11:01 +11::فون لم تأتي المة هللا ب مةر تكةون هةاه

الكلمة للدينونة (ر  +01 ،01:1يةب )01:1والمةا ن ةتم بولمةة هللا فةي حياتنةا نةزداد نقةاوة .فكلمةة هللا حيةة وفيالةة
ول ا قوة يلى التنقية .لال فالكنيسة تندح الشيب بيدم التناو لمةن لةم يسةم اإلنجيةل .فكلمةات اإلنجيةل تيطةي

نقاوة يحتاج ا المتناو  .بسـبب الكـالم= كةل تيةاليم الةرب ل ةم لكةن سةتمرار النقةاوة متوقةف يلةى ةرات م ميةه أي
ستمرار ثبات م في المسيح.
َن َيـأ ِْتي ِب َا َمـ ٍـر ِمـ ْـن َذ ِاتـ ِـه ِإ ْن َلـ ْـم َي ْاُبـ ْ ِفــي
َن اْل ُغ ْصـ َـن الَ َي ْقـ ِـدُر أ
ـي َوأََنــا ِفـ
آيــة (يــو0 -:)0:11اُ ْثُب ُتـوا ِفـ
ـيك ْمَ .ك َمــا أ َّ
ُ
ْ
َّ
َ
اْل َكْرَم ِةَ ،كذلِ َك أَْن ُت ْم أَْيضا ِإ ْن َل ْم َت ْاُب ُتوا ِف َّي
آدم
آدم

حواء
األوالد

آدم

المسيح

كل الخليقة

الشعب المسيحي

كل منا
ٌ
"في المسيح"

في = هللا خلق ددم .ومن جنب ددم خلقت حواء .واألوالد هم جزء من ددم وجزء من حواء .لال فال ليقة
اثبتوا َّ
كل ا اآلن هي أجزاء من ددم ولكن ا خليقة ميتة ف دم رأس ا ميت .جاء المسيح ُلي َكون جسد س
ثان حى هو رأسه
والنا ينتمي ل اا الجسد بالميمودية .ويوون في المسيح.

وأنا فيكم= المسيح مات وقام .وأنا أموت م المسيح وأقوم متحداً به في الميمودية (رو ):-0:1وحين أتحد به
في"
تكون لي حياته "لي الحياة هي المسيح" (في" )10:0م المسيح صلبت فأحيا ال أنا بل المسيح يحيا َّ

(لل )11:1وحين تكون لي الحياة هي المسيح ف و يست دم أي اصي ا الت بر (رو )00:1و ذا انت ثابتاً في
المسيح .ولي حياة المسيح فأنا لدن م مر.

في تيطيني قوة ألثبت في المسيح وأثمر وهاا ينطبق يلى م ا الكرمة
وحياة المسيح َّ
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فكل

غصن هو

في الكرمة

واليدارة الحياة تسرى

إثبتوا في.

في كل غصن = وأنا فيكم.

المسيح أيطانا جسده ودمه لن بت فيه ،ومن يتناو بوستحقاق (في حالة توبة صةادقة) ي بةت فيةه .ومةن ي بةت فيةه

يقدسه وييطيةه حيةاة ويوةون لةه ثمةر .فال.دةن ال يموةن أن يةأتي ب مةر ن لةم يوةن ثابتةاً فةي الكرمةة .ذاً فلنلتدةق

باهلل ال أيام حياتنا .والمسيح هو منب ال مر والرو القدس هو الاي يوصل ثمر بر المسيح (0يةو )11:1أي أن

فـي= وصةية مةن المسةيح لنةا وهةو ييطةي مة وصةاياه
الرو القدس (المسحة) ييلمنا أن ن بت في المسةيح .اثبتـوا َّ
قوة للتنبيا .وأنا فيكم= هاه تيني قبلوا ثبوتي فيوم ،أي يلينا أن نبتح قلوبنةا ليةدخل ا المسةيح لييمةل (أف-01:0
 .)01وثبةةوت المةةامن فةةي المسةةيح ةةرط الزم ل بةةوت المسةةيح فةةي المةةامن .وثبةةوت المسةةيح فةةي المةةامن هةةو نتيجةةة
طبييية ل بوت المامن في المسيح .مةن ي بةت فةي المسةيح بأيمالةه وتوبتةه ومحبتةه ي بةت فيةه المسةيح ،بةأن يمنحةه
نيمته ويمأله من روحه .ومينى اآلية أن المسيح يقو يطوني البرصة ألثبت فيوم .فال بةات فةي المسةيح يسةتلزم
 ]0يمل المسيح  ]1رادة اإلنسان.

 ]0ماتة اإلنسان لش وات جسده (رو1 + 00 : 1كو )01 : 1فكلما مات نسةاننا اليتيةق ،المةا ثبتةت فينةا حيةاة
المسيح  .والحظ أن قيامة المسيح اانت بوتحاد حياته األبدية بجسده الماصت .
آية (يو1 -:)1:11أََنا اْل َكرم ُة وأَْنتم األَ ْغصانَّ .ال ِذي ي ْابـ ِفـي وأََنـا ِف ِ
يـر ،أل ََّن ُك ْـم ِب ُـدوِني الَ
يـه هـ َذا َيـأ ِْتي ِب َا َم ٍـر َك ِا ٍ
َ ُ
َ ُ ُ َّ َ
ْ َ َ ُُ
ِ
َن َت ْف َعُلوا َشْيئا.
َت ْقدُرو َن أ ْ
الةةرب يشةةير أنةةه مدةةدر الحيةةاة الحقيقيةةة ،نسةةتمدها منةةه بدةةبة ثابتةةة ونسةةتمد منةةه اياننةةا ،وبةةال نحقةةق تةةدبير هللا

فيوةةون لنةةا ثمةةار .ولةةنالحظ أننةةا ال يموةةن بدونةةه أن نبيةةل ةة .فةةال مر هةةو مةةن س ة اء الكرمةةة ولةةيو مةةن صةةن

ال.دن بدوني ال تقدرون أن تفعلوا شيئا وأي اً يلينا أال نمن أننا ضيباء لير قادرين فمن ي بت فيه ال ييود
ضييباً "أستطي ال  .في المسيح الاي يقويني" (فى . )00 : 1وال يمل خارج ال بات فيه ال قيمة له .ايةف
ن بةةت فةةي المسةةيح  ]0النقةةاوة (فبةةدون القداسةةة ال يةةرى أحةةد الةةرب يةةب ]1 )01:01ممارسةةة األس ةرار  ]0د ارسةةة

كلمةةة هللا بوسةةتمرار  ]1ج ةةادي (أ) سةةلبي (نمةةوت يةةن ال طيةةة رو( )00:1ب) يجةةابي (صةةالة  /صةةيام]: )..

قبو الدليب .ب اا ن بت فةي الكرمةة وندةير ألدةاناً حيةة تسةرى في ةا يدةارة الكرمةة (حيةاة المسةيح) .وال.دةن
الحي يوون له ثمار.
6
ِ
ـه ِفـي َّ
النـ ِ
ـار،
ـي ُي ْط َـر ُح َخ ِارجـا َكاْل ُغ ْص ِـنَ ،فَي ِج ُّ
َح ٌـد الَ َي ْاُبـ ُ ف َّ
ـه َوَي ْطَر ُحوَن ُ
ـف َوَي ْج َم ُعوَن ُ
آيـة (يـوِ -:)6:11إ ْن َك َ
ـان أ َ
ق.
َفَي ْح َت ِر ُ

هنا ناار م يف لمن هو لير ثابت فةي الكرمةة ،ف ةاا سينبدةل ين ةا فيجةف .مةن لةيو لةه ثمةار سةيقط ويحةرق

(ربما أ ار المسيح لى بيض األلدان التي قطيوها ستيداداً لحرق ا) (ال.دن الاي يقط مةن الكرمةة ال فاصةدة
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لةةه طالقةاً لةةال يحرقونةةه ،ف.دةةن الكرمةةة ضةةييف جةةداً ال يدةةلح لشةة ..وال.دةةن م مةةا اةةان جمةةا أو ارقةةه ،ن لةةم
يوةةن لةةه ثمةةار يقطيونةةه (األوراق هنةةا

ةةارة للبةةر الةةااتي م ةةل ةةجرة التةةين التةةي لين ةةا المسةةيح) .ولكةةن متةةى يجةةف

ال.دةن؟ هةاا يحةد ن ُوج َةد حةاجز فلينةي يمنة وصةةو اليدةارة ،وهةاا الحةاجز هةو ال طيةة التةي تيةيش فينةةا أو
حو نيمة هللا التي فيه لى مجد دنيوي .والمالصكة هم الاين يجميون ويطرحون في النار.
من َّ
2
يدو َن َفَي ُكو ُن َل ُك ْم.
آية (يوِ -:)2:11إ ْن َثَب ُّت ْم ِف َّي َوَثَب َ َكالَ ِمي ِف ُ
يك ْم َت ْطُلُبو َن َما ُت ِر ُ
هةةاه يوةةو اآليةةة السةةابقة ،هنةةا نةةرى براةةات ال بةةات فةةي المسةةيح أي سةةتجابة الدةةالة .هنةةا نةةرى الويةةد ال مةةين لمةةن

ي بت في الكرمة .وثب كالمي فيكم= هنا نرى المسيح ي

االمه موان

ده .فنرى ايف ن بت فةي المسةيح

وهاا بأن ن بت في االمه .وهاا ييني تدديق ويد المسيح بوةل مةا أوتينةا مةن رادة وفكةر وقلةب .وطايةة المسةيح
م ما حد

حتى االستش اد .هنا فاهلل يستجيب لنا م ما طلبنا .وهللا يستجيب ب ال

طرق  ]0فو اًر  ]1فةي مةلء

الزمةةان (بيةةد مةةدة أى فةةى الوقةةت المناسةةب)  ]0ال يسةةتجيب لةةو طلبةةي لةةيو لمدةةلحتي ف ةةو لةةم يسةةتجب لبةةولو

ورفةةض ةةباءه  ،ولكنةةه البةةد وأن يسةةتجيب .وأن يوةةون لنةةا الحاسةةة السةةميية الروحيةةة فنسةةتطي أن نميةةز صةةوته.
والمسةةيح ي اطبنةةا وسةةع اةةل أحةةدا

اليةةوم مةةن خةةال اةةل مةةا نسةةم ونةةرى .تطلبــون= ذا انةةا نسةةتطي أن نميةةز

صوته فحينعا لن نطلب ال ما هو حسةب رادتةه ومشةيعته (0يةو" )01::أطلبةوا أوالً ملكةوت هللا" (لةو .)00:01مـا
تريـدون= مةةن ثبةةت فةي المسةةيح تدةبح رادتةةه الحةرة حسةةب حريةةة البنةين ال اليبيةةد واإلبةن ال يطلةةب سةوى مةةا َيسة ِةر

أب ةةاه .ب ةةل س ةةيوون لم ةةن ي ب ةةت ف ةةي المس ةةيح تَماث ةةل ف ةةي اإلرادة والمسة ةرة مي ةةه (أف .)11:0ول ةةنالحظ أن خالص ةةة

ةي .ثب ـ كالمــي فــيكم= وصةةايا المسةةيح تدةةبح
المسةةيحية هةةي الحيةةاة م ة المسةةيح وفةةي المسةةيح وحيةةاة المسةةيح فة َّ
موتوبةةة داخةةل القلةةب ،فةةال نحتةةاج لمةةن ييلم ةةا لنةةا أو يوصةةينا ب ةةا أو يقنينةةا بتنبيةةاها ،بةةل ننبةةاها يةةن حةةب فةةي

المسيح ،وهاا يمل الرو القدس الاي ييلمنا ويةاارنا ويسةوب محبةة هللا فةي قلوبنةا .لكةن يوةون هةاا لمةن يتجةاوب
يجابياً م صوت الرو القدس وال يقاومه.

1
ير َف َت ُكوُنو َن َتالَ ِم ِ
يذي.
َن َتأ ُْتوا ِب َا َم ٍر َك ِا ٍ
َّد أَِبي :أ ْ
آية (يوِ -:)1:11به َذا َي َت َمجُ
ةي وثبةةوتكم فةةي االمةةي ،هةةاا ينشةة .سةةتجابة لدةةلواتكم اون ةةا تتبةةق م ة رادة اآلب
بهــذا= ب بةةوتي فةةيوم وثبةةوتكم فة َّ

السماوي .أن تأتوا بامر كاير فتكونـون تالميـذي= لقةد صةلب المسةيح ليةأتي ب مةر هةو يمةان البشةر (يةو)11:01
ويمل التالميا أن يوملوا يمل المسيح (مت .)04:11وال مةار الك يةرة تمجةد اآلب (0بةع + 4:0مةت )01::واةل

هةاا يحةد

فينا.

ن ثبتنةةا فةي اةةالم المسةيح أي صةدقناه ويشةةنا بةه المةةة المةة ،فيةرى النةةاس فينةا صةةورة للمسةيح ال ابةةت

في اآلية السابقة رأينا أن طاية االم المسيح رط لل بةات فيةه ،وفةي اآليةة اآلتيةة ومةا بيةدها نةرى أن المحبةة هةي

الشرط اآلخر.
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آية (يوَ 1 -:)1:11كما أ ِ
اآلب َكذلِ َك
َ َ
َحَّبني ُ
المحبةة التةي يطلب ةةا المسةيح أن تكةون فينةةا

َحَبْب ُت ُك ْم أََنا .اُ ْثُب ُتوا ِفي َم َحَّب ِتي.
أْ
ليسةت محبةة نتقاصيةةة ،أي نحةب مةن يةةروق لنةا ونكةره مةةن يورهنةا ،ف ةةاا

النةةوع مةةن الحةةب ينتمةةي لل ليقةةة اليتيقةةة" ..فاليشةةارون أي ةاً يبيلةةون هوةةاا" (مةةت .)11-10::أمةةا المحبةةة التةةي
يطلب ا المسيح أن تكون فينا هي محبة مطلقة أي للكل ..هلل أوالً ولكل نسةان ،لمةن يحبنةي ولمةن يورهنةي ..لةال

قا السيد "أحبوا أيداءكم "..المحبة هي لل الق وللم لوق (0يو)1::-11:1

والطبيي ة ةةة الجدي ة ةةدة ،طبيي ة ةةة المحب ة ةةة حد ة ةةلنا يلي ة ةةا بالميمودي ة ةةة ،وفي ة ةةا صة ة ةرنا خليق ة ةةة جدي ة ةةدة (رو+ 1-0:1

1كو .)01::والرب يطلب هنا قاصالً إثبتوا في محبتي= أي ما حدلتم يليه من طبيية جديدة ثبتوا في ا .وأهمية

ذل أن ن بت فيه هو ،وهو الةاي قةا يةن نبسةه "أنةا هةو القيامةة والحيةاة" (يةو .)1::00ذاً مةن ي بةت فةي المحبةة
ت بت فيه الحياة األبدية التي حدل يلي ا في الميمودية .وذل ألن المسيح حياة وهو أي اً محبة.

المسةيح حةين أراد أن يشةةر مقةدار محبتةةه للبشةر ةةب ا بمحبةة اآلب لةه وهةةاه محبةة أزليةةة أبديةة ال ن اصيةةة ألن هللا
محبةةة وهللا ليةةر متنةةاهي فاألصةةل فةةي المحبةةة هةةو محبةةة اآلب لإلبةةن .ومحبةةة اآلب لإلبةةن تينةةي وحةةدة اآلب م ة

اإلبن ،محبة اآلب تدب في اإلبن المحبوب .ذاً محبةة اآلب لإلبةن هةي تيبيةر دخةر لقةو المسةيح "أنةا فةي اآلب

في ولكن بل.ة المحبةة فةاهلل محبةة .فـاآلب واالبـن واحـد بالمحبـة  .ويلةى نبةو الةنمع أحبنةا المسةيح فصـار
واآلب َّ
في وأنا فيوم" أي نحن صرنا فيه وصارت حياته فينا .ولكن شرط هذا
فينا وصرنا فيه بالمحبة ،ولال قا " ثبتوا َّ

ةي لكةن بل.ةة المحبةة  ،وتينةي
الابات أن نحيا في محبة لال يقو هنا إثبتوا في محبتي .هو مساو لقوله ثبتوا ف َّ
أن من ي بت به يتاوق ويتلاذ بمحبته .وأن المحبة هي رط ل بةات المسةيح فينةا .والمسةيح أوصةل لنةا بمجيعةه فةي
الجسةد محبةة اآلب .هنةا يشةر المسةيح سةر ثبةات ال.دةةن (المةامن) فةي الكرمةة (المسةيح) وهةاا السةر هةو الحةةب.

فةةاآلب يحةةب اإلبةةن ،حةةب يتوحةةد فيةةه المحةةب بةةالمحبوب فيوونةةان ذاتةاً واحةةدة وايانةاً واحةةداً ،الحةةب هةةو سةةر الوحةةدة
القاصمة بين اآلب واإلبن .وهواا أحبنا المسيح حبةاً بلة مةن قوتةه أن يجيلنةا ميةه فةي تحةاد اامةل يحيةا فينةا ونحيةا
فيه وميه وبه وله .فحب المسيح لنا هو سر اإللتحام أو الوحدة التي جاء بن اإلنسان لياسس ا م بنةي اإلنسةان

لحسةةاب هللا (يةةو )10:01ومحبتةةه لنةةا قاصمةةة يلةةى أن هةةاا هةةو طبيةةه ف ةةو يحةةب اآلب  ،واآلب يحبةةه فةةاهلل محبةةة.
والرب يوصينا بالمحبة ،محبتنا له ومحبتنا لبي نا البيض (دية )01فالمحبة هةى وسةيلة تحادنةا بةه .لكةن السةاا

الموجةةه لنةةا هةةو هةةل نقبةةل هةةاه المحبةةة ونبادلةةه حب ةاً بحةةب وهةةل ن بةةت فةةي هةةاه المحبةةة .وفةةي (" )0::0:لكنةةي قةةد
سةةميتكم أحبةةاء ألنةةي أيلمةةتكم بوةةل مةةا سةةميته مةةن أبةةي" .هنةةا أيلمةةتكم ال تينةةي الميرفةةة والبلسةةبة بةةل هةةي توصةةيل

أس ةرار اآلب ومحبتةةه لنةةا .فةةاإلبن ال ةةا حةةين يةةاد لةةم يتيةةرف يلةةى أبيةةه يلةةى مسةةتوى البكةةر نمةةا يلةةى مسةةتوى
األح ان والقبالت (يو .)11:01محبة المسيح ل.ب هي محبة فاصقة للطبيية وألفكارنةا ولكةن المسةيح ييطينةا أن
نتاوق ا فنبر بأبوة اآلب لنةا .كـذلك أحببـتكم أنـا= المسةيح ظ ةرت محبتةه لنةا فةي بالةه نبسةه يلةى الدةليب .ولةوال
هاه المحبة ما انةا قةد ف منةا محبةة اآلب لإلبةن وال محبةة اإلبةن لنةا .والمسةيح بمحبتةه لنةا ض َّةمنا فةي بنوتةه الرفييةة

القدر والمجد (0يو )1-0:0وهنا نرى ما سنحدةل يليةه لةال يشةجينا أن إثبتـوا فـي محبتـي بةأن ندةدق ديوتةه

ونقبل ةةا ونسةةتمر في ةةا ونقةةيم فةةي محبةةة لةةه ولكةةل أحةةد (وهنةةا نةةرى خطةةورة أن ال نحةةب أيةةداءنا) ونبادلةةه حب ةاً بحةةب
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ويوون هاا بأن نحبظ وصاياه  .والما نكتشف محبته نحبه  .وهاا ما قاله بولو الرسو "محبة المسيح تحدرنا"
" +من يبدلني ين محبةة المسةيح" .ومةن يحبةظ وصةاياه يوتشةف أيماق ةا .الوصةية ال تشةر وال تبلسةف بةل تنبةا

بال فحص ومن ينباها يوتشف ميناها .ولةنالحظ أن اآلب واإلبةن همةا واحةد بسةبب المحبةة ،واإلبةن محبةة ،فكيةف

يتحد اإلبن بنا لو يشنا في اراهية .واإلبن حياة ،فون يشنا في اراهية نموت ،لال قيل "ب اا نيلم أننا نتقلنا من
الموت لى الحياة ألننا نحب اإلخوة  ...ال مةن يةب.ض أخةاه ف ةو قاتةل نبةو" (0يةو .)0:-01:0ومةن يحةب هللا

يحب اإلخوة (0يو.)10:1

مما سبق رأينا أن المحبة هى تيبير ين الوحدة بين اآلب واإلبن  ،وبين اإلبن وبيننا .وأي ا المة الميرفةة تشةير

لإلتحةةاد ارج ة تبسةةير اآلي ةةات (فةةي ( + )1 :0مةةت( + )11 :00يةةو )11 ::لت ةةرى أن المةةة ييةةرف فةةي الكت ةةاب
المقدس تينى الوحدة .

ونرى أن الوحدة بين اآلب واإلبن تم التيبير ين ا بيدة طرق في الكتاب المقدس :
 .0اآلب يحب اإلبن (يو .)11 ::واإلبن يحب اآلب (يو. )00 : 01

 .1ال أحد ييرف اآلب اال اإلبن وال أحد ييرف اإلبن اال اآلب (مت .)11 :00
 .0انا في اآلب واآلب فى (يو.)01 :01
 .1أنا واآلب واحد (يو.)01 :01

 .:من ردني فقد رأى اآلب (يو)4 :01
والميرفة ب اا المينى أى اإلتحاد ل ا ثالثة أنواع -:

 .0وحدة الهوتية( :مت( + )11 :00يو)0: :01

فاآلب ييرف اإلبن واإلبن ييرف اآلب

اآلب فى وأنا فى اآلب (يو)01 :01

 .1وحدة جسدية :ويرف ددم مرأته فحبلت وولدت قايين (ت  )0 :1وهى وحدة م مرة فلقد أثمرت بناً.
 .0وحدة بين المسيح واإلنسان  ( :يو( + )0 :01مت" )11 :00ومن أراد اإلبن أن ييلن له"

.

( +في .)1 :0وهاه الوحدة أثمرت حياة لجسدنا الماصت (يو +)0 :01هاه اآلية وفي ا نتحد بالمسيح بالمحبة

ذاً المحبة والميرفة االهما تيبير ين الوحدة .وراج تبسير دية (يو )11 ::في الجزء ال الث من اتب االناجيل

( +يو. )0 :01

عمل الروح القدس لتتم هذه الوحدة فى المسيح
حين نمتل .من الرو القدس ف و يحوي لنا ين المسيح (يو  )01 :01وحينعا سنيرفه وحين نيرفه سنحبه ،ألنه

يستحق المحبة  .لال فالميرفة والمحبة مرتبطان ،ونالحظ أن االهما يمل الرو القدس فينا -:
 .0يسوب محبة هللا في قلوبنا (رو):::

 .1ييطينا أن نيرف المسيح Know him
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ومن ييرف المسيح ويحبه سييرفه بمينى اإلتحاد به  ،فاإلتحاد يوون بالمحبة  .فالرو القدس هو الاى ي بتنا في

المسيح  .وأي ا الرو القدس يبوت (يو )1 :01وييين (رو )11 :1فنتنقى لنمل ثابتين في المسيح ،وهاا مينى
قو الكتاب "توبني فأتوب ألن أنت الرب ل ي" ( أر )01 :00وال هاا يبدأ باألسرار السبية التي هى يمل

الرو القدس .والرو القدس يسوب محبة هللا فى قلوبنا (رو . ): : :ومن ثمار الرو المحبة (لل. )11 : :
وبالمحبة ن بت فى المسيح .

ولال يسمى الميرون سر الت بيت .فالرو القدس ي بتنا في المسيح (1كو.)11 ،10 :0
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ14
ـايا أَِبـي َوأَ ْثُبـ ُ ِفـي
اي َت ْاُب ُتو َن في َم َحَّبتـيَ ،ك َمـا أَنـي أََنـا َنق ْـد َحف ْظـ ُ َو َص َ
آية (يو -:)14:11إ ْن َحف ْظ ُت ْم َو َص َاي َ
َم َحَّب ِت ِه.

هنةةا نةةرى ايةةف ن بةةت فةةي محبتةةه (ديةةة )4حفظــتم= س ة رتم يلةةى تنبيةةاها متشةةب ين بالويةةد .حفظ ـ وصــايا أبــي=
بالتجسةد والبةداء (فةي .)1-::1وبةةولو هنةا يطلةب أن نةةتيلم الطايةة امةا أطةاع المسةةيح نبسةه اآلب .وهوةاا أطةةاع
بولو نبسه و حتمل اآلالم (1كو .)11-10:00بل حتمل واة الجسد التي اان هللا ينقيه ب ا ليأتي ب مر أك ر.

إن حفظــتم وصــاياي تابتــون فــي محبتــي هةةاه خب ةرة يمليةةة ي تبرهةةا مةةن يحبةةظ الوصةةية  ،فمةةن يحبةةظ الوصةةية
سةةييرف حقيقةةة المسةةيح فيوةةون امةةن بنةةى بيتةةه يلةةى الد ة ر (مةةت ،)11 – 11 : 1ومةةن يةةرف المسةةيح حقيقةةة
سةةيحبه  ،ومةةن يحبةةه ي بةةت فيةةه (ديةةة  .)4ومةةن أحةةب اإلبةةن بحبةةظ وصةةاياه يشةةير بمحبةةة اآلب وهةةاه المحبةةة ال

توص ةةف ( )11:01وأه ةةم وص ةةية للمس ةةيح ه ةةي المحب ةةة (دي ةةة .)01يمومة ةاً م ةةن يحب ةةظ وص ةةايا المس ةةيح حت ةةى ول ةةو
بالت.دب (ف اا هو الج اد) يبدأ في الحب .وباإلصرار يلى حبظ الوصايا يشتيل الحةب فةي داخةل القلةب في بةت

اإلنسان في المحبة لدرجة أن ي حي ويبا  .وهاه هي المحبة الكاملة التي تطر ال وف لى خارج .ومةن يحةب

محبةةة ااملةةة يوةةون مسةةتيداً لقبةةو أي ألةةم مةةن أجةةل الةةاي مةةات ألجلنةةا .حبةةظ الوصةةية هةةو سةةلوك فةةي النةةور ،ذاً
م البة الوصية هو سلوك في الملمة .والمسيح نور .وال راة للنةور مة الملمةة .ومةن ي.دةب نبسةه يلةى حبةظ

الوصية ي بت فةي المسةيح .ومةن ي بةت فةي المسةيح يوتشةف محبتةه .ومةن يوتشةف محبتةه يبةدأ يطية الوصةية يةن
حب وليو ين ت.دب .وهواا يتنامي داخل اإلنسان حبةظ الوصةية وال بةوت فةي محبةة المسةيح .أمةا يةن اليالقةة
بين المسةيح واآلب ،فألن مةا واحةد ومشةيعت ما واحةدة .فونةه مةن المسةتحيل أن ي ةالف المسةيح رادة اآلب ،وبالتةالي

ف و ثابت في محبته وبولو الاي نبا وصايا المسيح ةير ب ةاا ال بةات فةي محبتةه فقةا "محبةة المسةيح تحدةرنا"

(1كو )01::إن حفظتم وصاياي= التي يسميوم ياها الرو القدس .تابتون في محبتي= يزداد نسةواب المحبةة
هلل في داخلنا من الرو القدس (رو.):::

حفظـ وصــايا ابــي

اآلب واالبةةن واحةةد بالمحبةةة ،ومشةةيعت ما و رادت مةةا واحةةدة  .ولكةةن اآلب يريةةد واالبةةن والةةرو

همةةا أقنةةومى التنبيةةا  .فتدةةبح طايةةة االبةةن لةة.ب هةةي تنبيةةا مةةا يريةةده اآلب  ،أي مةةا يريةةده االبةةن أي ةةا  .فةةاإلبن
يطي ألنه واحد م اآلب و رادت ما واحدة  ،أما نحن بطايتنا ن بت فى اإلبن  ،واإلبن يحملنا لى ح ن اآلب .
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11
يك ْم َوُي ْك َم َل َفَر ُح ُك ْم.
آية (يوَ -:)11:11كَّل ْم ُت ُك ْم ِبه َذا لِ َك ْي َي ْاُب َ َفَر ِحي ِف ُ
كلمتكم بهذا= بهـذا= هةو سةر الكرمةة الةاي ةرحه ،وثباتنةا فيةه بالمحبةة وطايةة وصةاياه يجيلةه يبةر وييطينةا أن

نبر بأن يدخل فرحه هو فينا .حتى ال نتدور أن حبمنا للوصايا حتى ت بت فينةا محبةة هللا فيةه رهةاق وت ةحية

منا وت قيالً يلينا يشر الرب هنا أن ال بوت في المحبة هو سر البر الكامةل .والطريةق للبةر الكامةل ذن هةو أن
ن بت في اإليمان وفي االم الرب  ،بأن نددقه وننباه  ،فن بت في محبته أي نكتشبه هو ونحبه وهنا يوون البر

(0يو .)1-0:1ياب فرحي فيكم= فر المسيح اامل .ويكمل فرحكم= فر التالميا والمامنين يحتاج لى تكميل.

فالمسةةيح يسةةوب فرحةةه فةةي القلةةب ونحةةن نأخةةا ليومةةل فرحنةةا .فرحةةه وجةةد موضةةياً فينةةا .وهةةاا هةةو طلةةب المسةةيح أن
نبر ف و يطلب أن ن بت فيه ونطي وصاياه لنبر  .والما نطي ن بت والما ن بت يزداد فرحنا ويومل (والحظ أنه

سبق وأيطاهم السالم واآلن البر ) وأهم فر يبر به اإلنسان ال ال

الاي قدمةه المسةيح ،هةو حيةاة جديةدة نةرى

في ا الرب من هنةا يلةى األرب .ولةنالحظ اليالقةة المبا ةرة بةين المحبةة والبةر  .فةالبر هةو نتيجةة وجةود المحبةة.

وهةةاا مةةا يملةةه الةةرو القةةدس ،ف ةةو يسةةوب محبةةة هللا فةةي قلوبنةةا (رو .):::لةةال فةةأو ثمةةار الةةرو المحبةةة وثةةاني

ال مار مبا رة هو البر (لل.)11::

ِ ِ ِ 12
ِ
َحَبْب ُت ُك ْم.
َن ُت ِحُّبوا َب ْع ُ
آية (يو« -:)12:11هذه ه َي َو ِصَّيتي أ ْ
ض ُك ْم َب ْعضا َك َما أ ْ

راينا فى دية ( )4أننا نتحد بالمسيح ون بت فيه بالمحبة  ،وهنا نرى أننا نكون جسد واحد ذا ترابطنا بالمحبة.

فالكنيسةةة جسةةد المسةةيح تتةرابع ببي ة ا بمباصةةل هةةى المحبةةة وهةةاه ييمل ةةا الةةرو القةةدس لمةةن يريةةد ويقبةةل يملةةه.

(أف + 01 :1نةةش . )0 :1مةةا سةةبق اةةان يةةن محبتنةةا هلل وهةةاه تنةةاظر وصةةايا اللةةو األو  .و بتةةداء مةةن هنةةا نجةةد
المحبةةة لإلنسةةان وهةةاه تنةةاظر وصةةايا اللةةو ال ةةاني .ووصةةية المسةةيح أن نحةةب بي ةةنا امةةا أحبنةةا هةةو فالمحبةةة هةةي

التي تجيل فرحنا اامالً.

ونالحظ أن المحبة رط ألن يتحد بنا المسيح ،و تحاد المسيح بنا هو حياة وبالتالي فر  .والمسيح ال يسون حيث

تكون هناك اراهية.
ومحبته هي-:

-0

كما أحبةةه اآلب أي محبة ل ية وليست محبة جسدانية أو ياطبية .هي وحدة بين اآلب واإلبن.

-0

أحبنا ونحن أيداء هواا ينب.ي أن نحب أيداصنا.

-:

محبة باذلة هواا ينب.ي أن نحب بال أنانية ،ال نطلب يعاً في مقابةل محبتنةا إلخوتنةا ،محبةة هللا أنةه ييطةي
بس اء وال ييير ،هواا يلينا أن نيمل فالمحبة رو ال الوصايا فأنا ال أسرق وال أقتل ..الخ ألنني أحب.

-1
-1

أحبنا ونحن خطاة هواا ينب.ي أن نحب من هم أضيف منا.
أحبنا حتى الدليب هواا ينب.ي أن نحب حتى الموت.

هي محبة من نوع لير محبة األرضيين النبيية.
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ومن يحب فقةد ُول َةد مةن هللا (0يةو .)1:1ومةن يحةب فقةد ف ةم سةر ذبيحةة الدةليب ،وهةاا هةو أسةاس مةيالد ال ليقةة
الجديدة .والمسيح حتمل ال اآلالم ليستيلن لنا محبة اآلب (يو .)01:0ومحبة اآلب هاه ال تسون في قلوب ،وال
تيمل في قلوب ليو ل ا صبة المحبة .فالمحبة اإلل ية ال تيمل ال في مجا المحبة .هاه المحبة تحمي الكنيسة

من الشر والبساد .وصيتي= هي وصية المسيح في حديث الوداع األخير قبل البراق (مت )11::ووصية المسيح
أن نحب أيداصنا ال م يل ل ا في أي موان في الدنيا وال في أي دين ،هي وصية مستمدة من صليب المسةيح ف ةو

أحبنةةا ومةةات ألجلنةةا ونحةةن أيةةداء (رو .)01::والمسةةيح حةةين ييطةةي أم ة اًر أو وصةةية ييطةةي مي ةةا اإلموانيةةة يلةةى

ةاء يلةى مةا يملةه هةو ومةا سةييمله فينةا ومةا هةو مسةتيد أن يبيلةه فةي اةل مةن يةامن بةةه
التنبيةا ف ةو يبنةي أوامةره بن ً
فبدونةةه ال نقةةدر أن نبيةةل ةةيعاً (ديةةة .):فالمسةةيح أرسةةل لنةةا الةةرو القةةدس ألجةةل هةةاا ،أن ياسةةو ويبنةةى الكنيسةةة
رابطا أي اءها بالمحبة  .ونالحظ أن المددر الوحيد للمحبة هو هللا ،ف اه هي طبييتةه .وهةو مسةتيد أن ييطينةا
أن نح ةةب أي ةةداصنا ،لك ةةن ه ةةل نجاه ةةد ألج ةةل ذلة ة  .لن ارجة ة ق ةةو ال ةةرب "أحبة ةوا أي ةةداصكم ،ب ةةاراوا الين ةةيوم ،أحس ةةنوا..

صلوا( "..مت .)11::فمن ي.دةب نبسةه يلةى أن يةتكلم بةال ير يلةى يةدوه ويحسةن ليةه ويدةلي ألجلةه ،يسةوب
هللا محبة داخل قلبه ليدوه هاا.هاه المحبة يسوب ا الرو القدس لمن يجاهد  .ومن يحب سيبر  ،ف اه هةي ثمةار

الرو (لل  . ) 11 ، 10 : :محبة.......فر .أي حينما توجد المحبة يوجد البر .

17
َج ِل أ ِ
َحَّب ِائ ِه.
َع َ
ظ ُم ِم ْن ه َذا :أ ْ
َحٌد َن ْف َس ُه أل ْ
َح ٍد ُح ٌّب أ ْ
َن َي َض َا أ َ
س أل َ
آية (يوَ -:)17:11لْي َ
اإلنسان نبسه ين اآلخرين .هي محبة م حية ،وهاا ما يمله المسيح هاه الليلة
هنا نرى لاية المحبة أن ي

(0يو .)01:0ألجل أحبائه= لم يقل ألجل من يحبونه ف و ال يقدد القديسين .فالمسيح وض نبسه ألجل ال
الناس ألنه هو الاي يحب م .ف و أتى ألجل ال طاة الاين اانوا أيداءه (رو + 01::لل )11:1فالمسيح مات

وحوله لى نسان يحبه حقاً .وهواا ينب.ي أن نبيل م ال نسان حتى
ين او الطرسوسي الاي اان يدواً له َّ

لو لم نكن نحبه أو لم يون يحبنا.

َحَّب ِائي ِإ ْن َفعْل ُتم ما أ ِ
آية (يو10 -:)10:11أَْن ُتم أ ِ
يك ْم ِب ِه.
ُوص ُ
ْ
َ ْ َ
هنا المسيح يرف درجة المامن الاي يحبظ الوصايا لدرجةة بةراهيم (ية + 10:1

 )1:10أحبـائي= هنةا جةاءت

في اليونانية "خالني" "من خ ِل" وهاه قيلت ين براهيم .وال ل ال  .موشوف أمامه.
11
ِِ
ِ
ِ
ـاء أل َِنـي
يك ْم َع ِبيدا ،أل َّ
ُس ِم ُ
َع ُ
آية (يو -:)11:11الَ أ ُ
ود أ َ
َن اْل َعْب َد الَ َي ْعَل ُم َما َي ْع َم ُل َسـيُد ُه ،لكنـي َنق ْـد َس َّـمْي ُت ُك ْم أَحَّب َ
َعَل ْم ُت ُك ْم ِب ُك ِل َما َس ِم ْع ُت ُه ِم ْن أَِبي.
أْ

السيد يوشف أس ارره ألحباصه ال ليبيده .والمسيح اشف لنا تدابير اآلب التي هي أي اً تةدابيره وال أحةد ييةرف قلةب
اآلب سوى اإلبن .ولال لم ي بي هللا ين براهيم ما هو فايله (ت  )01:01وما الاي أيلنه المسيح ألحباصه؟ هو
أيلةةن ل ةةم محبةةة اآلب وأيلةةن ل ةةم اآلب ف ةةو وحةةده الةةاي ييةةرف اآلب (يةةو .)01:0والةةاي رأي المسةةيح فقةةد رأى
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اآلب ،هو ييلن ما يمون أن ندراه واليبد يطي ما يةن خةوف أو طلبةاً فةي أجةرة أو فاصةدة .أمةا اإلبةن فيطية يةن
حب .ما سمعته من أبي= هو قبالت وأح ان اآلب لإلبن ال ا  .هو تياق اآلب ليودة أبناصه لح نه .وهي
نبةةو

ةةتياقات اإلبةةن لنةةا .فقولةةه مــا ســمعته هةةو تيبيةةر يةةن تطةةابق فكةةر اآلب واإلبةةن .لكةةن اآلب مةةا يريةده ييلنةةه

اإلبن.

ولكن فى (لو )01 : 01يديونا الرب أن نقو أننةا يبيةد بطةالون  ،ولكةن اةان هةاا حتةى ال نسةقع فةى الكبريةاء .

فاهلل يسون يند المتواضيين (

 . )0: : :1فاهلل نبسه متواض .

16
ِ
ِ
وم َث َم ُـرُك ْم ،لِ َكـي
اخ َتْرُت ُموِني َب ْل أََنا ْ
س أَْن ُت ُم ْ
آية (يوَ "-:)16:11لْي َ
اخ َتْرُت ُك ْمَ ،وأَ َنق ْم ُت ُك ْم ل َتـ ْذ َهُبوا َوَتـأ ُْتوا ب َا َم ٍـرَ ،وَي ُـد َ
ْ
ِ
اس ِمي" .
اآلب ُك َّل َما َ
طَلْب ُت ْم ِب ْ
ُي ْعطَي ُك ُم ُ

ليس أنـتم إخترتمـوني= ديةوت م هةي ديةوة ل يةة ألجةل محبتةه ل ةم .وهةاا مةا ييطةي م الحةافز إلحتمةا اآلالم فةي

خدمت م أن هللا يحب م وي ق في م (هاه اآلية موج ةة لل ةدام) .ولةنالحظ أن هللا داصمةاً هةو صةاحب المبةادرة فةي اةل

ةاء بةدالً مةن يبيةد وييطةي م المجةد الةاي
ما يمت لإلنسان من ال يرات السماوية .ف و الاي بةادر وأتةى لةيجيل م أبن ً
له ( )11:01وييطي م البر هنا .وهللا ي تارني وأنا أقبل هاا اإلختيار وأختار هللا تاراا اليةالم .ولكةن لةنالحظ أن
قو الرب إخترتكم= هاه ال ت ص ال ال

بل خترتكم للرسولية( ف و ختار ي وذا) لتـأتوا بامـر ل ةاا ختةارهم

رسال ليرسل م لكل اليالم .ذاً ليو ل م ف ل في أن يوونةوا رسةالً بةل الب ةل للمسةيح فةي ختيةارهم ،ف ةو صةاحب
المبةةادرة .هةةو الةةاي ييةةرف ظةةروف م ومةواهب م وضةةيبات م .ولكةةن هةةاا ال يمنة أن ةةم هةةم البةةد أن يقبلةوا الةةديوة .أمةةا

بالنسبة لكل نسةان ف ةو يريةد أن الجمية ي لدةون (0تةي )1:1ذاً هةو يةديو الجمية ولكةن اةل واحةد حةر فةي أن
يقبل أو يرفض .أما لو قيل أن هللا قد ختار نساناً لل ال

هللا له لإليمان (رو.)14:1

 ،ف اا ييني سبق ميرفة هللا لقبو هاا اإلنسان ديوة

لتذهبوا= هللا ختارهم اتالميا ال اشةرف ل ةم فقةع بةل ليةديوا اليةالم بوة ارزت م .ويوونةوا سةبراء لةه .فالكنيسةة سةتُبنى
يلةةى أسةةاس اإليمةةان الةةاي سةةيورزوا بةةه .فةةال مر المطلةةوب هةةو يمةةان اةةل اليةةالم بالمسةةيح فيوةةون ل ةةم حيةةاة .يــدوم

ثمركم= اإلثمار مستمر في الكنيسة وخدام ا وخدمت ا لليةالم الةه حتةى ن ايةة الةدهر .يعطـيكم اآلب كـل مـا طلبـتم
بإسمي= المسيح هو المتكبل بأن ييطي م اآلب ال ما يطلبونةه ويحمةي م مةن م ةاطر الكة ارزة وي ةمن ل ةم ال مةر

الك يةةر .ولةةنالحظ أن ال مةةر الك يةةر و سةةتجابة الدةةالة نتيجتةةان ل باتنةةا فةةي المسةةيح .والحةةظ أن ةةم حينمةةا يجاهةةدون
ويورزون بالمسيح يستجيب هللا لدلوات م ذ هةم أمنةاء .فييطةي م مةا يطلبونةه فيةزداد ثمةرهم .فةال ثمةر بةدون صةالة

وال ثب ةةات ب ةةدون ص ةةالة وب ةةدون محب ةةة (دي ةةة .)01والح ةةظ أن ه ةةاه ه ةةي رادة هللا أن ةةه خت ةةارهم وأرس ةةل م لي ةةأتوا ب م ةةر

ليتمجد ،لكن ال نجا ل دمت م ال  ]0بالدالة  ]1ب بات م في المسيح.

كل ما طلبتم بإسمي= فم أن رادة اآلب أن يتمجد بزيادة المامنين ال أنه ينب.ي أن ندلي ألجل ذل .
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11
ِ
اآليات (يوِ 12 -:)11-12:11به َذا أ ِ
ـه
ُوص ُ
ـاعَل ُموا أََّن ُ
ان اْل َعاَل ُم ُيْبغ ُض ُـك ْم َف ْ
يك ْم َح َّتى ُت ِحُّبوا َب ْع ُض ُك ْم َب ْعضاِ« .إ ْن َك َ
َنق ْد أَْب َغ َض ِني َنقْبَل ُك ْم.

فةي اآليةات ( )11-01نةرى المواج ةة مة اليةالم الةاي يج ةل اآلب واإلبةن ويةداوة اليةالم لكنيسةة المسةيح والمسةيح
نبسةةه .ويلةةى التالميةةا أن يومل ةوا الد ةراع الةةاي بةةدأه اليةةالم م ة المسةةيح .أبغضــني نقــبلكم= أي سيب .ةةوم اليةةالم،
بسبب يمانكم بي .والمقدود باليالم ،رو الشر الاي في اليالم .أما اليالم الةاي خلقةه هللا فقيةل ينةه "هوةاا أحةب
هللا اليةةالم" .ولكةةن الةةرو القةةدس سةةوف ي ةاازرهم ويقةةدم الميونةةة فةةي وقت ةةا (0يةةو0 + 0:0بةةع .)04-01:1ولكةةن
المسيح يااد ويورر يلةى ضةرورة المحبةة بيننةا لنسةتطي أن نواجةه اليةالم .واليةالم يوةره المسةيح ألن قداسةته ونةوره

يب ةحان ةةرورهم .وهوةةاا الكنيسةةة التةةي في ةةا الحةةب يوره ةا اليةةالم .محبتنةةا لبي ةةنا الةةبيض درع نواجةةه بةةه اراهيةةة
اليالم لنا .فمن خال محبتنةا ييمةل هللا فينةا وييطينةا قةوة وميونةة وتيزيةة .ولةو ارهنةا اليةالم فةنحن ال نكةره أحةد وال

نيةةادي أحةةد .بةةل ندةةلي ألجةةل الجمي ة ونحةةب الجمي ة  .ومحبتنةةا تجيةةل المسةةيح يسةةون فينةةا وهةةاا هةةو الةةدرع الةةاي
يجيلنا نحتمل ضط اد اليالم .لكن لنيلم أن الشيطان الاي يسود اليالم سيجيل اليالم يورهنا .ومينى االم السيد

هنا أنه ينب.ي أن نيمل وسع يالم يب .نا ويورهنا ،ونحب هاالء ونكرز ل م ون دم م ،وهاا ما يمله هو تماماً.

فال نقو أنه طالما أن اليالم يب .نا ف اا مبرر لنا أن نكره من يب .نا.

11
اصـ َـته .و ِ
ِ
لكـ ْـن أل ََّن ُكـ ْـم َل ْسـ ُـت ْم ِمـ َـن اْل َعــاَلمَِ ،بـ ْـل أََنــا
ـان اْل َعــاَل ُم ُي ِحـ ُّ
آيــة (يــوَ -:)11:11لـ ْـو ُكْنـ ُـت ْم مـ َـن اْل َعــاَل ِم َل َكـ َ
ـب َخ َّ ُ َ
اخ َتْرُت ُك ْم ِم َن اْل َعاَلمِ ،لِذلِ َك ُيْب ِغ ُض ُك ُم اْل َعاَل ُم.
ْ

(قارن م 1تي .)01:0الشيطان رصيو اليالم ال يحتمل أن ي رب أحد من تحت سلطانه ويتراةه .وحينمةا يحةد

فةةي بةةدء

هةةاا ويةةدخل أي مةةامن فةةي الكرمةةة سةواء باإليمةةان أو بالتوبةةة ٌي َ ةيق الشةةيطان اليةةالم ضةةده .وهةةاا مةةا حةةد
الكنيسة وما يحد لكةل تاصةب حتةى اآلن .ولكةن هةاا ال يجةان وهةاه الب .ةة ضةد المةامنين هةي يالمةة ثبةات فةي

المسيح ورجاء لنا أننا يلةى الطريةق الدةحيح .يلةى ةرط أن ال نكةون نحةن سةبباً فةي هةاه الب .ةة .العـالم يحـب
خاصته= الةاين أصةبحوا يبيةداً لةه ييملةون لحسةابه ( .)11:1فةال أحةد يحةارب الةاين لةه وهةاا ليةر محبةة المسةيح
الباذلة .فمحبةة اليةالم ل اصةته هةي محبةة أنانيةة في ةا يسةتيبد اليةالم خاصةته امةا يسةتيبد المةا النةاس .والحةظ أن

المسيح يورر المة اليةالم فةي هةاه اآليةة :مةرات للتنبيةه يلةى خطةورة هةاا اليةدو .فاليةالم يرف ةنا لكةن هةاا ال ي ةم

فنحن لسنا من اليالم بل من فوق بيد أن ختارنا المسيح .أنا إخترتكم كون أن المسةيح ختةارهم ليوونةوا تالميةاه
ف اا ألنه وجدهم ليسوا من اليالم  ،وألن ةم أنقيةاء وصةاروا مةن تالميةا المسةيح سةوف يوةره م اليةالم  ،فاليةالم يوةره

المسيح ،ألن رصيو هاا اليالم أي الشيطان يوره المسيح ،وبالتالي يوره من هم للمسيح.

24
ِ
ط َهُدوِني
اض ـ َ
َع َ
ظـ َـم ِمـ ْـن َسـ ِـي ِد ِهِ .إ ْن َكــاُنوا َنقـ ِـد ْ
آيــة (يــو -:)24:11اُ ْذ ُكـ ُـروا اْل َك ـالَ َم َّالــذي ُنقْل ُتـ ُ
س َعْبـ ٌـد أ ْ
ـه َل ُكـ ْـمَ :لـ ْـي َ
ظو َن َكالَ َم ُك ْم.
ظوا َكالَ ِمي َف َسَي ْح َف ُ
ِن َكاُنوا َنق ْد َح ِف ُ
َف َسَي ْض َ
ط ِهُدوَن ُك ْمَ ،وإ ْ
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حفظ ـوا كالمــي= حترم ةوا االمةةي .وهةةاا لةةم يحةةد  .وسةةبر األيمةةا

ةةاهد ايةةف قةةاوم الي ةةود ا ة ارزة الرسةةل واةةالم

المسةةيح .هةةاا الةةنص وارد فةةي (يةةو .)01:00والمسةةيح أسةةمانا بنةةين وأحبةةاء فلمةةاذا ييةةود ويسةةمينا يبيةةد؟! المسةةيح
يسمينا أبناء ولكن يلينا أن نسمى أنبسنا يبيد ،يلينا أن ندرك في أنبسنا أننا يبيد" ..متى فيلتم ال ما أمةرتم بةه

فقولةوا ننةةا يبيةةد بطةةالون" (لةةو .)01:01ولةةال اةةان التالميةةا يبت ةةرون بةةأن م يبيةةد ومةةن م مةةن اةةان قريبةاً للمسةةيح
بالجسد وحتى ب اا لم يبت ر بل فت ر بأنه يبد للمسيح (رو1 + 0:0بع + 0:0ي  + 0:0يةه .)0فالمسةيح وهةو

هللا فيل هاا ولسل أرجل تالمياه ،وَقبل الشتاصم واإلهانات ف ل نطلب نحن األكاليل ،هو تواض ف ةل نرتبة  .هةو
وض نبسه في المقدمة انموذج لنا ،فقيةل ينةه نةه أخةا صةورة يبةد ( فةي  + 1 :1ا  .) 00 : :1ومةن يمةن
في نبسه أنه يبد لن ينتبخ ويتكبر بل وسيشةير فةي نبسةه أنةه ال ة .وال يسةتحق ة .ولةن ي تلةف مة هللا ذا لةم
ييطه  ،.لسان حاله يقو "الل م رحمني أنا ال اط" ".وخطيتي أمامي في ال حين" وال ما تيطيه لي يةا رب

أنا ال أستحقه بل هو من رحمت وحنان  .ومن يحب هللا محبة حقيقية يشت ي أن يوون له يبدا أي أن يسةود هللا

يلةةي حياتةةه ويوةةون هةةو واةةل مةةا يمل ة ملك ةاً لةةه (خةةر )1-::10وهةةاا مةةا قيةةل يةةن المسةةيح نبسةةه (مةةز+ 1:11

يب )::01ومينى االم السيد أننا سنتألم ألجلةه ،وهةاا جةزء مةن ميراةة النةور مة الملمةة .دالمنةا هةي ةراة فةي
دالم المسيح ونحن لسنا أف ل منه حتى ال نتألم .بل أن دالمنا حقيقة هي موج ة ضده .فاإلضط اد الواق يلينا
هو بسببه .و ن اان هو قد تألم ف اا سيحد

لنا .حساسنا أننا يبيد يحمينا من م اطر الشيور بالكبرياء " ،فمن

يمن انه قاصم فلينمر ان ال يسقع" (0كو  )01 : 01أما من هو تحت فلن يسقع ألسبل  ،ف و أصالً تحت لال
قا الرب "قولوا ننا يبيد بطالون" (لو .)01:01لكن هو في محبته يسمينا أبناء.

آية (يوِ 21 -:)21:11
لكَّن ُهم ِإَّنما َي ْف َعُلو َن ِب ُكم ه َذا ُكَّل ُه ِم ْن أ ْ ِ
اس ِمي ،أل ََّن ُه ْم الَ َي ْع ِرُفو َن َّال ِذي أَْر َسَل ِني.
َجل ْ
ْ
ْ َ
سبب اإلضةط اد ضةد الكنيسةة هةو رتباط ةا بالمسةيح (أع0 + 10-11::بةع .)01:1ألجـل إسـمي= طةوبى لمةن
ي ط د ألجل سم المسيح ،فاآلالم م المسيح هي راة مجد .هم ي ط دونكم ألن سةمي فةيوم .فالمسةيح فةتح
الباب لكل نسان لييود لةى أح ةان اآلب وي ةرج مةن سةلطان الشةيطان والملمةة .لةال يوةره اليةالم سةم المسةيح،

أمةةا أبنةةاء هللا فيةةدراون أنةةه سةةر قةةوت م .ألنهــم ال يعرفــون الــذي أرســلني= هةةم يتدةةورون أن ةةم ييرفةةون هللا ولكةةن م
حقيقة ال ييرفوه وال ييرفون أن اآلب هو الةاي أرسةل اإلبةن ليجمة فيةه أبنةاء هللا .وميرفةة هللا اآلب مقدةورة يلةى

مةةن يقبةةل اإلبةةن وفةةداءه فتكةةون لةةه حيةةاة .والةةاي ال ييةةرف اإلبةةن يسةةتحيل يليةةه ميرفةةة اآلب ومةةن ال ييةةرف اآلب
حقيقة ال ييرف اإلبن ف و بنه .وبالتالي ف و يجدف يلةى اآلب واإلبةن دون أن يةدري .ودون أن يةدري يسة .لةى

نبسه (لو .)01:10هذا كله= اإلضط اد حتى القتل والتييير واإلحتقار.

ملحوظــة :هنةةاك مةةن يتدةةور أنةةه ييةةرف اآلب ولكنةةه ال ييرفةةه حقيقةةة ذ قةةد صةةور هةةو لنبسةةه صةةورة ليةةر حقيقيةةة
ل.ب تتبق م ميوله ،م ل هاالء الي ود .لكن م لم ييرفوا اآلب الحقيقي ،ولال لم ييرفوا بنه الاي هو صورته.
22
س َل ُه ْم ُع ْذٌر ِفي َخ ِطَّي ِت ِه ْم.
َك ْن َنق ْد ِجْئ ُ َوَكَّل ْم ُت ُه ْمَ ،ل ْم َت ُك ْن َل ُه ْم َخ ِطَّيةٌَ ،وأ َّ
آية (يوَ -:)22:11ل ْو َل ْم أ ُ
َما َ
اآلن َفَلْي َ
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اليالم ليو له يار في ضط اده للمسيح ولكنيسته ،ف و قد جاء وجيل ميرفة اآلب ظاهرة لكل نسان .هو جيل
ميرفة اآلب ظاهرة بأقواله وأيماله .والي ود اةان يجةب أن يةدراوا قبةل ليةرهم أن المسةيح فيةه تحقيةق اةل النبةوات،

ولال دمن الك يرون وسيوونون سبب دينونةة لمةن لةم يةامن ،فمةن لةم يةامن أثبةت أنةه قةد أسةلم نبسةه للشةيطان وقةد
نحاز لش واته .لم تكن لهم خطية= لال برف

م المسيح وصلب م له بدون وجه حةق اةانوا بةال يةار بةل صةلبوه

بحقةةد مجنةةون .ف ةةو جةةاء بنبسةةه وأظ ةةر حبةةه وأظ ةةر ل ةةم اآلب .فلمةةاذا ال ةرفض؟ واإلنسةةان مسةةعو يلةةى قةةدر مةةا
ييرف ،وهم رأوه ويرفوه فدارت ل م خطية ذ رف وه وهي

أبغضوني أنا وأبي.

27
ض أَِبي أَْيضا.
آية (يو -:)27:11اََّل ِذي ُيْب ِغ ُض ِني ُيْب ِغ ُ
قارن م (0يو )10:1هنا نرى ببسةاطة أن اآلب واإلبةن هةم واحةد .فمةا يدةيب اإلبةن يدةيب اآلب ،ومةن أب.ةض

اإلبن فقد أب.ض اآلب  ،فاإلبن هو صورة اآلب.
20
ِ
اآلن
َح ٌـد َغْيـرِيَ ،ل ْـم َت ُك ْـن َل ُه ْـم َخ ِطَّيـةٌَ ،وأ َّ
آية (يوَ -:)20:11ل ْو َل ْم أ ُ
َمـا َ
َك ْن َنق ْد َعمْل ُ َبْيَن ُه ْم أ ْ
َع َماال َل ْم َي ْع َمْل َهـا أ َ
َفَق ْد َأر َْوا َوأَْب َغ ُضوِني أََنا َوأَِبي.

أيمةةا المسةةيح المملةةوءة حب ةاً وقةةوة يجازيةةة اانةةت تنطةةق بةةأن اآلب الحةةا فيةةه هةةو ييمةةل األيمةةا (يةةو.)01:01
فاآلب ين طريق أيما المسيح يقترب لإلنسان لةال فةال يةار لمةن ال يةامن وقةارن مة (0يةو .)1-0:0فأيمةا

المسيح اانت ال ا محبة ويبة وقداسةة وودايةة ،واةان في ةا خلقةة وبسةلطانه الش دةي .وياليتنةا ن ة أمةام أييننةا
كم صن المسيح مينا في حياتنا ،ام ستر يلينا وأياننا في حياتنا المادية ،فال نش أبداً في محبته.
ِ
ِ
ِ ِ 21
وب ُة ِفي َنام ِ
وس ِه ْمِ :إَّن ُه ْم أَْب َغ ُضوِني ِبالَ َسَب ٍب.
آية (يو -:)21:11لك ْن ل َك ْي َتت َّم اْل َكل َم ُة اْل َم ْك ُت َ
ُ
أبغضوني بال سبب= فالمسيح لم ياذ أحد وال أساء ألحةد( .مةز .)1:14 + 04:0:واةون أن النةاموس يتنبةأ يمةا
حةةد

للمسةةيح بالتبدةةيل ف ةةاا فيةةه يةةالن بةةأن خطةةة البةةداء أزليةةة( .الحةةظ أن بةةيالطو لةةم يجةةد فيةةه يلةةة تسةةتوجب

الموت).
اآليات (يوَ «26 -:)22-26:11وم َتى َجاء اْلم َعزِي َّال ِذي سأُْرِسُل ُه أََنا ِإَلْي ُكم ِم َن ِ
وح اْل َح ِقَّ ،ال ِذي ِم ْن
اآلبُ ،ر ُ
ْ
َ
َ ُ
َ
22
ِ
ِعْن ِد ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
االبت َداء.
قَ ،ف ُه َو َي ْش َهُد ليَ .وَت ْش َهُدو َن أَْن ُت ْم أَْيضا أل ََّن ُك ْم َمعي م َن ْ
اآلب َيْنَبا ُ
زاء ضةةط اد اليةةالم للكنيسةةة نجةةد هللا ُيرسةةل الةةرو القةةدس للكنيسةةة اقةةوة ل يةةة جبةةارة تش ة د وتةةديو س ة اًر القلةةوب
األمينةةة التةةي تقبةةل هللا (0كةةو )0:01وهةةو يقن ة ويشةةج وييةةزي وييطةةي المةةة لإلقنةةاع بقةةوة وسةةع هةةاه ال ةةيقات.

أرسله أنا= أي حينما أتمم يملي بالدليب ثم باإلنطالق لى اآلب ألتمجد أ ُِرس ِل
وبدونه ال نقدر يلى مواج ت ا.
ُ
الةةرو القةةدس للكنيسةةة .واةةون المسةةيح ُيرسةةل الةةرو القةةدس لييطينةةا الةوالدة الجديةةدة ويييةةد تشةةويلنا ف ةةاا اليمةةل هةةو
تكميل ن اصي ليمل ال لقة األولى التي ضطل ب ا الكلمة سابقاً .واون أن المسيح ُيرسل الرو القدس ف اا ي بةت
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ألوهية المسيح (يو )1:01فقد قا سابقاً "الاي سيرسله اآلب بوسمي" (يو )11:01فكما يرسل اآلب الرو القةدس
يرسةةله اإلبةةن أي ةاً .روح الحــق= الةةاي يش ة د فينةةا للمسةةيح الحةةق (يوةةو الباطةةل الةةاي فةةي اليةةالم) .الةةرو يش ة د
للناس بالحقيقة ال.اصبة ين م .واليوو نجده في (0يو.)0:1

مـن عنـد اآلب ينباـق= اإلنب ةاق يينةي أن الةرو القةةدس ي ةرج مةن اآلب بالطبييةة .اةال المسةيح ي ةرج مةن ينةةد
اآلب ( )11-11:01فةةاآلب هةةو المنب ة  .وتيبيةةر اإلنب ةةاق هةةو تيبيةةر خةةا

بةةالرو القةةدس .والبةةرق بةةين ال ةوالدة

(للمسيح) واإلنب اق (للرو القدس) هو البرق بين خروج النةور مةن الشةمو و نبيةا

الحة اررة من ةا .ونالحةظ أنةه ال

توجةةد فةوارق زمنيةةة بةةين اآلب المدةةدر واإلبةةن المولةةود والةةرو المنب ةةق .فةةالح اررة وال ةةوء اةةاصنين مة الشةةمو منةةا
وجودهةةا .واآليةةة ص ةريحة أن الةةرو القةةدس ينب ةةق مةةن اآلب ولةةيو مةةن اآلب واإلبةةن .ولكةةن نقةةو أن اإلبةةن يرسةةل

الرو لنا بيد أن أتم فداءه .هو يرسله من يند اآلب بوسمه.

يشهد لي= م ن خال التالميا وا ارزت م وفةي قلةوب مةن يسةمي م وبتوجيةه المةامنين للقيةام بأيمةا هةي بحةد ذات ةا
تدير

ادة للمسيح .فالرو القدس هو رو مناداة ويالن ينطق بالكلمة في األفواه وفةي القلةوب ،أفةواه الكةارزين

وقلوب المستميين .والرو القدس أوحي للتالميا ليوتبوا الكتاب المقدس ليوون اهداً للمسةيح .يشهد لي= فةاآلب
يش ة د للمسةةيح والمسةةيح يش ة د لةة.ب والةةرو يش ة د للمسةةيح .وتشــهدون= أي أن الةةرو القةةدس ييطينةةا قةةوة لنش ة د
للمسةةيح الةةاي ة د لةةه الةةرو داخلنةةا .وييطينةةا قةةوة أن نحيةةا بحسةةب الحةةق( .والحةةظ الت.ييةةر الةةاي حةةد

لبطةةرس

والتالميةةا يةةوم ال مسةةين) .وتشــهدون أنــتم أيضــا= ك مةةر لحلةةو الةةرو القةةدس فةةي م يش ة دوا ليمةةل المسةةيح فةةي م.
ويش دوا أن م مسيحيين حتى سب الدم .والش ادة تكةون بسةيرتنا فيم ةر المسةيح الةاي يحيةا فينةا .ألنكـم معـي مـن

األبتداء= فالتالميا يا وا م المسيح منا بداية يمله وخدمتةه وتيليمةه واةانوا ة وداً يلةى اةل المةة واةل يمةل.
والمسيح هنا يتكلم ين رحلة الك ارزة منا يوم ا األو  .والقديو متى والقديو لوقا تتبيا األمور منا بدايت ا .والرو

القدس يلم م ما يوتبونه ين اةل القدةة منةا والدة المسةيح بةل والبشةارة بةه .ومةرقو ة د بةالرو القةدس يةن اةل

القدة من بدء يمل الرو القدس في الميمدان .أما يوحنا فكشف له الرو القدس سر البةدء األزلةي ،بةل واشةف

ليوحنةا يةةن تباصةةيل سةرية جةةداً ( ارجة أع0( + )11-10:0 ،01::يةو .)0:0ولةةنالحظ أن ال ةةادم الةةاي لةةم ييةةش
مة المسةةيح وي تبةره ويةراه ال يسةةتطي أن يشة د لةةه وينةةه .والةةرو القةةدس ييمةةل فةةي ال ةةادم المةةتكلم ليشة د للمسةةيح

وييمل في السام ليقبل الكالم.

ملحوظــة :هنةةاك مةةن َلَّية َةر فةةي قةةانون اإليمةةان وقةةا يةةن الةةرو القةةدس أنةةه منب ةةق مةةن اآلب واإلبةةن بةةزيم الوحةةدة
والتسةةاوي بةةين اآلب واإلبةةن .ولكةةن الوحةةدة ال تمن ة األقنوميةةة والتميةةز فةةي البيةةل .فةةاإلبن مولةةود مةةن اآلب والةةرو
القدس منب ق من اآلب .ولو اانت الوحدة تل.ي األقنومية لكنا نقو أن اإلبن مولود من اآلب ومن الرو القدس.

ولكن يلينا أن ال نرتعي فوق ما ينب.ي أن نرتعي!! فاهلل أيلن في هاه اآلية أن الرو القدس ينب ق من اآلب ف ةل
نترك ليقولنا المحدودة فحص طبيية هللا بل وت.يير اآليات!! ربما ف ةم مةن قةا هةاا (أن الةرو القةدس منب ةق مةن

اإلبن) ألنه لتبو يليه األمر ،ذ سم أن اإلبن ُيرسل الرو القدس فب م أن الرو القدس منب ق من اإلبن .لكن
هناك فرق ابير بين اإلنب اق واإلرسا  .فاإلنب اق هاا من طبيية هللا .واآلب بيد فداء المسيح أرسل الرو القةدس
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للكنيسةةة يسةةون في ةةا ليقدسة ا .وحةةين يقةةو الكتةةاب اآلب ُيرسةةل الةةرو ف ةةاا يةةالن أن هةةاه هةةي رادة اآلب .وحةةين
يقةةو اإلبةةن أنةةه سيرسةةل الةةرو ف ةةاا يينةةي أن الةةرو سةةيحل يلةةى الكنيسةةة بنةةاء يلةةى فةةداء المسةةيح بيةةد أن يةةتمم
المسيح فداءه ويجلو ين يمين اآلب.

المعزي= باراكليتوس

با ار بجوار أي مالزم لش ص /حاضر ميه /قريب منه (ومن ا )PARALLEL

كليتوس المديو

طَلب ليسايد ،هو حاضر بالقرب من اإلنسان لييينه وييزيه ويسنده ويش د للمسيح.
ف و ُي ِ
ولكن لماذا ذكر السيد المسيح هذه الحقيقة أن الروح القدس منباق من اآلب؟
لماذا يدخلنا السيد المسيح في تباصيل هي أسمى من يقولنا ايلو السماء ين األرب؟
بل ن تكلمنا ين طبيية هللا ذاته ف اا أسمى من السموات بما ال يقاس.
اإلجابة ببساطة هي أن هللا يحترم يقولنا.

لقد أرى التالميا المسيح ويرفوه ،ثم رأوه يدلب ويقوم ثم ف موا أن هاا هو البداء ،وأن المسيح تمةم يملةه البةداصي
وجلو ين يمين اآلب.

ولكن كيف يكمل الخالص؟

اآلب يريد أن الجمي ي لدون (0تي)1:1
المسيح با ذاته وتمم البداء.

ولكن هناك مشولة ابيرة هي أن اإلنسان الساقع صارت له طبيية ياصية متمردة تحب ال طية ..فكيف نستفيد

من الفداء لكي نخلص؟

هذا هو عمل الروح القدس.

اإلنسان بسقوطه صار له طبيية خاطعة تشت ي ال طية ،وبسبب هاه الطبيية سيموت وي ل  .وال ال

تتجدد طبييتنا وندير خليقة جديدة1( .كو )01::بل ول المسيح (لل. )04:1

هو أن

لكن هناك قانون سمه ناموس ال طية ييمل في أي اصنا (رو )1ولال أرسل لنا هللا نةاموس جديةد سةمه نةاموس

رو الحياة (رو )1وهو قوة الرو القدس تميت ناموس ال طية فينا بشرط أن نحاو تنبيا الوصايا (رو.)00:1

وهللا الاي يحترم يقو البشر ،في محبته ر لنا يعاً من طبييته ال لنتبلسةف ب ةا اميلومةات ولكةن لنةدري مةاذا
سيحد

فينا فالمامن سيشير بتبويت لو يمل خطية فما مددر هةاا التبويةت؟ والمةامن سيشةير بوضةمحال قةوة

ال طية فيه وأنه قد صارت له قوة جديدة .فما مددر ال هاا؟

و ذا قام ضط اد وقرروا قتله سيجد قوة داخله ويقبل يلى الموت بال خوف .فما مددر هاه القوة؟

والكنيسة ستمارس أسرار ،فما القوة ال بية وراء األسرار؟

والمةةامن سيشةةير ب مةةار جديةةدة (محبةةة /فةةر  /سةةالم )..فمةةا مدةةدرها؟ والمةةامن سةةيجد مواهةةب مةةا اانةةت فيةةه فمةةا

مددرها؟
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مددرها قوة خبيةة ليةر مرصيةة هةي قةوة أقنةوم الةرو القةدس .والمسةيح سةبق و ةر هةاا لنيقوديمةوس (يةو )1:0هنةا

السيد المسيح يقو مددر ال هاا هو الةرو القةدس الةاي سةيتمم يمةل ال ةال

فةيوم .فمةا اةان مناسةباً أن نةرى

كل هاا الت.ييرات فينا والقوى التي تيمل فينةا وفةي اةل الكنيسةة ،دون أن نةدري مدةدرها .لقةد تيةود التالميةا ر يةة
المسيح و اهدوا قوته ،والمسيح هنا يقو سيبدأ من اآلن يدر قوة لير مرصية.

واآلن نقو اآلب يريد ال ال

للبشر.

واإلبن تمم البداء.

والرو القدس أيطى الكنيسة أن تستبيد من البداء.
فاآلب يريد واإلبن والرو القدس ينباان رادة اآلب .وهاا ما رده زاريا النبي في ر ياه ()01:1

وما مينى قو الرسو ناموس رو الحياة (رو)1:1؟

هو قانون أن الرو القدس الساكن فينا يتمم ال ال

لمن يتجةاوب ميةه في بتةه فةي المسةيح ،والمسةيح هةو القيامةة

والحياة ،فيوون له حياة .ولكن ايف ييمل الرو القدس هاا؟
هاا موضوع اإلصحا القادم.

ومل ةص مةةا أراد المسةيح أن يقولةةه هنةةا للتالميةا .. ..ال ت ةةافوا مةن ختبةةاصي يةةنكم .فةون انةةت أنةا بةةن هللا المولةةود

من هللا ،فالرو القةدس الةاي سةيوون ارفيةق داصةم لكةم وفةيوم هةو أي ةاً منب ةق مةن هللا .هةاه رسةالة للتيزيةة وليسةت
للبلسبة والمناقشات .لال اان من لير المناسب أن ن.ير دية يحدثنا في ا السيد المسيح اأحباصه ،فةي حةديث الةه

محبةة ،يةن طبييةةة هللا ،فنيمةل يقولنةا اليةةاجزة ون.يةر فيمةا قالةةه يةن طبييةة هللا .و ذا اةةان اإلنسةان يةاج اًز يةةن أن
يب ةةم اةةل أس ةرار األرب ،وقطي ةاً هةةو يةةاجز يةةن ف ةةم أس ةرار السةةماء (سةةبر التكةةوين بةةدأ بقولةةه فةةي البةةدء خلةةق هللا
السموات واألرب ،ثم في بقية الكتاب المقدس يولمنا ين األرب فقع) ف ل نتجاسر ونتكلم ين طبيية هللا نبسةه

ون.ير فيما قاله !!

فكرة هذا األصحاح:
اإلبةةن تجسةةد ُليييةةد لنةةا الحيةةاة األبديةةة والبةةر الةةاى فقةةدناه بال طيةةة (يةةو +0يةةو )1واةةان هةةاا يةةن طريةةق
الدليب والميمودية (يو .)0وايف تيود لنا الحياة؟ ،ذل بأن ي بت فينا ون بت فيه وهو الحياة (يو ،)1::00وهو

المحبة (يو ،)01:1فلكى ن بت فى الحياة يجب أن ن بت فى المحبة (0يو.)01:1
 .0يو 4:0:ال بات فى المسيح بالمحبة
كما أحبنى اآلب

اآلب فى اإلبن.

اآلب ُيحب اإلبن (هاه اآلية  +يو)11::
اإلبن ُيحب اآلب (يو )00:01اإلبن فى اآلب "يو"01:01

فاآلب واحد م اإلبن بالمحبة التى هى طبيية هللا (يو.)01:01
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كةةال أحببةةتكم أنةةا

يلةةى نبةةو القيةةاس نجةةد أننةةا نتحةةد بالمسةةيح يةةن طريةةق المحبةةة ،وب ةةاه المحبةةة يتحقةةق طلةةب

السيد المسيح " ثبتوا فى وأنا فيوم" (يو.)1:0:
ثبتوا فى محبتى

طريقة ال بات فى المسيح هى أن ُنحب هللا والناس.

ذاً دية ( )4تتبق م نشةيد  " 1:1جيلنةى ا ةاتم يلةى قلبة " ،وال ةاتم هةو ةم أحمةر يتشةول بحسةب ال ةتم حةين
ُيس ة َّ ن بةةالح اررة .والمينةةى أن الةةرو القةةدس الةةاى يسةةوب محبةةة هللا فةةى قلوبنةةا (روُ ):::يشةةيل ح ة اررة المحبةةة فةةى
قلوبنةةا هلل وب ةةاا اأننةةا نةةاوب فةةى هللا بالمحبةةة ونتحةةد بةةه .والةةرو القةةدس قيةةل ينةةه أنةةه خةةتم (أف ،)00:0أمةةا يةةدم
المحبة أو الكراهية تجيل ثباتنا فى هللا مستحيل ونموت (0يو 01:0و.)0:
 .1يو 01:0:ال بات فى المسيح بحبظ الوصايا
" ن ثبتم فى وصاياى ت بتون فى محبتى" ،وييطينا المسيح م ا لال بأنةه يحبةظ وصةايا اآلب في بةت فيةه
نى قد حبمت وصايا أبى وأثبت فى محبته.

امةا

مرة ثانية نقو أن اآلب واإلبن واحد فمشيعت ما واحدة ،ومينى أن المسيح يحبظ وصية اآلب ميناها أنه واحد م

اآلب ل مةةا نبةةو اإلرادة والمشةةيعة .ولةةيو مةةن المموةةن أن ي تلةةف اإلبةةن م ة اآلب ف مةةا واحةةد بالمحبةةة .وال مينةةى

فى .يوون هةاا
بالتالى أن نقو أن المسيح ي.دب نبسه يلى حبظ الوصية  .ولكنه يقو هنا لنا  ...حتى ت بتوا َّ
يلةةى نبةةو الةةنمع أى بحبةةظ الوصةةية بةةأن نحةةب هللا ومةةن أجةةل المحبةةة سةةنحبظ وصةةيته .ونحةةن نبةةدأ بةةأن ن.دةةب
أنبسنا لنحبظ الوصية .ولكن المةا متألنةا مةن الةرو القةدس تةزداد محبتنةا هلل ويدةير لنةا مشةيعة هللا فننبةا الوصةية

بس ة ولة يةةن حةةب  ،والمةةا زداد الحةةب زدادت الوحةةدة وال بةةات فيةةه .وهةةاا مينةةى "مةةن يحبنةةى يحبةةظ وصةةاياى"

(يو .)10 ،10:01والما نبةانا الوصةية ن تبةر المسةيح ونيرفةه فن بةت فةى محبتةه ( مةت . ) 11 – 11 : 1وهةاا
هو تبسير قلوب اللحم بدالً من القلوب الحجر (خروج .)04:00وأي اً بنبو المينى يقو رمياء "أكتب ةرييتى
يلى قلةوب م" (ارميةا ،)00:00ومةرة أخةرى ب ةاا يتبةق مة (نةش " )1:1جيلنةى ا ةاتم يلةى سةايدك"" .ألن المحبةة
قوية االموت  ..ل يب ا ل يب نار لمى الرب" .فالرو القدس يشيل محبة هللا فةى قلوبنةا /،فنيمةل ونحبةظ الوصةية

نتيجة ثباتنا فى المسيح وهاا مينى "ألنكم بدونى ال تقدرون أن تبيلوا يعاً" (يو.)::0:
 .0يو 11:0:ذاً طريق ال بات فى المسيح هو الرو القدس الاى ُييطينا:
 )0المحبة هلل وللناس (رو + ::0:لل )11::وقارن م يو.4:0:
 )1موانية تنبيا الوصية :أ – هو ي بتنا فى المسيح (1كو)10:0

وييين يلى ال  .لن لص (رو)11:1
ب -يبوت (يوُ ،)1:01
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(إنجيل يوحنا)(اإلصحاح السادس عشر)

عودة للجدول

اإلصحاح السادس عشر
2
1
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يها
اآليات (يوَ « " -:)77-1:16نق ْد َكَّل ْم ُت ُك ْم ِبه َذا ل َك ْي الَ َت ْع ُاُرواَ .سُي ْخ ِر ُجوَن ُك ْم م َن اْل َم َجاماَِ ،ب ْل َتأْتي َس َ
اع ٌة ف َ
ظ ُّن ُك ُّل من ي ْقُتُل ُكم أََّنه يَق ِدم ِخ ْدمةِ ِ
هلل7 .وسي ْفعُلو َن ه َذا ِب ُكم أل ََّنهم َلم يع ِرُفوا اآلب والَ عرُفوِنيِ 0 .
لك ِني َنق ْد
َي ُ
ْ ُْ ْ َْ
َ َ ََ
َ ََ َ
َْ َ ْ ُ ُ ُ
َ
َّ
ِ
ِ
اع ُة َت ْذ ُكُرو َن أَِني أََنا ُنقْل ُت ُه َل ُك ْمَ .وَل ْم أَ ُنق ْل َل ُك ْم ِم َن اْل ِب َد َاي ِة أل َِني ُكْن ُ َم َع ُك ْم.
اء ِت َّ
الس َ
َكل ْم ُت ُك ْم به َذا َح َّتى إ َذا َج َ
1
اض ِإَلى َّال ِذي أَرسَل ِني ،وَليس أَحٌد ِمْن ُكم يسأَُل ِني :أَين َتم ِضي؟ ِ 6
لك ْن أل َِني ُنقْل ُ َل ُك ْم ه َذا َنق ْد
« َوأ َّ
اآلن َفأََنا َم ٍ
َما َ
ََْ َ
ْ َْ
َْ
َْ ْ
ِ
ِِ 2
يكم اْلمعزِي ،و ِ
طلِق ،أل ََّن ُه ِإ ْن َلم أَْن َ ِ
لك ْن
ول َل ُك ُم اْل َح َّ
قِ :إَّن ُه َخْيٌر َل ُك ْم أ ْ
َن أَْن َ َ
َمألَ اْل ُح ْز ُن ُنقُل َ
َ
طل ْق الَ َيأْت ُ ُ ُ َ
ْ
وب ُك ْم .لكني أَ ُنق ُ
1
1
ِ
ِ
َما َعَلى َخ ِطَّي ٍة
اق ُيَب ِك ُ اْل َعاَل َم َعَلى َخ ِطَّي ٍة َو َعَلى ِبر َو َعَلى َدْيُنوَنةٍ :أ َّ
اء َذ َ
إ ْن َذ َهْب ُ أُْرِسُل ُه إَلْي ُك ْمَ .و َم َتى َج َ
11
14
َما عَلى ِبر َفأل َِني َذ ِ
يس
َما َعَلى َدْيُنوَن ٍة َفأل َّ
اه ٌب ِإَلى أَِبي َوالَ َتَر ْوَن ِني أَْيضاَ .وأ َّ
َفأل ََّن ُه ْم الَ ُي ْؤ ِمُنو َن ِبيَ .وأ َّ َ
َن َرِئ َ
17
ِ
ه َذا اْلعاَلمِ َنق ْد ِدينِ«12 .إ َّن ِلي أُم ا ِ
ِ
ِ
َما َم َتى
اآلنَ .وأ َّ
يعو َن أ ْ
َن َت ْح َتمُلوا َ
َ
ول َل ُك ْمَ ،ولك ْن الَ َت ْس َتط ُ
َ
ور َكا َيرة أَْيضا ألَ ُنق َ
ُ
يا اْل َح ِق ،أل ََّن ُه الَ َي َت َكَّل ُم ِم ْن َن ْف ِس ِهَ ،ب ْل ُك ُّل َما َي ْس َم ُا َي َت َكَّل ُم ِب ِه،
وح اْل َح ِقَ ،ف ُه َو ُيْرِشُد ُك ْم ِإَلى َج ِم ِ
اء َذ َ
اقُ ،ر ُ
َج َ
10
وي ْخ ِبرُكم ِبأُم ٍ ِ
اق ُيم ِجُدِني ،أل ََّن ُه َي ْأ ُخ ُذ ِم َّما لِي َوُي ْخ ِبُرُكمُ 11 .ك ُّل ما لِ ِ
آلب ُه َو لِي .لِه َذا ُنقْل ُ ِإَّن ُه َي ْأ ُخ ُذ
ْ
َ
ور آتَيةٍَ .ذ َ َ
َُ ُ ْ ُ
12
16
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ال َنق ْوٌم ِم ْن
م َّما لي َوُي ْخبُرُك ْمَ .ب ْع َد َنقليل الَ ُتْبصُروَننيُ ،ث َّم َب ْع َد َنقليل أَْيضا َتَر ْوَنني ،ألَني َذاه ٌب إَلى اآلب»َ .فَق َ
َتالَ ِم ِ
ضَ «:ما ُه َو ه َذا َّال ِذي َيُقوُل ُه َلَناَ :ب ْع َد َنقلِيل الَ ُتْب ِصُروَن ِنيُ ،ث َّم َب ْع َد َنقلِيل أَْيضا َتَر ْوَن ِنيَ ،وأل َِني
يذ ِهَ ،ب ْع ُض ُه ْم لَِب ْع ٍ
اآلب؟»َ 11 .فَقاُلوا«:ما هو ه َذا اْلَقلِ َّ ِ
َذ ِ
اه ٌب ِإَلى ِ
ول َعْن ُه؟ َل ْسَنا َن ْعَل ُم ِب َما َذا َي َت َكَّل ُم!»َ 11 .ف َعلِ َم َي ُسو ُع أََّن ُه ْم
َ َُ
يل الذي َيُق ُ
ُ
َن يسأَُلوهَ ،فَقال َلهم« :أَع ْن ه َذا َت َتس ن ِ
يما َبْيَن ُك ْم ،أل َِني ُنقْل ُ َ :ب ْع َد َنقلِيل الَ ُتْب ِصُروَن ِنيُ ،ث َّم
َكاُنوا ُي ِر ُ
َ
يدو َن أ ْ َ ْ ُ
َ ُْ
َ َ
اءُلو َ ف َ
ق أَ ُنقول َل ُكمِ :إَّن ُكم س َتب ُكو َن وَتُنوحو َن واْلعاَلم ي ْفرح .أَْن ُتم س َتح َزُنو َن ،و ِ
لك َّن
ق اْل َح َّ
َب ْع َد َنقلِيل أَْيضا َتَر ْوَن ِني 24اَْل َح َّ
ْ َ ْ
َ َ ُ ََُ
َ ُ
ْ َ ْ
َ
ُ ْ
21
ِ ِ
َن ساع َتها َنق ْد جاء ْت ،و ِ
ِ
ود َت ْذ ُكُر
لك ْن َم َتى َوَل َدت الطْف َل الَ َت ُع ُ
ُح ْزَن ُك ْم َي َت َح َّو ُل ِإَلى َفَر ٍح .اَْل َمْ أَر ُة َو ِه َي َتلُد َت ْح َز ُن أل َّ َ َ َ
َ َ َ
22
ذلكِ ،عْن َد ُكم اآلن ح ْز ٌن .و ِ
ال ِشَّد َة ِلسب ِب اْل َفر ِح ،أل ََّنه َنق ْد ولِ َد ِإْنس ٌ ِ
اك ْم أَْيضا َف َت ْفَر ُح
لك ِني َسأََر ُ
ان في اْل َعاَلمَِ .فأَْن ُت ْم َك ِ َ
ُ َ ُ
ََ
َ
ُ ُ
َ
َ
27
ِ
ِ
ِ
طَلْب ُت ْم
ق اْل َح َّ
َحٌد َفَر َح ُك ْم مْن ُك ْم َوِفي ذل َك اْلَي ْومِ الَ َت ْسأَُلوَنني َشْيئا .اَْل َح َّ
ول َل ُك ْمِ :إ َّن ُك َّل َما َ
وب ُك ْمَ ،والَ َيْن ِز ُع أ َ
ُنقُل ُ
ق أَ ُنق ُ
ِ
يكمِ20 .إَلى اآلن َلم َت ْطُلبوا َشيئا ِباس ِمي .اُ ْطُلبوا َت ْأ ُخ ُذوا ،لِي ُكو َن َفرح ُكم َك ِ
اآلب ِب ِ
ِ
امالَ «21 .نق ْد
ْ
َ
ُ
ُ
ْ
م َن ِ ْ
َُ ْ
َ ْ
اسمي ُي ْعط ُ ْ
َكَّلم ُت ُكم ِبه َذا ِبأَم َاال ،ول ِك ْن َتأ ِْتي ساع ٌة ِحين الَ أ َ ِ
ُخ ِبُرُكم َع ِن ِ
ِ
اآلب َعالَ ِنَيةِ 26 .في ذلِ َك
َ
َ َ
َ
َم َاالَ ،ب ْل أ ْ ْ
ْ ْ
ُكل ُم ُك ْم أَْيضا بأ ْ
ْ
22
ِ
ِ
اْليومِ َت ْطُلبو َن ِب ِ
اآلب َن ْف َس ُه ُي ِحُّب ُك ْم ،أل ََّن ُك ْم َنق ْد
َجلِ ُك ْم ،أل َّ
اآلب م ْن أ ْ
َْ
ُ
َن َ
َل َ
ول َل ُك ْم ِإني أََنا أ ْ
ْ
َسأ ُ
اسميَ .وَل ْس ُ أَ ُنق ُ
21
أَحبب ُتموِني ،وآمْن ُتم أَِني ِمن ِعْن ِد ِ
هللا َخَر ْج ُ َ .خَر ْج ُ ِم ْن ِعْن ِد ِ
اآلبَ ،وَنق ْد أ ََتْي ُ ِإَلى اْل َعاَلمَِ ،وأَْيضا أَ ْتُر ُق اْل َعاَل َم
ْ
َ َ ْ
ْ َْ ُ
74
21
ِ
اآلن َت َت َكَّلم عالَ ِنية وَلس َ َتُقول م َاال و ِ
ِ
ِ
آلن َن ْعَل ُم أََّن َك َعالِ ٌم
احداَ .ا َ
ال َل ُه َتالَمي ُذ ُهُ «:ه َوَذا َ
ُ َ َ
ُ َ َ َ ْ
َوأَ ْذ َه ُب إَلى اآلب»َ .نق َ
71
ِ
ِ
ِ
َآلن ُت ْؤ ِمُنو َن؟
اج أ ْ
َج َاب ُه ْم َي ُسو ُع«:أ َ
َحٌد .له َذا ُن ْؤ ِم ُن أََّن َك م َن هللا َخَر ْج َ » .أ َ
َن َي ْسأََل َك أ َ
ِب ُك ِل َش ْي ٍءَ ،وَل ْس َ َت ْح َت ُ
72هوَذا َتأ ِْتي ساعةٌ ،وَنق ْد أ ََت ِ
اآلنَ ،ت َت َفَّرُنقو َن ِفيها ُك ُّل و ِ
اص ِت ِهَ ،وَت ْتُرُكوَن ِني َو ْح ِديَ .وأََنا َل ْس ُ َو ْح ِدي
اح ٍد ِإَلى َخ َّ
َ
َ
َ
َ َ َ
َُ
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َن اآلب م ِعيَ 77 .نق ْد َكَّلم ُت ُكم ِبه َذا لِي ُكو َن َل ُكم ِفي سالَمِ .في اْلعاَل ِم سي ُكو ُن َل ُكم ِضيق ،و ِ ِ
لك ْن ثُقوا :أََنا َنق ْد َغَلْب ُ
َ ََ
َ
ٌ َ
ْ َّ َ ٌ
ْ
ْ ْ
أل َّ َ َ
اْل َعاَل َم»" .
آية (يوَ «1 -:)1:16نق ْد َكَّل ْم ُت ُك ْم ِبه َذا لِ َكي الَ َت ْع ُاُروا.
ْ

نقد كلمتكم بهذا =  ]0أنه سيوون هناك ضيقات  ]1لكنةه سيرسةل ل ةم الةرو القةدس  ]0يسةلكوا بمحبةة فالمسةيح
لم ي دع أحد ،فطريق المسيح فيه ضيق ،ولكن تيزيات الرو القدس تساند .هاا الكالم ليو موج اً للتالميةا فقةع
بةةل لكةةل الكنيسةةة يبةةر اةةل اليدةةور .المسةةيح فةةي هةةاه اآليةةة واآليةةات التاليةةة يومةةل حدي ةةه يةةن ضةةط اد اليةةالم

لتالميةةاه ولكنيسةةته والةةاي سةةيبدأ بةةأن ُي ةةرج الي ةةود التالميةةا مةةن المجم ة  ،ثةةم يدةةل األمةةر للقتةةل ،بةةل سةةيأخا هةةاا
اإلض ةةط اد ةةول ال.ية ةرة الديني ةةة وبي ةةد ه ةةاا س ةةيأتي اإلض ةةط اد الروم ةةاني ول ةةن ينت ةةي ض ةةط اد الي ةةالم للكنيس ةةة،
واإلضةةط اد هةةو اةةل مقاومةةة مةةن اليةةالم ضةةد اإليمةةان .وهنةةاك ضةةط ادات مةةن نةةوع حةةديث اةةأن يجتم ة األ ةرار

ليدينوا نساناً طاه اًر بحجة أنه من.لق ومقبو ين المجتم وال يساير رو اليدر.

ولكن السيد المسيح ي بر تالمياه ليطمعن م أن الرو القةدس الةاي سيرسةله ل ةم سيشة د فةي داخل ةم بمجةد المسةيح

الةةاي ينتمةةرهم وسةةييطي م مةةا يقولونةةه ذا وقب ةوا أمةةام مجةةام أو والة .بةةل سةةييزي م ويشةةددهم .نقــد كلمــتكم بهــذا=

كلم م ين مبارقته ل م وثبات م فيه و ضط اد اليالم و رسا الرو و لتزام م بقانون المحبة .لكي ال تعاروا= الي رة
تينةةي اإلرتةةداد يةةن المسةةيح أو يتوقب ةوا يةةن الك ة ارزة ذا واج ةةم ضةةط اد ورفةةض مةةن اليةةالم وبالةةاات مةةن خةةوت م

الي ةةود .والمس ةةيح أخب ةةرهم باإلض ةةط اد ال ةةاي س ةةيواج ونه حت ةةى ال يباج ةةأوا ب ةةه فيتش ةةوكوا ف ةةي حماي ةةة هللا ل ةةم ،أو

يتد ةةوروا أن هللا ق ةةد ت ل ةةى ي ةةن م  ،خاص ةةة أن ل ةةم موايي ةةد رس ةةا ال ةةرو و س ةةتجابة اآلب لد ةةلوات م ن حبمة ةوا
الوصةةايا وبالتةةالي تيزيةةات ومسةةاندة الةةرو ل ةةم ذا ثبتةوا .واليوةةو فالسةةيد أخبةةرهم أي ةةا أن اإلنكةةار سةةيادي لبقةةدان
التيزية وفقدان السالم يلى األرب وخسارة حيات م األبدية (مت.)00:01

تعاروا= الي رة هي أن يتوقف نسان ين السير حين يدطدم بحجر في طريقه .والمقدود بةالي رة هنةا الشة فةي
مسةةاندة المسةةيح ل ةةم أو ت ليةةه يةةن م أو اةراهيت م لبي ة م الةةبيض ،فحينمةةا تةةزداد ال ةةيقات يت ةةايق النةةاس ممةةن
حول م ،بل يمون أن يشوا بي

م ببيض (ي )4-1::

2
ظ ُّن ُك ُّل من ي ْقُتُل ُكم أََّنه يَق ِدم ِخ ْدمةِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
هلل.
يها َي ُ
آية (يوَ -:)2:16سُي ْخ ِر ُجوَن ُك ْم م َن اْل َم َجاماَِ ،ب ْل َتأْتي َس َ
اع ٌة ف َ
َْ َ ْ ُ ُ ُ َ
ق ةةارن مة ة (ي ةةو .)10-11:01 + 11:4وم ةةن يخرجونـــه مـــن المجمـــا ُيح ةةرم م ةةن الد ةةالة وا ةةل الحق ةةوق الديني ةةة

والسياسية واإلحتباالت  ،وهناك يقوبة مدنية فال أحد يشتري أو يبي منه .بل أن الموضةوع سةيتطور لةى القتةل

كل من يقتلكم= تشير لك رة الم ةط دين الةاين يريةدون قةتل م .وقطيةاً سةيوون مدةاحباً ل ةاا ضةط اد يلةى اافةة
المستويات .بل يمنون أن م يقدمون م ااباصح إلرضةاء هللا .يقدم خدمة هلل= فكلمةة خدمـة تشةير لليبةادة الطقسةية.
وهواا صةنيوا بوسةطبانوس بةل قيةل فةي اتةاب المةد ار

الي ةودي "أن مةن قتةل نسةان ةرير م ةل المسةيحيين فكأنةه
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َّ
قدم ذبيحة هلل و ستندوا في هاا لى (يد )00-0:1:حينما قتل فينحاس الرجل الزاني فرد س ع هللا ين الجماية"
ولنرى ماذا صن بولو قبل يمانه بالمسيحيين (أع.)00-4:11

7
اآلب َوالَ َعَرُفوِني.
آية (يوَ -:)7:16و َسَي ْف َعُلو َن ه َذا ِب ُك ْم أل ََّن ُه ْم َل ْم َي ْع ِرُفوا َ
ارج ة (0تةةي )00:0فمةةن يبيةةل هةةاا يج ةةل حقيقةةة اآلب واإلبةةن .ه ةاالء ال ييرفةةون سةةوى أنبس ة م ،وال ييرفةةون هللا،

يحبةةون مةةا ينةةدهم سةواء ذوات ةةم أو يقيةةدت م التةةي يةةدافيون ين ةةا يةةن ج ةةل .ولةةو يرفةوا هللا ألحبةوا أيةةداص م ولةةيو
ذوات م فاهلل محبة .ومن ييرف اآلب سييرف بنه ،فاإلبن هو صورة اآلب ورسم جوهره (يب)0:0

ِ
ِِ 0
َّ
ِ
ِ
ـه َل ُك ْـمَ .وَل ْـم أَ ُنق ْـل َل ُك ْـم ِم َـن
اء ِت َّ
اع ُة َتـ ْذ ُكُرو َن أَنـي أََنـا ُنقْل ُت ُ
الس َ
آية (يو -:)0:16لكني َنق ْد َكل ْم ُت ُك ْم به َذا َح َّتى إ َذا َج َ
اْل ِب َد َاي ِة أل َِني ُكْن ُ َم َع ُك ْم.
لكني= لم أكن أريد أن أحزنكم ب اه األخبةار اآلن ،ولكةن أنةا م ةطر حتـى إذا جـاءت السـاعة= و ضةط دوام ال
تباجةةأوا .و ذا ف مةةتم أنةةي يةةالم مةةن البدايةةة سةةتب مون أننةةي مسةةيطر يلةةى األمةةور فةةال ت ةةافوا .ولــم أنقــل لكــم مــن

البداية= لم يقل ل م ين هاا اإلضط اد ألنه اان مي م يحبم م من الاصاب ويشجي م حين ي افون ويقوي م حين
ي ةةيبون وي بةةف يةةن م اةةل ضةةيق ويتلقةةي هةةو ال جمةةات بةةدالً مةةن م لةةيحبم م من ةةا .المسةةيح أ ارهةةم قوتةةه وسةةلطانه
وهةةو مي ةةم حتةةى ي ق ةوا فيةةه حتةةى وسةةع اإلضةةط ادات اآلتيةةة بيةةد صةةيوده .والمسةةيح سةةتمر فةةي هةةاا لةةى أن قبةةل

الدةةليب يةةن م .ولكةةن اآلن هةةو مة س
ةاب لةةى اآلب ولةةن يةةروه .ولكنةةه لةةن يتةةرا م يتةةامى فسيرسةةل ل ةةم الةةرو القةةدس
الاي سييطي م القةوة ويشةجي م وييةزي م .ويلةي م  ]0أن يتيلمةوا اإلسةتجابة لدةوته  ]1أن يجاهةدوا .ونالحةظ أن

في (مت )11 ،10 ،01:01سبق المسيح وأخبرهم ين ضط اد اليالم فلماذا يقو المسيح لم أقل لكم من البداية؟
هنا يوجد حتما من ثنين-:

أ-

األهوا التي الم م ين ا فةي (مةت )11 ،10 ،01:01ذارهةا المسةيح فةي ذلة الوقةت بطريقةة م ببةة حتةى ال

يدةةدم م فةةي بدايةةة الطريةةق ،ولكةةن متةةى حةةين اتةةب فةةي (

 )01يةةن األهةوا دمةق اةةل أقةوا المسةةيح يةةن

األهوا سةواء مةا قالةه فةي بدايةة ال دمةة أو ن ايت ةا ،فةاإلنجيليون ليسةوا مةارخين وال ي تمةون بالتةأريخ ،بةل هةم
ب-

يقدمون فك اًر ،أي يريدون لبكرة ميينة أن تدل للقارئ.

أو أن الجديد هو يمل الرو القدس مي م بدالً من يمل المسيح الاي سيبارق م.
1
َّ ِ
ِ
َحٌد ِمْن ُك ْم َي ْسأَُل ِني :أَْي َن َت ْم ِضي؟
آية (يوَ « -:)1:16وأ َّ
اآلن َفأََنا َم ٍ
َما َ
س أَ
اض ِإَلى الذي أَْر َسَلنيَ ،وَلْي َ

ليس أحد منكم يسألني= هاه ل ا يدة حتماالت-:
.0

المسيح يياتب م ألن م نش.لوا بما سيحد

ل م من دالم ولم يسألوه أين يم ي ،هم سألوه بمب وم خاط .اةان

ساال م ين مراةزهم األرضةي حةين يملة بينمةا هةو ذاهةب لييةد ل ةم موانةاً سةماصياً .فلنةتيلم أال ننشة.ل بة الم أو
أمجاد هاا اليالم ين المجد الميد لنا .فالمجد السماصي هو التيزية الحقيقية وسع األلم.
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.1

.0

أو يوون المينى ال تسألونني لى أين أنا ذاهب فأنا ال أريد الكشف يما سيحد

وأنكم لن تب موا اآلن .ولكن

الرو القدس سييلموم ال  .ويشر ال لمةوب .وهةم سةبق وسةألوه (يةو )::01 + 01:00ولكةن بأسةلوب
م تلف يما يقدده المسيح هنا ،بل هم اانوا يسألونه لي نوه ين طريق الدليب.

التالميا ذ يروا أن المسيح سيبارق م حزنوا بشدة ،ولم يبكروا في الحا التي سيوون في ا المسيح .هم سألوا
يةن الموةةان الةاي سةةياهب ليةه لكةةن لةم يسةةألوا يةن مينةةى الةاهاب لةة.ب .ولةو ف مةوا لبرحةوا امةةا قةا ل ةةم مةةن

قبل.
ِ ِ6
وب ُك ْم.
آية (يو -:)6:16لك ْن ألَني ُنقْل ُ َل ُك ْم ه َذا َنق ْد َمألَ اْل ُح ْز ُن ُنقُل َ
لقةةد تيةةودوا أن يبرح ةوا فةةي وجةةودهم ميةةه ووجةةوده وسةةط م .واآلن يحزنةةون بسةةبب ف ارقةةه ل ةةم .ولكةةن م لةةم يب م ةوا أن
ذهابه ل.ب ييني أفراحاً وأمجاداً م ايبة.
ِ
ِِ 2
يكم اْلمعـزِي ،و ِ
ـه ِإ ْن َلـم أَْن َ ِ
َن أَْن َ ِ
لك ْـن
ول َل ُك ُم اْل َح َّ
قِ :إَّن ُه َخْيٌر َل ُك ْم أ ْ
ـق ،أل ََّن ُ
طل ْ
طل َ
َ
ـق الَ َيـأْت ُ ُ ُ َ
ْ
آية (يو -:)2:16لكني أَ ُنق ُ
ِإ ْن َذ َهْب ُ أُْرِسُل ُه ِإَلْي ُك ْم.
هم يرفوا المسيح حسب الجسةد ولكةن بةالرو القةدس سةييرفون حقيقةة المسةيح ويملةه .ومةن ييةرف المسةيح حسةب

الجسةةد هةةو ل ةم ييرفةةه ولةةن يقبلةةه (1كةةو .)01::وجةةود المسةةيح يلةةى األرب يجيلنةةا ن ةراه فةةي صةةورة جسةةد ضةةييف
وصيوده يجيلنا بالرو القدس نراه في مجده وقدرته .ولو استمر المسيح مينا بالجسد ف ناك حتمالين-:

 )0أن يستمر بجسده لير الممجد وهنا يوون-:
أ-

البداء لم يتم ،فالبداء يتم بدخو المسيح بجسده للسماء وجلوسه ين يمين اآلب.

ب -نق في حيز المحدود ،والمسيح بوموانياته لير محدود ،ولكن طالما نرى المسيح بجسد محةدد فلةن
نتدور ال محدوديته .أما الرو ف و ييطينا صورة ور ية واضحة ين المسيح اإلله لير المحدود.

 )1أن يم ر لنا بجسده الممجد وهنا-:
أ-

من يحتمل صورة مجده (ر .)01:0

ب -لةن يوةون ختيارنةةا للمسةيح حة اًر ،فمةةن يةرى صةورة المجةةد ويرف ةه .ومةا يبةةر قلةب هللا اإليمةان وهةةو
اإليقان بأمور ال ترى .حتى ال أكون م طر ألن أقبله مجب اًر.

وهةةم اآلن ح ازنةةى ألن المسةةيح سةةيبارق م بالجسةةد ولكةةن األف ةةل ل ةةم أن يةةأتي الةةرو القةةدس ليشة د ل ةةم يةةن حقيقةةة

المس ةةيح .وال ةةرو الق ةةدس ل ةةن ي ةةأتي ن ل ةةم تكم ةةل دالم المس ةةيح وفداص ةةه بالد ةةلب والم ةةوت ث ةةم بالقيام ةةة والد ةةيود،
وبالدةةيود يةةتم البةةداء فيرسةةل الةةرو القةةدس لييمةةل فةةي م وب ةةم .فبةةدخو المسةةيح بةةدم نبسةةه لألقةةداس السةةماوية يةةتم

الدلح بةين هللا واإلنسةان (يةب )01:4فيةأتي الةرو ليسةون فةي اإلنسةان فةالرو ال يسةون ينةد أيةداء .وهةاه اآليةة

نجد ل ا رحاً في (يو .)04:1وحينما نقارن بين (مت( ، )00:1لةو )00:00نب ةم أن الةرو القةدس هةو ال يةرات
خيـر لكـم ف ةو بونطالقةه سيرسةل ال يةر األيمةم.
بل هو ال ير األيمم الاي ييطيه اآلب لنا .لال يقةو المسةيح ٌ
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ولنب م أننا حتى و ن لم نب م مشيعة هللا فما يريده هللا هو داصماً ال ير لنا .والرو القدس هو الاي يسوب محبة هللا

في قلوبنا فنبر .

ومحبة هللا فى قلوبنا سةتحول ا لةى قلةوب لحميةة تطية الوصةايا حتةى ال ت .ةب هللا الةاى تحبةه (يةو. )10 : 01

وبالرو القدس نولد من الماء والرو متحدين بالمسةيح ويوةون لنةا حياتةه (رو ،)1والةرو القةدس فةى سةر الميةرون
ي بتنا فى المسيح فت بت فينا حياة المسيح األبدية (1كو . )11 + 10 : 0والةرو القةدس هةو الةاى ي.يةر طبييتنةا

لندير خليقة جديدة ل ا صورة المسيح (1كو + 01 : :لل. )04 : 1

أنقـول لكــم الحــق= الحةةق هةو أن صةةلب المسةيح هةةو لحسةاب التالميةةا والكنيسةة .ألن بيةةد الدةلب قيامةةة وصةةيود.
و نطالق المسيح فيةه امةا البةداء ويمةل البةداء وفيةه وبةه التبنةي لنةا .ودخةو المسةيح لةى المجةد يحقةق لنةا الحةب

األبوي والرو يأخا مما للمسيح وي برنا ،ف و سي برنا ين مجده الاي سيدير لنا ويش د لنا بأننا أبناء ،لنةا حةق

الوراثة (يو + 10:01رو )01-01:1فحزن التالميا اان بسةبب تيلق ةم الجسةدي بالمسةيح ولكةن نطةالق المسةيح

هةةو المسةةتقبل المجيةةد للكنيسةةة .ويوبينةةا أن ن ةراه اآلن باإليمةةان وبمةةا ييلنةةه الةةرو القةةدس فةةي قلوبنةةا (أف+ 01:0

0كةةو )01-4:1البةةداء يومةةل بتمجيةةد جسةةد المسةةيح أي صةةيوده وجلوسةةه يةةن يمةةين اآلب .والمسةةيح باهابةةه مجةةد
الطبيية البشرية في جسده ،فطبيية البشر صارت في ير هللا .ولكي ندخل نبو الموان يرسل لنا الرو القدس
ليييننةةا .وايةةف يييننةةا؟ هةةاا موضةةوع اآليةةات التاليةةة ..بأنةةه يبوةةت يلةةى خطيةةة وبةةر ودينونةةة .والةةرو ييطةةي ر يةةة

حقيقيةة للمسةةيح ليةر التةةي ردهةا التالميةةا بالجسةد وهةةاا أف ةةل .وهةو يموةةث لألبةد والسةةيد ط َّةوب مةةن دمةن ولةةم يةةرى.
وهاا اإليمان ييمله الرو القدس.

1
1
َمـا َعَلـى َخ ِطَّيـ ٍة
اق ُيَب ِك ُ اْل َعاَل َم َعَلى َخ ِطَّي ٍة َو َعَلى ِبـر َو َعَلـى َدْيُنوَنـةٍ :أ َّ
اء َذ َ
اآليات (يوَ -:)11-1:16و َم َتى َج َ
11
14
َما عَلى ِبر َفأل َِني َذ ِ
ـيس
َما َعَلى َدْيُنوَن ٍة َفأل َّ
اه ٌب ِإَلى أَِبي َوالَ َتَر ْوَن ِني أَْيضاَ .وأ َّ
َفأل ََّن ُه ْم الَ ُي ْؤ ِمُنو َن ِبيَ .وأ َّ َ
َن َرِئ َ
ِ
ين.
ه َذا اْل َعاَلمِ َنق ْد د َ

فى اآلية السابقة سمينا أن المسيح سيرسل الرو القدس للكنيسة ،وب اا يوون المسيح قد تمم اةل مةا يلةزم لتجديةد
ال ليقة .فبدمه تم الدلح مة اآلب ولبةرت ال طايةا ،وأيطانةا حياتةه ن لةص ب ةا حينمةا نسةل فةى بةره "النةه جيةل

الاي لم ييرف خطية ،خطية الجلنةا .لندةير نحةن بةر هللا فيةه" (1كةو . )01 : :وأرسةل الةرو القةدس لي بتنةا فةى

المسيح فتكةون "لنةا الحيةاة هةى المسةيح" (فةى )10 : 0وب ةاا يسةتطي اةل مةن يريةد أن يحيةا فةى بةر أن يسةل فةى
البةةر ،هةةو بةةر المسةةيح السةةاكن فيةةه ،وب ةةاا ي لةةص .أمةةا مةةن ي ةرفض المسةةيح سةةالكا فةةى طريةةق ة واته ،فةةال توجةةد

وسةيلة أخةرى أمامةه  )0 -:ل.بةران خطايةاه )1 .ليسةل فةى البةر فةي لص .وب ةاا سةيدان مة الشةيطان الةاى سةةار
وراءه تاراا المسيح .فمن يترك المسيح الم لص لن يجد سوى المسيح الديان.
بيض الترجمات اإلنجليزية ترجمت المة يبوت ااآلتي  ]0يوبخ

 ]1يدين

 ]0يقن REPROVE ( .

)/ CONVICT / CONVINCE
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يبكـ = هةةاه الكلمةةة ترجمت ةةا تينةةي التوضةةيح للشة ص بشةةأن خطيعتةةه وديوتةةه للتوبةةة وقةةد يوةةون هةةاا التةةوبيخ سة اًر
(كمةةا جةةاءت الكلمةةة فةةي مةةت )0::01لمةةن ال يقةةاوم بينةةاد وقةةد يوةةون هةةاا التةةوبيخ يلن ةاً (كمةةا جةةاءت الكلمةةة فةةي
تةةي )4:0والةةرو القةةدس يسةةت دم الكتةةاب المقةةدس والةةويظ والتيلةةيم واإلر ةةاد واإليتةراف واليمةةل الةداخلي ،اةةل هةةاا

س اًر .فوذا لم يأت ال هاا بنتيجة يلجأ الرو القةدس لمةن نسةم منةه أخطاءنةا يالنيةة ليلنةا ننةدم ونتةوب .ذاً يمةل
الة ةةرو القة ةةدس أن يوضة ةةح ال طية ةةة لإلنسة ةةان ب ة ةةدف قناية ةةه ببشة ةةاية ن اية ةةة طريق ة ةةا "اقنيتنة ةةي ية ةةا رب فوقتنية ةةت"

(أر .)1:11وبةةأن يترا ةةا .وال ةةرو يقن ة ب ةةأن طري ةةق هللا ال ةةه فةةر ال يق ةةارن بل ةةاة ال طي ةةة .ف ةةي ن ةةوع م ةةن التلم ةةاة
التيليمية للت ايب وهاا المينى نجده في (1تي .)01:0فكلمة يبوت تشير أي اً لمن ي.لةب بالحجةة حتةى يسةوت.
وهةةاا التبويةةت يةةادي لحيةةاة لمةةن ال يقةةاوم ويةةادي لةةى دينونةةة لمةةن يقةةاوم "ف ةةو راصحةةة حيةةاة لحيةةاة وراصحةةة (دينونةةة)

وموت لموت (1كو . )01:1ومن يرفض المسيح الفادى المخلص سيجد المسيح الديان.

والرو القدس أيمم من ال مير .فال مير يوبخ اإلنسان لو أخطأ لكنه قد يقوده لليأس ،أما الةرو القةدس فيةوبخ

فاتح ةاً بةةاب الرجةةاء (هةةاا هةةو البةةارق بةةين ي ةةوذا وبطةةرس) .فةةالرو القةةدس الةةاي ييةةزي هةةو الةةاي يبوةةت فتبويتةةه ال
يادي لى اليأس بل للتوبةة والبةر والسةالم والتيزيةة لمةن يطييةه واليوةو يوةون راصحةة مةوت لمةوت .وهةاا مةا حةد
يةوم ال مسةين ف نةةاك مةن دمةةن ببةر وهنةاك مةةن سةت أزوا (أع )01-00:1وال ةةمير أي ةاً قةد يت.يةةر بحسةب البيعةةة

يسمى بالوسواس.
التي يحيا اإلنسان في ا فيقبل ال طية يلى أن ا  .يادي ،وقد يمرب وهاا ما َّ
على خطية .. ..فألنهم ال يؤمنون بي

الةةرو القةةدس يبوةةت اإلنسةةان يلةةى خطايةةاه ،فقدةةد الةةرب أن ييطةةي اإلنسةةان ةةراة م ة المسةةيح ،واةةل مةةن يةةامن

بالمسيح وتكون له هاه الشةراة يرفة المسةيح ينةه خطايةاه (فالمسةيح هةو الشةبي الكبةارى الوحيةد ودمةه ي.طةى اةل

من ي بت فيه) .وهو أي ا ييطى ميونةة لل ةاط .ليةت لص مةن خطيتةه (رو .)11 : 1نحةن متنةا مة المسةيح فةي

الميموديةة واةةل مةةن يةامن يوةةون لةةه قةوة للمةةوت يةةن ة واته وأهواصةةه .واةةل مةن يةةامن حتةةى لةو أخطةةأ فةةدم المسةةيح
يط ره من اةل خطيةة0( .يةو .)1 : 0وال طريةق للتط يةر مةن ال طيةة سةوى دم المسةيح  .لةال فكةل مةن ال يةامن
يرفض هاا القدد وبال يق تحةت ل ةب اآلب ويحةرم نبسةه مةن النيمةة الوحيةدة القةادرة أن تحبمةه مةن السةقوط
في ال طية ويحرم نبسه من نيمة الدم ال.افر .فتبويت الرو القدس يشير اإلنسان بجرم خطيته وقسةاوت ا وايةف

أن ا رهيبة في نمر السماء ومن يستجيب ويقدم توبة بوخال

ويرج سيجد الميونةة ويجةد ال.بةران .ومةن يةرفض

ويقةةاوم الةةرو سةةيجلب يلةةى نبسةةه اللينةةة والدينونةةة .وطبي ةاً المقدةةود باإليمةةان هةةو اإليمةةان الحةةي الةةاي لةةه ثمةةار
واضحة في حيةاة اإلنسةان ،اإليمةان اليامةل بمحبةة .والةرو القةدس يبوةت اليةالم يلةى ال طيةة لةيو بحسةب مب ةوم

اليالم أو بحسب مب وم الي ةود .فةالي ود ظنةوا أن ال طيةة قاصةرة يلةى تيةدي النةاموس واسةر السةبت لةال حومةوا
يلى المسيح أنه خاط )11:4( .وأما اليالم فكل له تدوره ين ال طأ والدواب .لال جةاءت المةة خطيةة ليةر

ميرفةةة ألن اليةةالم لةةم يوةةن ييةةرف تمامةاً مةةا هةةي ال طيةةة .واآلن يشةةرح ا المسةةيح بأن ةةا يةةدم اإليمةةان بةه ف ةةو وحةةده

الاي يرف ال طية (ر  )01:1وييطي ميونة لنت لص من ا.
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بةةل أن اةةل خطيةةة هةةي نةةوع مةةن يةةدم اإليمةةان بالمسةةيح .فالسةةارق ال يةةامن بةةأن المسةةيح قةةادر أن يسةةدد حتياجاتةةه
والاي يشت ي ال يامن أن المسيح قادر أن يشب

واته .والاي ي ط .يموماً ال يامن أن المسيح يراه وسيياقب

(ت  .)4:04ومن يامن بالحياة األبدية ايف يتدارع يلى المادة .ومن يةامن بدةال هللا ايةف يةت م هللا بالقسةوة
ن حةةدثت لةةه تجربةةة ..الةةخ .أمةةا مةةن يةةامن بالمسةةيح ،فالمسةةيح يملة يلةةى قلبةةه يوضةاً يةةن ال طيةةة (رو.)01:1

ومةةن ال يةةامن بالمسةةيح ف ةةو ال يةةامن بةةاهلل وال ييرفةةه فالمسةةيح هةةو بةةن هللا (يةةو .)04:1ذاً خطيةةة يةةدم اإليمةةان

بالمسيح هي أصالً خطية يدم يمان باهلل أو يدم ميرفة باهلل.

لو است دمت يدي في السرقة يبوتني الرو القدس حتى أكف ين ست دام ا في السرقة (تبويت يلةى خطيةة) ثةم
يبدأ يبوتني يلى بر ،أي لماذا ال أست دم ا في يمل ال ير.

وعلى بر .. ..فألني ذاهب إلى أبي وال ترونني أيضا

ماذا اان مب وم البر قبل المسيح؟ بحسب المب وم الي ودي اان البر في اإللتزام بالناموس .لكننا نجد او

الطرسوسي يحوم بقتل سطبانوس ظلماً وهو برئ بالرلم أن او اان ضليياً في الناموس .والييب لم يون فى
الناموس بل فيمن ينبا الناموس .وأما اليالم فكان لارقاً في يباداته الوثنية وفجوره وزناه .فالمسيح ف ح بر
الي ود الكاذب ذ صلبوه ،وف ح فساد القانون الروماني ،ذ حوم يليه بالموت .وبيد المسيح فقد ت.ير مب وم
البر .فالمسيح وحده هو البار والاي ظ ر بره في ذهابه لى أبيه وجلوسه ين يمينه ،وقبو اآلب له وأنه لن

ييود يم ر يلى األرب ،ف و جالو ين يمين اآلب لال لن نراه ،ف و في مجد السماء .ولكن المسيح لم يون

فى ،المسيح ييطيني حياته فأيمل
محتاجاً أن يم ر بره ،بل هو يم ره ليبررني أى ألصن البر بحياته التى َّ
البر ،فأخلص بحياته (رو + 01::لل + 11:1في .)10:0ومن يبيل البر يدخل لى الموان الاى فيه المسيح
البار .والرو أظ ر أن بر المسيح الاي ظ ر بديوده للسماء صار لنا .الرو يبوتني ن لم أيمل أيما بر

في .فبدونه ال أقدر
وتتحو أي اصي لى دالت بر (رو .)00:1وهاا البر ال أصنيه بقدرتي ،بل بحياة المسيح ًّ
أن أيمل ( .يو .)::0:وهو يست دم اي اصي أالت بر ف ى صارت أي اءه لدن البر .فأى دلة يوجد من
يست دم ا  .وألنني ما يدت أراه ذ هو صيد لى السماء وذهب لى أبيه ،فما يدت أرى بره ألتم ل به ،فالرو

القدس الاي يأخا مما له وي برني (يو )01:01يرسم لي صورة للمسيح فأتم ل به وياارنى بأقوا المسيح

وييلمنى وصاياه (يو .)11:01والرو يقنيني أنني قادر أن أسل في بر المسيح ليو بقدرتي بل بحياة المسيح

في ،الاي و ن لم أراه بالجسد ،لكنه ييطيني حياته وبره.
َّ
ول ةةاا رأينةةا أن سةةطبانوس فةةي سةةاية موتةةه يةةردد مةةا قالةةه المسةةيح يلةةى الدةةليب " لبةةر ل ةةم  +فةةي يةةدي أسةةتودع

روحةةي" .ويبوتنةةي ن لةةم أفيةةل البةةر .والةةرو يبوتنةةي ذا ةةاب ت الي ةةود ويشةةت متدةةو اًر أننةةي أتبةةرر بأيمةةالي (بةةر

ذاتةةي) ويبوتنةةي لةةو ةةاب ت اليونةةانيين الةةوثنيين الةةاين يييشةةون فةةي خطايةةاهم ليةةر ةةايرين بوحتيةةاج م للمس ةةيح
واإليمان به ليبررهم أي ييملون أيما بر ،ميجبين بأنبس م وفلسبات م وطرق م.

أمةةا المسةةيحي الحقيقةةي ف ةةو يقةةف أمةةام المسةةيح ةةاي اًر ب طيتةةه اةةالمرأة ال اطعةةة ،باكي ةاً ينةةد قدميةةه ةةاي اًر بيةةدم
ستحقاقه لش ،.اك اًر المسةيح فةي نبةو الوقةت أنةه أنيةم يليةه ببةره ،فالمسةيح هةو الةاي يبةرر ال ةاط ..والحةظ أن
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الرو القدس يبوت يلى خطيةة أوالً ،فةوذا مةا رجة المةامن بتوبتةه الدةادقة هلل وبدمويةه حينعةا نةتكلم يةن التبويةت

يلى البر( .راج 0تي )01:0أي أيما البر التي ال نيمل ا .والةرو أي ةاً يبوتنةي لةو نسةبت أيمةا البةر لنبسةي
وتدورت أنني أنا الاي أيمل ا (أف0 + 4 ، 1 : 1كو.)1 : 1

ةى فت بةت حيةاتى فةيوم،
ذاهب إلى أبي= وسأرسل لكم الرو القدس (يو )1 : 01والرو القةدس هةو الةاى ي بةتكم ف َّ
وتكون ةوا قةةادرين أن تيمل ةوا أيمةةا بةةر.لن تيةةودوا تروننةةي بالجسةةد لتتم ل ةوا بةةي وال تروننــي أيضــا  .ولكةةن الةةرو
القدس سيرسم لكم صورة واضحة لى لتقتدوا ب ا "يأخا مما لى وي برام" (يو. )01 : 01

وأي ةاً مةةا اةةان يموةةن أن أذهةةب لةةى أبةةي ن لةةم أكةةن بةةا اًر وسةةيوون لكةةم بةةري .والةةرو القةةدس سيشة د ببةةري ويشة د
بالمجد الاي لي في السةماء ،وييطةيوم ر يةة واضةحة لةي أف ةل مةن ر يتةي بالجسةد .فةالرو يرسةم صةورة لقةدراتي

وقوتي ولبراني لل طايا ال تراها اليين الجسدية في جسدي الاي ترونه بييونكم الجسدية اآلن .و ذا ما أدراتم هاا

المجةد الةاى سةأكون فيةةه بالجسةد وأن هةاا اةان لحسةةابوم ،ستشةت ون أن تكونةوا ميةى فةةى الموةان الةاى أيددتةه لكةةم

(يةةو + 1 : 01ر  .)10 : 0و ذا أدراةةتم قةةدراتى وأننةةى قةةادر يلةةى أن أيطةةيوم ميونةةة لتسةةلكوا بةةالبر ف ةةاا يةةدفيوم

ليمل البر.

يبك على بر= يبوت المامن يلى يدم وجود بر في حياته أو بشيوره بالبر الااتي .فمةن يتمةد قةام مة المسةيح
في حياة جديدة يجب أن يمارس في ا أيما بر يجابية ،يمةان يامةل بمحبةة .الةرو يرسةم لنةا صةورة لبةر المسةيح

ويبوتنا ن لم نشتاق أن يوةون لنةا نبةو البةر الةاي للمسةيح .هةاا التبويةت ييطةي حالةة يطةش و ةتياق ل ةاا البةر.
ومن ال يقبل تبويت الرو يلى ال طيةة ويلةى البةر يسةقع تحةت الدينونةة ،ألنةه نحةاز لةرصيو هةاا اليةالم الةاي قةد

دين ،واما صار المسيح رأساً لألبرار الاين يسلكون في بره صةار بلةيو المةدان أرسةاً لأل ةرار الةاين يسةلكون فةي
ره.

وعلى دينونة .. ..فألن رئيس هذا العالم نقد دين

الرو يبوت اإلنسةان المةامن ألن رصةيو هةاا اليةالم قةد ديةن أي أن الشةيطان قةد هةزم وبطةل سةلطانه .وب ةاا يوةون

التبويت للناس أن م رف وا ال ال

وأطايوا الشيطان ومن يرفض ال ال

يمل يبداً للشيطان ،أما الاين تبيوا

الرب فقد رفيت ين م خطاياهم من أجل سمه (0يو .)01:1ف و حمةل هللا الةاي يحمةل خطايةا اليةالم .والمةامنين

صةةاروا متبةةررين مجان ةاً بنيمةةة البةةداء (رو .)0:1 + 11:0والمسةةيح دان ال طيةةة (رو )0:1فمةةا يةةاد ل ةةا سةةلطان
يلينةةا (رو .)01:1والةةرو يةةدين مةةن مةةا ي ة از ييتةةار بةةأن ال طيةةة أقةةوى منةةه .والدينونةةة يلةةى بلةةيو اانةةت نتيجةةة
طبييية لم ور بر المسيح .فوبليو

تكى يليه ظلماً .وبيد ظ ور بر المسيح ديةن بلةيو وقيةده المسةيح بسلسةلة

(ر  ،)0-0:11ب ةةل أيطان ةةا نح ةةن الم ةةامنين س ةةلطاناً يلي ةةه (ل ةةو" )04:01أيطي ةةتكم س ةةلطان أن تدوسة ةوا الحي ةةات

واليقارب "..فتبرصة المت م ظلماً (ظ ر بر المسيح بيد أن تم ت امه ظلما) هةي دانةة للمشةتكي (الشةيطان) ب تانةاً.

والمبل باللاً ااذباً (الشيطان) يق يليه يقاب من يقترف جريمة.

والشيطان اان مسيط اًر يلى نبوس الناس متحوماً في ا حاكماً ل ا .له سلطان أن يا البشر .ولكنةه اآلن قةد أديةن
وسقع وفقد بونتدار المسيح يليه ال ما اان له مةن رياسةة وسةيطرة وسةلطان .ومة ذلة ظةل النةاس يلةى ةرهم
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ومورهم وظلم م وظالم يقول م .م أن م وقد جاءهم المسيح الاي يمل يلى قتالع ال ما لرسه الشيطان في م

لم َي ُي ِد ل م يار وال مبرر في مباسدهم ومياصةي م .وطالمةا بةدأت الدينونةة بالشةيطان ،فمةن المااةد أن هللا سةيدين
كةةل مةةن ظةةل تابيةةا للشةةيطان (ر  )11 ، 04لكةةن مةةا از أمامنةةا نحةةن فرصةةة .واليةةالم لةةه مقاييسةةه ال اصةةة فةةي

الدينونة ولكن ا مقاييو باطلة ،فم الً الي ود ل م محومت م التي بحسةب النةاموس .والرومةان ل ةم قةانون م الرومةاني

أساس ال دساتير اليالم ،واالهما حوم ظلماً بقتل المسيح بيد أن أدانوه .والمسةيح قةام ناق ةاً حوةم المةوت لةييلن
بطالن أحوام اليالم (ي ود ورومان) وأن ما ليسةا بحسةب الحةق بةل بحسةب بلةيو ،الةاي دانةه وأظ ةر لشةه واابةه

وأنه قتا للناس منا البدء .أما الرو القدس الاي دخل لى اليالم فجاء ليدحح هاه المقاييو ،وصارت الدينونةة
اآلن بحسب مب وم الرو القدس هي في رفض المامن لل ال

الدينونة اآلن تقف يلةى طةرف نقةيض مة حيةاة ال ةال

والبر والمجد األبدي .و ص ارره يلى يدم التوبة.

 .وهةي تقة مةن اآلن يلةى مةن يةرفض ال ةال

وتَ ِك ُمةل

فةةي اليةةوم األخيةةر .الةةرو القةةدس يةةدخل لةةى اليةةالم الش ةرير ليبوتةةه ويسةةتانبه يلةةى مةةا فيةةل ويلةةى دينونتةةه ال.ا ةةة
الباطلةةة الكاذبةةة القاصمةةة بتحةريض مةةن رصةةيو يةةالم الكةةاب وال ةةال الةةاي أدانةةه المسةةيح بالدةةليب ويلةةى الدةةليب

وف ح لشه (لو + 01:01يو )00:01ذ ضبطه متلبساً بالحوم بقتل نسان برئ بيد أن لبق له ت امات باطلة،

فالمسيح أظ ر بره بقيامته وصيوده .والمسةيح دان بلةيو ورفة يةد رصةيو هةاا اليةالم يةن أن تتةدخل بيةد اليةوم وال

أن يوةةون لةةه صةةوت فةةي الدينونةةة التةةي سةةيتوالها بةةن هللا (ر  )00-4:01بةةل أن المسةةيح سةةيوون هةةو الشةةبي يةةن
المةامنين أمةام هةاا الشةيطان المشةتكى (رو . )01 - 00 : 1فالمسةيح للةب وصةار ديانةاً لألحيةاء واألمةوات .بةةل
أننا نالحةظ أن المسةيح بةدأ هزيمةة بلةيو فةي تجربتةه لةه فةي البريةة حةين رفةض لةراءات هةاا اليةالم ثةم وصةل فةي

رف ةةه ل ةةاا اليةةالم ألنةةه قبةةل المةةوت .وال الصةةة أن الةةرو القةةدس يبوةةت المةةامن الةةاي مةةا از يةةديي أن بلةةيو لةةه
سلطان يليه لال ف و ي ط ،.ويبوت من ال از خاصباً من أحوام ودينونة اليالم الاي رصيسه بلةيو بيةد أن ظ ةر

أن أحوامةةه باطلةةة ال ةةا لةةش (م ةةل مةةن ي طةة .ويةةديي لنبسةةه اليةةار بأنةةه يسةةاير المجتمة  ،وأن هةةاه هةةي القةوانين
السةةاصدة) ويبوةةت مةةن مةةا از سةةاص اًر وراء هةةاا اليةةالم ورصيسةةه قةةاصالً ايةةف تسةةيرون وراء الشةةيطان الةةاي للبةةه المسةةيح

وحوم يليه.

يبك على خطية وعلى بر وعلى دينونة
يبك على خطية ..هاا هو داء البشرية وهو ال طية .والمسيح أتى ليرف ال طية لكل من يامن به وهاا هو

المدخل للمسيحية .المسيح بدمه يوبر ين ال طايا السالبة وييطى ميونة لنتوب ين ا .وبدون دمه ال لبران
وبدون ميونته ال يمون أن ن.لب ال طية.

يبك علـى بـر .. ..بيةد أن نةدخل المسةيحية ايةف نحيةا؟ اإلجابةة نحيةا أبةرار ببةر المسةيح الةاي أيطانةا حياتةه. .
والحةةظ قةةو الرسةةو "أسةةتطي اةةل ةة .فةةى المسةةيح الةةاى يقةةوينى" (فةةى . )00 : 1فةةنحن فةةى المسةةيح قةةادرون أن

ن.لب ال طية وأن نسل فى البر.

يبك على دينونة ..داصماً اإلنسان يحاو أن يتحجق بأن بليو هو سبب ال طية ،وأنه ال يسل في البةر بسةبب
قةةوة بلةةيو ،ولكةةن السةةيد ييلةةن بدةراحة أن بلةةيو قةةد ديةةن وأن لنةةا سةةلطان أن ندوسةةه .وأن لنةةا قةةوة مةةن هللا تيةةين.
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والسة ةاا لمة ةةن مة ةةا از يق ةةو أن الشة ةةيطان قة ةةوي ه ةةو ....مة ةةن األقة ةةوى ال ةةرو الة ةةاي يية ةةين ضة ةةيباتنا (رو )11:1أم

الشيطان؟ قطياً من مينا أقوى .و ن اان ليش قد قا هاا ين مالصكة فكم وام قةوة الةرو القةدس .حقةاً نحةن بةال
يةةار فةةالرو ييطةةي نيمةةة أيمةةم (ية  .)1:1واةةل مةةن رفةةض المسةةيح وفداصةةه ورفةةض السةةلوك فةةى البةةر تابيةةا لوايةةة

الشيطان وراف ا ميونة المسيح سيدان م الشيطان الاى تمت دينونتةه .لةال فةالرو القةدس يبوتنةا لةو سةلكنا فةى
طريق الشيطان ،طريق ال طية.

ولنالحظ أن الياملون في ق ية خال

اإلنسان هم اإلنسان نبسه والةرب يسةوع والشةيطان .فةاهلل يسةيى ل ةال

اإلنسةةان والشةةيطان يسةةيى ل الكةةه واإلنسةةان حةةر فةةي أن ي تةةار طريةةق البةةر أو طريةةق الشةةر .والةةرو القةةدس أتةةى
ليجةةاب ويوجةةه البشةةر نحةةو البةةداء وذلة بةةأن يبوةةت م يلةةى خطايةةاهم ويلةةى رف ة م للمسةةيح البةةار الحقيقةةي مدةةدر

برهم ويلى تبييت م للشيطان الاي تمت هزيمته.

والرو القدس يبوت وييطي قوة وميونة يلى طاية هللا .والقوة التي ييطي ا الةرو القةدس أقةوى بمةا ال يقةاس مةن

قوة بليو .ولاا اان رف ه أى رفض الةرو القةدس لالقةاً لبةاب التوبةة .ولةاا قةا الةرب "مةن قةا المةة يلةى بةن

اإلنسان ي.بر له وأما من قا يلى الرو القدس فلن ي.بر له" (مت )01:01ألن مةن يجةدف يلةى اإلبةن ف ةو قةد

يستم لدوت الرو الاي في قلبه فيتوب ين خطيتةه فت.بةر لةه .وأمةا مةن أنكةر الةرو أي رف ةه وقاومةه وأحزنةه
فأطبةأه ،والةرو هةةو الةاي يبوةت ويقةةود لةى التوبةة ،فبوطباصةةه للةرو القةدس ف ةةو يبقةد التوبةة وال.بةران لةال يوصةةينا

الرس ةةو (ال تحزنة ةوا ال ةةرو  /ال تطبعة ةوا ال ةةرو ) وند ةةلي ف ةةي المزم ةةور ال مس ةةين "روحة ة الق ةةدوس ال تنزية ةه من ةةي"
(مز)00::0

فالرو القدس يبوت اإلنسان يلى خطايا يدم يمانه فوما يتجاوب مة الةرو وال يقةاوم فيوةون لةه بةر المسةيح و مةا
ينحاز لى جانب بليو فيدان ميه .واإلنسان بال يار فوبليو مدان.

ونالحظ أن المات خطية وبر ودينونة أتت بدون أداة التيري

للتيميم واإلطالق.

يبكــ العـــالم اليةةالم بشةةقيه  ]0اليهـــود المن.لقةةين فةةي يةةالم م الحرفةةي وبةةرهم الةةااتي ]1 .األمـــم التةةاص ين وراء
وات م وفلسبات م ووثنيت م.
هاه اآليات ت

ميادلة مياملة هللا م المسيحي:

 .0تبكي على خطية

تبويت الرو لإلنسان ال اط .الاي تسون ال طية في جسده.

 .1تبكي على بــر المسيح يريد أن ييطي بره لإلنسان.
 .0تبكي على دينونة

بليو يريد جاب اإلنسان ليه ويمل اإلنسةان تحةت تةأثير قةوتين )0 ..قةوة جةاب الةرو

(ليدبح له بر المسيح)

 )1وقوة جاب الشيطان.

ولكن قطياً قوة جاب الرو ال تقارن في قوت ا بقوة جاب بليو ولكن لنالحظ فاهلل ترك اإلنسان ح اًر .ونالحظ
أن الشيطان ييرب أفكار ال طية حتى لو طردناه  ،أما الرو القدس ف و ييطى الميونة لمن يطلب " سألوا

تيطوا" .وما از الساا "هل تريد أن تبرأ".
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ملخص لهذه األيات
هاه اآليات تل ص يمل المسيح والرو القدس في تجديد ال ليقة
تبكي

على

خطية

ألنهم ال

يؤمنون بي

الروح القـدس يـدعو لإليمـان بالمسـيح ،فـال أحـد يسـتطيا أن يقـول المسـيح رب إال
بالروح القدس (1كو )7:12واإليمـان بالمسـيح هـو الطريـق الوحيـد لغفـران الخطايـا
واإليمان الحي بالمسيح هو الطريق الوحيد للتوبة.

المسيح ذهب ليعد لنا مكان ،ويأتي ليأخذنا إليه .بعد التوبة يبـدأ الـروح القـدس فـي

الدعوة ألن نحيا في بر المسيح .وذلك بأن:
 )1يرسم لنا صورة المسيح (آية)10

تبكي

على بر

ألني ذاهب إلى
أبي وال ترونني

 )2يابتنا في المسيح (2كو)21:1

 )7فتكون لنا حياة المسيح المسيح فنعمل أعمال بر.
 )0يذكرنا بكل أنقوال المسيح (يو)26:10

لذلك فما أننا ال نرى المسيح لكن الروح يجعلنـا نشـتهي أن نحيـا فـي بـره ،ويعطينـا

القوة على ذلك.

الروح القدس يساندنا بقـوة جبـارة لكـي نسـلك فـي حيـاة البـر ،فالشـيطان أصـبح بـال

تبكي

على

دينونة

نقوة وصار لنا نحن المؤمنين سلطان عليـه .بـل الـذي معنـا وهـو نقـوة الـروح القـدس

ألن رئيس هذا
العالم نقد دين

أعظم بكاير من نقوة هذا العدو المهزوم .إذا نحن بال عذر.

فمن ال يسلك فى البر ومن يرفض اإليمان فقد رفض المسـيح سـالكا وراء الشـيطان

فال يوجد من يغفر له خطيته ،وتظل خطيته بانقية عليه .وسيدان ما الشيطان.

القرار نقرارنا واإلختيار إختيارنا ..أن نحيا في بر المسيح أو نحيا مهـزومين .وراجـا

وعود سفر الرؤيا (ص  )7-2لمن يغلب.

ِ
آية (يوِ«12 -:)12:16إ َّن لِي أُم ا ِ
ِ
ِ
اآلن.
يعو َن أ ْ
َن َت ْح َتمُلوا َ
ول َل ُك ْمَ ،ولك ْن الَ َت ْس َتط ُ
ور َكا َيرة أَْيضا ألَ ُنق َ
ُ
وهاه تشب ا دية ( .)1:فالمسيح أخبر تالمياه ين أمور ا يرة ولكن م لم يستويبوا ال ما قاله .وهو أخبةى يةن م

أمو اًر أخرى ا يرة ين طبييته اإلل ية وين أمور صلبه ،أو ما سيحد

ل م من دالم و ضط اد ،وما سةيحد

بيةد

قيامته .ولكن الةرو القةدس الةاي سيرسةله سةوف يشةر ل ةم مةا لمةض يلةي م ف مةه ،ومةا لةم يةااره المسةيح ل ةم ذ
كةةانوا ليةةر مةةاهلين بيةةد بةةل سةةييطي م حتمةةا اآلالم .وقولةةه اآلن يينةةي قبةةل أن يحةةل الةةرو القةةدس يلةةي م ويشة د

للمسيح ويشر أس ارره (أف .)01-0:0فالرو هو الاي ييلم وياار وييزي ويقوي..
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اآليــات ( -: )11-17ييرفنةةا المسةةيح بيمةةل الةةرو القةةدس مة الكنيسةةة فةةي صةةحاحات ( )01-01لةةال يسةةمون
هاه اإلصةحاحات صةحاحات البةاراقليع ف ةو الميةزي ( )01:01وهةو رو الحةق الةاي يوةون فينةا ( )01:01وهةو

ييلم وياار ( )11:01وهو يش د للمسيح في التالميا وهةم يشة دون بواسةطته لليةالم ( )11 ، 11 : 0:ف ةو رو

الش ادة للمسيح .وي يف في هاه اآليات أنه ير د لجمي الحق ( )00:01وي بر بأمور دتية اسبر الر يا م الً.
بل هو ي بر أحبا ه بو ير من األمور المستقبلية وين المجد الميةد والملكةوت اآلتةي .وهةو يأخةا ممةا لةي وي بةرام

( .)01:01وبةةال يمجةةد المسةةيح .ف ةةو يسةةتيلن اآلب واإلبةةن للمةةامنين .واةةان مةةن نتةةاصق يمةةل الةةرو القةةدس فةةي
التالميا -:

 ]0بشروا اليالم

 ]1اتبوا اإلنجيل.

17
يا اْل َح ِق ،أل ََّن ُه الَ َي َت َكَّل ُم ِم ْن َن ْف ِس ِـه،
وح اْل َح ِقَ ،ف ُه َو ُيْرِشُد ُك ْم ِإَلى َج ِم ِ
آية (يوَ -:)17:16وأ َّ
اء َذ َ
اقُ ،ر ُ
َما َم َتى َج َ
َّ ِ ِ
ور ِ
ِ ِ
آتَيةٍ.
ُم ٍ
َب ْل ُك ُّل َما َي ْس َم ُا َي َت َكل ُم بهَ ،وُي ْخبُرُك ْم بأ ُ

متى جاء ذاق= أي الرو القدس الاي سييطي م نبتا الاهن فيقبلةوا مةا هةم ليةر قةادرين يلةى حتمالةه .الحـق=

هةةو المسةةيح لةةال هةةو ميةةرف بال ة  .ف ةةو ير ةةدنا لكةةل الحةةق الةةاي فةةي المسةةيح ويسةةتيلن لنةةا المسةةيح (يةةو)10:01
فيمل الرو القدس هو اإلنارة واإلر اد لجمي الحق امةا اةان يمةود النةار ي ةدي وير ةد الشةيب فةي البريةة .هوةاا
الرو القدس ي دينا في طريق الحق وسع ضال اليالم .ونالحظ أن المسيح بتياليمةه وضة بةاور الحةق ،والةرو

القدس ينمي ا فينا وينير ال جوانب الحق فيمةا يلمةه المسةيح .والمةة الحةق ينةد اليونةانيين البالسةبة تينةي تحريةر

البكر من الج ل ،وينةد الي ةود تينةي السةلوك بحسةب النةاموس حرفيةاً .ولكةن ب ةاا المب ةوم فةون الحةق الةاي ييلمنةا
يةةاه الةةرو القةةدس هةةو يةةالن المسةةيح لنةةا ويةةالن يمل ةه ،وتةةاايرنا بأقوالةةه .فةةوذا دمنةةا بةةه و سةةتجبنا لةةه نتحةةرر مةةن

الشيطان وال طية واليةالم .لةال فةالرو القةدس هةو رو الحةق هةو يأخةا مةن الحةق الةاي ليسةوع وييطةي لنةا .ف ةو

ييرفنةةا بالمسةةيح ويالقةةة اإلبةةن بةةاآلب .يأخــذ ممــا لــي ويخبــركم .ألنــه ال يــتكلم مــن نفســه= ير ةةد لةةى اةةل تيةةاليم

المسيح ،هو ينقل االم المسيح لى قلوبنا .وهو ال يتكلم من نفسه= أي هو ال يقو االماً لير ما قلته أنا فنحن
يلى تباق .أي ال تمنوا أن هناك نبدا بيننا ،بل نحن واحد.

بل كل ما يسما يتكلم بـه= سةبق المسةيح وقةا أنةه يشة د بمةا سةميه (يةو .)11:1 + 01:0هنةاك تبةاق تةام بةين
األقانيم .وما يريده اآلب يريده اإلبن ويريده الرو القدس .لكن هناك توزي لألدوار بين األقةانيم .فمة الً اآلب يريةد
أن الجمي ة ي لدةةون .فةةاإلبن ينبةةا البةةداء .والةةرو القةةدس يقةةود الكنيسةةة ال ةةا للسةةماء .فةةاآلب يريةةد واإلبةةن والةةرو
ينباان .وايف يتم التيبير يةن هةاا .نسةم الةرد فةي هةاه اآليةة .فةاآلب حينمةا يريةد ةيعاً ينبةاه الةرو  ،وتةم التيبيةر

يةةن ذلة بةةأن الةةرو سةةم رادة اآلب وأخبرنةةا ب ةةا  ،واآلب والةةرو ل مةةا نبةةو االرادة فةةالرو يبحةةص ايمةةاق هللا (

0كةةو  ) 01: 1هةةاا يينةةى أن الةةرو ينبةةا مةةا يريةةد اآلب ان ي برنةةا بةةه  .واإلبةةن ألنةةه ييةةرف رادة اآلب يقةةا أنةةه
حين يسم يقو األقوا (يةو )11:1وحةين يةرى ييمةل األيمةا  .وألن ةم واحةد يقةو اآلب ييمةل (يةو.)11-04::

فاآلب فى االبن ف و ييمل فيه وبه .
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يرشدكم إلـى جميـا الحـق= كةل مةا لةم يقلةه المسةيح واةل مةا لةم يب مةوه مةن المسةيح ذ اةان يةتكلم بأم ةا  ،فةالرو

سيوشف الحةق بطريقةة ااملةة .والةرو القةدس يلقةي النةور ليوشةف يةن األيمةاق التةي فةي اةل ديةة ،واةل يةوم نةرى
في ةةا مينةةى جديةةد نبةةر بةةه .فةةالرو يشةةرح ا م ةرات وم ةرات .والةةرو يش ة د يةةن طريةةق الرسةةل أو ال ةةدام أو مبا ةرة

داخةةل القلةةب .يأخــذ ممــا لــي ويخبــركم= ييةةرب ويوشةةف أمةةاموم اةةل مةةا ي دةةني .كــل مــا لــآلب هــو لــي= الحةةق
ال ا

بي هو نبسه خا

باآلب .والمسةيح جةاء ليمجةد اآلب .والةرو جةاء ليمجةد المسةيح .والةرو اآلن مسةتتر

وال ما ييمله يم ر المسيح.

يخبـــركم= بالبش ةةارة واإلي ةةالن.
ال ةال

بـــأمور آتيـــة= ف ةةالرو *ير ةةدنا ل ةةى م ةةاذا نبي ةةل ف ةةي المس ةةتقبل لنحد ةةل يل ةةى

 ،والةرو *سةي بر التالميةا بمةا حةد

للمسةيح بيةد صةيوده* ،وي برنةا بمةا لنةا مةن مجةد ميةد فةي السةماء

(0كو* .)01-4:1واشف ليوحنا ما رده وسجله في سبر الر يا .ولةيو مينةى هةاه اآليةة بال ةرورة يةالن نبةوات
لنا ،اما اان يبيل م األنبياء (ألابوس م الً)* .وسيوشف لكم ين ال يقات التي تحل بالكنيسة.
10
اق ُي َم ِجُدِني ،أل ََّن ُه
آية (يوَ -:)10:16ذ َ
المجد هنا هو ستيالن حقيقة المسيح اإلل

َي ْأ ُخ ُذ ِم َّما لِي َوُي ْخ ِبُرُك ْم.
ية وأنةه مس س
ةاو لة.ب فةي الجةوهر ،جةوهر األلوهيةة .وأن لةه اةل المجةد.

وأي ةاً فةةالرو القةةدس يأخةةا ممةةا للمسةةيح وينقةةل صةةورة للمسةةيح داخةةل قلوبنةةا فنحبةةه ونمجةةده ،ذ نةراه بالقلةةب  .ومةةن

ييرفةه يحبةه ف ةو يسةتحق .ويسةوب ب.نةي النيمةة يلةى قلةوب وحيةاة المةامنين .وهةو ينقةل لةي بةر المسةيح وخةال

المسيح .فاآلب يمجد اإلبن واإلبن يمجد اآلب والرو يمجد اإلبن .ال قنوم يمجد اآلخر .واةل قنةوم ينكةر نبسةه
ويش د ل.خر.

آية (يوُ 11 -:)11:16ك ُّل ما لِ ِ
آلب ُه َو لِي .لِه َذا ُنقْل ُ ِإَّن ُه َي ْأ ُخ ُذ ِم َّما لِي َوُي ْخ ِبُرُك ْم.
َ
المسيح ينبه أذهاننا أن مجده هو مجد اآلب .وهةاا مةا سةييمله وييلنةه الةرو القةدس لنةا  ،الةاي سيشة د فةي قلوبنةا
أن المسةةيح الةةاي رأينةةاه بالجسةةد لةةه اةةل المجةةد الةةاي لةة.ب

دةةياً .هةةاا الكةةالم موجةةه للتالميةةا الةةاين لةةم يوون ةوا

يةةدراون وهةةم يةةرون المسةةيح وسةةط م بالجسةةد أن لةةه اةةل مجةةد اآلب .واةةل مةةا ي برنةةا بةةه الةةرو القةةدس يةةن مجةةد

المسةةيح هةةو يةةن اآلب أي ةاً .والةةرو القةةدس ييرفنةةا بوسةةتمرار يةةن اآلب واإلبةةن ويالقةةة اآلب بةةاإلبن التةةي هةةي
موضوع خالصةنا .فحةب اآلب لإلبةن صةار مةن ندةيبنا أن نشةترك فيةه وطايةة اإلبةن لة.ب يلينةا اآلن أن نتشةبه

ب ا ونشترك في ا حتى ن وصلت للدليب .

والرو القدس ييطي القوة يلى طاية هللا ،وهو ييلمنا وياارنا بما قاله المسيح.

كل ما لآلب هو لي=

ارة واضحة جداً للوحدة .والحق ال ا

بي هو خا

باآلب.

آية (يو16 -:)16:16بعد َنقلِيل الَ ُتب ِصروَن ِنيُ ،ث َّم بعد َنقلِيل أَيضا َتروَن ِني ،أل َِني َذ ِ
اه ٌب ِإَلى ِ
اآلب».
َ َْ
َ َْ
ْ
َْ
ْ ُ
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بعد نقليل= المسيح أتى ليق ي أياماً قليلة يلى األرب ين ي في ا رسالته وها هي قد قاربةت يلةى اإلنت ةاء .والبةد
من البراق بالجسد .والمسيح بيد سايات سيدلب ويموت ولن يراه التالميا بالجسد ثانية .ولكن المسيح هنا ييزي
تالميةةاه يلةةى ح ةزن م بسةةبب الب ةراق أن ةةم بيةةد قليةةل سةةيرونه ثانيةةة ألنةةه سةةيقوم .ال أنةةه بيةةد قليةةل يدةةيد لةة.ب فةةال
ييودوا يرونه ،ثم بيد قليل يحل يلي م الرو القدس فيرونه في قلوب م ألني ذاهب إلى اآلب فلن ترونني بالجسد

لكن الرو القدس ييطيوم ر يا حقيقية أقوى بو ير من ر ية الجسةد .ال تبصـرونني ..تروننـي= البيةل يبدةر فةي
اليونانية يشير لى ر ية به صحيحة ،ر ية فكرية ،ال ر ية حق ،هي ر ية تدور وليو ر ية واقة واسةت دمت
هنةا ب دةةو

ر يةة التالميةةا للمسةيح بالجسةةد المةادي .أمةةا البيةل يةةرى فةي اليونانيةةة ييبةر يةةن الر يةة الدةةحيحة،

ر ية الحق امةا هةو ،بةال أي خيةا فكةري أو أي تدةور يقلةي بشةري .و سةت دمت هنةا للتيبيةر يةن ر يةة المسةيح
القاصم من األموات بالجسد الروحاني الممجد .والمينى أن ر ية التالميا للمسيح قبل أن يقةوم وقبةل أن يتمجةد هةي

ر يةةة ليسةت تامةةة أو صةةحيحة .ف ةةم يرونةةه اونسةةان ضةةييف .فالمسةةيح لةةم يوةةن مسةةتيلناً سةةتيالناً اةةامالً .أمةةا بيةةد
القيامة وبيد أن يرفوا من هو فكانت ر ية صحيحة لال صرخ توما ربي و ل ي ( .)11:11ف م رأوه وقد نتدر

يلةةى المةةوت وقةةام ،رأوه بةةاليين الروحيةةة التةةي تسةةتيلن الحةةق ،واةةأن المسةةيح يريةةد أن يقةةو " نكةةم ال تروننةةي يلةةى

حقيقتي ،بالر ية الدحيحة ولكن بيد قليل حينما أكمل ستيالني وأظ ر في مجدي حينعا تروننةي حقةاً سةواء بيةد
القيامةةة أو أثنةةاء صةةيوده أو بيةةد صةةيوده "كمةةا رده ةةاو فةةي الطريةةق لدمشةةق" وبةةاألك ر حةةين يحةةل يلةةي م الةةرو

القدس وييطي م الر يا الروحية الحقيقية للمسيح في مجده الاي صار فيه فيالً .وهنا نرى أن الرو القدس ييطي

الر يةةة الدةةحيحة وهةةاه الر يةةة الدةةحيحة التةةي ييطي ةةا الةةرو تسةةبب فةةر حقيقةةي (ديةةة . )11ونةةرى أي ةاً فةةي

(لو )10-04:10أن اللص اليمين بيد أن يترف ب طيته و ةير بحقيقةة حالةه نبتحةت يينةاه ويةرف أن المسةيح

هو الرب والاي سيأتي في ملكوته .فمن يشير ب طيته وينسحق أمام هللا يبتح الرو القدس يينيةه ليةرى المسةيح.

أما في السماء فسنراه اما هو (0يو . )1:0فميرفة المسيح تتدرج *يرفةه التالميةا اميلةم صةالح * ،و أروا تياليمةه

وميج ازتةةه فيرف ةوا أنةةه مةةن ينةةد هللا * ،و أروا قيامتةةه فيرف ةوا نتدةةاره يلةةى المةةوت * ،و أروا صةةيوده فيرف ةوا أنةةه مةةن
السماء * ،أما بيد حلو الرو القدس يرفوا أنه ي وه وقد تجسد بين م  .وهاه الر يا بالرو فاقت ال ما قبل ا .
12
ال َنق ْوٌم ِم ْن َتالَ ِمي ِذ ِهَ ،ب ْع ُض ُه ْم لَِب ْع ٍ
ضَ «:ما ُه َو ه َذا َّال ِذي َيُقوُل ُه َلَنـاَ :ب ْع َـد َنقلِيـل الَ
اآليات (يوَ -:)11-12:16فَق َ
اآلب؟»َ 11 .فَقاُلوا«:ما هو ه َذا اْلَقلِ َّ ِ
ُتب ِصروَن ِنيُ ،ث َّم بعد َنقلِيل أَيضا َتروَن ِني ،وأل َِني َذ ِ
اه ٌب ِإَلى ِ
ول َعْن ُه؟
َ َْ
ْ
َْ
َ َُ
َ
ْ ُ
يل الذي َيُق ُ
ُ
11
َن يسـأَُلوهَ ،فَقـال َلهـم« :أَع ْـن هـ َذا َت َتس ن ِ
يمـا
َل ْسَنا َن ْعَل ُم ِب َما َذا َي َت َكَّل ُم!»َ .ف َعلِ َم َي ُسـو ُع أََّن ُه ْـم َكـاُنوا ُي ِر ُ
َ
يـدو َن أ ْ َ ْ ُ
َ ُْ
َ َ
ـاءُلو َ ف َ
َبْيَن ُك ْم ،أل َِني ُنقْل ُ َ :ب ْع َد َنقلِيل الَ ُتْب ِصُروَن ِنيُ ،ث َّم َب ْع َد َنقلِيل أَْيضا َتَر ْوَن ِني
واضةةح أن حالةةة مةةن اإلرتبةةاك سةةادت التالميةةا ولةةم يب مةوا مةةا قدةةده الةةرب مةةن الماتةةه هةةاه .ويوحنةةا اشةةاهد ييةةان

يدور المش د بدقة.
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وحـو َن َواْل َعـاَل ُم َي ْف َـر ُح .أَْن ُـت ْم َس َـت ْح َزُنو َن،
ق اْل َح َّ
اآليات (يو24 -:)22-24:16اَْل َح َّ
ـول َل ُك ْـمِ :إَّن ُك ْـم َس َـتْب ُكو َن َوَتُن ُ
ق أَ ُنق ُ
ِ ِ
ِ
وِ
ـود
لك َّن ُح ْزَن ُك ْم َي َت َح َّو ُل ِإَلى َفَر ٍح21 .اَْل َمْ أَر ُة َو ِهي َتلُِد َت ْح َز ُن أل َّ
ـل الَ َت ُع ُ
َن َس َ
َ
اء ْتَ ،ولك ْن َم َتى َوَل َـدت الطْف َ
اع َت َها َنق ْد َج َ
َ
22
ان ِفي اْلعاَلمَِ .فأَْن ُتم َكذلِكِ ،عْن َد ُكم اآلن ح ْـز ٌن .و ِ
َت ْذ ُكر ِ
اك ْم أَْيضـا
لك ِنـي َسـأََر ُ
الشَّد َة لِ َسَب ِب اْل َفَر ِح ،أل ََّن ُه َنق ْد ُولِ َد ِإْن َس ٌ
َ
ُ َ ُ
َ
َ
ُ
ْ
ِ
َحٌد َفَر َح ُك ْم مْن ُك ْم
وب ُك ْمَ ،والَ َيْن ِز ُع أ َ
َف َت ْفَر ُح ُنقُل ُ
المسيح لم يترا م في حيرت م بل بدأ يشر ل م أن اليالم يحزن ويبر بطريقة م تلبة ين حزن وفر أوالد هللا.
*فاليالم يحزن بسبب ال ساصر المادية ويبر للمواسب المادية وبول ملاات اليالم.

*والمسيحي الاى لم يدخل لى اليمق حينما تديبه التجارب واألحزان يتدور أن المسيح تراةه وقةد يةت م هللا أنةه

ت لى ينه.

*ولكةةن المسةةيحى الحقيقةةى الةةاى يةةرف المسةةيح بيمةةق ،ف ةةاا يب ةةم أن هللا ال يتةةرك أوالده ،وهةةو قةةد يت ةةايق ولكةةن

سريان ما يشرق نور المسيح مبدداً ظلمات الحزن والك بة مالعاً قلبه تيزية وفر .
*لكةن مةةا يسةةبب الحةةزن الحقيقةةي ألوالد هللا هةةو ال سةةاصر الروحيةة حينمةةا ال يحقةةق مشةةيعة هللا فةةي حياتةةه أو ي طةة.
لى هللا وهو ييرف أن ال طية تحزن قلب هللا وأن يواقب ا سيعة.

*والمسيحي يبر ذا ما ير برضى هللا ،ولكن هاه األ ياء الروحية ال تبر أهل اليالم.
*ولكن ما يالقة موضوع الحزن والبر بما سبق ين ر ية المسيح؟!

*اإلجابة في أن من يرى المسيح وتكون له هاه الر ية الروحية سيبر فرحاً حقيقياً  .بةل أن هةاه الر يةة الحقيقيةة

للمسيح هى الطريق للتيزية فى ال يق .

*والمسةيح هنةةا ي بةر تالميةةاه بةأن م يبكــون وينوحــون وم ل ةا أنــتم كــذلك عنــدكم اآلن حــزن بسةبب صةةلبه وبسةةبب

مبارقتةةه ل ةةم بينم ةةا العـــالم يفـــرح= ألن ةةم ت لدة ةوا م ةةن المسةةيح وص ةةلبوه فتد ةةوروا أنبس ة م أقوي ةةاء .وه ةةم س ةةيبوون
ويحزنون بسبب ضط اد اليالم ل م .

*وما قاله الرب لتالمياه هنا هو موجةه لكةل مسةيحي اآلن .نحةن عنـدنا اآلن حـزن بسةبب خطايانةا أوال  ،وبسةبب

أى ضيقة أو تجربة أو خسارة أو بسبب دالم اليالم و ضط اده لنا ،واراهيته وهاناته للمسيح الةاى نحبةه ونيبةده .
بينما أن اليالم حولنا يتمتيون بملاات اليالم ومراكزه  ،ويتباخرون بقوت م

* ولكن حزنكم يتحول إلى فرح

العالم يفرح .

بالنسبة للتالميا ف م سيبرحون قريبةاً بقيامةة المسةيح ،ويةوم حلةو الةرو القةدس

وبدء ظ ور ثمةار فةداء المسةيح .وبحلةو الةرو القةدس رأى التالميةا المسةيح ر يةة روحيةة حقيقيةة فةومتألت قلةوب م
فرحاً والبر من ثمار الرو القدس.
*وبالنسبة لنةا  ،فكةل تجربةة ماديةة في ةا حةزن ،ولكةن حةين نلجةأ هلل نجةد أن الةرو القةدس يوشةف لنةا وسةع أحزاننةا

يةن وجةه المسةيح المحةب فيتحةو حزننةا لةى فةر  .وأي ةاً أحةزان التوبةة المقدسةة هوةاا تتحةو لةى فةر  .فالمسةةيح
بدمه ي.بر وبقوته يحو ال سارة لمواسب روحية .والرو القدس ييطى للمتألم الر ية لوجه المسيح المملةوء حنانةا

ومحبة فيتيزى.
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* بةةل اةةل مةةا ن س ةره ن اةةان مةةرب /ألةةم /خسةةارة /تجربةةة ..فبينمةةا نجةةد أن اليةةالم يحةةزن بسةةبب هةةاه ال سةةاصر ،

ستكون هةاه سةبب فةر للمسةيحى الحقيقةى  ،فالمسةيحي ييلةم أن اةل األ ةياء تيمةل ميةاً لل يةر .وأن التجربةة التةي
سمح ب ا هللا هي الطريق للتنقية وبالتالي طريق السماء .فالحزن تحو لى البر بالنسبة للمسيحي.
*والمسةةيح ضةةرب م ةةاالً بةةالمرأة التةةي تحةةزن حينمةةا تةةأتي سةةايت ا لتلةةد بسةةبب ال ةةوف مةةن دالم الةوالدة ولكةةن حزن ةةا
يشوبه رجاء وفر وأمل وسريياً ما يتحو الحزن لى فر  .وهواا المسةيحي ي ةاف مةن اآلالم ومةن تنبيةا الوصةايا

الديبة أو أن تسةلب أموالةه أو يتةألم فةي مةرب أو ضةط اد أو ُي ةان سةمه ،بةل هنةاك مةن ي ةافون ويحزنةون ذا
أتى الدوم وهو ألم ختياري .ولكن يمل الرو القدس أنه ييطي يزاء هنا يلى األرب وفي السماء مجد أبدي.
(رو + 01:1أع + 10-11::يب .)0:-01:01ولكن لماذا ختار المسيح التشبيه ب الم المرأة التي تلد؟
.0

ن المرأة تقبل يلى هاه اآلالم ختيارياً وبورادت ا وهي تيلم قسوة دالم ا.
فترة الحزن واأللم قليلة جداً ال تزيد ين سايات فةي حالةة الةوالدة( .هوةاا قةا المسةيح للتالميةا ويقةو

.0

ييقب ا فر بوالدة طبل.

.1

.1

لنا "أما قدرتم أن تس روا ميي ساية واحدة") .

الوالدة ب الم ا الديبة ي ةرج من ةا فةر  .وهوةاا الدةليب سةي رج منةه قيامةة ،وأي حةزن يسةمح بةه هللا

لنةةا سةةي رج منةةه حيةةاة وبةةه َن ِك ُم ةل
يحوله هللا لى خال

.:

"حولةةت لةةى اليقوبةةة" (القةةداس ال.ري.ةةورى) ف ةاأللم نتيجةةة ال طيةةة

تزاية أي تنقية .

واألبرار الاين ف موا هاا طلبوا التجربة اما قا داود النبى "أبلنى يارب وجربنى  ،نقةى قلبةى واليتةى"

سبيينية(مز ، )1 : 11ويقةو القةديو ييقةوب " حسةبوه اةل فةر يةا خةوتى حينمةا تقيةون فةى تجةارب
متنوية" (ي . )1 : 0

وهوةةاا ختةةار المسةةيح دالم الدةةليب بورادتةةه (وهةةي اانةةت لبتةرة سةةايات) ولكةةن أيقب ةةا فةةر المسةةيح بةوالدة انيسةةته.
وم ما زادت فترة دالمنا في طريق القداسة الاي خترناه  ،ف ي لن تزيد ين أيام يمرنا ،وهي قليلة  ،ولكن ييقب ةا
فر أبدي .دالمنا وتجاربنا هي اة الم األم ن حتملناهةا يولةد فينةا نسةان جديةد فةاأللم يط ةر (0بةع . )0:1يمومةاً

طريق المسيح يبدأ داصماً باأللم وينت ي بالبر هنا يلى األرب ومن المااد في السماء.

سأراكم= كمةا يقةا نمةر الملة بيةين اليطةف يلةى فةالن .لةم يقةل المسةيح سةترونني بةل سةأراكم .وجميةل جةداً أن
ننمر نحن للمسيح لنحدل منه يلةى البةر  .واألروع أن يتكةرم هةو يلينةا بنمةرة تيطينةا البةر الحقيقةي .هةو الةاي

سةةيبتش يلينةةا فةةي حزننةةا امةةا فةةتش يلةةى األيمةةى الةةاي ةةباه حةةين طةةردوه لةةييلن لةةه نبسةةه فيبةةر (يةةو)01-0::4

والحةةظ قةةو الكتةةاب "فوجةةده"  .وقدةةد المسةةيح أنةةه سةةيبيض مةةن فرحةةه وتيزياتةةه بةةل مةةن مجةةده األسةةنى بيةةد قيامتةةه
يلينا .فنحن لو حاولنا أن ندرك المسيح لنراه سنبشل  .ولكنه هو في محبتةه وفرحةه يبحةث ينةا ليبةيض يلينةا مةن

فرحةةه وسةةع أحزاننةةا  ،هةةو يتطلة لةةى تالميةةاه مةةن مجةةده ،ومة ر يتةةه ل ةةم ُيةةرى ذاتةةه ل ةةم .هةةو يةةأتي ليم ةةر نبسةةه
ويسةةوب حينعةةا فةةي م فرحتةةه ف ةةم سةةيبرحون ذ يةةروه بةةالرو القةةدس .وألن البةةر هةةو فةةر هللا فــال يســتطيا أحــد أن
ينزعه منا ال أ

ا

وال أحدا

وال حتى دالم وال أمراب م يبة وال الموت نبسه .وهاه ميةزة البةر الةاي ييطيةه
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هللا بالمقارنةةة بةةأف ار اليةةالم .فةةأف ار اليةةالم ماقتةةة ولبتةرات بسةةيطة .والتسةةمية الدةةحيحة لمةةا ييطيةةه اليةةالم هةةو لةةاة،
فالبر صبته أنه داصم وهو يطية من هللا فقع .أما اللاة ف ى يطية الجسد ،وهي يابرة لحمية ،أى ضيقة تاهب ا

كأن ا لم تكن  .أما يطية هللا ف ى فر روحي سماوي يبدأ هنا ولكنه أبدي ،هاا البر سي.طي ال أحزان وأوجةاع

التالميا  ،ودالمنا التي هي ماقتة أرضية ال تلبث أن تنت ي ويبقي البر األبةدي .ولنقةارن اآلن بةين الحةزن القليةل

الاي يبروه ،والبر الاي هم مقيمون فيه اآلن.

حيةاة الندةرة فةي المسةيحية ليسةت فةي نت ةاء األلةم بةل البةر وسةع األلةم .نالحةظ أن بةولو الرسةو سةت دم نبةو
التشبيه ،م اب األم الوالدة للتيبير ين مةيالد نسةان جديةد (لةل )04:1فالكنيسةة امسةيح ا (يريسة ا) تت َّةألم لتلةد
بنة ةاً هلل .ه ةةاه ه ةةي دالم ال ةةدام .وه ةةاا التش ةةبيه س ةةت دمه أي ةةا حزقي ةةا الملة ة الق ةةديو ين ةةد حد ةةار ج ةةيش أ ةةور

ألور ليم ،فقد رأى أن أالم الحرب الرهيبة هى مقدمة لوالدة أور ليم جديدة نقية (

. )0 : 01

طَلْب ُت ْم ِم َن
ق اْل َح َّ
اآليات (يوَ 27 -:)20-27:16وِفي ذلِ َك اْلَي ْومِ الَ َت ْسأَُلوَن ِني َشْيئا .اَْل َح َّ
ول َل ُك ْمِ :إ َّن ُك َّل َما َ
ق أَ ُنق ُ
ِ
يكمِ20 .إَلى اآلن َلم َت ْطُلبوا َشيئا ِباس ِمي .اُ ْطُلبوا َت ْأ ُخ ُذوا ،لِي ُكو َن َفرح ُكم َك ِ
اآلب ِب ِ
امال.
ْ
َ
ُ
َ ْ ُ
ْ
ِ ْ
َُ ْ
اسمي ُي ْعط ُ ْ
في ذلك اليوم= يوم حلو الرو القدس ،يوم ينبةتح ي ةد جديةد مةن اليالقةات فةوق الطبييةة .حينمةا َي ِسةتَ ِيلن الةرو
القدس مجد المسيح المقام لتالمياه .يوم الحدو يلى فةر القيامةة ور يةة المسةيح بةالرو بيةد حلةو الةرو وهةي
خبرة روحية في ا ستنارة داخلية .يوم يب م التالميا مينى أن اآلب في اإلبن واإلبن في اآلب وأن اإلبةن فينةا .هنةا
يمتنة السةاا  .والبيةةل يسةةأ م تلةةف يةةن البيةةل يطلةةب فةةي اليونانيةةة .فيسةةأ تينةةي يسةةأ أسةةعلة .أمةةا يطلةةب تةةأتي

بمينةةى يقةةدم طلةةب .ال تســألونني شــيئا= كمةةا حةةد

فةةي اآليةةات ( )04-01وامةةا اةةان يحةةد

داصم ةاً أن التالميةةا

حينما ال يب مةون يسةألون أسةعلة يةدم ف ةم سةواء فةي أم ةا المسةيح أو االمةه ،م ةل أرنةا اآلب وابانةا ،أو لةى أيةن

يةاهب .ولكةةن بيةةد أن حةةدثت اإلسةةتنارة بةةالرو ال ييةةودون ل ةاه األسةةعلة .أو اةةانوا يطلبةةون أ ةةياء ماديةةة امةةا طلةةب

ييقوب ويوحنا الجلوس ين يمينه وين يساره أي يملكا ميه زمنياً .و ذا ح َّةل الةرو القةدس فةي م سةيوبون يةن هةاه
األسةةعلة فةةالرو القةةدس سةةوف يشةةر ل ةةم اةةل مةةا يجةةو ب ةةاطرهم فةةال ييةةودون بحاجةةة لةةى الس ةاا ف ةةو ييلم ةةم
ويةةاارهم بوةةل ةة )11:01( .وسةةيبتح ييةةون م الروحيةةة فيةةروا مةةا لةةم ت ةره يةةين ويةةدراوا أن ل ةةم المي ة ار السةةماوي

كأبناء هلل (رو )01:1فيدةبح لسةان حةال م "ومية ال أريةد ةيعاً فةي األرب" (مةز )1::10ولةن يطلبةوا أي أ ةياء

مادية أما فيل أطلبوا الاي تكرر هنا فيشةير لشةيور اإلنسةان أنةه فةي المسةيح يتمتة بحةب اآلب وهنةا يطلةب بدالةة

البنوة وسيستجاب له فيوون فرحه كامال .وماذا يطلب اإلبن ال ما يمجد أبيه .فمةن كتشةف بنوتةه لة.ب السةماوي

لةن يطلةةب سةوى مةةا يمجةده بةةل أنةه بيةةد حلةةو الةرو القةةدس و رتبةاع المسةةتوى الروحةي للتالميةةا سةتتبق رادت ةةم مة

رادة هللا وتكون طلبات م متبقة م أريةه .ومةن يةراه المسةيح أي يسةوب فرحةه فيةه سةيوون موتبيةاً تمامةاً بالمسةيح وال
يطلب سوى مزيد من الحب والبةر ومجةد هللا .أمةا فةر اليةالم فةداصماً نةاقص وميةه يشةير اإلنسةان باإلحتيةاج .وقةد
ينزع في أي لحمة .أما فر المسيح فال يوجد سبب يمون أن يبطلةه .والبةر ثمةرة مةن ثمةار الةرو  ،لةال فةأهم مةا
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نطلبةةه اإلمةةتالء مةةن الةةرو  ،والةةرو يوشةةف لنةةا أمجةةاد السةةماء التةةي هةةي لنةةا (0كةةو )01-4:1فنكةةف يةةن طلةةب

األرضيات.

من اآلب بإسمي= اإلسم يد يلى الش ص وقدراته و موانياته والمسيح اان يمله وفداءه جبةا اًر ،أيطانةا دالةة أن
نطلب من اآلب .المسيح باهابه ل.ب أتةم الدةلح بةين اآلب والبشةر فوسةتياد المسةيح لإلنسةان صةلته األولةى بةاهلل

(رو )1-0::لةةال نن ةةي صةةلواتنا بقولنةةا "بالمسةةيح يسةةوع ربنةةا" واآلب يسةةتجيب لنةةا بشةةباية المسةةيح أي يمةةل دمةةه

قربنا ل.ب بيمله القوي فدار اآلب
القوي لكن يجب أن تكون أسعلتنا متبقة م مشيعة المسيح (0يو .)01::هو َّ
يسةةتجيب لنةةا ذا صةةلينا بحسةةب مشةةيعته (0يةةو + 01::مةةت .)1:1ومةةاذا نطلةةب حسةةب مشةةيعته ال أيمةةم يطيةةة

أيطاها لنا وهي الرو القدس (لو )00:00الاي بواسطته ييطي هللا يطاياه.

إلى اآلن لم تطلبوا= أي أن التالميةا لةم يةدراوا بيةد مةن هةو المسةيح ومةا هةو يملةه .لكةن متةى جةاء الةرو القةدس
سييرف م من هو المسيح .بل سييرف م ايف يدلون وماذا يطلبون (اليبةادة بةالرو يةو )11:1والتالميةا لةم يةدراوا

بيد أن المسيح ببداصه أيطاهم دالة ابيرة يند اآلب ب ةا يطلبةون منةه .حتةى اآلن لةم يسةتيلن سةم المسةيح بالكامةل

ولم ُي َّك َم ِل باآلالم ولم يدخل لى المجد .و لى اآلن لم تنبتح قلوب التالميا ليطلبوا ف م لم يب موا بيد .ثم نجد تيليم
المسيح اطلبـوا هةو طلةب بدالةة بيةد أن يةتم الب ةم وم ةل هةاه الطلبةات تقبةل .وهةو تدةريح داصةم بةأن طلباتنةا سةتقبل
أمةةام اآلب بوسةةم المسةةيح (يةةب .)10-04:01وحينمةةا يسةةتجيب اآلب يوةةون  ..فــرحكم كــامال .البةةر الكامةةل هةةو
يطيةةة الةةرو القةةدس لةةال فةةأهم مةةا نطلبةةه هةةو اإلمةةتالء مةةن الةةرو القةةدس .وهةةو اامةةل ألن البةةر الزمنةةي يطبعةةه

الحةةزن وهةةاا س ةريياً مةةا يحةةد  .أمةةا البةةر الةةاي سيسةةوبه المسةةيح يلةةي م حينمةةا يشةةرق بوج ةةه مةةن السةةماء ويطل ة
يلي م" ..سأراكم أي اً فتبر قلوبوم" ف و فرحه ال ا الاي فيةه نتةاوق ب جةة الحيةاة األبديةة مسةبقاً (ونقةارن بةين
0 + 00:0: + 00:01يو )1-0:0لنرى أن البر الكامل هو في الشراة م

اآلب واإلبن .والبر الحقيقي هو

أن المسةةيح قةةام ونحةةن قمنةةا ميةةه .ولكةةن هنةةاك مةةن ي ةةتم بةأن يبةةر قلةةب هللا .هةةل نطلةةب مةةن هللا أن يبةةر هةةو بنةةا،

الحقيقة أن فر هللا سينيوو يلينا فنبر فر حقيقي.
آية (يوَ «21 -:)21:16نق ْد َكَّلم ُت ُكم ِبه َذا ِبأَم َاال ،و ِ
لك ْن َتأ ِْتي ساع ٌة ِحين الَ أ َ ِ
ِ
ُخ ِب ُـرُك ْم َعـ ِن
َم َاالَ ،ب ْل أ ْ
َ
َ َ
َ
ْ ْ
ُكل ُم ُك ْم أَْيضا بأ ْ
ْ
ِ
اآلب َعالَ ِنَية.
األماال= كان المسيح ييلم م ين السماويات والحقاصق اإلل ية بأم ا ورموز ام ل الكرمة واأللدان والمرأة التي
تلد  ..الخ وهاه الرموز واألم ا تحتاج لةى ستبسةار و ةر  .والمسةيح سةت دم هةاا األسةلوب ألنةه لةو تكلةم بوةالم

مبا ةةر فلةةن يب مةوا أو هةةم سيسةةيعوا الب ةةم ،أمةةا حةةين يحةةل الةةرو القةةدس يلةةي م ييطةةي م سةةتنارة ب ةةا سةةيدراون اةةل
الحقاصق وما لمض من ا ايالقة اآلب م اإلبن تأتي ساعة حين أخبركم= هاه الساية هي وقةت حلةو الةرو

القدس لال لم يقل تأتي ساية وهي اآلن .فالب م بدون الرو القدس صيب يلى مستوى البكر البشةري .أمةا بيةد

حلو الرو القدس فسيدير الكالم واضحاً يلى مسةتوى الةويي الروحةي ( ارجة يةو11:00 + ::01 + 01:00

 + 11 :1 + 1:00 + 11:1 +م ة ة ة ةةر + 01:4 + 10 ،01:1ل ة ة ة ةةو .)01:01 + 1::4فكي ة ة ة ةةف نب ة ة ة ةةم أسة ة ة ة ةرار

347

األناجيل – أنجيل يوحنا(اإلصحاح السادس عشر)

السماويات بيقل جسداني ،أما الةرو القةدس ف ةو ير ةد لجمية الحةق ويوشةف اةل يةوم يةن ميةاني جديةدة وأيمةاق
جديدة لكلمة هللا التي ييلم ا لنا وياارنا ب ا حينما نقف أمام هللا برو الدالة والطلبة.

عالنية= كان االم المسيح يالنية ولال نب م أن اليالنية هنا المقدةود ب ةا لةيو أنةه أمةام النةاس .لكةن اليالنيةة
هةةي أن يوةةون الكةةالم واضةةحاً أمةةام قلةةوب التالميةةا بةةدون أم ةةا توضةةيحية ذ صةةار هنةةاك موانيةةة للب ةةم فةةي وجةةود

الةرو القةدس داخلنةةا ،الةاي ييلةن لنةةا حتةى أيمةةاق هللا0( .كةو )01:1فالمسةيح سةةبق وتكلةم لكةن م لةةم يب مةوا بسةةبب

أذان م الم.لقة .أما حينما يحل الرو القدس ويبتح أذان م وبداصرهم يدير الكالم يالنية أي يدل لقلوب م .فيدم
مي ةرفت م بالمسةةيح ميرفةةة واضةةحة جيل ةةم ال ييرفةةون اآلب بوضةةو  .أمةةا الةةرو القةةدس سةةييطي الشةةيور بةةالبنوة
فندرخ "يا دبا اآلب" فندخل في يالقة خاصة م اآلب واإلبن وهاه هي اليالنية .ول.ن هناك من يقةو يةا ليةت

المسةةيح يم ةةر لنةةا والحةةل سة ل أن ندةةلي والةةرو يبةةتح قلوبنةةا فنةةرى ونسةةم يالنيةةة وال طةةوة األولةةى هةةي اإليمةةان

(يو.)11::

ِ
ِ
آية (يوِ 26 -:)26:16في ذلِك اْليومِ َت ْطُلبو َن ِب ِ
َجلِ ُك ْم،
اآلب م ْن أ ْ
َ َْ
ُ
َل َ
ول َل ُك ْم ِإني أََنا أ ْ
ْ
َسأ ُ
اسميَ .وَل ْس ُ أَ ُنق ُ
في ذلك اليوم= الموضوع ليو هو نطق سم يسوع ،بل هو حالة الوحدة بيننا وبين المسيح بالرو القدس .فاليوم
حل الرو القةدس في ةرم الحةب والميرفةة .والحةب يولةد الطلبةة .والطلبةة تقبةل بسةبب المسةيح الحاضةر
هو ذاً يوم َّ
داخلنةا متحةداً بنةا .لسـ أنقـول لكـم إنــي أنـا أسـأل اآلب مـن أجلكـم= المسةةيح لةم يقةل لةن أسةأ ولةم يقةل لةن أ ةةب
فيوم .فالمسيح سبق وأخبرهم في ديةة ( )10أن اةل مةا يطلبونةه بوسةمه سةيقبله اآلب .ولكةن المسةيح هنةا يقةو ل ةم
أنةةه أ از اةةل حةةاجز بيةةن م وبةةين اآلب بيةةد أن تةةم الدةةلح (أف .)04-01:1أ از المسةةيح اةةل حةةاجز يبدةةل بيننةةا
وبين اآلب بيد أن اان له محتجب (

 + 0::1:مز )11:11والمسيح رف هاا الحجاب وجيلنا بنين ولنا دالة

داع لشبايته بل هو يشج التالميا أن يتكلموا
البنين نشير بمحبة اآلب .ليو مينى االم المسيح أنه ليو هناك س
م اآلب ألن اآلب يحب م .هاه اآلية هةي منت ةى مةا اةان المسةيح يريةده مةن يملةه .أي أن يم ةر اآلب ويسةتيلن

اآلب .وهو هنا ييلن ا صراحة أن اآلب يحبنةا .خدوصةاً أن اإلبةن تحةد بنةا فدةرنا أبنةاء لنةا صةورة اإلبةن .وامةا
أن الرو القدس يش د لإلبةن وييطينةا ر يةة صةحيحة لةه ،نةرى هنةا اإلبةن يم ةر لنةا محبةة اآلب ،فيمةل اإلبةن أنةه
يستيلن لنا اآلب (يو. )01 : 0
22
َن اآلب َن ْفسه ي ِحُّب ُكم ،أل ََّن ُكم َنق ْد أَحبب ُتموِني ،وآمْن ُتم أَِني ِمن ِعْن ِد ِ
هللا َخَر ْج ُ .
ْ
َ َ ْ
ْ
آية (يو -:)22:16أل َّ َ َ ُ ُ ْ
ْ َْ ُ
هنا المسيح يوضح لمةاذا أصةبح مةن ليةر ال ةروري أن يسةأ المسةيح اآلب مةن أجلنةا والسةبب أنةه يحبنةا .ولمةاذا

يحبنا اآلب؟ هاا ألننا أحببنا بنه ودمنا به (0 + 10:01يو .)04 ،01:1فاآلب يحب من يحبون بنه  ،و ذا يدنا

لمب وم أن الحب ييبر ين الوحدة  ،يوون من دمن بالمسيح وأحبه ميناه أنه تحد به  ،ويوون هنا حب اآلب هو
كما وق األب يلى بنه ال ا الياصد وأحت نه وقبله  ،وهاا يينى أن المسيح الاى تحدنا به يحملنا لى ح ن

أبيةةه  .ونحةةن نحةةب المسةةيح اوسةةتجابة لمحبتةةه هةةو لنةةا .فةةاهلل بةةادر بةةويالن محبتةةه ذ اةةان البشةةر فةةي خطايةةاهم
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كاليميان ال يةدراون محبةة هللا .الحةظ أن محبةة اآلب هنةا للمةامنين بالمسةيح هةي محبةة خاصةة ليةر محبتةه لكةل

اليةةالم .محبتةةه للمةةامنين في ةةا صةةداقة ل ةةم ،وهةةم قةريبين لقلبةةه جةةداً وأيةزاء ينةةده .المسةةيح ب ةةاا يبةةتح دراك ةةم لمحبةةة

اآلب ل م.

خرج  -:والخروج من ....له  0حاالت في اليونانية

بمعنى الخروج واإلبتعاد وهاا التيبير ست دمه التالميا ين يمان م (يو )01:01وهاا بقدر ميرفت م في ذل

الوقت.

خروج ما بقاء بجانب  ،كزمالة .وهاه ست دم ا المسيح ولكن لييبر ب ا ين وج ة نمر التالميا ين المسيح

فى هاه اآلية ف و ييبر ين قدر ف م م.

خروج من الداخل ما البقاء في الجوهر (يو )11:01وهاا هو تيبير المسيح ين نبسه ،ويشير المينى أن اإلبن
هو من هللا في وجوده وايانه ومجده قبل الميالد والتجسد .وهو س
باق م هللا بالرلم من تجسده وبالرلم من

خروجه .هو خروج دون نبدا ين اآلب في الجوهر،

دون نبدا

خروج النور من الشمو ،هاا له صبة اإلستم اررية

ذاً فى هاه اآلية فون خةروج ال يينةي اإلنبدةا بةل اإلتدةا امةا ةرح ا قةانون اإليمةان نةور مةن نةور وهةم دمنةوا

ب اا بأنه خرج من يند اآلب لال أحب م اآلب بسبب يمان م بوبنه .والمة خرجت تشير للتجسد .فاإلبن بالهوتةه

لةم يبةارق اآلب ولكةن ألنةه ظ ةةر بالجسةد يلةى األرب فقةد ظ ةةر اأنةه تةرك مجةده ألنةةه أخلةى ذاتةه .وقولةه خرجةةت
تشير أي اً للوحدة بةين اآلب واإلبةن التةي ةرح ا المسةيح فةي ( ،)00:0وتشةير ألن رسةالة المسةيح هةي مةن ينةد

اآلب.

اآلبَ ،وَنق ْد أ ََتْي ُ ِإَلى اْل َعاَلمَِ ،وأَْيضا أَ ْتُر ُق اْل َعاَلم َوأَ ْذ َه ُب ِإَلى ِ
آية (يوَ 21 -:)21:16خَر ْج ُ ِم ْن ِعْن ِد ِ
اآلب».
َ
هاه اآليةة في ةا خالصةة يمةل المسةيح وفي ةا رسةا اآلب لإلبةن ومةيالد اإلبةن بالجسةد ثةم دالمةه وقيامتةه وصةيوده

لة.ب .خرج من عند اآلب= من= هنةا تينةي مةن داخلةه ف ةو مةن ذات طبييةة اآلب وتشةير ألزليةة اإلبةن الةاي
هو نور من نور ومن نبو جوهر هللا .وأنه في مجد أزلي .وتشير للتجسد ألن اإلبةن فةي تجسةده ظ ةر لليةالم فةي

جسده ،وحده م أنه قاصم داصم في أبيه .أتي إلى العالم= تشير لتجسد اإلبن وأنه أخا صةورة يبةد .أتـرق العـالم=
تشةةير ألن اإلبةةن أتةةم رسةةالته التةةي أتةةى ألجل ةةا .وهةةو تراةةه بحسةةب المةةاهر حينمةةا صةةيد أمةةام تالميةةاه ولةةن ييةةودوا

يرونه بالجسد ولكنه س
باق في انيسةته داصمةاً (مةت .)11:11أذهـب إلـى اآلب= تشةير ألبديةة اإلبةن ومجةده األبةدي.

هةةاا الةةاهاب اةةان سةةبباً فةةي أن يجةةيء الةةرو القةةدس للكنيسةةة .واإلبةةن حينمةةا يةةاهب لح ةةن أبيةةه سةةيأخانا لح ةةن
اآلب .وذهابه ل.ب هةو بجسةده فالهةوت اإلبةن لةم يبةارق اآلب أبةداً .ذاً نب ةم أن قولةه خرجـ يشةير إلخةالء ذاتةه
ارة للمجد الاي سيحد

للجسد (ناسوت المسيح) .ف و سةيحمل ناسةوته ميةه

أخااً صورة يبد .وقوله أذهب هي
ذاهباً ل.ب ،فيوون للجسد نبو مجد الالهوت "كما للبت أنا وجلست م أبي في ير ه" (ر  .)10:0فناسةوت
المسيح ال يبارق الهوته أبداً .وهاا مينى جلو "ين يمين اآلب" .
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ِ
اآلن َت َت َكَّلم عالَ ِنية وَلس َ َتُقول م َاال و ِ
احدا.
ال َل ُه َتالَمي ُذ ُهُ «:ه َوَذا َ
ُ َ َ
ُ َ َ َ ْ
آية (يوَ -:)21:16نق َ

عالنية= ظن التالميا أن هاا الكالم هو اليالنيةة ألنةه ال يقةو أم ةا ولةم يب مةوا أن اليالنيةة الحقيقيةة لةن تحةد
ال بحلو الرو القدس.
آية (يو74 -:)74:16اَآلن َنعَلم أََّنك عالِم ِب ُك ِـل َشـي ٍء ،وَلسـ َتح َتـاج أَن يسـأََلك أَح ٌـد .لِهـ َذا ُن ْـؤ ِمن أََّنـك ِمـن ِ
هللا
ُ َ َ
ْ َ ْ َ ْ ُ ْ َْ َ َ
َ ُْ َ َ ٌ
َخَر ْج َ ».
حقيقةة هةم لةم يوونةوا فةاهمين لكةل ة .لكةن التالميةةا يم ةرون هنةا ندها ة م مةن أن المسةيح اةان ييةرف أفكةةارهم،
وهاا رد يلى ديةة ( .)04ولكةن ف ةم التالميةا اةان ناقدةاً .ف ةم بةدون حلةو الةرو القةدس يلةي م مةا اةانوا يب مةون
سوى الواق الزمني .هم لم يب موا م الً من هو المسيح وال يالقته باآلب وال أهمية الدلب وأنه ليو ين ضيف.
وهاا ما تأكد في نكار البيض وهروب البيض من م بيد سايات قليلة من هاا الحديث.

71
َج َاب ُه ْم
آية (يو "-:)71:16أ َ
اآلن= المسةةيح يقةةارن بةةين قةةول

َآلن ُت ْؤ ِمُنو َن؟ "
َي ُسو ُع«:أ َ
م اآلن أن ةةم يامنةةون وبةةين مةةا سةةيحد

بيةةد قليةةل مةةن يةةدم يمةةان وهةةروب .اةةأن

المسيح يريد أن يشر ل م أن يمان م اآلن يلى مستوى قةدرت م و حتمةال م ،لةال سةي ربون فةي خةوف ،أمةا حينمةا
يحل يلي م الرو القدس سيت ا يمان م أبياداً وأيماقاً جديدة تيطةي م ةجاية إلحتمةا اآلالم .ولبةظ اآلن يسةاوي

قو المسيح لبطرس في (يو" )01 ،01:0أت

ي

نبس يني" حينما نةدف بطةرس فةي ةجاية ناقدةة ييةرب أن

نبسه ين المسيح .ذاً قو المسيح اآلن= هو تسا

األمةةور .ولةةال أخبةةرهم بمةةا سةةوف يحةةد
اإليمةةان ذاً .اةةل مةةا حةةد

فيه

فةي مسةتوى يمةان م وف م ةم وادراك ةم لحقيقةة

"هةةوذا تةةأتي سةةاية ..تتبرقةةون ..وتتراةةونني وحةةدي" (ديةةة .)01فةةأين هةةاا

أن ةةم دهشةوا أن المسةةيح يةةرف أفكةةارهم وتسةةا الت م يةةن مينةةى المةةة "القليةةل" التةةي قال ةةا

ديات ( )04-01وأن م أرادوا أن يسألوه ين ا.

آيــة (يــو72 "-:)72:16هــوَذا َت ـأ ِْتي ســاعةٌ ،وَنقـ ْـد أ ََت ـ ِ
ِ
ـل و ِ
اصـ ِـت ِهَ ،وَت ْتُرُكــوَن ِني
احـ ٍـد ِإَلــى َخ َّ
َ
اآلنَ ،ت َت َفَّرُنقــو َن ف َ
يهــا ُكـ ُّ َ
َ َ َ
َُ
اآلب َم ِعي".
َو ْح ِديَ .وأََنا َل ْس ُ َو ْح ِدي أل َّ
َن َ
ألن اآلب معي= قارن م " ل ي ل ي لماذا تراتني" فنب م أن اآلب ال يتةرك اإلبةن أبةداً .ذاً المينةى لمةاذا تراتنةي

ل ةةاا الدةةليب؟ واإلجابةةة ..حبةاً وخالصةاً للبشةةر .والتالميةةا أيلنةوا أن ةةم دمنةوا بالمسةةيح  ،والمسةةيح يقةةو ال بةةل هةةي
لحمة ضيف ستنكرون في ا وت ربون .ن قوتكم اآلن مستمدة من وجةودي وحةين أليةب سةي.يب يمةانكم .المسةيح
هنا ال يياتةب بةل يقةرر واقة سةيحد

وتنبةأ ينةه أ ةيياء ( )1-0:10وهةو ي بةرهم ليتأكةدوا منةه ذ يحةد

مةا قالةه

ل م ،وليتأكدوا أنه يحب م حتةى ذا أنكةروه وهربةوا  .والمةة خاصـته قةد تينةي بيتةه (كمةا جةاءت فةي يةو )11:04أو
تيني م نته (كما جاءت في هاه اآلية) .والشيطان ضرب تالمياه بال وف ليتراوه فال يقف أحد بجانبه أمةا اآلب

فكةةان ميةةه (مةةز" )11-01:11أمةةا أنةةت يةةا رب فةةال تبيةةد" .

اإلنسةةان اليةةادي يلجةةأ ل اصةةته ينةةد ال ةةيق ولكةةن
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اإلنس ةةان الم ةةامن فيلج ةةأ هلل ،ب ةةل أن الم ةةامن يس ةةند اآلخة ةرين وال يطل ةةب م ةةن نس ةةان أن يس ةةنده ب ةةل يطل ةةب م ةةن هللا.

تتركونني وحدي= هل يوجد منا اآلن من يتراه وحةده ويةرفض أن يجلةو ميةه أو ي دمةه..الخ .اآلب معـي= بةن
هللا يشير بوستمرار أن هللا ميه وال يحتاج ،وال يشير باإلحتياج ألحد.
آية (يوَ 77 "-:)77:16نق ْد َكَّلم ُت ُكم ِبه َذا لِي ُكو َن َل ُكم ِفي سالَمِ .في اْلعاَل ِم سـي ُكو ُن َل ُكـم ِضـيق ،و ِ
لك ْـن ِثُقـوا :أََنـا َنق ْـد
َ ََ
َ
ٌ َ
ْ َّ َ ٌ
ْ
ْ ْ
َغَلْب ُ اْل َعاَل َم»".
حينما يرى التالميا أن االم المسيح هنا قد تحقق يزداد يمان م به فيوون ل م سالم.

لكم في سالم= ولم يقل لكم سالم فقع (السالم ليو في حل مشولتي بل في وجود المسيح فةي حيةاتي) فةال سةالم

حقيقي سوى في المسيح ذا دمنا به (ال تبحث ين السالم في اليالم وملااتةه بةل طلبةه فةي اإلتحةاد بالمسةيح وفةي
ص المسيح) .هاا الاي للب يلى الدليب مستيد أن ي.لب فينا يدونا الم زوم ن نحن أيطيناه قلباً مبتوحةاً

و رادة خاضية ،ذاً ج ادنا نتيجته م مونة .المسةيح للةب المةوت وللةب ال طيةة والشةيطان فلمةاذا ال ةوف .وهةاا
المسيح ال.الب يحل في قلوبنا باإليمان (أف )01:0فال بد وسن.لب 0( +يو ): ،1::فنحن ن ط .لو تةامرنا فةي

ال يق ون ط .ذا لم نجد سالماً في الداخل .فالمسيح الةاي ي ةب السةالم وهةو مقبةل يلةى الدةليب هةو قةادر أن

ييطيةةه داصم ةاً للمةةامنين ال ةةابتين فيةةه .المسةةيح للةةب اليةةالم والشةةيطان بناسةةوته واةةان هةةاا لحسةةابنا ،لكةةي ي.لةةب بنةةا
وفينا .لال رأيناه وقد "خرج لالباً ولكي ي.لب" (ر  )1:1هو للب يلى الدليب و ما از ي.لب فينا.
ملخص اإلصحاحات السابقة ()16 ،11 ،10

مقدمة إلصحاح ()12

تكلم المسيح ين ا إليمان به وبأنه يجب يلى المامن أن يقبل راة صليبه فيتحمةل اآلالم واإلضةط اد والةرفض.
وأن هاا سةييطي للةنبو فةر حقيقةي اأن ةا جةازت المةوت والقيامةة وللبةت اليةالم .وهةاا يحمةل مينةى تحةاد الةنبو

بالمسةةيح فتجةةوز فةةي نبةةو الطريةةق ألن المسةةيح هةةو الطريةةق .ف ةةو يأخةةانا فيةةه .ولةةال بةةدأ المسةةيح ب.سةةل األرجةةل

لينقي تالمياه ستيداداً ل اا اإلتحاد فال ةراة للنةور مة الملمةة .وديةا تالميةاه للمحبةة ليتحةدوا فبةدون محبةت م لةه
ومحبت م لبي

م البيض فةال تحةاد ميةه .لةال فالوصةية الجديةدة لليةالم هةي المحبةة ( )01:00وهةي يلةى ةول

محبةةة المسةةيح الباذلةةة .والمسةةيح صة َّةور هةةاه الوحةةدة بم ةةل الكرمةةة واأللدةةان وأن يلةةى األلدةةان (المةةامنين) أن

يوون ل م ثمار وب اه ال مار يتمجد اآلب ( .)1:0:وهنا نرى أن وحدة المسةيح مة تالميةاه هةي التةي أنشةأت هةاا

ال مر .وهاه الوحدة هي فيل لمحبة اآلب التي ستيلنت في المسيح .فأن يوون هناك ثمةر ف ةاا هةو الةرد المبا ةر

لمحب ةةة اآلب .وحت ةةى اإلضة ةةط اد الةةةاي سةةةيجوزه التالميةةةا ف ةةي الية ةةالم ف ةةو ثم ة ةرة الوح ةةدة م ة ة المسةةةيح (أع+ 1:4

يةةو )10 ،11:0:والمس ةةيح يت ةةألم أي ة ةاً آلالمن ةةا (أ  .)4:10و رس ةةا الةةرو الق ةةدس س ةةيوون لتيمي ةةق ه ةةاه الوح ةةدة
والحباظ يلي ا ومن خال هاه الوحدة ييلةن المسةيح أسة ارره ألحباصةه ( .)0::0:وهةاا اإلتحةاد اةان مةن نتاصجةه أن

المسيح بموته فتدى البشر وأيطاهم حياته (لل .)11:1والمسيح أيطى تالمياه جسده ودمه لت بيت هاه الوحةدة.
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واأن الحب الاي يربع المسةيح بونيسةته وتالميةاه وبالتةالي الوحةدة بةين المسةيح وانيسةته هةو مةن نبةو نةوع ويلةى
ول محبة اآلب لإلبن والوحدة بين ما (.)4:0:
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عودة للجدول

(إنجيل يوحنا)(اإلصحاح السابا عشر)

اإلصحاح السابا عشر
صالة المسيح الشفاعية
مقارنة بين صالة المسيح في (يو )12وبين صالة بستان جاسيماني
صالة المسيح في (يو )01طابي ا المجد و ستيالن مةلء الهوتةه ،أمةا صةالة بسةتان ج سةيماني حينمةا يةرق دمةاً

وطلةةب يباصةةه مةةن ةةرب الكةةأس (يةةب + 1::مةةر + 01:01لةةو )11:11فطابي ةةا مةةلء ناسةةوته والةةاي فيةةه أخلةةى

المس ةةيح ذات ةةه (ف ةةي )1:1،1وف ةةي ا ةةال الد ةةالتين ن ةةرى الكلم ةةة ص ةةار جس ةةداً (ي ةةو .)01:0وهللا ظ ةةر ف ةةي الجس ةةد
(0تي .)01:0أي نرى اإلله المتجسد الاي قبل أن يحمل ضيف اإلنسان ليرفيه ليحيا في السماويات.
أين صلى المسيح هذه الصالة؟
في (يو )0:01قيل أنه خرج م تالمياه لى يبر وادي قدرون .وهاا قيل بيد أن أن ى المسيح صالته الشبايية

في (

 .)01ووادي قدرون هاا يبدل بين ال يول وبين جبل الزيتون حيةث بسةتان ج سةيماني .فيوةون لالبةاً أن

المسةةيح قةةا هةةاه الدةةالة فةةي ال يوةةل ،فةةي بيةةت هللا يقةةدم هةةاه الدةةالة لةة.ب أبيةةه فبيةةت أبيةةه بيةةت الدةةالة ُيةةديى.
وهي صالة في ا مجد لإلبن ول.ب ،ولإلنسان ،فقد اان يمل المسيح الاي تممه هو أن ييطي لإلنسان مجداً.

صالة المسيح الشفاعية األخيرة لآلب
وهةةي موضةةوع اإلصةةحا ( .)01وهةةي طلبةةات مباراةةة رفي ةةا الةةرب يسةةوع مةةن أجةةل التالميةةا ومةةن أجةةل المةةامنين

أي ةاء انيسةته .وفي ةا نةرى يالقةة بةن هللا بأبيةه .وايةف أن مةةا واحةد ،جةوهر واحةد متحةد فةي ايةان واحةد يتسةةامى
يلى ف م البشر ،ال للاين ُييطى ل م هللا أن يدراوا وأن يب موا ،وهاالء هةم مةن األنقيةاء القديسةين المةامنين الةاين
يبتح هللا بديرت م ليروا بيين الرو ال الجسد.

هي صالة تكريس
فالمسةيح أن ةى تياليمةةه للتالميةا بقولةةه "ثقةوا أنةةا قةد للبةةت اليةالم" ( .)00:01وهةةاه اانةت المةةدخل لدةالة التكةريو

ارس في ا نبسه للموت ا خر مرحلة من م ارحةل خطةة ال ةال
التي َّ

التةي جةاء ب ةا مةن ينةد اآلب .وقولةه أنةا قةد

للبةةت اليةةالم تينةةي أنةةه بةةال خطيةةة ،وأنةةه قةةدوس ال تمنيةةه خطيةةة واحةةدة مةةن أن يقةةدم ذاتةةه ذبيحةةة ألجةةل اآلخ ةرين.

وبقداسةةته الكاملةةة تأهةةل أن تكةةون ذبيحتةةه ةةاملة لكةةل اليةةالم ،ف ةةو للةةب فةةي ميراةةة اليةةالم وبنةةاء يليةةه سةةتحق أن
وي ِيَل ِن مجده َفتُِب َ ِم ذبيحته أن ا ذبيحة ل ية .واةل مةن يشةترك فةي هةاه الابيحةة يشةترك فةي نتدةارها
تقبل ذبيحته ُ
ف ي ذبيحة نتدار لحسابنا (0يو ): ،1::ونحن نشترك فةي الابيحةة باإليمةان والتنةاو مةن الابيحةة ويةدم التيلةق
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بال طية واليالم ومن ي.لب سيجلو م المسيح فةي ير ةه (ر  .)0:0وألن المسةيح للةب اليةالم ف ةو سةتطاع أن
ي.لب الموت (يو + 01:01ر )1:1

هي صالة شفاعية
في ا يطلب المسيح من أجل خاصته وأحبةاءه والمةامنين بةه .نةرى في ةا محبةة فياضةة يبةيض ب ةا قلبةه نحةوهم .فةي
هاه الدالة نرى صورة لشبايته ينا في السماء .ونالحظ أن باية المسةيح هةاه ليسةت لكةل اليةالم بةل لمةن قةا

يةةن م "الةةاين أيطيتنةةي" وهةةاه اليبةةارة تكةةررت فةةي هةةاا اإلصةةحا (1م ةرات) ويينةةي ب ةةا المةةامنين الةةاين دمن ةوا بةةه
و تحدوا به في الميمودية وظلوا حيات م في حياة توبة .أي صاروا جسده من لحمه ومن يمامه (أف.)01::

فةةي (يةةو )00:00حينمةةا خةةرج ي ةةوذا لتةةدبير ماامرتةةه قةةا المسةةيح اآلن تمجةةد بةةن اإلنسةةان وفةةي (يةةو )0:01يبةةدأ
صالته بقوله أي ةا اآلب قةد أتةت السةاية مجةد بنة  .فبةي بدايةة حدي ةه مة تالميةاه والةاي بةدأ باآليةة (يةو)00:00

و نت ى بن اية (

 )01وفي بداية حدي ه م اآلب يشير لمجده الاي سيم ر في الدةليب ،يشةير للدةليب الةاي

يوللةةه المجةةد .المجةةد الةةاي اةةان بطايتةةه الكاملةةة لةة.ب ،طايةةة حتةةى الدةةليب .ومحبةةة ااملةةة لةة.ب وللبشةةر الةةاين
سيدةةلب مةةن أجل ةةم .الدةةليب بدايةةة ألن يجلةةو بجسةةده يةةن يمةةين اآلب فةةي مجةةد ،هةةو أراد أن ييطيةةه لإلنسةةان

فبالدليب اانت الندرة يلى قوات الملمة والجحيم والموت وال طية .وبه تةم تقييةد بلةيو .وهةو اليالمةة المريبةة
إلبليو داصماً.
أنقسام الصالة الشفاعية
(اآليات  :):-0تدور حو مجد اإلبن الةاي هةو مشةترك مة مجةد اآلب .واإلبةن يطلبةه لحسةاب اإلنسةان يمومةاً.
هذه اآليات هى حوار بين اإلبن واآلب .

(اآليات :)04-1تدور حو حبظ وتقديو تالمياه .هذه اآليات كالم الرب لتالميذه .

(اآليات :)11-11ت تص بوحدة الكنيسة يلى طو المدى .هذه اآليات لكل المؤمنين.
اآليات (يوَ 1 "-:)26-1:12ت َكَّلم يسو ُع ِبه َذا ورَفا عيَني ِه َنحو َّ ِ
اعةَُ .م ِج ِد
اآلبَ ،نق ْد أ ََت ِ َّ
الس َ
َ َ َ َْ ْ ْ َ
ال«:أَُّي َها ُ
َ َُ
الس َماء َوَنق َ
7
2
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
طْي َت ُهَ .وهذه هي
َع َ
طْي َت ُه ُسْل َ
َع َ
طانا َعَلى ُك ِل َج َس ٍد لُي ْعط َي َحَياة أََبدَّية ل ُك ِل َم ْن أ ْ
ْابَن َك لُي َم ِج َد َق ْابُن َك أَْيضاِ ،إ ْذ أ ْ
َ
0
ِ
ِِ
ِ
َّد ُت َك َعَلى األَْر ِ
وق أَْن َ ِ
ض.
يح َّال ِذي أَْر َسْل َت ُه .أََنا َمج ْ
اْل َحَيا ُة األََبدَّيةُ :أ ْ
اإل َ
َن َي ْع ِرُف َ
له اْل َحقيق َّي َو ْح َد َق َوَي ُسو َع اْل َمس َ
1
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
اْلعمل َّال ِذي أَع َ ِ
ان لِي ِعْن َد َق
اآلب عْن َد َذات َك ِباْل َم ْجد َّالذي َك َ
َع َم َل َنق ْد أَ ْك َمْل ُت ُهَ .و َ
طْي َتني أل ْ
ْ
اآلن َم ِج ْدني أَْن َ أَُّي َها ُ
ََ َ
6
اس َّال ِذين أَع َ ِ ِ
اسم َك لِ َّلن ِ
ِن
ظوا
طْي َت ُه ْم لِيَ ،وَنق ْد َح ِف ُ
َع َ
طْي َتني م َن اْل َعاَلمَِ .كاُنوا َل َك َوأ ْ
َ ْ
َنقْب َل َك ْو اْل َعاَلمِ« .أََنا أَ ْظ َهْر ُت ْ َ
2
َن اْل َكالَم َّال ِذي أَع َ ِ
طْي ُت ُه ْمَ ،و ُه ْم َنق ِبُلوا
طْي َت ِني ُه َو ِم ْن ِعْن ِد َق1 ،أل َّ
اآلن َعلِ ُموا أ َّ
َع َ
َع َ
طْي َتني َنق ْد أ ْ
ْ
َن ُك َّل َما أ ْ
َكالَ َم َكَ .و َ
َ
وعلِموا ي ِقينا أَِني َخرج ُ ِم ْن ِعْن ِدق ،وآمُنوا أََّنك أَْن َ أَرسْل َت ِنيِ 1 .م ْن أَجلِ ِهم أََنا أَسأَلَ .لس ُ أَسأ ِ
َج ِل
َ
َل م ْن أ ْ
َْ
ََ ُ َ
ْ ُ ْ
ْ ْ
َْ
ْ ُ
َ َ َ
14
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّد
َع َ
طْي َتني أل ََّن ُه ْم َل َكَ .وُك ُّل َما ُه َو لي َف ُه َو َل َكَ ،و َما ُه َو َل َك َف ُه َو ليَ ،وأََنا ُم َمجٌ
ين أ ْ
َج ِل َّالذ َ
اْل َعاَلمَِ ،ب ْل م ْن أ ْ
11
ِ
ِ
َما ُ ِ
ِف ِ
اح َف ْظ ُه ْم ِفي
يه ْمَ .وَل ْس ُ أََنا َب ْعُد ِفي اْل َعاَلمَِ ،وأ َّ
وسْ ،
اآلب اْلُقُّد ُ
هؤالَء َف ُه ْم في اْل َعاَلمَِ ،وأََنا آتي ِإَلْي َك .أَُّي َها ُ
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12
ِ
ِ ِ
ظهم ِفي ِ
ِ
طي َت ِني ،لِي ُكوُنوا و ِ
ين
اسم َكَّ .الذ َ
ين ُكْن ُ َم َع ُه ْم في اْل َعاَلمِ ُكْن ُ أ ْ
احدا َك َما َن ْح ُنِ .ح َ
ين أ ْ
اسم َك َّالذ َ
َع َ ْ
َ
َ
ْ
ْ
َح َف ُ ُ ْ
17
َما اآلن َفِإِني ِ
أَع َ ِ
ِ ِِ ِ
ِ ِ
ِ
آتي ِإَلْي َكَ .وأ ََت َكَّل ُم ِبه َذا ِفي
اب .أ َّ
َ
ْ
طْي َتني َحف ْظ ُت ُه ْمَ ،وَل ْم َي ْهل ْك مْن ُه ْم أ َ
َحٌد ِإالَّ ْاب ُن اْل َهالَ ق لَيت َّم اْلك َت ُ
10
اْلعاَلمِ لِي ُكو َن َلهم َفر ِحي َك ِ
امال ِف ِ
طْي ُت ُه ْم َكالَ َم َكَ ،واْل َعاَل ُم أَْب َغ َض ُه ْم أل ََّن ُه ْم َلْي ُسوا ِم َن اْل َعاَلمَِ ،ك َما أَِني
َع َ
يه ْم .أََنا َنق ْد أ ْ
َ َ
ُْ َ
16
11
ِ
ِ
ِ
ِ
ظهم م َن ِ
الش ِر ِ
يرَ .لْي ُسوا م َن اْل َعاَلمِ َك َما
َن َت ْأ ُخ َذ ُه ْم م َن اْل َعاَلمِ َب ْل أ ْ
َل أ ْ
أََنا َل ْس ُ م َن اْل َعاَلمَِ ،ل ْس ُ أ ْ
َن َت ْح َف َ ُ ْ
َسأ ُ
أَِني أََنا َل ْس ُ ِم َن اْل َعاَلمَِ 12 .نق ِد ْس ُه ْم ِفي َح ِق َكَ .كالَ ُم َك ُه َو َحقَ 11 .ك َما أَْر َسْل َت ِني ِإَلى اْل َعاَل ِم أَْر َسْل ُت ُه ْم أََنا ِإَلى
اْلعاَلمِ11 ،وألَجلِ ِهم أُ َنق ِدس أََنا َذ ِاتي ،لِي ُكوُنوا هم أَيضا مَقَّد ِسين ِفي اْلح ِق«24 .وَلس ُ أَسأ ِ
هؤالَ ِء َفَق ْط،
َج ِل ُ
َل م ْن أ ْ
َ
َ
ُْ ْ
َ
ُ
َ
َ ْ
َ ْ ْ
ْ ُ
ُ
21
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يك،
اآلب ف َّي َوأََنا ف َ
َج ِل َّالذ َ
َب ْل أَْيضا م ْن أ ْ
ين ُي ْؤ ِمُنو َن ِبي ِب َكالَم ِه ْم ،لَي ُكو َن اْل َجم ُ
يا َواحداَ ،ك َما أََّن َك أَْن َ أَُّي َها ُ
22
ِ
ِ
لِي ُكوُنوا هم أَيضا و ِ ِ
ِ
طْي َت ِني ،لَِي ُكوُنوا
َع َ
َع َ
طْي ُت ُه ُم اْل َم ْج َد َّالذي أ ْ
احدا فيَنا ،لُي ْؤ ِم َن اْل َعاَل ُم أََّن َك أَْر َسْل َتنيَ .وأََنا َنق ْد أ ْ
ُْ ْ
َ
َ
27
ِ
ِ
ِ ِ
ين ِإَلى و ِ
احدا َكما أََّنَنا َن ْح ُن و ِ
وِ
احٌد .أََنا ِف ِ
َحَبْب َت ُه ْم
احدٍَ ،ولَِي ْعَل َم اْل َعاَل ُم أََّن َك أَْر َسْل َتنيَ ،وأ ْ
يه ْم َوأَْن َ ف َّي لَي ُكوُنوا ُم َك َّمل َ
َ
َ
َ
َ
20
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ظُروا َم ْجدي َّالذي
يد أ َّ
َكو ُن أََنا ،لَيْن ُ
َع َ
طْي َتني َي ُكوُنو َن َمعي َحْي ُث أ ُ
َن ُ
اآلب أ ُِر ُ
ين أ ْ
هؤالَء َّالذ َ
َك َما أ ْ
َحَبْب َتني .أَُّي َها ُ
21
طي َت ِني ،أل ََّنك أ ِ
ِ
هؤالَ ِء
اآلب اْلَب ُّارِ ،إ َّن اْل َعاَل َم َل ْم َي ْع ِرْف َك ،أ َّ
َما أََنا َف َعَرْف ُت َكَ ،و ُ
َ ْ
أْ
َع َ ْ
َحَبْب َتني َنقْب َل ِإْن َشاء اْل َعاَلمِ .أَُّي َها ُ
26
ِ
ِ
َكو َن أََنا ِف ِ
ُع ِرُف ُه ْم ،لَِي ُكو َن ِف ِ
يه ْم».
َحَبْب َت ِني ِب ِهَ ،وأ ُ
يه ُم اْل ُح ُّب َّالذي أ ْ
اس َم َك َو َسأ َ
َعَرُفوا أََّن َك أَْن َ أَْر َسْل َتنيَ .و َعَّرْف ُت ُه ُم ْ
"

آية (يوَ 1 "-:)1:12ت َكَّلم يسو ُع ِبه َذا ورَفا عيَني ِه َنحو َّ ِ
اعةَُ .م ِج ِد ْابَن َك
اآلبَ ،نق ْد أ ََت ِ َّ
الس َ
َ َ َ َْ ْ ْ َ
ال«:أَُّي َها ُ
َ َُ
الس َماء َوَنق َ
لُِي َم ِج َد َق ْابُن َك أَْيضا" ،
رفا عينيـه نحـو السـماء ونقـال= نحـو السـماء=

ةارة ألنةه بةدأ يتحةد

مة اآلب ،بةدالً مةن االمةه مة التالميةا.

المسيح هنا يدخل في حديث ل ي .فالسماء رمز الح رة اإلل ية .هو حديث ل ي بين اآلب واإلبن .ولكنةه يلةى

مسة ةةتوى اإلنسة ةةان لنسة ةةم ونب ة ةةم ونرتقة ةةي للمسة ةةتوى الروحة ةةي فاإلنسة ةةان مة ةةديو للة ةةدخو فة ةةي ة ةةراة اآلب واإلبة ةةن

(0يو .)0:0لال قدد السيد المسيح أن تكون هاه الدالة مسموية لنسمي ا ونب م ا لندخل في هاه الشراة م

هللا .أيها اآلب= لم يقل يا أبانا اأننا صرنا م له وصار هو نساناً واحداً من البشر ال يبترق ين م ،بل هةو اإلبةن
الوحيةةد الجةةنو لةة.ب ،بةةن اآلب بالطبييةةة .ولكةةن المةةامنين هةةم أبنةةاء بةالتبني (يةةو .)01:11ولةةم يقةةل يةةا أبةةي ف ةةو
ببداصةةه الةةاي سةةيتم بيةةد قليةةل سةةييطي لإلنسةةان البنةةوة فيةةه .ف ةةو هنةةا يةةتكلم ال اواحةةد مةةن البشةةر بةةل ا ةرأس لل ليقةةة

الجدي ةةدة الم ةةديوة للتبن ةةي ،ه ةةو هن ةةا يم ةةل ه ةةاه ال ليق ةةة (رو + 0::1ل ةةل )1:1وب ةةنبو المب ةةوم ق ةةا أب ةةي وأب ةةيوم

(يةو .)01:11نقد أت السـاعة= هةي سةاية متبةق يلي ةا بةين اآلب واإلبةن .ذاً المسةيح ييةرف تمامةاً هةاه السةاية
التي سةتبدأ بالدةلب والم انةة ثةم المجةد .مجـد إبنـك ليمجـدق إبنـك أيضـا= بدايةة مجةد اإلبةن اانةت بطايتةه لة.ب

وقبوله للدليب ،فبالدليب الندةرة (فةي + 00-1:1يةو )10:01 + 04:10 + 01-00:01ومجةد المقاتةل هةو
يوم نتداره يلى يدوه  ،ويوم الدليب نتدر فيه المسيح يلى الشيطان ويلى المةوت ويلةى ال طيةة .والمسةيح

يتمجةد أي ةاً بوسةتيالن طبييتةه اإلل يةة أمةام اليةالم بقيامتةه و نتدةاره يلةى المةوت (وهةاا يينةي قبةو اآلب لابيحةةة
بنةه ويملةةه) و نتدةةاره بةةالموت يلةةى المةةوت واسةره لشةةواة المةةوت وفةةتح ببداصةةه بةةاب السةةماء للنةةاس لييطةةي م حيةةاة

أبدية .واآلب يمجد اإلبن بتي يده وتأييده ليوسر واة الموت ثم برفيه وأن ييطيه سماً فوق ال سةم .والمسةيح
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يطلب مساندة اآلب حتى ال ي ور ويموت قبل أن يدلبوه .ف و بدأ نزف الدم وهو يدلى فةى بسةتان ج سةيمانى،

ثةةم فةةى أثنةةاء الجلةةد وم ة كليةةل الشةةوك ،ثةةم بالمسةةامير فةةى الدةةلب .والمسةةيح أراد أن يدةةلب ليحمةةل ينةةا اللينةةة
ويدير لينة بدال منا (لل )00 : 0فالدلب لينة (تث .)10 : 10وحينما يتمجد اإلبن يتمجد اآلب أي اً حينما
ييلم البشر أن خطة ال ال

بدأت بورسا اآلب إلبنه (في .)00-4:1وسيتمجد اآلب حين يستيلن اإلبةن اآلب

ومحبته للبشر .ونرى هنا اليالقة الواضحة بين مجد اإلبن ومجد اآلب ف ةي يالقةة متبادلةة يلةى المسةتوى الواحةد
(يو .)01-11:01فاآلب يتمجد باإلبن اما تمجد اإلبن باآلب (يو .)00:00وقو المسيح " بن " ولةم يقةل اإلبةن
فيه

ارة أن تمجيد اإلبن رط ليتمجد اآلب فاإلبن هنا منسوب ل.ب .مجد اإلبن ظ ر أوالً في أنه فيل ما فشل

البشر أن يقوموا به .وما فشل فيه اإلنسان هو طاية هللا والندرة يلى الشيطان والموت ،وهاا ما قام به المسيح

بناسوته .وقمة طاية اإلبن اانت في الدليب ،قمة الطاية .والمامنين سيوون ل م هم أي اً مجد ولكنه نيواس

لمجد هللا يلي م "ألننا سنراه اما هو" (0يو )1:0ولكن نجماً يمتاز ين نجم في المجد بحسب القةرب أو البيةد مةن

هللا (رو0 + 01:1كو.)10:0:

مجد إبنك ليمجدق إبنك= هةل اآلب محتةاج ألن يتمجةد أو هةل اإلبةن محتةاج ألن يتمجةد؟ اآلب فةي اإلبةن واإلبةن
في اآلب منا األز في مجد .ولكن اإلبن أخلى ذاته وأخا صورة يبد وأتى للدةليب لكةي يمجةد اإلنسةان ،لييطةي

مجداً لإلنسان ( .)11:01فالمجد الاي يطلبه المسيح هو لإلنسان ،يتمجد لييطينا هاا المجد (رو.)01:1
مجـــد إبنـــك= أنةةا ذاهةةب للدةةليب وأطلةةب القيامةةة والدةةيود و ظ ةةار المجةةد ال ةةا بةةي اةةوبن فكةةل هةةاا سةةيوون
لإلنسان .فاآلب مجد بنه المسيح في قبو يمله وندةرته يلةى قةوات الجحةيم والمةوت .فالمسةيح ال يطلةب المجةد
ألنه مشتاق ليه ،ف و بالهوته واحد م اآلب ول ما نبو المجد .لكنه تجسد ليمجد جسده الاي هو انيسته ،وهاا

ما يطلبه اآلن ،الندرة يلى الموت ابداية ليحدل اإلنسان يلى المجد (راج دية.)11:01

ليمجــدق إبنــك= لكةةي أظ ةةر محبت ة للبشةةر فيحبون ة ولكةةي أيلةةن ل ةةم أبوت ة  .فالمسةةيح أتةةى ليسةةتيلن محبةةة اآلب
للبشر  ،والمجد الاي يريد اآلب أن ييطيه للبشر .فيامن الناس باهلل ويتراوا تبييت م ل.يره  ،ويمجدوه بايمال م .
وفةةي (

 )01حةةين طلةةب اليونةةانيون أن يةةروا يسةةوع .قةةا المسةةيح "مجةةد بنة " فجةةاء صةةوت مةةن السةةماء "مجةةدت

وأمجد أي اً" فقا المسيح "هاا الدوت اان ألجلكم" أي لتيرفوا أن المجد الاي أطلبه هو لكم.
هل لو ف م ال نسان أن هةاا المجةد السةماوي ميةد لةه يرجة لةى خطيتةه أو هتمامةه بشة وات اليةالم الباطلةة  ،أو

حتى ي .ب من المسيح ألى خسارة مادية.

ن هدف المسيح من تجسده ليو فقع لبران ال طية .بل بيةد لبةران ال طيةة ندةير طةاهرين فن بةت فةي المسةيح

فيأخةةانا للحيةةاة األبديةةة فةةي مجةةد .والمسةةيح صةةلي هةةاه الدةةالة بدةةوت مسةةموع لنيةةرف رادة هللا مةةن نحونةةا فتت.يةةر
.0
.1
.0

ول يبادتنا-:

ال نيود نيبد له مريب م يف منتقم ،بل له هو أب لنا ،محب نقو له "أبانا الاي "..ويريد لنا المجد.
نحتقر

وات هاا اليالم في مقابل هاا المجد.

أمام هاا الحب اإلل ي نقدم ال  .حتى حياتنا لمن أحبنا ال هاا الحب.
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.1

ال تيود يبادتنا يبادة نبيية ،ال ما نريده من ا الماديات ،بل تكون أييننا نحو هاا المجد.

والمجد الاي اان للمسيح ويطلبه هنا بجسده ،هو مستحق ألنه للب اونسان فكان بال خطية يلى األرب ثم
للب الموت بدليبه (يو .)00:01وب اه ال.لبة دخل لقدس األقداس يند اآلب  ،دخل المسيح رصيو ا نتنا

ليحملنا فيه فحيث يوون هو سنكون نحن  -ليو اما اان رصيو الك نة الي ودي يدخل وحده مرة فى السنة .هو
دخل وحده ليتمجد اآلن .ولكن ذل لحساب الكنيسة التى ستلحقه بيد ذل والتي يطلب المسيح ل ا المجد فى

( .)11:01وهاا اليمل الاي يمله المسيح اان ليستيلن لنا هللا ،فنيرفه فتكون لنا حياة (دية )0ولال يقو
القديو يوحنا "والحياة أظ رت" (0يو.)1:0

ملحوظة :ن اان المسيح يدلي ليندره اآلب في ميراة الدليب وي زم أيداءه (الشيطان /الموت /ال طيةة) أال
يجب أن ندلي نحن قبل البدء في أي يمل وفي بداية ال يوم بل وداصماً وبال نقطاع.
2
ِ ِ
ِ ِ
طْي َت ُه" .
َع َ
طْي َت ُه ُسْل َ
َع َ
طانا َعَلى ُك ِل َج َس ٍد لُي ْعط َي َحَياة أََبدَّية ل ُك ِل َم ْن أ ْ
آية (يوِ "-:)2:12إ ْذ أ ْ
المسيح سبق وطلب أن يتمجد في اآلية السابقة .وهنا نرى لماذا طلب المسيح أن يتمجةد بةل وأن يتجسةد ويدةلب

ويقةوم ويدةيد فيتمجةةد؟ ف ةو فيةةل اةل هةاا لييطةةي حيةاة أبديةةة للبشةر ،جلةو يةةن يمةين اآلب ليرسةةل الةرو القةةدس
المحيي ليقدس وييطي حياة أبدية .وال من له حياة أبدية يمل يمجد اآلب واإلبن هنا يلى األرب وفةي السةماء

و لةةى األبةةد فمةةا يطلبةةه المسةةيح ا.الةةب للمةةوت وجةةالو يةةن يمةةين اآلب هةةو لدةةالح البشةةر ليوةةون ل ةةم حيةةاة أبديةةة.
والحياة األبدية التي نأخاها هي حياة المسيح التى قام ب ا مةن األمةوات وهةى أبديةة ألنةه لةن يمةوت ثانيةة ،نأخةاها

فةةي الميموديةةة والةةرو القةةدس ييطينةةا هةةاه الحيةةاة وي بتنةةا في ةةا .ولنتأمةةل وضة ديةةة ( )0مة ديةةة ( )1مجــد إبنــك=
يطني ندرة يلى الشيطان والموت لماذا؟ أليطي حياة للبشر إذ أعطيته سلطانا على كل جسد ليعطـي حيـاة

أبدية.

سلطانا على كل جسد= هاا القو يبيد ألوهية المسيح .فمن هو الاي له سلطان يلى اةل البشةر سةوى هللا (قةارن
مز 1:1:م يو )0:00 + 11:: + 0::0ال بشةر فةي (مزمةور  )1:1:أي اةل جسةد ،فةاهلل وحةده لةه السةلطان
يلةةى اةةل جسةةد وهةةاا السةةلطان هةةو للمسةةيح .ولكةةن مةةا مينةةى أن اآلب ييطةةي سةةلطاناً لإلبةةن؟ ألةةيو اآلب واإلبةةن

واحةةداً؟ هةةاه اآليةةة وردت بةةنبو المب ةةوم فةةي (يةةو" )11::ألنةةه امةةا أن اآلب لةةه حيةةاة فةةي ذاتةةه اةةال أيطةةى اإلبةةن
أي اً أن تكون له حيةاة فةي ذاتةه".والمينى أنةه طالمةا أن اإلبةن لةه حيةاة فةي ذاتةه ف ةو لةه السةلطان أن ييطةي هةاه

الحيةاة لمةةن يريةةد .ومةةن لةةه سةةلطان أن ييطةةي حيةةاة ف ةةو هللا .والحةةظ فةةاإلبن لةةه اةةل السةةلطان يلينةةا  ،أى يحيةةي أو
يميت  ،ولكنه يريد أن يست دم هاا السلطان في أن ييطينا حياته  ،وحياته هي حياة أبدية.

ولكن لنب م مينى اآليةة .فةاآلب يريةد واإلبةن والةرو القةدس ينبةاان رادة اآلب ،يترجمةان رادة اآلب لةى فيةل .هنةا

نيةةود ل.يةةة األولةةى فةةي اإلنجيةةل (يةةو )0:0فنجةةد اإلنجيةةل البرنسةةي يتةةرجم "الكلمةةة" ( )VERBEأي فيةةل .فةةاإلبن

يتةةرجم رادة اآلب لةةى فيةةل .ويو ةةون المينةةى أنةةه ف ةةي توزي ة اليمةةل داخ ةةل ال ةةالو  ،صةةار لإلب ةةن حيةةاة فةةي ذات ةةه
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وييطي ا لمن يشاء وب اا يترجم رادة اآلب في أن يحيا اإلنسان .اآلب هو طاقة الحياة واإلبن ينبا ويبيل ويترجم
رادة اآلب في أنه ييطي حياة لمن يريد ،ف اا في سلطانه.

ولكن اإلبن ألنه مولود من اآلب ف و ينسب السلطان ل.ب المولود منه .ولكن ذا وضةينا أمامنةا اآليةات األخةرى

"أنا فةي اآلب واآلب فةي" (يةو" .)01:01أنةا واآلب واحةد" (يةو" )01:01كةل مةا هةو لةي ف ةو لة ومةا هةو لة ف ةو
لي" (يو .)01:01نب م أن اإلبن له نبو السلطان .فالسلطان ليو من مددر خارجي ألن اإلبن واحةد مة اآلب

في الطبيية اإلل ية .ولكنه يقو هاا ألنه َقب َل في طاية أن ينبا رادة اآلب ليتمم خالصنا ومدالحتنا ميةه .ف ةو
هنا يتكلم امنبا إلرادة اآلب .هاه اليبارة تماثل "كل ما أراني اآلب أفيله" (يو .)10-04::وتماثل أي اً "وأيطةاه

سلطاناً أن يدين" (يو .)11::هاه ين األفيا  .وأما ين األقوا فيقو "كما أسم أدين .أنا ال أقدر أن أفيل من

نبس ةةي ةةيعاً (ي ةةو .)01::ف ن ةةا تين ةةي تط ةةابق اإلرادة ،ف ةةو ال يق ةةدر أن يبي ةةل ال م ةةا يري ةةده اآلب فورادت م ةةا واح ةةدة
متطابقةةة لكةةن اآلب يريةةد واإلبةةن يبيةةل .وأي ةاً "وأنةةا مةةا سةةميته منةةه ف ةةاا أقولةةه لليةةالم" (يةةو .)11:1وقيةةل هةةاا يةةن
الرو القدس "ألنه ال يتكلم من نبسه بل ال ما يسم يتكلم به وي برام بةأمور دتيةة" (يةو .)00:01وحةين ال يريةد

اآلب يةالن السةةاية فةةاإلبن ال ييلن ةا ويقةةو وحتةةى اإلبةن ال ييةةرف .ويوةةون المقدةود أنةةه لةةن يبيةل ف ةةو ال يبيةةل
(أي لن ييلن) ال ما يريده اآلب .فاآلب له اإلرادة واإلبن له البيل.

نرهةةا مقدةةورة يلةةى مةةن
لكــل مــن أعطيتــه= سةةبق ورأينةةا أن المسةةيح لةةه سةةلطان أن ييطةةي حيةةاة أبديةةة ولكننةةا هنةةا ا

أيطاهم اآلب لإلبن فقع ..ف ةل هنةاك ت ةاد فةي المينةى؟ أو هةل اآلب َقَّي َةد حريةة المسةيح مةرة أخةرى فةي سةلطانه
المطلق يلى البشر في أن ييطي م حياة أبدية؟ اليالم اله ل.ب .ومن أيطاهم اآلب لإلبن هم من دمنوا ويتمةدوا

فداروا جزءاً من جسده.

لنب م اإلجابة ين هاه التسا الت نراج اآليات (يو .)01-10::وفي ا نرى أن المسةيح مةا ي ةب حيةاة أبديةة لمةن
يامن أو ُيدين من لم يامنوا .فمن الاي سييطي له اآلب حياة أبدية؟  ..هو من يقبل المسيح ويامن به .وأما من

ي ةرفض الحيةةاة األبديةةة التةةي يقةةدم ا اآلب برف ةةه للمسةةيح يوةةون سةةلطان المسةةيح يليةةه هنةةا للدينونةةة .فالمسةةيح لةةه

س ةةلطان يل ةةى ا ةةل جس ةةد م ةةا بويطاص ةةه حي ةةاة أبدي ةةة أو بدينونت ةةه .المس ةةيح ييط ةةي بالبي ةةل واآلب ييط ةةي بالمش ةةيعة
واإلختيار ويستحيل فدةل البيةل يةن المشةيعة المتممةة لةه وال المشةيعة يةن البيةل .ونةرى هنةا أن المةة كـل تةرددت

مرتين األولى تشير لسلطان المسيح يلى ال البشر وال انية تشير للمامنين الاين هم خاصة المسيح (.)01:01
وهنا ساا

ذا اان اإلبن له حياة في ذاته وله سلطان أن ي ب هاه الحياة لمن يشاء ،فلماذا يقو أن اآلب أيطاه

هةةاا؟ لمةةاذا لةةم يقةةل أنةةا لةةي سةةلطان وسةةأيطيوم حيةةاة؟ اإلجابةةة ببسةةاطة أن المسةةيح تجسةةد ليسةةتيلن لنةةا حةةب اآلب

خبةةر" .باإلضةةافة لةةى أن
و رادة اآلب نحونةةا "هللا لةةم ي ةره أحةةد قةةع ،اإلبةةن الوحيةةد الةةاى هةةو فةةى ح ةةن اآلب هةةو َّ

التالميا حتى اآلن ال ييرفون بال بع من هو المسيح وأنه هو ي وه بنبسه .لال فالمسيح ال يقو ما يي رهم.

ِ
ِِ
ِ
ـوق أَْن ـ َ ِ
ـيح َّالـ ِـذي
آيــة (يــوَ 7 "-:)7:12وهـ ِـذ ِه ِهـ
ـي اْل َحَيــا ُة األََبدَّي ـةُ :أ ْ
ـه اْل َحقيقـ َّ
اإل لـ َ
َن َي ْع ِرُفـ َ
ـي َو ْحـ َـد َق َوَي ُســو َع اْل َمسـ َ
َ
أَْر َسْل َت ُه".
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هذه هي الحياة األبدية أن يعرفوق =

كلمةة يعـرف فةي الكتةاب المقةدس تشةير لإلتحةاد الةةاى ي مةر حيةاة  .وهنةاك ثالثةة مسةتويات ل ةاا اإلتحةاد  -:تحةةاد
جسد بجسد  /تحاد يلى مستوى الالهوت  /تحاد المسيح بنا .

 .0إتحاد جسد بجسد" -:ويرف ددم حواء امرأته فحبلت وولدت قايين" (ت  )0:1وهاا ألن ما صا ار جسةداً واحةداً
"يترك الرجل أباه وأمه ويلتدق بومرأته ويوونان جسداً واحداً" (ت  . )11:1وهاا إتحـاد أثمـر حيـاة هةو قةايين

.

 .1إتحـاد علـى مسـتوى الالهـوت -:وأي ةاً يقةا "لةيو أحةد ييةرف مةن هةو اإلبةن ال اآلب وال مةن هةةو اآلب ال
اإلبةن ومةن أراد اإلبةن أن ييلةن لةه" (لةو .)11:01فبةي هةاه نةرى اآلب ييةرف اإلبةن واإلبةن ييةةرف اآلب .ألن
اآلب واإلبن واحد (يو )01:01واآلب في اإلبن واإلبن في اآلب (يو .)01:01وب اا نب م أن الميرفة تحاد.

وأيضا هو إتحاد يامر حياة  ،فاآلب يريد حياة لإلنسان  ،واإلبن ي لق اإلنسان  .وهاا ما تةم أي ةا بالبةداء ،

فاآلب يريد أن الجمي ي لدون واإلبن تمم البداء فكانت لإلنسان حياة.

 .0إتحــاد المســيح بنــا -:وألن المسةةيح يقةةو "ومةةن أراد اإلبةةن أن ييلةةن لةةه" أي مةةن أراد اإلبةةن أن ييلةةن لةةه اآلب
وييلن له اإلبةن ،أي ييطيةه أن ييةرف اآلب واإلبةن ،وفةي هةاه الميرفةة تحةاد ،واإلتحةاد يينةي حيةاة .فاإلتحةاد

م المسيح ييني أن المسيح ييطيني حياته (في + 10:0لل )11:1وهاه الحياة حياة أبدية ،فالمسيح ذ قام

"ال يسةةود يليةةه المةةوت بيةةد" (رو .)4:1وب ةةاا نب ةةم أن الحيةةاة األبديةةة التةةي نحدةةل يلي ةةا هةةي ثم ةرة إلتحةةاد

المسيح بنا .إتحاد المسيح بنا أثمر حياة أبدية لنا .

 .1ذا هناك نويين من الميرفة  -:األو بمينى اإلتحاد .ال انى بمينى . to know
وهةاا ال بةات فةي المسةيح أو اإلتحةاد ينمةو والمةا حةد

النمةو تةزداد ميرفةة المسةيح وتنمةو (ميرفةة هنةا

know

 ،)himولكن ةةا ليسةةت ميرفةةة مةةن خةةارج ،امةةا ييةةرف نسةةاناً نسةةان دخةةر ،بةةل ميرفةةة مةةن خةةال هةةاا اإلتحةةاد الةةاى
يملةةه المسةةيح "وأوجةةد فيةةه ..أليرفةةه" (فةةي .)01 ،4:0فكلمةةا زاد اإلتحةةاد تنمةةو الميرفةةة ويةةزداد الوضةةو  ،وضةةو

الر ية واإلستيالن .فالميرفة هي ميرفةة تحةاد وحةب ،و دراك لمحبةة هللا اليجيبةة لنةا ،وبالتةالي مبادلتةه حبةاً بحةب.
فالميرفة هي حالة حب حقيقي م هللا ،وتاوق و ختبار لمحبة هللا .فاهلل محبة وهللا حياة فمن أدرك وتاوق المحبةة

صارت له حياة (راج تبسير يو. )4 : 0:

والر يةة هنةةا يلةى األرب محةةدودة .فالقةداس ال.ري.ةةوري وصةةف هللا هوةاا "ليةةر الزمنةي ،ليةةر المحةدود "..لكةةن مةةا
هو هللا بال بع ف اا ال ييبر ينه بال بع يلى األرب.

والسةةماء في ةةا تحةةاد يلةةى مسةةتوى أكبةةر بو يةةر مةةن األرب تةةم التيبيةةر ينةةه بةةاليرس (ر  )1:04وهنةةاك يلةةى هةةاا

المسةةتوى نيةةرف هللا أى تحةةاد(1كةةو0 + 01:0كةةو )01:00وهةةاا اإلتحةةاد هةةو مةةا يبةةر ينةةه المسةةيح بقولةةه "أ ةربه

ميوةةم جديةةداً فةةي ملكةةوت أبةةي" (مةةت )14:11ف ةةو تحةةاد يلةةى مسةةتوى جديةةد ،وميرفةةة يلةةى مسةةتوى "وج ةاً لوجةةه"
يلةى مسةتوى زيجةي والميرفةة تحةاد ،واإلتحةاد حيةةاة أبديةة .وهنةاك تيةرف الكنيسةة بوسةم " مةرأة ال ةةروف" (ر : 04
 )1فاإلتحاد أصبح اامل فى السماء ،هو ثبات فى المسيح ،والمسيح هو الحياة .والحياة األبدية مجد وتةاوق فةر
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أبةةدي بميرفةةة هةةاا الةةاي أحبنةةا اةةل هةةاا الحةةب وأيةةد لنةةا اةةل هةةاا المجةةد ،ويحملنةةا فيةةه ليةةه ،وهةةاا مينةةى أن الحيــاة

األبدية أن يعرفوق أى يتحدوا ب ولكنه ليو تحاد يادى ولكن كتشاف فيه لاة وفر ب اا اإلله الحلو المحب.

هنةةا ُييةةرف المسةةيح الحيـــاة األبديـــة ..وهةةي أن نعـــرف هللا اآلب والمســـيح يســـوع .والمسةةيح هةةو القيامةةة والحيةةاة
(يو .)1::00والمسيح له الحيةاة فةي ذاتةه م ةل اآلب وهةو يحيةي مةن يشةاء ( )11 ،10::وألنةه تجسةد ف ةو أيطةى
اليةةالم هةةاه الحيةةاة بتجسةةده ( )01:1وبالةةاات ألخدةةاصه ( )11:01وللةةاين يسةةميونه ويةةدخل صةةوته لةةى أيمةةاق

قلوب م ( .)11::فالمسيح هو الحياة أي قوة فيالة محيية .وهو ييطينا هاا ليقدمنا هلل أبيه ( )1:01والوساصل التي

سة ةةتودي ا سة ةةر الحية ةةاة هة ةةي فة ةةي الميمودية ةةة ( )::0وفي ة ةةا نمة ةةوت ونقة ةةوم لنحية ةةا مية ةةه ذ نتحة ةةد بة ةةه (رو):-0:1

واإلف ارستيا ( )11 ،0::1وفي االمه المحيي ( .)11 ،10:1وفي اإليمان ( )01:1وفةي ( .)11 ،10:1نةرى أن

كالم هللا محيي (قارن م "ليو بال بز وحده يحيا اإلنسان ،بل بول المة ت رج من فم هللا" مت  .)1:1وهنا نرى
الرابطة بين الحياة والميرفة ( .)knowفكالم هللا الاي أوحى به الرو القدس (لكل مةن اتةب الكتةاب المقةدس) لةه

القةةدرة أن يحيةةي ويلةةدنا مةةن جديةةد (0بةةع .)10:0وهةةاه أهميةةة د ارسةةة الكتةةاب المقةةدس لةةال يقةةو أحةةد اآلبةةاء أن

الكتاب المقدس هو المة هللا والمسيح هو المةة هللا ..لةال فحينمةا نتأمةل فةي الكتةاب المقةدس نةرى صةورة المسةيح
فنيرفه ونحبه ويتحو الحب لى فر  .نحن نحدل يلى الحياة األبدية هنا بواسطة األسرار ولكننا ن بت في ا فةى

السماء .
الحياة والنور
المسيح هو الحياة .وهو قا "أنا هو النور" ( .)01:1وفي ( )1:0نسم أن الحياة اانت نور الناس .فمن ييطيه

المسيح حياته يدخل نوره لى قلبه فيبتح وييه فيدرك هللا وييرفه ( )know himوييةيش فةي ح ةرته (0يةو-0:0

 .):واليقل ال يمونه دراك هاه الحياة األبدية ،فاليقل ال ُي ِدر ِك سوى الملموسات بةالحواس ال ارجيةة .ولكةن الةرو
القدس الميطي لنا يييننا يلةى أن نةدرا ا هنةا د اركةاً جزصيةاً بوسةتيالن يةأتي مةن فةوق ،مةن خةارج الكيةان اإلنسةاني
(0كو .)01-4:1هنا نرى أن الرو القدس يقود يقل اإلنسان فيدرك ما ال يمونه دراكه وحةدهُ .بةل الةرو القةدس
يقود الحياة ال ا ،فكر اإلنسان ويمله ليوون بحسب مشيعة هللا سةواء بةالبكر أو باليمةل ليوةون هللا لايةة اةل ة..
وألن الحياة هي حياة المسيح والمسيح لن يموت ثانية فنحن صارت لنا حياة أبدية (رو .)4:1وسمات هاه الحيةاة

األبدية أن يتاوق في ا اإلنسان لاة البر الروحي والسةالم الةاي ييطيةه المسةيح الةاي يبةوق اةل يقةل (لةال أطلةق
أباء الي ود يلى مجد هللا الةاي يم ةر مةن بةين اةاروبي تةابوت الي ةد لبةظ ةوينة وهةي مةن السةوينة والسةالم الةاي

يمةةأل القلةةب حةةين يةةرى مجةةد هللا) ولكةةن م مةةا اةةان السةةالم والبةةر الةةاي نتاوقةةه هنةةا ف ةةو اسةةبق مةةااق ،ايربةةون لمةةا

سنحدل يليه من فر أبدي ،هو يربون الملء الاي سنحدل يليه .ونالحظ أنه الما يرفنا يعاً ين هللا نبر .
ف ل يموةن لإلنسةان أن ييةرف هللا بالكمةا والتمةام حتةى فةي األبديةة؟ هللا ليةر متنةاهي واإلنسةان حتةى فةي األبديةة

سيمل محدوداً لير قادر أن يدرك هللا وييرفه تماماً .لكن هللا سيوشةف لةه اةل يةوم جديةداً فيبةر لةى درجةة أنةه ال
يستطي أن يبر أك ر لمحدوديته ،فييطيه هللا تسةاياً أك ةر ..فيةدرك وييةرف أك ةر ..وهوةاا .وهةاا لةن ينت ةي فةاهلل

لير متناهي وهواا نستمر لألبد نيرف يعاً جديداً ين هللا فنبر ويزداد فرحنا لألبد .من صارت حواسةه الروحيةة
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مبتوحة ف و فةي نمةر هللا حةي .ومةن حواسةه مبتوحةة ييةرف هللا .فمةن ييةرف هللا ذاً هةو الحةي .ومةن ال يةدرك هللا
هةةو ميةةت .والح ةواس الروحيةةة تبةةدأ تنبةةتح فةةي سةةر الميموديةةة والميةةرون .فالميموديةةة تيطةةي سةةتنارة والةةرو القةةدس
يةدرب الحةواس الروحيةة (يةب )01::ومةن يبةدأ هةاا الطريةق يبةدأ طريةق البةر الروحةي و دراك السةماويات وميرفةة

هللا .هةةاه تبةةدأ ل.يةةر المةةامن يةةن طريةةق األس ةرار .والحةةظ فالميموديةةة تيطينةةا أن تكةةون لنةةا حيةةاة المسةةيح األبديةةة

والرو القدس الاي يسون فينا بسر الميرون ي بتنا في هاه الحياة .أما للمامن ال اط .فيبدأ طريق التاوق بالتوبة
التةةى هةةى ميموديةةة ثانيةةة فتتبةةتح حواسةةه الروحيةةة  ،وهةةاه الميرفةةة التةةى تةةادى للبةةر تنمةةو يومةةا بيةةد يةةوم هنةةا وفةةى

السماء.

وفةةي مقابةةل الحيةةاة األبديةةة التةةي يحياهةةا المةةامن التاصةةب يحيةةا اآلخ ةرين فةةي حيةةاة وهميةةة فةةي لةةاات ماقتةةة م اديةةة

للحمةةات تنت ةةي وييةةودوا لكة بت م وأحةزان م .أمةةا حيةةاة المةةامن األبديةةة التةةي يبةةدأها مةةن هنةةا فةي يشةرة المسةةيح ف ةةي
حياة البر الحقيقي والسالم الحقيقي .بل أن ال من تةاوق لةاة البةر الروحةي والسةالم الةاي ييطيةه المسةيح يةا

هاه األبدية .هو ربما يتاوق ا في دراسته للكتاب المقدس أو في قداس أو في الدالة .وهاه اللحمات التي يتاوق

في ةةا اإلنسةةان لةةاة البةةر الروحةةي تيطيةةه قةةوة للدةةمود فةةي وجةةه ال ةةيقات ودالم هةةاا اليةةالم .بةةل يحيةةا مشةةتاقاً لحيةةاة
ملء البر في األبدية (في .)10:0أما من يييش يلى ملاات اليةالم المملمةة ال ييةرف سةواها فقةد ختةار طريةق

الموت.

ما بداية توبة حقيقية تبدأ المعرفة
وتبدأ الحياة.
المعرفة تنمو والفرح يزداد "نامين في
معرفة هللا" (كو)14:1
إزدياد مفاجا بعد أن نترق هذا العالم
فالرؤيا تتضح أكار (1يو)2:7

المعرفة تظل في نمو في الحياة
األبدية وإلى األبد.

"نامين في معرفة هللا (كو)14:1
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أن اإلله الحقيقي وحـدق ويسـوع المسـيح= المسةيح ييطةي الحيةاة بالبيةل واآلب ييطةي الحيةاة بالمشةيعة .فةاآلب

واإلبن يشتراان في يطاء الحياة األبدية .ويلى ذل يتحتم أن تكون الحياة األبدية هي ميرفةة اآلب واإلبةن ميةاً.
و دراك سر هللا وال ال و دراك محبة هللا اآلب الاي با بنه و دراك محبة اإلبن الاي ق َّةدم ذاتةه فةي حةب يسةمو

يةةن التيبيةةر .وهةةاه اليبةةارة تشةةير للمسةةاواة بةةين اآلب واإلبةةن .ف ةةي ذاً برهةةان يلةةى الهةةوت المسةةيح فميرفةةة اآلب
موازية لميرفة يسوع المسيح .ونالحظ قوله يسوع (أي الم لص) .المسيح وهاه وظيبته بويتباره الممسو من هللا
بةالرو القةدس ليوةون رصيسةاً وملكةاً يلةى انيسةته ورصةيو ا نةة يقةدم ذبيحةة نبسةه ليقربنةا هلل أبيةه .وحــدق= أي دون
اآلل ةةة الوثنيةةة و بلةةيو أو اةةل مةةا يال ةةه اإلنسةةان فةةي حياتةةه االةةاات والشة وات .وميلمنةةا يوحنةةا يدةةف هةةاه الحيةةاة

األبدية بأن ا يشرة م اآلب واإلبن (0يو )1-0:0وفي هاه اآليات نرى ميلمنا يوحنا يولمنا ين المسيح الاي رده

ويرفه ولمسه .فيوف نرى المسيح ونلمسه ونيرفه؟ هاا يناله من يحبه ويامن به ..وايف ندل لدرجة الحب؟ ..
هةةاا يةةأتي مةةن اليشةرة مة المسةةيح فةةي صةةلواتنا ود ارسةةتنا للكتةةاب المقةةدس وح ةةور القداسةةات والتنةةاو  .ومةةن أحةةب

المسيح وقا م يروس النشيد "أنا لحبيبي وحبيبي لي" ُييل ِن له المسيح ذاته .والمحبة حياة فاهلل محبة .والتيرف
يلةةى المسةةيح هةةو هةةو التيةةرف يلةةى اآلب ألن رسةةالة المسةةيح هةةي سةةتيالن اآلب الةةاي فيةةه (يةةو .)4:01وميرفةةة
اآلب واإلبةةن هةةي بيين ةةا ةةراة مة اآلب واإلبةةن .وقةةو يوحنةةا "فةةون الحيةةاة أظ ةةرت" ف ةةاا

ةةارة للتجسةةد الةةاي بةةه

يرفنا اآلب واإلبن.

اإلله الحقيقي وحدق= اإلله الحقيقي هو الاي ي لق ثم يحافظ يلةى حيةاة م لوقاتةه ،يةدبر وييةو وييطةي م فرحةاً
حقيقياً .ومن كتشف هاه الحقيقة هو نسان له حياة ،فاهلل الاي دمن به يوبل لةه حيةاة اريمةة يلةى األرب وحيةاة
أبدية بيد الموت .لكن هناك دل ة أخرى ي لق ا اإلنسان ويمن أن ا حقيقية وهةي ليةر ذلة  ،االمةا مة الً الةاي ال
يستطي هاا وال يالقة له باألبديةة ،والملةاات يمن ةا اإلنسةان أن ةا تيطيةه فرحةاً حقيقيةاً وهةاا وهةم ..هةاه دل ةة ليةر

حقيقية ف ي ال تيطي حياة أبدية ،بل تيطي موتاً.

أن اإلله الحقيقي وحـدق= هنةا المسةيح يوجةه االمةه لة.ب .والمةة وحةدك ياصةدة يلةى هللا م لةث األقةانيم .ونحةن
حين نوجه االمنا للمسيح نقو له أي اً أنت اإلله الحقيقةي ،ألن صةبة األلوهةة هةي لة.ب امةا لإلبةن .وهللا واحةد
لير منقسم وال منبدل .هللا هو الحةق واليةالم ومةا فيةه باطةل ومةن ييةرف الحةق ي تةاره فيحيةا ومةن ي تةار الباطةل

يموت ويستيبد فكلمة حقيقي تيني ال ابت لير المت.ير ،أما اليالم فسيبنى وهو مت.ير وم ادع .وقوله

ويسوع المسيح الذي أرسلته= هاه ارة ألن اآلب لم ُي ِي َر ِف ال بتجسد المسيح الاي أيلن اآلب .واما أن اآلب
يمجد اإلبن  ،واإلبن يمجد اآلب ،اال اإلبن يستيلن اآلب واآلب يستيلن اإلبن بالرو القدس الاي أرسله .لال
يستحيل ميرفة أحدهما بدون اآلخر .وال يمون فدل اإلرادة (اآلب) يةن البيةل (اإلبةن) .محبةة اآلب ال يموةن أن

تدل لينا ال بيسوع المسيح.

أن اإلله الحقيقي وحدق ويسوع المسيح = الملخص -:
 )0الحيةةاة األبديةةة هةةى ميرفةةة اآلب واإلبةةن ميةةا ( تحةةاد وحةةب متبةةاد ) .واآلب واإلبةةن لةةه واحةةد ل مةةا
نبو جوهر األلوهية .
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 )1ال يوجد له ييطى حياة أبدية ال ا فر ولاة و ب سةوى هللا اآلب و بنةه يسةوع المسةيح  ،أمةا اةل
ما فى اليالم ال يشب فاليالم باطل (سراب).

 )0هللا هو ال الق وهو ضابع الكل الاى يحبةظ خليقتةه  ،هةو خلقنةا ألنةه أحبنةا ويريةد لنةا حيةاة أبديةة
باإلتحاد ميه وال بات فيه .

 )1مةةن ي تةةار هللا بحريتةةه يحيةةا أبةةديا فةةى فةةر أبةةدى ومجةةد أبةةدى  ،ومةةن يةةاهب وراء أى لةةه دخةةر
(ما  /وة/ذات )../ي ل .

 ):هللا اآلب أرسل هللا اإلبن ليستيلن لنا اآلب ومحبته و رادته فى أن نحيا أبديا فى مجد وفر و ب
.
1
0
ض .اْلعمـل َّال ِـذي أَع َ ِ
اآلن َم ِج ْـدِني
اآليات (يـو "-:)1-0:12أََنـا َمج ْ
ـل َنق ْـد أَ ْك َمْل ُت ُ
ـهَ .و َ
طْي َتنـي أل ْ
ْ
َع َم َ
َّـد ُت َك َعَلـى األَْر ِ َ َ َ
ِ ِ
ِ
ِ
ان لِي ِعْن َد َق َنقْب َل َك ْو ِن اْل َعاَلمِ".
اآلب عْن َد َذات َك ِباْل َم ْجد َّالذي َك َ
أَْن َ أَُّي َها ُ

هنةةا نةةرى مينةةى أن ييرفةةوك (ديةةة .)0فحينمةةا أكمةةل المسةةيح يملةةه الةةاي أيطةةاه لةةه اآلب ،سةةتيلنت حقيقةةة المسةةيح

اإلل يةة واونةةه واحةةداً مة اآلب .وأن يملةةه أتمةةه بالبةداء والقيامةةة ومةةا از يوملةه بشةةبايته الكباريةةة ينةا فةةي السةةماء.
واآلن= بيد أن أكملت اليمل.
والمسيح في دية ( )0يقو "مجد بن " وهنا يقو مجدني أن  .فما البرق بين ما؟

فةةي ديةةة ( )0اةةان المسةةيح يطلةةب تةةدخل اآلب لتكميةةل بةةاقي الم مةةة اليممةةى بوةةل مةةا تشةةمله مةةن صةةلب وهانةةة
"الرب ين يمين " (مز . ): : 001ثم بقيامة ومجد

مجدنى أن أيها اآلب

" جلو ين يمينى" (مةز: 001

.)0
فى دية ( )0يطلةب المسةيح أن يسةانده اآلب ،يسةاند ناسةوته ليومةل يمةل الدةليب الةاي بةه يتمجةد اإلبةن ذ يومةل
نتداره يلى قوات الملمة والموت .أما هنا فى ديةة ( ):ف ةو يطلةب المجةد المسةتحق يةن اليمةل الةاي سةيومله.

واآلب سيمجده بويالن بنوته له و ستيالن الهوته وأن ما واحد.

ونالحةظ أن المسةةيح ال يطلةةب المجةةد لالهوتةةه بةةل لناسةةوته أي الجسةةد الةةاي أخةةاه مةةن اإلنسةةان .فالهوتةةه لةةم يبارقةةه

مجده أبداً ،لكنه يطلب المجد للطبيية البشرية .وهاا الطلب هو يمل يميم من المسيح لحساب البشر (قةارن مة

دية  .)11هاه هي بايته و ستحقاق ذبيحة طايته .هاا هو جوهر البداء وال ال

لإلنسان الاي ينت ي بالمجد

(راج أف + 04:0 + 1 ،::1في + 10:0او + 00 ،01:0او1 + 1:0تو0 + 01:1بع + 01::يب01:1
 +رو + 01:1يو )11:01هاه راة في المجد البنوي هلل .وقوله الذي أعطيتني يشير للمجد الاي حازه المسةيح

كوبن اإلنسان لحساب اإلنسان (يو )01:00فبداصه أيطى لإلنسان مجةداً وحيةاة أبديةة وهةاه رادة اآلب "الةاي يريةد
أن الجمي ة ي لدةةون" (0تةةي .)1:1فةةاإلبن هةةو البيةةل ،يبيةةل مةةا يريةةده اآلب .ونالحةةظ أن مةةن لةةه الحيةةاة األبديةةة
ويرف هللا ف و في مجد .وهاا ما يريده المسيح للمامنين.
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أنا مجدتك على األرض= باستيالنه ل.ب

هو أظ ر محبة اآلب للبشر وأبوتةه ل ةم (يةو )01:0واةان ذلة بةأن

تمم وأكمل يمل البداء .نقد أكملته= تبيد الكما ف و تمم اليمل بوما في طايته ل.ب .واان طيام المسيح أن

يةةتمم ويدةةن مشةةيعة اآلب (يةةو .)01:1عنــد ذاتــك= "ينةةد" يموةةن ترجمت ةةا أي ةاً "مة " وتبيةةد مينةةى المجةةد الواحةةد

للاات اإلل ية ،مجد اآلب ومجةد اإلبةن فةاإلبن اةاصن مة اآلب وفةى اآلب  ،فةى ح ةن اآلب ،وتبيةد مينةى الوحةدة
القاصمةة بالمجةةد فةةي هللا بةةين اآلب واإلبةةن .وتبسةةير هةةاه اليبةةارة نجةةده فةةي (يةةو )01 ،0:0فالكلمةةة اةةان ينةةد هللا وهةةو
اإلبن الوحيد الاي في ح ن اآلب .وبيةد أن أخلةى اإلبةن ذاتةه مةن مجةده دن اآلوان أن يةدخل اإلبةن بالجسةد لةى

أح ان اآلب ايودة الاات لاات ا بول المجد الاي اان لةه وينةده وميةه قبةل اةون اليةالم .وعنـد ذاتـك تب ةم أي ةاً
"في ذات " فالمسيح له نبو المجد الاي ل.ب بالالهوت .وقد صار نبو المجد للناسوت يندما "جلةو يةن يمةين

أبيه"  .اإلبن هنا يرى مةا بيةد الدةليب ،هةو يةرى الدةليب اأنةه حةد

ويةرى مةا سةيحد

بيةده مةن قيامةة وجلةوس

في الير .

بالمجــد الــذي كــان لــي= المسةيح اةةان لةه المجةةد داصمةاً منةا األز أي أن مجةةد اآلب هةو نبةةو مجةةد اإلبةن ولةةو أنةةه
أخلى ذاته منه في أيام تجسده .واان خالء المسيح لااته ييني أنه ظ ر في صورة يبد م ةان (أ  )1::0وهةاه

ليست صورة مجد  ،فالم مةة التةى سةيقوم ب ةا في ةا يةار وذ وم انةة وقبةو للمةوت .والمسةيح اآلن يطلةب مةا بيةد
ذل من ستيالن الهوته ووحدته م اآلب .وهاا المجد الاي يطلبه هو ليو في حتياج ليه بل هو مجةده .لكنةه
يطلبةةه لجسةةده أي الكنيسةةة .فةةاإلخالء يينةةي اإلخبةةاء يةةن أيةةين النةةاس ومةةدارك الشةةيطان ،واآلن المسةةيح يطلةةب

سةةتيالن مةةا هةةو لةةه ينةةد ذات اآلب .نقبــل كــون العــالم= قبةةل اةةون اليةةالم وال ليقةةة لةةم يوةةن هنةةاك سةةوى هللا .وهةةاه

اليبارة تدريح واضح بالهوته االزلى.

مجدني= هنا الناسوت يتكلم .بالمجد الذي كان لـي عنـدق نقبـل كـون العـالم= هةاا المجةد هةو مجةد الهةوت اإلبةن

وهو مجةد أزلةي .والمسةيح يطلةب أن الناسةوت يوةون لةه نبةو مجةد الالهةوت وذلة لحسةاب الكنيسةة جسةده .وهةاا

نراه بوضو في دية (يو.)11:01

6
اس َّال ِذين أَع َ ِ ِ
اسم َك لِ َّلن ِ
ظـوا
طْي َـت ُه ْم لِـيَ ،وَنق ْـد َح ِف ُ
َع َ
طْي َتني م َن اْل َعاَلمَِ .كاُنوا َل َ
ـك َوأ ْ
َ ْ
آية (يو« "-:)6:12أََنا أَ ْظ َهْر ُت ْ َ
َكالَ َم َك" .
أنـا أظهـرت إســمك= تةوازي أنةا مجةةدت (ديةة .)1وهةي تينةةي أظ ةرت اةل صةبات ومحبتة األبويةة للمةامنين واةةل

موانيات ة وقةةدرات  .وهةةاه الميرفةةة هةةي حيةةاة (ديةةة  .)0وهةةاا هةةو اليمةةل الةةاي أكملةةه المسةةيح بطايتةةه لةة.ب حتةةى
الدليب وبأيماله اليجيبة وتياليمه التي أظ رت أن اآلب ييمل فيه .فوسم هللا يشير للح ور اإلل ةي ذاتةه .وهةاا

مينى ترديد صالة يسوع للشيور بح رته .فاإلسم هو

ارة للكيان اله .وهاا ما تينيه الكنيسة ذ تبدأ ال صالة

أو اجتماع "بوسم اآلب واإلبن "..ليحل هللا وسطنا ونسم صوته.

الذين أعطيتني= ليو ال الناس قد قبلوا هاا اإلستيالن .والاين أيطيتني تشير لمن نبتحت أيين م وقبلوا رسالة
المسيح ،هاالء الاين جتاب م اآلب (يو )1: ،11:1وهاا اإلختيار ُينسب أي اً للمسيح (يو.)01:0: + 01:01
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وواضح أن هناك من يرفض هاا اإلختيار اي وذا .فحرية القبو موبولة للجمي  .الذين أعطيتنـي= التالميةا واةل

المامنين يبر اليدور .كانوا لـك=  ]0هةاالء التالميةا اةانوا ييرفونة ويامنةون بة م ةل اةل الي ةود وم ةل ةاو

الطرسوسي واان ل م يالقة مي ال ييرف ا سواك ]1 .وقد تب م أن هللا خلةق اليةالم الةه ،وأن اليةالم الةه اةان هلل
بحس ةةب ال ل ةةق األو  ،وهللا ل ةةه س ةةلطان يل ةةى الي ةةالم ال ةةه وه ةةو ال ةةاي ييتن ةةي بو ةةل خليقت ةةه .الك ةةل خاص ةةة اآلب.

وأعطيتهم لي= هللا حينما رأى ستقامة قلب التالميا وأن م أرضاً خدبة وأن م سريان ما دمنوا بةه سةلم م للمسةيح
ليومةةل خالصة م وفةةداءهم .وتب ةةم يةةن ال لةةق ال ةةاني الةةاي فيةةه تجةةددت بنويتنةةا " ذ لةةيو ب.ي ةره ال ةةال

" .فةةونتقلوا

بال من الموت لى الحياة .فال ليقة اانت ال ا هلل ولكن ةا ضةلت وأتةى اإلبةن ليييةد ال ليقةة هلل .وذلة بةأن وحةدنا

فيه فدرنا "أي اء جسمه من لحمه ومن يمامه" (أف .)01::وهاا نراه بوضو فى

(أف  ) 01 :1نحن يمله (هللا خلقنا كانوا لك)...م لوقين فى المسيح يسوع (ك ليقة جديدة

اعطيتهم لى)

حفظوا كالمك= كلمة حبظ هنا تيني اليناية م الس ر والواسطة الوحيدة لحبظ المة هللا هي في طايت ا واليمةل
ب ا .ويلينا أن نحبظ المة هللا اونةز فةي قلوبنةا ونسة ر يلي ةا ونقبل ةا ون ةتم بتنبيةاها .وحبةظ المةة هللا هةو التلمةاة

الحقيقية هلل ،ومن يتأمل في ا يوتشف المسيح المة هللا  ،م ل هاا هو من قا ينه المسيح أن ةم بنةوا بيةوت م يلةى

الد ر (مت . )11 -11 : 1لال فالتالميا يرفوا المسيح ودمنوا به ألن م حبمةوا وصةايا هللا .ولكةن قةو السةيد
المسةيح هنةةا حفظـوا كالمــك تينةةى حبمةوا االمة بةأن دمنةوا بةي وصةةدقوني .وهةاا يب ةةم مةن اآليةةات ( .)1 ،1وب ةةاا
نب م أن المسيح أظ ر اآلب ( سم اآلب)-:
.0

للاين يحبمون الوصايا.

.1

دمنوا بالمسيح "يلموا أن ال ما أيطيتني هو من يندك" .يموماً ال من حبظ الوصايا البةد
وسييرف المسيح ذ ستكون ييناه مبتوحتين بسبب النقاوة.

.0

يلموا "أني خرجت من يندك" (ف موا سر التجسد) المسيح هو هللا المتجسد.

ذاً المسيح اون انيسته من الاين حبموا وصايا هللا فيرفوا هللا .وانيسة المسيح هاه هي جسده .وهاالء أي جسةد

المسيح هم من يرفوا هللا ومن يرف هللا صار حياً (دية.)0

2
طْي َت ِني ُه َو ِم ْن ِعْن ِد َق"،
اآلن َعلِ ُموا أ َّ
َع َ
َن ُك َّل َما أ ْ
آية (يوَ "-:)2:12و َ
المسيح هنا يشر ثمرة حبم م ألقوا هللا ،المة اآلب .ف ةم أدراةوا بييةون مبتوحةة أن المسةيح جةاء ليسةتيلن اآلب

قوالً وفيالً وأدراوا اليالقة بين المسيح واآلب ،وصدقوا أن المسيح جاء من يند اآلب .وأن ال أقواله وأيماله هي
من ينةد اآلب ،بةل أن اةل أيمةا التالميةا هةي هبةات مةن ينةد اآلب .وأن اةل مةا للمسةيح هةو مةن اآلب .ذاً مةن
يحبظ االم هللا ،يدرك من هو المسيح ويقبله ويامن ذ ييرفه فتكون له حياة .فألن ةم حبمةوا اةالم هللا أي أطةايوه
ونباوه ،يرفوا هللا .فلما ظ ر المسيح أمام م يرفوه ألنه صورة هللا الاي يرفوه.

اآلن= وهو مقبل لى الموت .فبينما يبدل الموت بين نسةان و نسةان ال أنةه بمةوت المسةيح سةتزداد الرابطةة بينةه

يشوون ولكن لمدة قليلة ثم
وبين تالمياه وسييرفونه تماماً ام لص و له فادي .وبينما أن صلب المسيح سيجيل م ُ
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يجيل ةةم الةةرو يب مةةون .هةةاه اآليةةة ومةةا بيةةدها يشةةر السةةيد ايةةف اةةانوا لةة.ب وصةةاروا للمسةةيح (ديةةة .)1هةةم يرفةوا

اآلب ذ حبموا أقواله .ولما أروا المسيح يرفوه ذ هو صورة ل.ب الاي ييرفونه ف منوا بالمسيح .وهاا هو مةا قالةه
في دية ( )0أن هاالء ل م الحياة ذ يرفوا اآلب ويسوع المسيح.
َن اْل َكـالَم َّال ِـذي أَع َ ِ
طْي ُـت ُه ْمَ ،و ُه ْـم َنق ِبُلـوا َو َعلِ ُمـوا َي ِقينـا أَِنـي َخَر ْجـ ُ ِم ْـن ِعْن ِـد َق،
آية (يو1 "-:)1:12أل َّ
َع َ
طْي َتنـي َنق ْـد أ ْ
ْ
َ
آمُنوا أََّن َك أَْن َ أَْر َسْل َت ِني" .
َو َ
الكالم الذي أعطيتني نقد أعطيتهم= هاه اآلية تساوي "كلمنا في هاه األيام األخيةرة فةي بنةه" (يةب . )1:0وقولةه

ألن تينى أن اآلية راجية ل.ية السابقة  ،فالتالميا صدقونى (دية )1ألن االمى الاى سميوه هو االم (دية )1

ةى
 ،وهةةم اةةانوا ينبةةاون وصةةاياك ف ةةى بسةةاطة وقةةد حبم ةوا االم ة " (دي ةةة  ،)1لةةال حينمةةا المةةت م بوالم ة أروا ف ة َّ
صورت ف منوا بى (دية. )1
نالحظ هنا درجات اإليمان:

-0

نقبل ـوا= رحب ةوا بالمسةةيح قلبي ةاً ،تشةةير لبةةرح م ومشةةايرهم تجاهةةه ،م ةةل هةةاا يطي ة بةةدون ميرفةةة ا ي ةرة ثةةم تبةةدأ

-1

علمـوا= هنةةا بةةدأوا التمييةةز والحوةةم باليقةةل فحومةوا يلةةى اةةالم المسةةيح أنةةه سةةماوي .هنةةا بةةدأت الميرفةةة .قبةةو

-0

الميرفة.

المسيح أيطاهم ستنارة ب ا يرفوا المسيح وأنه من يند هللا .اما قا المسيح لبطرس "أبي أيلن ل " .

آمنوا= هنا اان القرار واإلرادة بيزيمة ثابتة ملت بة بنةار القلةب ومل مةة بنةور اليقةل .هنةا يمةان باليمةل الةاي
جاء من أجله المسيح من يند اآلب .ومن هو المسيح .هاا يمان بويي.

وهنا نرى التالميا وقةد وصةلوا لدرجةة اليقةين فةي ميةرفت م للمسةيح .فالمسةيح أيطةاهم مةا سةتلمه مةن اآلب  ،واةان
قبةةول م للكلمةةة هةةو سةةر نبتةةا بدةةيرت م يلةةى المسةةيح ومي ةرفت م لةةه لةةى درجةةة اليقةةين علمـــوا يقينـــا= والكلمةةة

األصةةلية تبيةةد مينةةى أن ةةم يلم ةوا حق ةاً وبالحقيقةةة .فاإلنسةةان قةةد يوةةون يلةةى يقةةين مةةن أمةةر مةةا ولكنةةه لةةيو الحةةق

بال ةةرورة .والحةةق هةةو هللا .وقبةةو الحةةق ال يةةأتي بةةالب م والمناقشةةة بةةل بالطايةةة .لةةال اةةل مةةن سةةم وصةةايا هللا
وأطاي ا ونباها سيوتشف س ولت ا وجمال ا م ما بل.ت في مم رها ال ارجي من صيوبة ظاهرية في التنبيا.

خرجـــ = تبيةةد التجسةةد .أرســـلتني= تبيةةد اليمةةل الةةاي أُرس ةل مةةن أجلةةه وهةةو البةةداء  .والمسةةيح سةةيبني يلةةى هةةاه
الكلمةةات مةةا سةةيأتي ف ةةو لةةيو مةةن اليةةالم لةةال رف ةةه اليةةالم وصةةلبه .ولةةال اةةل مةةن يقبلةةه ويةةامن بةةه ويتحةةد بةةه
وين م ليه سيدير هو أي اً ليو من اليالم وسي ط ده اليالم وهاا ما حد

(يو0 + 10-01:0:يو0 + 00:0يو.)1 ،::1

آية (يوِ 1 "-:)1:12م ْن أ ِ
َل ِم ْن
ْ
َلَ .ل ْس ُ أ ْ
َجل ِه ْم أََنا أ ْ
َسأ ُ
َسأ ُ
أنا أسأل= في صالتي الشبايية هاه .في هاه اآلية يسأ

م المسيح وما سيحد

للتالميةا

ِ
ِ
طْي َت ِني أل ََّن ُه ْم َل َك".
َع َ
ين أ ْ
َج ِل َّالذ َ
َج ِل اْل َعاَلمَِ ،ب ْل م ْن أ ْ
أْ
ين التالميا الةاين يرفةوه ودمنةوا بةه .ثةم فةي ديةة ()11

يسأ ين ال المامنين .لس أسأل من أجل العالم= المسيح يسأ ويشب ين الةاين اةانوا لة.ب وأيطةاهم اآلب
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لةةه ليومةةل خالصة م (يةةو + 11-11:01أر + 01:1يةةو .)11-11:1ولةةيو مةةن أجةةل مةةن ال ية از يحيةةا فةةي ةره
لير مامن بالمسيح .هاالء يسمي م اليالم .فالمسيح حقاً مات مةن أجةل اةل اليةالم ولكةن لةيو اةل اليةالم قةد تمتة

بال.بران وأن م أصبحوا من جسد المسيح .والمسيح صلي يلى الدليب "يا أبتةاه لبةر ل ةم" .لكةن مةن تةاب ودمةن

هةةو مةةن لبةةر لةةه .فكيةةف يدةةلي المسةةيح يةةن مةةن ال ية از فةةي ةره لكةةي يحبمةةه اآلب ،ف ةةو يطلةةب أوالً يمانةةه ثةةم

يطلةب أن يحبمةةه اآلب .المسةةيح هنةةا يطلةةب المجةةد لمةةن دمةةن .ف ةل يطلةةب مجةةداً لمةةن ال ية از فةةي ةره أو لمةةن ال
ي از لير مامن .ألنهم لك= هنا نرى مينى المحبة بين المسيح واآلب ف و تمم البداء ويشب فيمن هم ل.ب حباً

وطايةةة لةة.ب ،ف ةةاه رادة اآلب خالصة م .لةةال أرسةةل تالميةةاه ليوةةرزوا بةةه ومةةن يةةامن سةةيترك اليةةالم فتكةةون هةةاه
الدةةالة مةةن أجلةةه .وصةةالة المسةةيح المسةةموية هةةاه وأنةةه يطلةةب ألجةةل تالميةةاه الةةاين دمن ةوا بةةه هةةي مةةن أجةةل أن

ييرفوا محبته ل م.
14
َّد ِف ِ
يه ْم".
آية (يوَ "-:)14:12وُك ُّل َما ُه َو لِي َف ُه َو َل َكَ ،و َما ُه َو َل َك َف ُه َو لِيَ ،وأََنا ُم َمجٌ
كل ما هو لك فهو لي وكل ما هو لي فهو لك= نرى هنةا اآلب واإلبةن يلةى مسةتوى واحةد فةالمامنون هةم تةابيين

ل.ب بقدر ما هم تابيون لإلبن ،أو أن اإليمان بالمسةيح ييتبةر تأكيةداً لتبييةة المةامن هلل اآلب .المسةيح يقةو هةاا
حتى ال يب موا أنه أخا يعاً حدي اً لم يون له من قبل ألنه قةا "الةاين أيطيتنةي" بةل هةم لةه امةا لة.ب .ولكةن هةم
صاروا جسده ،صةاروا مةن لحمةه ومةن يمامةه .واةون م صةاروا جسةده ف ةاا ال ين ةي يالقةت م بةاآلب .ف ةو واآلب

واحد .وال ما ل.ب هو لإلبن وال ما لإلبن هو ل.ب .ولماذا يسأ المسيح ين م؟

)0

ألنهم لك= هم أوالدك وخاصت وأنت م تم ب م.

)0

وأنا ممجد فيهم= هم سييلنوا لليالم اله من هو المسيح وما هى يالقته باآلب.

)1

كل ما هو لي فهو لك= هم أي اً للمسيح ،سيي المسيح ألجل خالص م .ولقد دمنوا باهلل وبالمسيح.

)1

ولس أنا بعد في العالم= (دية )00المسيح يطمعن م أن تراه لليالم لن يسبب ل م أي ضرر.

ونالحظ أن فةي موةان أي مةامن أن يقةو هلل كـل مـا هـو لـي فهـو لـك ونشةترك مة المسةيح فةي هةاه اليبةارة .أمةا

الشةق ال ةاني ..كــل مـا هـو لــك فهـو لــي= ف ةو قةو ال يجةةر مةالك أو نسةان ،بةةل وال أي م لةوق أن يقولةه .هةةاا
الكالم ال يقوله سوى اإلبن الواحد م اآلب ول م نبو الطبيية والجوهر .وفيه تأكيد واضح لالهوته.

وأنا ممجد فيهم= مجد الطبيب الماهر يم ةر فةي ةباء مرضةاه .ومجةد المسةيح ظ ةر فةي تجديةد خليقةة المةامنين
وفي ثمارهم .وتشير ألن صبات المسيح قد نطبيت فةي تالميةاه "هةم لبسةوا المسةيح" (رو .)01:00فدةار النةاس

يرون في تالميا المسيح صورة المسيح .فويمان م ذاً أبرز للناس مجده اإلل ي .والحظ أن المسيح فةي محبتةه ل ةم
لم يرى نكارهم وضيب م ،ف و قدبة مرضوضة ال يقدف وفتيلة مدخنة ال يطب ،.بل أقام من م أيمدة الكنيسة.
ونالحظ أي اً في هاه اآلية أن اآلب ممجد فةي التالميةا فكةل مةا هةو لإلبةن هةو لة.ب أي ةاً ،وهةاا مةا يشةير ليةه
قو السيد المسيح "لكي يرى الناس أيمالكم الحسنة فيمجدوا أباكم"..
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11
ِ
ِ
َما ُ ِ
وس،
آية (يوَ "-:)11:12وَل ْس ُ أََنا َب ْعُد ِفي اْل َعاَلمَِ ،وأ َّ
اآلب اْلُقُّد ُ
هؤالَء َف ُه ْم في اْل َعاَلمَِ ،وأََنا آتي ِإَلْي َك .أَُّي َها ُ
اح َف ْظهم ِفي ِ ِ
طي َت ِني ،لِي ُكوُنوا و ِ
احدا َك َما َن ْح ُن".
ين أ ْ
اسم َك َّالذ َ
َع َ ْ
َ
َ
ْ
ْ ُْ
أتةةى الوقةةت الةةاي سةةيبارق المسةةيح تالميةةاه ليةةاهب للسةةماء ويمةةارس يملةةه الشةةبايي يةةن م .وهنةةا نةةرى نمةةوذج ل ةةاا

اليمل الشبايي .والمسيح ييرف أن لليالم قوة و موانية أن يبتل تالميةاه بالشةر المحةيع والجةاب الينيةف واإللةراء

ال ةةاي لةةةه قةةةوة ةةةيطانية .والشةةةيطان لةةةه وسة ةةيلتين ي ةةةاجم ب م ة ةا الم ةةامنين  ]0اإلل ة ةراء بمل ةةاات الية ةةالم  ]1اآلالم
واإلضط اد .وهاا األسلوب تبيه م الرب يسوع نبسه .فبي التجربة يلى الجبل بةدأ بولواصةه بملةاات اليةالم ،فلمةا

رفض هيق يليه الي ود ور ساء ا نت م والرومان .يت ح هةاا أي ةاً مةن (ر  )00فةالوحش األو يسةت دم الينةف

ضد الكنيسة والوحش ال اني يست دم ال داع .ولكن هةل حقةاً سةيترك المسةيح اليةالم بيةد صةيوده؟ قطيةاً ال .فويةده
أنه مينا لألبد (مت .)11:11فلماذا يقو هاا؟ التالميا اآلن في حالةة حةزن ذ أن ةم يشةيرون أنةه سةيبارق م ،وهةم
حتةى اآلن ال يةةدراون مةةن هةةو المسةةيح بال ةةبع .ف ةةاه الدةالة لتيطةةي م ةيو اًر بةةأن هنةةاك حمايةةة ل يةةة سةةتحيط م
حتةةى ولةةو فةةارق م المسةةيح بالجسةةد ،وهةةاا يت ةةح مةةن ديةةة ( .)00وهةةاا مةةا فيلةةه مةةن قبةةل حينمةةا ويةةد بورسةةا الةةرو

القدس الاي من يند اآلب ينب ق (يو. )11:0:
أيها اآلب القـدوس= القـدوس

السةماوى المرتبة والمتسةامى يةن األرضةيات الةاى فةى مجةد ال ينطةق بةه  ،فةون

كان الشيطان يجاب أوالد هللا بولراءات خطايا اليالم  ،فيلى أوالد هللا أن يوج وا أنمارهم ل.ب السماوى اما قا

بولو الرسو " ن انتم قد قمتم م المسيح فةأطلبوا مةا فةوق حيةث المسةيح جةالو يةن يمةين اآلب" (كةو. )0 : 0
ومن يوجه نمره للسماء سيجد الميونة السماوية القادرة أن تحبمه  ،ولكةن مةن ينمةر لملةاات ال طيةة ينجةاب مةن
ة ة وته  .فم ةةن ينم ةةر للس ةةماء ييطي ةةه ال ةةرو الق ةةدس أن تنب ةةتح ييني ةةه يل ةةى أمج ةةاد الس ةةماء فيحتق ةةر تباه ةةة مل ةةاات

األرب ،هاا ف ةال يةن الميونةة اإلل يةة لةه ،وهةاا رأينةاه فةى سةير بطةرس يلةى الميةاه ذ لةرق فةى المةاء ذ حةو
نمره ين المسيح ونمر للبحر ال اصق.

هاه الكلمات لةم تةرد فةي الكتةاب المقةدس سةوى هنةا ،فالحةل الوحيةد أمةام التجةارب الشةريرة هةو اإللتجةاء لةى قداسةة
اآلب .فقداسةةة اآلب هةةي حدةةن الةةاين فةةي الياصةةبة ميرض ةةين للت ديةةد واإلل ةراء مةةن دنةةو اليةةالم أو ميرض ةةين

لإلرتداد أمام ض.وط ضط اد اليالم ف ي قوة تجابنا فنترك األنا وننجاب لى هللا فندير واحداً .ألنه أمام قداسةة

هللا يت ةةح زي ة

ملةةاات اليةةالم ،وأمةةام محبةةة هللا نقةةدم حياتنةةا رخيدةةة ذا أ ُِرلمنةةا يلةةى اإلستش ة اد .القداسةةة هةةي

اإلرتبةةاع والسةةمو يةةن األرضةةيات بوةةل مةةا في ةةا "انةةي انةةا الةةرب ال وةةم فتتقدسةةون وتكونةةون قديسةةين النةةي انةةا قةةدوس"

(ال.)11 : 00

وقداسة هللا هي قوة قادرة أن تحبظ أوالده من لراءات و ضط اد اليالم .ف ي قوة تجابنا فنترك األنا وننجاب هلل ،
ألننا أمام قداسة هللا يت ح زي

ملاات اليالم ،فقداسة اآلب هي ال مان األوحد لقداسةة المةامنين .فقداسةة اآلب

أي سةةموه ليسةةت هةةي ني ازل ةه يةةن اليةةالم بةةل قةةوة قةةادرة أن تجةةاب مةةن يريةةد لينبدةةل وينيةةز يةةن الشةةر الةةاي فةةي
اليالم .هاا نبو ما قاله القديو ييقوب " هللا لير ُم َج َّرب بالشرور " (ي . )00 : 0
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وهنةا يةربع المسةةيح بةةين القداسةةة والوحةةدة .حي مةةا توجةةد القداسةةة يوجةةد الحةةب والوحةةدة ،حةةب متبةةاد ووحةةدة مة هللا

وم ة اإلخةةوة  ،لةةال يطلةةب المسةةيح قةةاصال

ليكون ـوا واحــدا  .وحي مةةا توجةةد ال طيةةة يوجةةد الشةةقاق والحسةةد .لةةال

يلمنةا السةيد أن ندةةلي هوةاا "ليتقةدس سةةم " فاإللتجةاء لةى اسةةم هللا القةدوس ليتقةدس فةةي حياتنةا وأفكارنةا وييوننةةا
وقلوبنا وضماصرنا ،هو قوة لالبة وحدن مني " سم الرب برج حدين يراض ليه الدديق ويتمن " (أم.)01:01

"ليتقدس سم " لتم ر قوة يمل في أن تجيلنا واحداً بالمحبة.
إحفظهم فـي إسـمك= الكتةاب يسةت دم سةم هللا ليقةو هللا .ويوةون المينةى حبم ةم فية  .و سةم اآلب يحمةل مينةى
قوته وحومته وقدراته ومحبته وقداسته وصباته ال ا ورحمته (وهاه قد أيلن ا المسيح) .وحبم م في اإلسم يةراد بةه
حبم م ثابتين في داصرة هاا الحق الميلن متحدنين في ذات هللا وفي

ده .فاإلسم هنا هةو طاقةة وقةوة حبةظ.

وهللا يحبمنا ليو يلى المستوى البردى

ذاً هي قوة محبة هللا التي تبطل األنانية وال.رور والاات ليكونوا واحدا
فى أنانية و نيزالية ين باقى الكنيسة  ،بل نكون فى وحدة م ال الكنيسة فنحن يروس واحدة للمسةيح  .والحبةظ
ييني أن يشمل اآلب التالميا ب اه الطاقة والقوة ،فله قوة يجاب ب ا بيد أن يستيلن نبسه ل م ثم يحبم م حتى ال

ي رج ةوا خارج ةاً .ولةةال فمجةةرد النطةةق باإلسةةم ( سةةم هللا) يةةدخلنا فةةي مج ةا قةةوة يملةةه واأنةةه هتةةاف بالةةدخو لةةى
ح رته .لال تبتةتح اةل صةالة باسةم اآلب واإلبةن والةرو القةدس .ومةن هنةا تةأتي قةوة صةالة يسةوع .هنةا نةرى أن
سم هللا هةو بيعةة مقدسةة محدةنة يريةد المسةيح أن يحبةظ تالميةاه داخل ةا فترتةد يةن م سة ام بلةيو .سةم هللا قةوة

تحيع باإلنسان وتحرره .فوذا يرنا برو يأس أو

وة فلنردد سم يسوع ف و قوة تيطي الندرة.

ولكننا نبقد هاه القوة ذ نسيى وراء ملاات اليالم .فالرب يقو أنه أيطانا المجد (دية )11لكن هاا لمةن هةو ثابةت
فيه أما المرتد اديماس الاى ترك بولو الرسو وترك خدمة هللا ألنه أحب اليالم الحاضر ف اا ي سر وحدتةه مة

هللا في سةةر المجةةد الميةةد لةةه .ذاً لنتمتة بحبةةظ هللا لنةةا مةةن لةراءات اليةةالم  ]0هنةةاك قةةوة قداسةةة قةةادرة أن تحبمنةةا.
 ]1ويد بمجد يجيلنا نحتقر ملاات اليالم ويراه ال من يرف رأسه للسماء طالبا هللا القدوس وميونته.

ليكونوا واحدا= (أف )1-0:1واحداً في المحبة واإلرادة وال.اية والبكةر واإلهتمامةات والتسةليم هلل ،وفةي هةاا فةاآلب
واإلبن واحد الكنيسة هي الوجه الماهر للملكوت ،وملكةوت هللا مةنمم جةداً واةل مةا فيةه متةرابع بمحبةة فةي وحةدة
و نسجام مقدسين .ولاا فالمسيح يطلب أن تبيد اإلنقسامات ين الكنيسة .فاإلنقسامات هي حةروب ةيطانية تقسةم

جسد المسيح وال مملكة تنقسم يلى ذات ا ت ةرب .والمسةيح يريةد أن تكةون انيسةته صةباً واحةداً و رادة واحةدة .و ذا
تق ةةدس الجمية ة ب ةةالقوة الت ةةي إلس ةةم اآلب ،س ةةيحبم م اآلب ويوح ةةدهم اأي ةةاء لجس ةةد المس ةةيح

الكنيس ةةة ي ةةروس

المسيح .وهاه هي الكنيسة الواحدة الوحيدة المقدسة الجامية الرسولية (أع .)11-11:1وهاه الوحدة هي في جسد
المسيح وال مامن هو ي و في جسد المسيح لةه دوره ووظيبتةه وموهبتةه ال اصةة بحيةث يتكامةل الجمية اجسةد

واحةد (0كةةو .)01-0:01وهةاه الوحةةدة هةي وحةةدة تقةديو وط ةةارة ف ةارج القداسةةة والتقةديو يوجةةد اليةالم .والقداسةةة
فةةي مب وم ةةا هةةي نبدةةا يةةن اليةةالم .والوحةةدة التةةي سةةتجم التالميةةا هةةي فةةي نبدةةال م يةةن اليةةالم بونجةةااب م

المشترك نحو اآلب وهاه هي القداسة .وهاه ال تأتي ال باإللتداق باهلل في صالة بال نقطاع ود ارسةة وتأمةل فةي
الكتاب المقدس .وهاه الوحدة قوت ا من المسيح وفيه .وليست يالقات جتمايية أو ما ابه بل هي ماسسة يلى
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تحاد بالمسيح .والحظ أن الشةيطان يحةارب هةاه الوحةدة وال يطيق ةا .لكةن سةم اآلب قةوة حبةظ مةن تجةارب اليةدو.

ونيود ل.ية (" )11وانا قد ايطيت م المجد الاي ايطيتني ليوونوا واحدا"  ،فمما يسايد يلى أن نكون واحدا  ،هاا
المجد الاى أيطاه المسيح لكنيسته يروسه  .ف ل يقبل من رف يينيه ل.ب القةدوس و نبتحةت يينيةه يلةى المجةد

الميد أن ي سر أخيه بسبب تباهات اليالم.

كمــا نحـــن= المسةةيح فةةي وحةةدة م ة اآلب وهةةو يطلةةب أن ق ةوة الوحةةدة التةةي بينةةه وبةةين اآلب تيمةةل فةةي المةةامنين

وتوحةةدهم .ويوةةون تحةةادهم نيوةةاس للوحةةدة والحةةب الكاصنةةة بةةين اآلب واإلبةةن .وقولةةه امةةا نحةةن هةةو مشةةاب ة فةةي

الدورة وليو في المقدار طبياً .هو مشاب ة في الحب فاآلب في اإلبن واإلبن في اآلب وهمةا واحةد بالحةب الةاي
هو طبيية هللا .ونحن ندير واحةداً لةو صةارت لنةا طبييةة المحبةة م ةل هللا .وهللا القةدوس بقوتةه مسةتيد أن ييطينةا
هاه المحبة ف ل نقبل؟! .وقوله نحن يشير للتمايز بين األقانيم فاآلب لير اإلبن.

12
ِ
ظهم ِفي ِ
ِ
طْي َت ِني َح ِف ْظ ُت ُه ْمَ ،وَل ْم َي ْهلِ ْك
َع َ
ين أ ْ
اسم َكَّ .الذ َ
ين ُكْن ُ َم َع ُه ْم في اْل َعاَل ِم ُكْن ُ أ ْ
آية (يوِ "-:)12:12ح َ
ْ
َح َف ُ ُ ْ
ِ ِِ ِ
ِ
اب" .
مْن ُه ْم أ َ
َحٌد ِإالَّ ْاب ُن اْل َهالَ ق لَيت َّم اْلك َت ُ
بينمةا اةةان المسةيح مة تالميةاه اانةةت القداسةة والمحبةةة التةي اانةةت فةي المسةةيح وتشة منةةه اانةت تةةاثر فةي م واةةان

يسة ر يلةي م بةالتيليم فحمةاهم مةن جةاب اليةالم وذلة بةأن حدةر قلةوب م فةي داصةرة ميرفةة اآلب .واةان ثمةرة يمةةل

المسيح أنه لم ي ل أحد من م بل ظلوا محبوظين ومحروسين في سم اآلب وقوته .ما يدا ي وذا (يو)10 ،11:1

الاي ختار طريق ال يانة في مقابل ال ما أيطاه المسيح من ختيار وحب وتيليم .فالمسةيح قةدم ل ةم اةل حمايةة
مطلوبة حتى لي وذا .لكن من يدر يلى اإلنبدا ين المسيح لن يجبره المسيح يلى البقاء.

إبـــن الهـــالق= لالبة ةاً ه ةةي تس ةةمية يبري ةةة لم ةةن خت ةةار طري ةةق الش ةةر فيو ةةون ال ةةالك مد ةةيره وم ل ةةا " ب ةةن الم ةةوت"

(0صم" )01:11و بناً لج نم" (مت" )0::10وأبناء الميدةية" (أ " )1::1وأبنةاء ال .ةب" (أف .)0:1ويوسة م
"أوالد النور" (أف )1::والمة بةن ال ةالك سةت دمت مةرتين هنةا فةي هةاه اآليةة ويةن ضةد المسةيح نسةان ال طيةة

في (1تو . )0:1وال الك يبدأ من وقت اإلنبدا ين المسيح .إسمك الذين أعطيتني= المينى أن المسيح اان
يحبظ تالمياه الذين أيطاهم له اآلب  .اان يحبم م بحماية ل ية يشةير ل ةا المةة إسـمك ولكةن اآليةة فةي أصةل ا
يموةةن ترجمت ةةا " سةةم الةةاي أيطيتنةةي" واإلسةةم الةةاي أخةةاه المسةةيح هةةو "ي ةةوه"

أنةةا هةةو .والمينةةي أننةةي بوسةةمي

وقةدراتي اإلل يةة انةةت أحبم ةم .كنـ أحفظهــم فـي إسـمك= فةةي تواضة المسةةيح لةم يقةةل أنةا أحبم ةةم بقداسةتي بةةل
بوسم أي ا اآلب القدوس .فاإلبن يش د ل.ب واآلب يش د لإلبن .والرو القدس يش د لإلبن وهواا.

ليــتم الكتــاب= أي أن هةةالك ي ةةوذا جةةاء متبقةاً مة النبةوات أي بسةةابق اليلةةم اإلل ةةي ولكةةن هللا اةةان قةةد وهبةةه حريةةة
كاملة لإلختيار (مز + 1:014مز .)4:10وهناك ساا فاآلب أيطى التالميا للمسيح لي لق م خليقة جديةدة ف ةل

لم يون اآلب يدري أن من م من سي ون واإلجابة اامنة هنا في قوله ليتم الكتاب= فةاهلل قطيةاً اةان ييلةم والنبةوات
تش د بال .
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17
َما اآلن َفِإِني ِ
آتي ِإَليك .وأ ََت َكَّلم ِبه َذا ِفي اْلعاَلمِ لِي ُكو َن َلهم َفر ِحي َك ِ
امال ِف ِ
يه ْم".
آية (يو "-:)17:12أ َّ
َ
َ َ
ُْ َ
َْ َ ُ
المسيح يتكلم وهو هنا يلى األرب وهو متأهب أن يترك اليالم .أتكلم بهذا في العالم ليسميني التالميا الاين أنا

مي ةةم اآلن فةةي اليةةالم .والمسةةيح يةةتكلم لةةى اآلب ليشةةير تالميةةاه أن ةةم فةةي ح ةرة اآلب محبوظةةون فةةي سةةمه وأن

المسيح بدأ بالبداء واان يحبم م وهو مي م واآلب سيومل .وهو نبسه أي اإلبةن يشةب فةي م لةيحبم م اآلب ومةن
هةةو محبةةوظ فةةي سةةم اآلب ف ةةو اأنةةه نتقةةل مةةن المةةوت لةةى الحيةةاة .وهةةاا مةةا يبةةر المسةةيح أن المةةوت لةةم ييةةد لةةه

سلطان يلى تالمياه ،وأن اليالم لم ييد له سلطان يلي م .وهاا ما يدلي المسيح ألجله أن يحبم م اآلب فيوون

ل ةةم حيةةاة .وأن فةةر المسةةيح بون ةةاء يملةةه الةةاي سةةييطي م حيةةاة وأي ةاً برجويةةه لةة.ب ،فةةر المسةةيح هةةاا هةةو فةةر
كامل وهاا البر سيوون لتالمياه ،سيسوب يلي م من فرحه هو  ،فحينما يبر المسيح ينيوو فرحه يلينا ،فنحن
ال فةر حقيقةي لنةا ال بةأن ي ة المسةيح فينةا فرحةةه .وهةاا البةر الةاي ي ةيه المسةيح فينةا ال يسةتطي أحةةد أو أى

ظروف أن ينزيه منا ( . )11:01ونالحظ أن فر المسيح اان اامالً بالرلم من نطالقه للدليب م اةل اآلالم
التي وقيت يليه .ولم يةز المسةيح يةتكلم ب ةاا لليةالم أجمة  ،لكةل نسةان فةي اليةالم ،ومةن يسةتجيب ويةامن ويتةرك

اليالم ويتحد بالمسيح سيوون لةه فةر المسةيح اةامالً وأتكلـم بهـذا فـي العـالم .ومةا يبةر المةامنين أن ل ةم حمايةة
ل ية في هاا اليالم.

ملحوظة :نحن ا ي اًر ما نتكلم ين قوة الشيطان وقوة ال طية ،وهاا خطأ ليتنا ندراةه مةن هةاه اآليةات (.)00-00
فةةنحن لنةةا موانيةةات ن.لةةب ب ةةا الشةةيطان وال طيةةة .نحةةن لنةةا قةةوة اآلب و ةةباية المسةةيح .وهةةاه ال.لبةةة حينمةةا ن.لةةب

تبر هللا وتبرحنا ،اإلموانيات متاحة لكل من يريد.

10
طْي ُت ُه ْم َكالَ َم َكَ ،واْل َعاَل ُم أَْب َغ َض ُه ْم أل ََّن ُه ْم َلْي ُسوا ِم َن اْل َعـاَلمَِ ،ك َمـا أَِنـي أََنـا َل ْسـ ُ ِم َـن
َع َ
آية (يو "-:)10:12أََنا َنق ْد أ ْ
اْل َعاَلمِ" ،

أنا نقد أعطيتهم كالمك= وواضح أن المسيح هةو المةة هللا ،ف ةو الةاي سةتيلن اآلب واةالم المسةيح هةو هةو نبسةه
كالم اآلب فكل ما ل.ب هو لإلبن وما لإلبن هو ل.ب .والمقدود بوالم هو ال ما أيلنه المسيح للتالميا ين
ذاتةةه ويةةن اآلب .ولمةةا قبةةل التالميةةا اةةالم المسةةيح صةةارت ل ةةم

دةةية جديةةدة وتحةةرروا مةةن سةةلطان رصةةيو هةةاا

اليةةالم .لةةال أب .ة م اليةةالم ،ذ لةةم َي ُية ِةد ل ةةم ةةول اليةةالم ،بةةل صةةار ل ةةم ةةول أخةةروي جديةةد (أع+ 10 ،11::
1كو )11-10:00صار ل م ول المسيح .ف م والمسيح "ليسوا من العالم" ف م يييشون فةي اليةالم لكةن بةال ةر
اليالم .لقد وهب للكنيسة أن َّ
تتألم ويوون ل ا راة سرية م المسيح في دالمه ،هاه اآلالم هي كليل المجد الةاي
ُ َ
سيوض يلى ر وس الاين يدبرون لى المنت ي ،وب ةاه اآلالم يط رنةا المسةيح مةن قةار هةاا اليةالم .ذاً البةد أن
يوون تالميا المسيح ل م تيليم المسيح ويوونون مب .ين من اليالم لماذا؟ ألنهم ليسوا من العالم ..كما أنا لس
من العالم= ف م تبيوني و تحدوا بي .فكل من يدير ول المسيح يب .ه اليالم.
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المسيح هنا في اآليات ( )0:-00يةتكلم يةن حتميةة الدةليب قبةل أن يةتكلم يةن المجةد الميةد للكنيسةة ،فالدةليب
هو طريق المجد السماصي .وهو مجد يلى األرب .وهاا فيله مة نبسةه ،فبةي ديةة ( )0اةان يقدةد مجةد الدةليب

وندرته وفي ديات ( ): ،1تكلم ين المجد السماصي لجسده ،ف و تكلم ين صليبه قبل أن يتكلم ين مجده.
11
ظهم ِم َن ِ
الش ِر ِ
ير" .
َن َت ْأ ُخ َذ ُه ْم ِم َن اْل َعاَلمِ َب ْل أ ْ
َل أ ْ
آية (يوَ "-:)11:12ل ْس ُ أ ْ
َن َت ْح َف َ ُ ْ
َسأ ُ
تأخذهم من العالم= أي يموتةوا .المسةيحية ليسةت سةلبية و نسةحاب مةن الحيةاة ،بةل هةي التقةدم لحةل مشةاكل النةاس

وليست هي يدم المباالة ب م (0كو .)01 ،4::والمسيح يرسل تالمياه نو اًر لليالم وملحاً لألرب ،وما نبة الطيةام
بةدون ملةح ،ومةةا قيمةة المدينةةة بةدون نةةور .المسةيح هنةا ُي َيلة ِةم تالميةاه أن ال يولةوا مةن ال ةةيقات فيسةألون أن يتراةوا

اليةالم وي طعةوا امةا أخطةأ يليةا وطلةب المةوت لنبسةه (0مةل .)1:04بةل يوملةوا رسةالت م فةي اليةالم ويشة دوا للحةةق
ويتقبلوا اإلضط اد ببةر  .فالندةرة والمجةد فةي المسةيحية لةيو فةي ال ةروج مةن ال ةيقة بةل بوحتمال ةا بيةدم تةامر.

والحةظ ف ةم بةولو الرسةو ل ةةاه النقطةة (فةي0 + 11 ،10:0تةو )1 ،0:0المسةةيح ال يريةد أن ين ةي اليةالم ،بةةل أن
أوالده بوجودهم في اليالم ل م رسالة في اليالم ليتقدس اليالم ،وتدل رسالة المسيح لكل اليالم .ما يطلبةه المسةيح

أن ي رج منا اليالم وليو أن ن رج نحن من اليالم.

فترة وجودنا في اليالم-:
.0
.1

نكمل اليمل الاي خلقنا من أجله (أف)01:1

نكون نو اًر لليالم وملحاً لألرب لنشر ميرفة المسيح .لال يجب أن نييش وسةع اليةالم (مةت)01 ، 00 : :

.

.0

نحتمل بيض اآلالم فنشترك في صليب المسةيح (مةت ، )01 – 01 : :وامةا

.1

هللا يسةةت.ل هةةاه اآلالم مينةةا حتةةى تةةزداد قداسةةتنا "فمةةن تةةألم فةةي الجسةةد ُا ة َّ يةةن ال طيةةة" (0بةةع )0:1فةةاأللم
يجيلنا نزهد في محبة اليالم "التي هي يةداوة هلل" (ية  )1:1ونتجةه للسةماويات وهةاه هةي القداسةة .وهللا يحةو

مجده (رو)01:1

اليقوبة (األلم) لى خال

ةترانا فةي دالمةه نشةترك فةي

(القداس) .

الشرير= هو الشيطان رصيو هاا اليالم .فالشر الاي في اليالم ناب من سيطرته يلى نبوس الناس (0يو.)04::
والمسةةيح هنةةا يسةةأ اآلب أن يحبةةظ أوالده مةةن سةةلطان وتةةأثير الش ةرير الم ةةادع .ومةةا ييملةةه هللا هةةو أنةةه يسةةمينا
صوته بالرو القدس الاي له قوة جاب .فون لم نقاوم صوت الرو القدس  ،و ستجبنا وصلبنا أجسادنا م أهواصنةا

و واتنا ،نكتشف أن قوة جاب هللا التي يجابنا ب ا للقداسة أقوى بو ير من لراءات اليالم .وهاه اآلية مرادفة لما
يلمنا المسيح أن ندلي به قاصلين "لكن نجنا من الشرير" والمسيح سبق وقا " حبم م في سم " فاإلسم القدوس

يحةيع الةنبو بجةو القداسةة وي بةي يةن يين ةا الشةر  ،ويبطةل قةوة اليةدو وخدايةه وتزييبةه  .فالشةيطان هةو الكةةااب
الاي يزي

ال  .اما فيل م حواء .بل وييطي قوة و جاية ن وصل األمر للت ديد بالموت (يب.)1:01
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ملحوظـة :الةاهاب للةةدير والرهبنةة لةيو هةروب مةةن اليةالم .فال ارهةب يتيةةرب لحةروب مةن الشةةيطان أك ةر ممةن فةةي
اليالم.
آية (يوَ16 "-:)16:12لْي ُسوا ِم َن اْل َعاَلمِ َك َما أَِني أََنا َل ْس ُ ِم َن اْل َعاَلمِ".
هاه اآلية تكرار يقدد به التيقيب يلى اآلية السالبة والتم يد ل.ية القادمةة .أي ألن ةم ليسةوا مةن اليةالم (كمةا أنةا)
ف م داخل تبيية المسيح .المسيح رأس م وملك م ،يييشوا له وي دموه لال يحارب م بليو .قدسة م فةي الحةق حتةى

ُيحبموا من الشرير وي.لبوا اما للبت.

آية (يوَ 12 "-:)12:12نق ِد ْس ُه ْم ِفي َح ِق َكَ .كالَ ُم َك ُه َو َحق".
نقدســهم فــي حقــك قدس ة م أي خددة م ل ة بمسةةحة الةةرو القةةدس لل دمةةة وامل ةةم فةةي طريةةق القداسةةة ويط ةةم
اإلموانيات التي ب ا يحيون ل  .وأهل م روحياً وذهنياً وقلبياً لال  .والحق هو المسيح الاى قا ين نبسةه أنةه هةو

"الطريةةق والحةةق والحيةةاة" (يةةو ): : 01وهةةو امةةا قةةا لبةةيالطو أنةةه جةةاء ليش ة د للحةةق (يةةو . )01 : 01فيدةةبح

ةى  .كالمـك هـو حـق
المينى خدد م لل بات ف َّ
لينشروا المة الحق لكل اليالم .

والمسةيح هةو المةة هللا وهةو الحةق  .وهةم سةيوونوا م ددةين

والسةةيد سةةبق فةةي ديةةة ( )0:وطلةةب مةةن اآلب أن يحبم ةةم مةةن الشةرير أي مةةن لةراءات اليةةالم .والحبةةظ هةةو يمةةل

سةةلبي أي حبم ةةم مةةن الش ةرير ،أمةةا التقةةديو ف ةةو يمةةل يجةةابي لةةال فكةةان البةةد ل.يةةة ( )0:أن تةةأتي قبةةل ديةةة

( .)01فةةالحبظ يسةةبق التقةةديو .هنةةا نجةةد التالميةةا وقةةد نقل ةةم اآلب مةةن منطقةةة الشةرير الموبةةوءة لةةى منطقةةة الحةةق

النقية .الطلبة األولى في (دية )0:أساس ا أن التالميا يحيةون وسةع اليةالم ولكةن م يحيةون منيةزلين يةن خطيتةه .

وأساس الطلبة ال انية في (دية )01أن يتقدموا لل دمة في اليالم ليش دوا للحق الاي في م .فالتقديو هو نتزاع ال

ميل نبساني جسداني مادي من قلوب م ونزع ال ما هو م.ةاير لةرو هللا و رادتةه ،ثةم تكريسة م وت ديدة م ن اصيةاً
ل دمةةة هللا لتكةةون حيةةات م ذبيحةةة حيةةة مقدسةةة مرضةةية أمةةام هللا" (رو .)0:01امةةا أن المسةةيح نبسةةه قدسةةه اآلب
وأرسله ليوون ذبيحة فداء ين البشرية .قدس م في الحق نرى في ا هللا وقد نقل م تماماً من تبيية اليالم لتبييته هةو

 ،بةةل وينقةةل حيةةات م وأفكةةارهم ورلبةةات م وتيلقةةات م مةةن يةةالم الشة وات والماديةةات التةةي سةةبق وتيلقةوا ب ةةا لةةى حيةةاة

الحةةق  ،فتكةةون اةةل رلبةةات م وأفكةةارهم وتيلقةةات م هةةي ل دمةةة هللا .ومةةن تقةةدس فةةي الحةةق تتحةةرر نبسةةه مةةن التيلةةق
باليالم الباطل ومادياته .وهاا ما طلبه بولو الرسو " ن انتم قد قمتم مة المسةيح فةأطلبوا مةا فةوق حيةث المسةيح

جةةالو" (كةةو )0:0فالقداسةةة هةةي اإلهتمةةام بالسةةماويات وهةةاه (أي القداسةةة) هةةي الحةةق ،أمةةا اليةةالم فباطةةل .وهوةةاا

ويرسة ِةل ل ةةا الةةرو القةةدس ليقةةدس بتبويتةةه وتيليمةةه وميونتةةه ،
تيةةيش الكنيسةةة فةةي الحةةق واآلب يقدس ة ا فةةي سةةمه ُ
والمسيح يقدس ا بدمه  ،وب اا تييش وسع اليالم محبوظة مةن الشةرور ولةراءات اليةالم ،وقةد كتشةبت أن ةا تيةيش

م ددةةة هلل وللحيةةاة األبديةةة .والكنيسةةة كتشةةبت أن أيةةداص ا هةةم اليةةالم والجسةةد وال طيةةة ويلةةى أرس ة م الشةةيطان

فقةةاومت م  ،ويا ةةت فةةي حريةةة أوالد هللا ،ليةةر م دويةةة بةةأف ار اليةةالم المزيبةةة التةةي سةريياً مةةا تةةزو بةةل هةةي مزيبةةة

373

األناجيل – أنجيل يوحنا(اإلصحاح السابع عشر)

وم اديةةة ،أمةةا أفة ار هللا فةةال ينزي ةةا أحةةد ،وسةةالمه لةةيو مةةن هةةاا اليةةالم (يةةو .)11:01 + 11:01بةةل أن مةةا فةةي

اليةةالم يتسةةبب فةةي ال ةةيق والقلةةق واإلضةةطراب ،بةةل هةةو باطةةل وفة س
ةان ،لةةال فمةةن ين ةةدع بةةه ال يجةةد ارحةةة .ويةةين
اإلنسان الاي تقدس بالحق الاي هو خالصةة مةا أيلنةه المسةيح ،تكتشةف خةداع اليةالم فم ةل هةاه الةنبو ل ةا النةور

الةةاي يوشةةف الحقيقةةة .وهةةاا مينةةى اةةالم المسةةيح فةةي (يةو )01 ،00:01اآلن دينونةةة هةةاا اليةةالم ..أي الحوةةم يلةةى

الي ةةالم ب ةةالتزييف وال ةةداع بي ةةد أن ظ ةةر الح ةةق اإلل ةةي في ةةز ق ةةوة التزيي ةةف الت ةةي قت ةةل ب ةةا بل ةةيو البش ةةر م ةةن قب ةةل

(ي ةةو .)11:1وم ةةن يتق ةةدس ف ةةي الح ةةق يو ةةون ن ةةور يب ةةح أكاذي ةةب الي ةةالم .نقدســــهم= القداس ةةة ه ةةي أن نحي ةةا ف ةةي
السةةماويات .وب ةةاا فكلمةةة قدس ة م تينةةي نةةزع اةةل مةةا هةةو أرضةةي مةةن القلةةب ليتبةةرغ القلةةب لحةةب هللا وخدمتةةه وفةةي

اليبرية تيني المة مقدس "م دص هلل".

ذاً تقةةديو الحةةق هةةو نبتةةا الةةويي الةةداخلي لإلنسةةان بقةةوة الةةرو الةةاي يسةةوبه الةةرب يلةةى التالميةةا فيرف ة ر يةةة

اإلنسان و دراكه فيوشف خةداع اليةالم والشةيطان (1كةو )00:1فيدةير اإلنسةان قةاد اًر أن يتيامةل مة أفكةار الملمةة

ويطاردها ويوتشف زيب ا (ي  )1:1لال ف ناك يالقة وثيقة بين النور والحق ،فمن نبتحت بدةيرته ال يسةت ويه

سوى الحق .أما الاين يست وي م الزي

فةال يةرون النةور نةو اًر بةل حرمانةاً مةن ملةاات وهميةة فانيةة ماصتةة .فاإلنسةان

األيمى ال يرى ال ما هو تحت رجليه (يو.)11:0

وحينما يمل الحق بالكامل يمل سالم هللا الكامل .ويوون اإلت اع الحقيقي .وحينما يتقةدس اإلنسةان فيةالً تت.يةر
طبييته فال يدبح قابالً لل داع والتزييف بل تكون له طبيية محدنة بةالحق وقوتةه فةال ييةود اإلنسةان ُي ِح َمةل بوةل

ري ةةح ب ةةل ي ب ةةت ف ةةي هللا (0ي ةةو )01:1والح ةةق والن ةةور س ةةتيلنا للي ةةالم ف ةةي ة ة ص المس ةةيح (ي ةةو.)1:01 + 01:1
وبوتحاده بنا جمينا في جسده واشف لنا زي

اليالم ووحدنا وقدمنا هلل أبيه فتبنانا (في 0يةو 04::نةرى الحةق فةي

مقابل ال ةداع) .ونالحةظ أن يبةد ال طيةة المتيبةد ألصةنام الجسةد والشة وات الجسةدية يشةير بنبسةه ةيو اًر محةدوداً

ضيقاً ألنه محدور في دنيا األطماع الجسدية .أما الاي تقدس بةالرو هلل ويبادتةه و سةتيلن لةه الحةق فيشةير أنةه
تحةةرر مةةن ضةةيق الجسةةد و نحسةةرت أطمايةةه ورلباتةةه وال ييةةود للملةةاات جمال ةةا الم ةةادع بةةل تدةةير تحةةت قدميةةه.

ومةن هنةةا يبةةدأ ال لةةود والحيةةاة الحقيقيةة لةةال قةةا القةةديو ألسةةطينوس "جلسةت فةةوق قمةةة اليةةالم حينمةةا أصةةبحت ال
أ ةت ي ةةيعاً" وحينمةا ييةةيش مةن تقةةدس فةي الحةةق وسةةع اليةالم ،ييمةةل وسةع اليةةالم بةرو هللا وال ي ديةةه اليةةالم ،ال
داع بيد ليأخاه هللا من اليالم (دية )0:والحظ أن بولو الرسو حين قا أنه يشةت ي أن ينطلةق ويوةون
يوون من س

مة المسةةيح ،قةةا أنةةه محدةةور بةةين هةةاه الشة وة و ة وة أخةةرى هةةي أن ييةةيش ويوةةرز لي ةةدم المسةةيح (فةةي-11:0

.)11

كالمك هو حق= أي ال التيليم الاي ي ص اآلب والاي أيلنه الرب يسوع .هاا الكالم فليتقدسوا فيه .االم الحق
أو الكةةالم الةةاي هةةو حةةق هةةو سةةتيالن هللا للةةويي الةةداخلي لإلنسةةان .وتدةةير الكلمةةة هةةي المر ةةد والقاصةةد للةةنبو

األمينة ،لتُِدخل ا لى ح رة هللا اآلب فترتسم يلى النبو صورة هللا وتحترق من ا ال واصب ال ةداع وتنطبة في ةا
مالمح هللا في القداسة والحق (أف )11-10:1فكالم هللا هو واسطة الدخو لى هللا ،يلى أن نأتي لى المة هللا
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بنية الت.يير (يب .)0:1االم هللا هو وسيلة تقديو" .وأنتم اآلن أنقياء لسبب الكالم الةاي المةتكم بةه" (يةو)0:0:
وهاه أهمية دراسة المة هللا.

آية (يوَ 11 "-:)11:12ك َما أَْر َسْل َت ِني ِإَلى اْل َعاَلمِ أَْر َسْل ُت ُه ْم أََنا ِإَلى اْل َعاَلمِ"،
ذاً تقديو التالميا الاي يطلبه المسيح ليو ليرتبيوا به ين اليالم بل أن يقتحموا اليالم وظلمتةه فيحطمةوا أوثانةه،

كما حد

م اإلمبراطورية الرومانيةة .وامةا أرسةل هللا اآلب بنةه وقدسةه ليشة د للحةق (يةو )01:01فرف ةه اليةالم

وصلبه ،هواا أرسل اإلبن تالمياه وقدس م ورف

م اليالم .ولكن لنالحظ أن المسيح أُرسل من السماء لةى اليةالم

أما التالميا فأرسةلوا مةن اليةالم لةى اليةالم .ورسةالة المسةيح اانةت للبةداء أمةا رسةالة التالميةا ف ةي للتبشةير .ال أنةه
بنةةوع مةةا فةةون رسةةالة التالميةةا هةةي متةةداد لرسةةالة المسةةيح وب ة الم م يوملةةون نقةةاصص ةةداصد المسةةيح (ك ةو.)11:0
المس ةةيح أرس ةةل تالمي ةةاه لياس ةةو انيس ةةته بتي ةةاليم م  ،ه ةةم قتحمة ةوا مملك ةةة بل ةةيو لي طبة ةوا أوالد هللا من ةةه  ،وه ةةو

ضط دهم  ،ولكن بالمسيح الاى في م لم تقوى يلي م أبةواب الجحةيم أى اةل قةوات الملمةة التةى هاجةت ضةدهم ،

و متدت الكنيسة فى ال اليالم .
ِ
ِ ِ
آية (يو11 "-:)11:12وأل ِ
ين ِفي اْل َح ِق".
س أََنا َذاتي ،لَي ُكوُنوا ُه ْم أَْيضا ُمَقَّد ِس َ
َ ْ
َجل ِه ْم أُ َنقد ُ
أنقدس أنا ذاتي= سةبق المسةيح وقةا أن اآلب َّ
قدسةه (يةو .)01:01ومةن هنةا نب ةم أن اآلب واإلبةن متسةاويان فةي
األلوهية .فبمقدار ما ختار اآلب أن ي دص اإلبن المتجسد ليمل البداء بقدر ما ستجاب اإلبةن لدرجةة المةوت.
فالمشيعة واحدة ف م ذات واحدة .وهاا التطابق في المشيعة أزلي نباه اإلبن في ملء الزمان.

والتقديو هو يمل هللا وحده ،وال يوجد نسان يمونه أن يقو أقدس أنا ذاتي .فالتقديو هو أن يدير اإلنسان من

خاصة هللا ،وهللا وحده ييين خاصته ولإلنسان فقع أن يطلب التقةديو ولكنةه ال ييطيةه قةع .لةال قولةه أقةدس أنةا

ذاتي دليل ألوهيته.

أنقدس= أي أنا وضيت ذاتةي للدةليب وأي ةاً قبلةت ت دةيص اآلب لةي للقيةام بيمةل البةداء بةل أنةه رادتةى أي ةاً
(مةةز .)1:11فمشةةيعة اآلب واإلبةةن واحةةدة لكةةن مةةا يريةةده اآلب ينبةةاه اإلبةةن .فةةاآلب يريةةد فةةداء البشةةر واإلبةةن يقبةةل

بسرور تمام البداء ف اه رادته أي اً وسلطانه (يو.)01:01
ألجلهــم أنقــدس أنــا ذاتــي= هنةةا المسةةيح يةةتكلم ا ةرصيو ا نتنةةا ،أقةةدم ذاتةةي وأكرسة ا ألكةةون ذبيحةةة مةةن أجةةل البشةةر

(يو )01 ،01:01والحظ أنه يقو أقدس ولم يقل قدست .فنحن محتاجون ل اا التقديو بوستمرار .وبنبو المب وم
قةةا السةةيد المسةةيح ينةةد تأسةةيو سةةر اإلف ارسةةتيا "هةةاا هةةو جسةةدي الةةاي يبةةا يةةنكم ..دمةةي الةةاي يسةةب يةةنكم"

(لو )11 ،04:11ف و دم مسبوك داصماً ،لال فابيحة اإلف ارستيا هي هي نبس ا ذبيحة الدليب.
وحان الوقت ليومل المسيح يمله وبمشيعته .وفي (يب )01:01نرى أنه ب اه المشيعة األزلية وبتطبيق ا وتنبيةاها
فةةي مةةلء الزمةةان نحةةن مقدسةةون (أف1 + : ،1:0تةةي .)4:0فةةاآلب أرسةةل بنةةه ليبتةةدي البشةةر ويقدس ة م وبطايتةةه
قدس م ألجلهم  .وتالمياه بطايت م له و تباي م وصاياه حتى الموت اما فيل هو يتقدسوا.

375

األناجيل – أنجيل يوحنا(اإلصحاح السابع عشر)

ليكونوا هم أيضا مقدسين في الحق= تقديو التالميةا يوةون بتط يةرهم داخليةاً ثةم تكريسة م خارجيةاً .ولكةن تقةديو
المسيح هو يمل خارجي يبارة ين تكريسه لااته وتقديم ا هلل ذبيحة حية مقدسة .والحظ أن التالميةا يةاجزين أن

يقدس ةوا ذوات ةةم بةةل هةةم محتةةاجين أن هللا يقدس ة م (يةةب .)01:01فتقةةديو التالميةةا هةةو يمةةل ل ةةي مةةن يمةةل هللا
نبسه ،وبابيحة المسيح لير المحدودة في التقديو من ناحية الزمان والموان .ولنالحظ رتباط هاه الدالة م ما
َّ
قدمه ل م المسيح منا دقاصق ،ذبيحة جسده ودمه المسبوك لتقديس م .فتقديو المسيح س َّةلمه لنةا فةي ذبيحتةه تسةليماً
أكالً و رباً .فلنطلب لندير مقدسين في الحق ،حق المسيح ،في ذبيحته وقيامتةه وحياتةه ولنجحةد اليةالم ونلتدةق
باهلل فنتقدس.

اآليات ( :)26-24في ا يطلب المسيح من أجل وحدة الكنيسة ال ا يبر الدهور .والمسيح هنةا ينتقةل مةن الوحةدة
بةةين التالميةةا لةةى وحةةدة الكنيسةةة ال ةةا .ومةةن الميرفةةة الميلنةةة للتالميةةا بح ةةوره لةةى الميرفةةة المسةةتيلنة بةةالرو

والممتدة يبر اليالم اله .وهاا هو يمل الرو القدس أن يوحةد المامنةون فةي ة ص المسةيح اأي ةاء فةي جسةد

واحةةد (أف + 01:1اةةو .)04:1واألدةةان فةةي ارمةةة واحةةدة (يةةو .)1 ،0:0:واألي ةةاء ت ةرتبع بالمسةةيح ال ةرأس

لتكون واحداً في المسيح .والوحدة التي بين المامنين تبترق ين أي وحدة أخرى في اليالم .فالحق هو محور هةاه
الوحةةدة ،والحةةب هةةو يدةةب ا .ومةةن (أف )1-0:1نب ةةم أن مدةةادر الوحةةدة هةةي اإليمةةان بةةاهلل الواحةةد والميموديةةة

الواحةدة والتنةاو مةن جسةد المسةيح الواحةد والمحبةة ووحدانيةةة القلةب .فةي ديةة ( " )00حبم ةم فةي سةم " وفةي ديةةة

(" )01قدس م في حق " ومن حبم م هللا وقدس م البد وأن م سيوونوا في وحدة وبال نشقاق وينيوو مجد المسيح
يلي م اما طلب من اآلب (دية  ):وهاا موضوع اآليات التالية.

ِ
ِ
آية (يو«24 "-:)24:12وَلس ُ أَسأَل ِم ْن أَج ِل ُ ِ
ين ُي ْؤ ِمُنو َن ِبي ِب َكالَ ِم ِه ْم" ،
َج ِل َّالذ َ
هؤالَء َفَق ْطَ ،ب ْل أَْيضا م ْن أ ْ
ْ
َ ْ
ْ ُ
الـذين يؤمنــون= فةي اةل زمةان واةةل موةان .بكالمهــم= هةاه قةد تب ةةم أنةه بوةالم التالميةةا وبوة ارزت م وبةأقوال م التةةي
سجلوها في األناجيل والرساصل وسبر الر يا ،يامن الناس بوالم م .والمسيح يطلب الوحدة لكل من يةامن فةي اةل

موان وال زمان .وقد يب م هاا أن من يامن سةيجاهر بويمانةه واالمةه يلنةاً وصةراحة .والةرأي األو هةو األرجةح.
الذين يؤمنون= ذاً الاين ال يامنون ال باية ل م في هةاه الدةالة ،والسةبب بسةيع أن المسةيح ال يجبةر أحةد أن
يةةامن بةةه .لكةةن يلينةةا نحةةن أن ندةةلي لكةةل النةةاس .فشةةباية المسةةيح هةةي ةةباية اباريةةة بدمةةه .فمةةن ال يةةامن ال

يسةةتبيد مةةن دم المسةةيح .لكةةن المسةةيح أرسةةل تالميةةاه يةةديون اليةةالم الةةه لإليمةةان ،ف ةةو يريةةد أن الجمية ي لدةةون،
ومن يامن يستبيد من هاه الشباية.

أســأل= ومةةاذا يطلةةب المسةةيح يةةن المةةامنين؟ فةةي اآليةةات اآلتيةةة يطلةةب أن يوون ةوا واحةةداً .هةةي وحةةدة فةةي البكةةر

وال ةةدف والمشةةاير بةةال نقسةةامات أو تحزبةةات ،فةةنحن جسةةد واحةةد ونحةةن مةةن لحمةةه ومةةن يمامةةه (أف+ 1-0:1

أف )01::و ذا ف من ةةا أن المس ةةيح وح ةةدنا ف ةةي جس ةةده وجيلن ةةا جس ةةد واح ةةد ،ف ةةاا المب ةةوم ه ةةو أق ةةوى م ةةن موض ةةوع
المشاير ف اه وحدة ايان.
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ِ
ِ
ِ
ِ 21
ِ
يـك ،لَِي ُكوُنـوا
اآلب ف َّ
ـي َوأََنـا ف َ
اآليات (يو "-:)27-21:12لَي ُكو َن اْل َجم ُ
يا َواحداَ ،ك َما أََّن َك أَْنـ َ أَُّي َهـا ُ
22
ِ
ِ
وِ ِ ِ
طي َت ِنـي ،لِي ُكوُنـوا و ِ
احـدا َك َمـا
َع َ
طْي ُت ُه ُم اْل َم ْج َد َّالـذي أ ْ
احدا فيَنا ،لُي ْؤ ِم َن اْل َعاَل ُم أََّن َك أَْر َسْل َتنيَ .وأََنا َنق ْد أ ْ
َع َ ْ
َ
َ
َ
27
ِ
ِ
ِ ِ
ين ِإَلى و ِ
وِ
احٌد .أََنا ِف ِ
َحَبْب َت ِني".
َحَبْب َت ُه ْم َك َما أ ْ
احدٍَ ،ولَِي ْعَل َم اْل َعاَل ُم أََّن َك أَْر َسْل َتنيَ ،وأ ْ
يه ْم َوأَْن َ ف َّي لَي ُكوُنوا ُم َك َّمل َ
َ
َ
*واضح من هاه اآليات أن هدف الرب هو الوحدة  .واون أن الرب يسوع يقو هاا الكالم قبل أن ي رج

ُه ْـم أَْيضـا
أََّنَنـا َن ْح ُـن

للدليب مبا رة  ،ف اا يد يلى أهميته  ،بل يينى أنه جاء ل اا ال دف .

*فاهلل خلق المالصكة أوال .

*ثم خلق هللا اإلنسان  .خلق ددم ثم أخا من ددم ضليا ويمل منه حواء  ،والحظ أن هللا لم ي لق حواء منبدلة

ين ددم بل هى جزء من ددم  .واألوالد هم من الي ما فيوون ددم وحواء وأوالدهم  ،بل وال بنى ددم هم من واحد

هو ددم  ،ذاً هم ددم  .وهاا هو فكر الوحدة  .واان الطبييى أن تسود المحبة بين أي اء الجسد الواحد .
ون

أمامنا هاه األيات -:

*"والكلمة اان يند هللا" (يو. )0 : 0

*"اإلبن الوحيد الاى هو فى ح ن اآلب هو خبَّر" (يو. )01 : 0
فى" (يو. )01 : 01
*"أنا فى اآلب واآلب َّ

*"أنا واآلب واحد" (يو. )01 : 01

*"كل  .به اان وب.يره لم يون  .مما اان" (يو. )0 : 0

*"الاى هو صورة هللا  ..بور ال خليقة  ..فونه فيه خلق الكل :ما فى السموات وما يلى األرب  ..وهو رأس
الجسد :الكنيسة .الاى هو البداءة ( "..كو. )01 – 0: : 0

*"بداءة خليقة هللا" (ر . )01 : 0

من ال ما سبق نب م ما يلى يلى قدر ضيف موانيات يقولنا البشرية  ،فنحن نتكلم ين أسرار ل ية ين

طبيية هللا ال.ير محدودة والالن اصية  ،وهى قطيا تسمو ين تدوراتنا  .وهللا فى محبته اشف لنا هاه األسرار ال
لنتبلسف ب ا بل لكى ندرك قدر محبته لنا وفكره من ناحيتنا  ،فمحبته تحدرنا  ،واأب يحت ننا  ،وحينما ضللنا

كاإلبن ال ا تجسد بنه ليأخانا فيه ويييدنا لى األح ان األبوية وييانقنا ويقبلنا  ،اما فيل األب م بنه
ال ا  ،واما ذهب الرايى ليييد ال روف ال ا .

اإلبن هو فى ح ن اآلب  ،هو فى اآلب  ،هو يقل وحومة وقوة هللا  ،ونحن انا فى يقل هللا منا األز  .فاهلل

لير زمنى وال يت.ير فكره  ،فال يمون أن يبدأ هللا فى التبكير فى خلقة البشر فى وقت ما  ،ولم نكن فى فكره قبل
هاا الزمن ألن فكر هللا ال يت.ير  ،وال يط أر فكر جديد يليه  .انا فى فكر هللا ومحل محبته منا األز  ،وسيمل

يحبنا لى األبد  ،وهاا مينى اآلية " ذ اان قد أحب خاصته...أحب م لى المنت ى" (يو.)0 : 00

محبة هللا لنا أزلية

محبة هللا لنا أبدية
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فاهلل خلقنا ألنه أحبنا أزليا  .ويقو الحويم فى سبر الحومة "ألن تحب جمي األكوان وال تمقت يعا مما صنيت

 ،فون لو أب .ت يعا لم تكونه" (ح . )1: : 00
*"أنا البداية والن اية" (ر . )1 : 0

*"الاى هو البداءة" (كو. )01 – 0: : 0

فةةنب م أنةةه فةةى الوقةةت الةةاى حةةدده هللا لبةةدء ال ليقةةة  ،وفةةى مةةلء الزمةةان خرجةةت البك ةرة التةةى اانةةت فةةى يقةةل هللا ،
واانةةت هةةاه البدايةةة  ،اإلبةةن اةةان هةةو البدايةةة  ،فبةةه اةةان اةةل ةة ، .وصةةار هةةو رأس ال ليقةةة " ،فيةةه خلةةق الكةةل" .

فنحن انا فيه فكرة  ،وهو فى ح ن اآلب  ،وبالتالى اانت ال ليقة ال ا مالصكة وبشر فى ح ن اآلب .
*"بول من ديى بوسمى ولمجدى خلقته وجبلته وصنيته" (

. )1 : 10

*هللا خلق اإلنسان ليمجده  ،وهاا حق  .ولكن هللا المحب للبشر والكامل الاى ال يحتاج ألحد ليمجده  ،هةو خلةق

المالصكة والبشر ليبرحوا أمامه بمجده  ،و نيواس مجد هللا يلي م يم ر مجةد هللا ومحبتةه  .فةاهلل حةين يقةو خلقةت
اإلنسان لمجدى  ،ف اا يشير ألن هللا خلق الكل مالصكة وبشر لييوسةوا مجةد هللا فيم ةر جمةا هللا ومجةد هللا فةي م

.

*ونجد أن أو دية فى الكتاب المقةدس اانةت "فةى البةدء خلةق هللا السةموات واألرب" ومةن هةاه اآليةة نب ةم أن هللا
ب لقته للسماصيين والبشر والطبيية الجميلة التى هيأها هللا لنحيا في ا اانت إلظ ار خيرية هللا وطبييةة هللا ويممةة

هللا وأنه له جبار قوى ومحب وجميل ،خلق يالم جميل وسموات جميلة  ،واةان المالصكةة والبشةر يحيةون فةى هةاا

المجد "أكةون مجةدا فةى وسةط ا" (زك . ): : 1وهةم االم اريةا ييوسةون هةاا المجةد وهةاا النةور فيم ةر للجمية مجةد

هللا ومحبتةةه وفرحةةه ب ليقتةةه البرحانةةة .وهةةاا مةةا قالةةه هللا أليةةوب "أيةةن انةةت حةةين أسسةةت األرب  ...أو مةةن وضة

حجر زاويت ا  ،يندما ترنمت اواكب الدةبح ميةا  ،وهتةف جمية بنةى هللا" (أى . )1 – 1 : 01ومةا قالةه هللا هنةا

يشر مينةى أن هللا خلةق الكةل لمجةده  ،فالمالصكةة اةانوا يشةاهدون أيمةا هللا فةى ال ليقةة فيبرحةون بيممةة ال ةالق

وي تبون ويسبحون هللا يلى أيما محبته ويلى قدرته  ،وهللا يبر بأنه ستطاع أن يجيةل خليقتةه تبةر  ،ف ةو قةد
خلق م ليبرحوا  .وهاا مينى سم جنة َي ِد ِن التى أسون هللا ددم في ا
جنة تينى موان جميل جدا يبر ددم بوجوده فيه .

تينى فر  .ف دف هللا من ال لق أن تبر خليقته .

َع ْد ْن
األب يفرح حين يرى نظرة الفرح فى عيون أوالده حين يأتى لهم بهدية ليسعدهم .

*التسبيح ليو فرضا بل هو تيبير ين حالة البر  ،وهاا اما رأينا المالصكة ت تف وترنم ذ رأت يمل هللا فى

ال ليقة  .ونحن فى السماء سنسبح هللا ذ نرى مجده وندرك يمم محبته وجماله .

*فال ليقة ال ا خرجت من اإلبن الاى به اان ال  .ف و خالق الكل  ،وهو رأس ال ليقة  ،وهو ااصن فى اآلب

وفى ح نه وبالتالى اانت ال ليقة ال ا مالصكة وبشر فى ح ن اآلب  .واان المبروب أن تكون صورة الوحةدة
هاه سببا أن تسود المحبة بين الكل  ،فالكل واحد فى اإلبن الكلمة  ،والكل محاط بمحبة اآلب .
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*وسةةقع بيةةض مةةن المالصكةةة وصةةاروا مالصكةةة سةةاقطين وهةةم الشةةياطين و نبدةةلوا يةةن هللا ذ "ال ةةراة للنةةور م ة

الملمة" (1كو . )01 : 1وظل المالصكة القديسين فى ح ن هللا بينما فقد المالصكة الساقطين صورة المجد والنور
 ، 01حةةز )11واةةان ال أمةةل فةةى رجةةوع الشةةيطان وتوبتةةه ذ أن طبييةةة المالصكةةة
التةةى خلق ةةم هللا يلي ةةا ( ارجة
ليو في ا تردد وبالتالى ال توبة  ،فالشيطان أخا ق ارره فى س
تحد هلل ولن ي.ير ق ارره .
*وسقع اإلنسان ب.واية الحية (الشيطان) و نبدل ين هللا  .وهو أي ا فقد صورة المجد والنورانية ذ اةان م لوقةا

يلى صورة هللا  .ولكن اان اإلنسان بسبب ضيف طبييته قابال للتوبة والندم يلى خطيته  ،ول ةاا تجسةد المسةيح

ل يبديه وي لده  .وبالسقوط واإلنبدا ين هللا ضايت وتشوهت صورة الوحدة والمحبة ودخل لإلنسان اإلنشةقاق
والكراهية  ،وقام األخ يلى أخيه وقتله .
*وما حد

قدد هللا .

لإلنسان لم يون فةى قدةد هللا الةاى خلةق اإلنسةان ليبةر وييوةو مجةد هللا  ،ولكةن ال يموةن أن يبشةل

ةى
*وبالتجسد تحد المسيح بجسده م اإلنسان ليييةده ثانيةة لةى ح ةن اآلب  ،ول ةاا يطلةب المسةيح منةا " ثبتةوا ف َّ
وأنةةا فةةيوم" (يةةو . )1 : 0:وهةةاا ال بةةات يوةةون بال بةةات فةةى المحبةةة ( ارج ة تبسةةير يةةو . )4 : 0:ومةةن ي بةةت فةةى
المسيح ييود لى ح ن اآلب  ،ويستييد الدورة النورانية والمجد فيتحقق فيه قدد هللا .

*المسةةيح اإلبةةن جيةةل مةةن انيسةةته جسةةده  ،وهةةو رأس هةةاا الجسةةد  ،واةةل مةةن يةةامن ويحيةةا تاصبةةا ثابتةةا فةةى المسةةيح

يدبح ي وا فى “جسد المسيح من لحمه ومن يمامه” (أف . )01 : :وصةار المسةيح أرسةا للكنيسةة والمالصكةة

"ليجم ال  .فى المسيح  ،ما فى السموات وما يلى األرب فى ذاك" (أف. )01 : 0

*والمسةةيح اإلبةةن الةةاى هةةو فةةى ح ةةن اآلب الةةاى جيةةل انيسةةته جسةةدا واحةةدا هةةو أرسةةه  ،وألن اإلنسةةان لةةه جسةةد
ورو ا ةةان يل ةةى اإلب ةةن أن يأخ ةةا جس ةةدا ليتح ةةد بالطبيي ةةة البشة ةرية الجس ةةدية  .وأي ةةا ه ةةو رأس الس ةةماصيين  ،وألن

السماصيين هم أروا بال أجساد ف م أصال اانوا متحدين بال نبدا  .وصةار يحمةل الكةل فيةه لةى ح ةن اآلب

 ،اما أراد هللا منا البدء .

*وب اا صار هللا يتمجد بوظ ار مجده يلى المالصكة والبشر القديسين فى السماء .

*وأي ةةا صةةار هللا القةةدوس الةةاى ال يقبةةل ال طيةةة والشةةر ،يتمجةةد بوظ ةةار يدلةةه فةةى خ ةةاع الشةةياطين والبشةةر

األ رار  ،و نبدال م ينه فى الملمة ال ارجية فى الدينونة  ،وهم ختاروا بينادهم طريق اإلنبدا .

*وتدمم الكناصو لشر هاا المينى  ،فالشيب يجتم فى صحن الكنيسة يدلون  ،والةرو القةدس يمألهةم (وهةاا

المينةةى تجةةده فةةى المزمةةور  ، )000والةةرو القةةدس يحةةو القةرابين لةةى جسةةد ودم المسةةيح  ،وي بتنةةا فةةى المسةةيح .
والمسةةيح يحملنةةا لةةى ح ةةن اآلب (الجةةزء الةةداصرى المواجةةه للمةةابح الموضةةوع يليةةه الجسةةد والةةدم] يسةةمى ح ةةن

اآلب) .

*يمل المسيح اإلبن البداصى بتجسده أياد الدورة التى أرادها هللا منا البدء  .فياد البشر ال ابتين فيةه لةى ح ةن

اآلب ويمج ةةدوه "بو ةةل م ةةن دي ةةى بوس ةةمى ولمج ةةدى خلقت ةةه وجبلت ةةه وص ةةنيته" (

 ، )1 : 10فقد ةةد هللا ال يبش ةةل

ويةةادت الدةةورة التةةى أرادهةةا هللا  ،لةةال فالمسةةيح هةةو الن ايةةة وهةةو البدايةةة "أنةةا البدايةةة والن ايةةة" (ر  . )1 : 0هةةو
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البداية ألن منه بدأت ال ليقة ت رج لى الوجود فى الزمن المحدد ولمجد هللا  ،وهةو الن ايةة ألنةه هةو أيةاد الدةورة

التةةى أرادهةةا هللا منةةا البةةدء  ،وهةةى أن ال ليقةةة تمجةةد هللا وتكةةون ال ليقةةة فةةى وحةةدة ومحبةةة يلةةى صةةورة خالق ةةا "هللا
محبة" وهاا هو قدد هللا  ،وهاا ما أتى المسيح متجسدا ليتممه.

*هللا أراد أن تكون ال ليقة فى وحدة فى اإلبن  ،واإلبن فى اآلب  ،فيوةون الكةل فةى اآلب .وهوةاا اانةت البدايةة .
والمسيح المتجسد أياد هاه الدورة وهاه هةى الن ايةة التةى تحقةق قدةد هللا  .وهةاه الدةورة سةتبقى لةى األبةد وبةال

ن اية .

*أما فترة اإلنبدا ين هللا فيقو ينةه هللا "لحيمةة تراتة وبمةراجم أبديةة سةأجمي " (

 .)1 : :1فم مةا اانةت

البت ةرة منةةا سةةقوط ددم حتةةى مجةة .المسةةيح ف ةةى لحيمةةة  ،ألن وضةةينا ال ابةةت فةةى المسةةيح هةةو مسةةتمر لةةى مةةا ال

ن اية .

*"اإلبن الوحيد الاى هةو فةى ح ةن اآلب هةو خبَّةر" (يةو . )01 : 0المةة ح ةن تةأتى بمينةى "خلةيق"  ،وال لةيق
هةةو جةةزء مةةن البحةةر داخةةل األرب  ،واألرب تحيطةةه مةةن اةةل جانةةب مةةا يةةدا فتحةةة متدةةلة بةةالبحر  .وهةةاا يشةةير

لمينى أن اإلبن فى اآلب  .واإلبن خرج من يند اآلب ليتجسد ويدخل لى اليالم "خرجت مةن ينةد اآلب" (يةو01

 ، )11 :ليدخل لى اليالم متجسدا "وأي ا متى أدخل البوةر لةى اليةالم" (يةب ، )1 : 0وليتحةد باإلنسةان ويييةده
لى ح ن اآلب  ،فيدير اإلنسان فى اإلبن وفى اآلب  ،فاإلبن فى اآلب .
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الملخص

أزليا  ..........اإلبن فى ح ن اآلب .....أنا هو األول واآلخر .

اإلبن يخلق المالئكة لمجد هللا .أنا هو البداية .المالصكة فى اإلبن واإلبن فى اآلب.
جزء من المالصكة يتمرد وينبدلوا ين هللا  ....من نبدل صاروا الشياطين .
ذهبوا للظلمة الخارجية

اإلبن يخلق آدم وحواء لمجد هللا  ...ددم وحواء فى اإلبن واإلبن فى اآلب .
آدم وحواء فى اإلبن وفى اآلب

آدم وحواء يسقطان فيموتا ...ال راة للنور م الملمة

ددم وحواء ينبدالن ين هللا
اإلبن يتحد بالبشر  .......التجسد
من يامن وي بت فى المسيح
ي بت فى المسيح اإلبن للن اية

يذهب إلى المجد

من ال يامن  +من دمن ثم رتد للشر
ينبدل ين المسيح اإلبن
فى المجا الاانى

يذهب إلى الظلمة الخارجية

فى اإلبن وفى ح ن اآلب م المالصكة

م الشياطين

أنا هو النهاية  ...نقصد هللا األ زلى يتحقق  ،المالصكة واألبرار يتمجد هللا في م بأن يوونوا ميه فى المجد .
والشياطين واأل رار يتمجد هللا في م بوظ ار قداسته فى رفض الشر .
ماذا طلب السيد المسيح من اآلب حتى اآلن ليطلب الوحدة في اآليات التالية؟
(دية -:)0أن يندره اآلب في ميراة الدليب ليتم البداء.

(دية -:)1البداء اان ليوون لنا حياة أبدية ،أتى المسيح لييط ا لنا.
(دية :)0من حدل يلى الحياة األبدية تتبتح حواسه الروحية فييرف هللا.

(ديةةة -:): ،1المسةةيح يطلةةب أن يتمجةةد بالجسةةد بةةنبو مجةةد الهوتةةه األزلةةي .وهةةاا الطلةةب هةةو لحسةةاب البشةةر امةةا
نب م من دية ( )11ولكن ايف يتم هاا؟ هاا سنراه فيما يلي:
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(دية -:)1لكل من ينبا وصايا هللا سييرف المسيح ،والمسيح يجيلةه جةزءاً مةن جسةد الكنيسةة .والكنيسةة هةي جسةد
المسيح.

(دية-:)1 ،1هاا لمن يامن بالمسيح (وهم التالميا الاين دمنوا بالمسيح حتى اآلن).

(دية -:)4باية المسيح هي لمن دمن .فشباية المسيح يستبيد ب ا من دمن فقع.
(ديةةة -:)01المسةةيح يجم ة انيسةةته فةةي جسةةده ليقةةدم بونيسةةته ال

ةةوع لةة.ب ،الدةةورة التةةي يبةةر ب ةةا اآلب وهةةي

المحب ة ةةة .اآلب يب ة ةةيض بمحبت ة ةةه ف ة ةةي ص ة ةةورة يطاي ة ةةا وبرا ة ةةات .والكنيس ة ةةة تم ة ةةر محبت ة ةةا ف ة ةةي خ ة ةةوي ا ل ة ةة.ب

(0كو.)11:0:

(ديات-:)00-00هناك حماية ل ية لمن ينتمي لى جسد المسيح فاآلب يقدس واإلبن يقةدس .ولكةن دون جبةار،
لكن من يرفض ف و بن لل الك .وما يبر المسيح خال

هناك حماية ل ية ل م في هاا اليالم.

نبوس المامنين ،بل هاا يبر المةامنين أن ييرفةوا أن

(ديات -:)01-01اما أب.ض اليالم المسيح سيب.ض انيسته .ولكن الحظ فالمسيح قبل أن ي برنا ب .ب اليالم
يلينا أخبرنا بالحماية اإلل ية لكنيسته (ديات )00-00والمسيح يولمنا في هاه اآليات يةن الدةليب قبةل أن يةتكلم
ين المجد الاي لنا ،فالدليب مجد يلى األرب وطريق المجد الميلن في السماء.

(ديةةة -:)01اآلب يقةةدس المةةامنين ليييشةوا فةةي الحةةق ويشة دوا للحةةق وسةةع اليةةالم الةةاي يب .ة م ،والشة ادة للحةةق
تجيل م نو اًر لليالم ،في تدي اليالم ويامن بالمسيح.

(ديةةة -:)01هةةاا هةةو دور الكنيسةةة ،أن تكمةةل يمةةل المسةةيح فتكةةون نةةو اًر لليةةالم وملحةاً لةةألرب ،تشة د للحةةق وسةةع
اليالم الباطل .فاهلل يريد أن اليالم اله ي لص (0تي )1:1ولقد ل ص بولو الرسو ما سبق فقا  ...نحن عملـه
( كانوا لك)(وأعطيتهم لي)= مخلونقين في المسيح يسوع .....ألعمال صالحة (=أرسلتهم للعالم) (أف)14:2

(دية -:)04المسيح يشج الكنيسة وهو ي برها ب ةاه األخبةار بأنةه هةو نبسةه سةيموت اابيحةة يةن اليةالم أنقـدس
أنا ذاتي .وهو بدم صليبه سيقدس انيسته طوا األيام ليوون يبه مقدساً في الحق.

(دية -:)11ال من يامن يستبيد بشباية المسيح الكبارية.

(ديات -:)10-10هنا نرى طلب المسيح أن نكون واحداً ف و اما رأينا ُي َكون انيسةته أي جسةده مةن أي ةاء هةي
ال منا جزء من جسده ،وال بات فيه سيوون بالمحبة ،فمن ي بةت فةي محبتةه
نحن .والوحدة بيننا ستكون بأن يوون ٌ
سي بت فيه "كما أحبني اآلب اال أحببتكم أنا ،ثبتوا في محبتي" (يو.)4:0:
في وأنا فيك.
كما أحبني اآلب كما أنك أن أيها اآلب َّ
في وأنا فيوم (يو)11:01
ليكونوا هم أيضا واحدا فينا= أنا في أبي وأنتم َّ
أنا في أبي هي وحدة الهوتية بين اآلب واإلبن.

في صرتم جزءاً من جسدي هاالء قا ين م "الاين أيطيتني"
أنتم َّ
أنا فيوم صارت فينا حياة المسيح.
فنحن نتحد بالمسيح بالجسد فندير واحداً فيه ولنا حياته.
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وألن اإلبن يتحد ناسوته بالهوته قا الرسةو "حةل فيةه اةل مةلء الالهةوت" (كةو )4:1وألننةا تحةدنا بةاإلبن "صةرنا

مملوصين فيه" (كو.)01:1

مملوصين ب اًر وقداسة وبراات روحية ومادية (خبزنا ابافنا) ومحبة وسلطان يلى ال طية و بلةيو  .ولنةا حيةاة أبديةة
فى فر أبدى نأخا يربونه اآلن ولنا مجد أبدى ..وهاه قا ين ةا القةديو يوحنةا "أمةا ةراتنا نحةن ف ةي مة اآلب

وم بنه يسوع" (0يو )0:0لقد حملنا المسيح لى ح ن أبيه بيد أن وحدنا فيه.

وقيل ين اإلبن أنه في "ح ن أبيه" (يو )01:0تيبي اًر ين الوحدة .والوحدة م اآلب هي الدخو في راة حةب

ميه ،يبيض يلينا بمحبته ونيمته ونحن يالناً ين محبتنا ن

الرسو بقوله "حينعا اإلبن نبسةه أي ةاً سي

ة لةه ،وهةاه هةي الدةورة التةي يبةر ين ةا بةولو

ة " (0كةو )11:0:ف ةو رأس الكنيسةة أتةى بونيسةته خاضةية ألبيةه.

َو َّح َدها اما يريد اآلب وصيرها خاضية له اما يريد أي اً.
حل في جسةدي اةل مةلء الالهةوت .وب ةاه القةوة الالهوتيةة التةي فةي
أنا فيهم= أيطيت م حياتي وأن في فقد َّ
جسدي أحبم م في وحدة ،اونيسة واحدة ل ا مجد أبدي.

(دية -:)11هاه الكنيسة ستكون حيث مسيح ا في مجده.

(دية :)11-1:اليالم بسبب خطيته نبدل ين اآلب البار ولم ييد يراه وال يرى مجده ،والمسيح أتى ليبرر اليةالم
فيي ةةود لميرف ةةة اآلب ور ي ةةة اآلب ومج ةةد الس ةةماء .وه ةةاا ل ةةن يو ةةون ال بالح ةةب ال ةةاي ه ةةو طبيي ةةة هللا .وه ةةاا المج ةةد

للكنيسة أبدي أكون أنا فـيهم فالمسةيح لةن ييةود يمةوت (رو .)4:1وبالتةالي انيسةته التةي تحيةا بحياتةه لةن تمةوت
لألبد.

المسيح يطلب الوحدة بيد أن سبق وأيلن أن م دمنةوا بةه ثةم طلةب أن يحبم ةم اآلب فةي سةمه القةدوس فةي اليةالم.

وطلةةب بيةةد ذل ة أن يقدس ة م فةةي الحةةق .واآلن يطلةةب أن يبل .ةوا الوحةةدة .فمةةن يةةامن تكةةون ال طةةوة التاليةةة لةةه أن

ظ في سم اآلب ياهل للتقديو في الحق .ومةن يتقةدس فةي الحةق ياهةل
يحبمه اآلب في سمه القدوس .ومن ُي ِحَب ِ
للوحةةدة .ونالحةةظ أنةةه بال طيةةة تبتتةةت الوحةةدة بةةين اإلنسةةان ،وفقةةد وحدانيتةةه التةةي اةةان يتةراءى ب ةةا فةةي ح ةرة هللا.
واآلن المسةةيح يطلةةب لتيةةود لكنيسةةته صةةورة الوحةةدة (أف .)00-00:1هللا خلةةق اإلنسةةان فةةي وحةةدة فالبش ةرية ال ةةا

جسد واحد هو جسد ددم .واان المبروب أن تكون في وحةدة؟ وحةدة محبةة الجسةد الواحةد .ولكةن بال طيةة تبةددت
الوحدة وقام قايين وقتل أخاه هابيل .وجاء المسيح ليييد هاه الوحدة .والحظ أن ديات الوحدة هاه هي دخر المات
يقول ا المسيح قبل صلبه ،والمينى ..أنا أتيت ألجل هاا ،ألييد الوحدة المبقودة .الوحدانية التي هي هدف ال لقة

والمحبة هلل وللناس .وهاا ما تحقق في الكنيسة األولى (أع .)01:1 + 11:1وهاا يوون بسبب الرو القدس الاي

يسةةوب المحبةةة فةةي قلوبنةةا (رو ):::محبةةة هللا والنةةاس .أمةةا اةةل حةةب خةةارج المسةةيح ف ةةو نبيةةي أو ة واني .ولكةةن

الحب في المسيح ف و با يلى ول حب المسيح لنا .وهاه الوحدة درجة أيلى من اإليمان .فالمسيح يطلب ين
التالميا ،الاي سبق وأيلن يقينية يمان م ،وهي وحدة يلى صورة وحدة اآلب واإلبن ،وحدة بالحب .وبالتأمل فةي

(أف )00-00:1نرى أن الرسو بولو يتكلم ين الكنيسة جسد المسيح  ،وال واحد من أي اء الكنيسة الواحدة
صار ي وا فى جسد المسيح الواحد ،ولكةل ي ةو مواهبةه ،فيتكامةل الجمية وتبلة الكنيسةة اوةل فةي الن ايةة لةى
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صورة المسيح الكاملة التي ُي َيبر ين ا بولو الرسو هواا " لى قياس قامة ملء المسيح" (أف )00:1ولكن يلينةا
أن نجت د في سبيل ذل (أف.):-0:1
الكنيسة عروس المسيح هى كنيسة واحدة وحيدة مقدسة جامعة رسولية .

تبةةدأ هةةاه اآليةةات بطلةةب الةةرب ليكــون الجميــا واحــدا ف ةةاا مةةا أراده اآلب منةةا البةةدء حةةين خلةةق ددم واحةةد  ،وهةةاه

فى وأنا فيك  ،واآلن ما هةو
الوحدة تكون بالحب يلى نبو نمع الوحدة بين اآلب واإلبن كما أنك أن أيها اآلب َّ
ال دف الن اصى ليكونوا هم أيضا واحدا فينا وهاا اان هدف هللا وقدد هللا منا البدء .

و تحادنا بالمسيح هو الطريق للوحدة بيننا وبين بي نا ثم هو الطريق للوحدة م اآلب .والحظ أن الطريةق لنكةون

واحةةداً فةةي هللا ،أن ةه يسةةبق هةةاا وحةةدتنا .والطريةةق لوحةةدتنا أن ن بةةت فةةي المسةةيح ف باتنةةا فةةى المسةةيح يمألنةةا بةةالرو

القدس الاى يسوب محبة هللا فينا ومن ثماره المحبة  ،ذاً من يجاهد فةى سةبيل هةاه المحبةة ييينةه الةرو وييطي ةا

لةةه فيةةزداد ثباتةةه فةةى اإلبةةن  ،فلةةن ي بةةت فةةى اإلبةةن ال مةةن لةةه محبةةة لإلخةةوة  ،واةةل مةةن لةةه محبةةة هلل ولإلخةةوة ي بتةوا
كل م اأي اء فى جسد المسيح  ،والمسيح اإلبن هو فى اآلب وب اا يتحقق طلب المسيح

ليكونوا واحدا فينا=

فةال يدةلح أن نكةون واحةداً فقةةع ،بةل الم ةم أن نكةون واحةةداً فةي المسةيح وفةي اآلب .ف نةةاك مةن تحةدوا فةي الشةةر.
ولكن من الاي يتحد بالمسيح سوى من أحب خوته بل وأيداصه ،فمن يجاهد ليحب خوته ي بةت فةي المسةيح وهةاا
يبدأ بالميمودية .وبلوغ الكنيسة حالة الوحدة في ذات ةا ياهل ةا لإلتحةاد بالمسةيح وبةاآلب ،لةال بةدأت طلبةة المسةيح

بأن يوون الجمي واحداً ايطية من يند اآلب ي ب ا للكنيسة بسوب مواهب الرو في أي اص ا .وهاا لمةن يجاهةد

أن يحب خوته .وبيد هاا ياهلوا أن يوونوا واحداً في اإلبن واآلب .فالمسيح وحدنا فيه بالرو القدس بالميمودية.
ولكن من يجاهد ليحيا في محبة م اآلخرين ي بت في المسةيح .واةل مةن يبيةل هةاا يحيةا فةي وحةدة .ويةن طريةق

وحدتنا م المسيح أي اً نتحد م اآلب .والمسيح بروحةه القةدوس يوحةد م ةل هةاالء ويجيل ةم واحةداً .فالجمايةة ال
تتحد ال بالوجود في اآلب واإلبن .وهاه الوحدة وهاه المحبة هي التي تاثر في اليالم ذ يرى اليالم هاه المحبة

ليؤمن العالم أنك أرسلتني.

في وأنا فيـك ..المقدةود هةو المشةاب ة ولةيو المسةاواة .فالمسةيح ي ة الوحةدة بينةه وبةين
كما أنك أن أيها اآلب َّ
اآلب انمةةوذج ليوةةون لنةةا الوحةةدة فةةي المحبةةة ،فةةاآلب واحةةد م ة االبةةن بالمحبةةة  .وهةةاه اليبةةارة "أنةةت ف ة َّي وأنةةا في ة "
تشير لكيان واحد ذاتي ،فاآلب اله لإلبن واإلبن اله ل.ب .واةل مةا ألحةدهم هةو ل.خةر "كةل مةا هةو لةي ف ةو لة

وما هو ل ف و لةي" ومةن اآليتةين نب ةم طبييةة الوحةدة بةين اآلب واإلبةن .وايةف ينطبةق هةاا يلينةا؟  ..مةن سةأل

فأيطه ذاً هي محبة باذلة(مت + 11::أع.)01:1 ، 11-11:1
و تحادنةا ميةاً ال يل.ةي

دةياتنا بةل امةا البرقةة الموسةيقية تدةدر لحنةاً واحةداً .وهوةاا لألقةانيم ال الثةة فلكةل أقنةةوم

يمله .ونحن لكل منا دوره في الكنيسة ونتكامل مياً.
و ذا ف منا أن المطلةوب أن يوةون اةل واحةد ال لنبسةه بةل ل.خةرين نةأتي لمب ةوم المحبةة التةي يجةب أن تكةون بيننةا
والتي هي صورة للمحبة الكاصنة بين اآلب واإلبن والتي هي صبة جوهرية من صميم طبيية هللا فاهلل محبةة .وهةاه
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المحبة من اإلبن ل.ب ظ رت في طايته حتى الدليب وراج (يو)11 ،11:01 + 4:0: + 0::0 + 00:01

لنةةرى حةةب اآلب لإلبةةن واإلبةةن لةة.ب .وهةةاا الحةةب الةةاي بةةين اآلب واإلبةةن نسةةوب ايطيةةة يلةةى البشةةر (رو.):::
وهاه المحبة فاصقة للطبيية البشرية وب ا يموننا أن نحب أيداصنا ،بل نقدم أنبسنا ذباصح ين المسةيح ويةن اآلخةرين

(يو0 + 01:0:يو0 + 01:0يو .)1 ،1:1وهاه المحبة دليل وحدتنا م هللا وح ةور هللا فةي رو اإلنسةان وقلبةه
وهي يالن ين اإليمان القوي البيا  .ومن ي بت في المحبةة ي بةت فةي هللا ،وهللا فيةه (0يةو .)01:1والمحبةة هةي
هبةةة يميمةةة مجانيةةة ولكننةةا نأخةةاها لنيطي ةةا  .ويطا هةةا هةةو بةةا الةةنبو و نكارهةةا حتةةى المةةوت .ومةةن ال يتشةةج

وييطي تسحب منةه ويدةبح بةال محبةة  ،لريبةاً يةن صةليب المسةيح (0يةو .)01:0ذاً فالوحةدة التةي وهةب لنةا هللا
أن نبل .ةةا ف ةةي المس ةةيح ف ةةي هللا يج ةةب أن تك ةةون ض ةةحيت ا األن ةةا و ذا مات ةةت األن ةةا فس ةةأحب أي ةةداصي (ل ةةل+ 11:1

أع .)11:11لكن لنب م أن وحدانية اآلب واإلبن هي وحدانية تساوي في الجوهر .فل ما وحدة ايةان وجةوهر وذات

وا ارمةةة وطبييةةة .أمةةا وحةةدانيتي مة هللا ف ةةي ةة .موتسةةب برحمةةة هللا ونيمتةةه .ولةةيو للتسةةاوي .هةةو يومةةل يجةةزي
ونقدةةي .وفةةي هةةاه الوحةةدة ييطينةةي حياتةةه فةةأقو "لةةي الحيةةاة هةةي المسةةيح" (فةةي + 10:0لةةل )11:1وييطينةةي

موانياتةةه فةةأقو "أسةةتطي اةةل ةة .فةةي المسةةيح الةةاي يقةةويني" (فةةي )00:1وأيطيةةه حيةةاتي واةةل مةةا لةةي قةةاصالً "أنةةا

لحبيبي وحبيبي لي" (نش.)0:1

ةي وأنةةت فةةي م ألن حلةةو اآلب فةةي المسةةيح ي تلةةف يةةن حلولةةه فةةي
ـي= لةةم يقةةل المسةةيح أنةةت فة َّ
أنــا فــيهم وأن ـ فـ َّ
المامنين .ولم يقل المسيح هم في وأنا في ألن ثبوت المسيح في اآلب لير ثبوت المامنين فيةه (بةنبو المب ةوم
نب م قو المسيح أبي وأبيوم و ل ةي و ل وةم"  )01:11وبةنبو الطريقةة نب ةم أنةا قةد أيطيةت م المجةد الةاي أيطيتنةي

ف اه ال تيني المساواة بيننا وبينه ف و بن ل.ب بطبييته وله ال المجد الاي ل.ب ،أما نحن فدرنا أبناء بالتبني
وتنيوو صورة مجده يلينةا .والوحةدة بةين اآلب واإلبةن قاصمةة يلةى أسةاس التسةاوي بين مةا ف ةم واحةد فةي الجةوهر.

أما اإلنسان فكل واحد م تلف يةن اآلخةر ،واةل البشةر هةم ال ة .أمةام هللا .ولكةن وحةدتنا مة هللا تينةي نسةواب
قوته فينا ليييد تشويلنا لندير يلى صورته ،وتيمل هاه القوة فينا فتل.ي يداواتنا و نقسةاماتنا ونتقةدس ،ويبةدأ نةور

ميرفةةة المسةةيح ينسةةاب داخلنةةا فتسةةتيلن لنةةا الوحةةدة الكاصنةةة فةةي المسةةيح واآلب بقةةوة تةةدخلنا فةةي اإلحسةةاس والوجةةود
البيلي في ح رة اآلب واإلبن .وهواا نتحد بسةبب الةرو الواحةد الةاي نسةتقي منةه (0كةو )00:01والجسةد الواحةد

الاي ن.تاي يليه (0كو.)01 ،01:01

واإلتحاد م هللا هو تحةاد اةل القةوة والقداسةة والحةق بالال ة ،.باإلنسةان الميةت ،ليقةدس ويحيةي هةاا الماصةت .امةا

تقو ثياطواية الجمية "أخا الاي لنا وأيطانا الاي له " ..هو تحاد لت.طية النقص واليجةز مةن ملعةه (كةو،4:1

.)01

وحلو ال ملء الالهوت في المسيح جسدياً تيني أن اإلبن َقِبل التجسد هةو هللا ،وأنةه أي اإلبةن بالتجسةد اةان لةه
مةةلء الالهةةوت .ومةةلء الالهةةوت جسةةدياً يينةةي أن اإلبةةن صةةار جسةةداً منمةةو اًر ملموسةاً لنيةةرف هللا ونسةةميه وندراةةه

(0ي ةةو .)0-0:0فم ةةلء الاله ةةوت جس ةةدياً ه ةةو م ةةلء هللا ح ةةل ف ةةي جس ةةد المس ةةيح وه ةةاا جيل ةةه ف ةةي متن ةةاو أخ ةةانا

(يو .)01:0نأخا من ملعه ال حتياجاتنا من القداسة والحياة األبدية .ونأخا وداية ونور وحق وخبز حقيقي وماء
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ةي" .ف ةةاا تحةةاد ليةةر منبدةةم .بةةل صةةار لنةةا فكةةر المسةةيح
حيةةاة ..وهةةاا مةةا ينةةاه المسةةيح بقولةةه "أنةةا فةةي م ..وأنةةت فة َّ
(0كو .)01:1 + 01:0أنا فيهم= حياتي في م .أن في= أنا في اآلب واآلب في فأنا واآلب واحد.

أنا فيهم=

مجد وحياة

حل فيه كل ملء

الالهوت =

نقداسة ومحبة

أن في

المسيح
بالجسد

اإلنسان
بمحدوديته

التجسد
الوحدة بين المسيح وبين اإلنسان

لقد وض المسيح بدليبه أسو اإلتحاد المقدس .ن وحدة اآلب م المسيح تقوم يلى التساوي الياً وفي ال .

 .هي وحدة ذات وارامة ومجد واما مطلةق ،وحةدة طبييةة جوهريةة ،أمةا الوحةدة التةي لنةا فةي المسةيح ف ةي وحةدة
نيمة ورحمة وتب ل وهبة يأخاها من يامن ويحبظ االمه.

ليكونـوا واحـدا= بيمةل المسةيح واآلب والةرو القةدس يدةير المةامنين واحةداً .لكةن المةامنين وحةدهم ال يموةن م أن
مكملين إلى واحد= هنا رتقاء وسمو بالوحدة التي يطلب ا لنا المسيح ،ف ي وحدة أوالً بيننا ثم هي
يتحدوا .ليكونوا َّ

بينن ةةا وبين ةةه وب ةةين اآلب  ،وأخية ة اًر تكميل ةةا ل ةةى الكم ةةا أي ند ةةير ممل ةةوصين في ةةه (ي ةةو + 01 ،01:0ا ةةو+ 01:1

أف.)11-01:0

أنــا نقــد أعطيــتهم المجــد الــذي أعطيتنــي ليكون ـوا واحــدا= هةةو مجةةد نا ةة .يةةن حيةةاة المسةةيح فينةةا و تحةةاد جسةةده
بجسةدنا ..المسةةيح فةةيوم رجةةاء المجةد (يةةب + 01:1اةةو .)11:0وهةةاا مةةا ييطينةا البنةةوة هلل بالمسةةيح ،وندةةير النةةا

واحداً .وهو مجد حلو الرو القدس فينا يوزع يلى ال واحد مواهبه .والمجد الةاي نأخةاه اآلن هةو يربةون المجةد
اليتيةةد أن يس ةتيلن فينةةا (رو .)01:1حلةةو هللا فينةةا هةةو المجةةد ولكنةةه اآلن ليةةر مرصةةي .أمةةا فةةي السةةماء فسةةيوون
مرصياً .هاا المجد أيطاه اآلب لإلبن في الجسد .وهاا المجد الاى صار لإلبن بالجسةد يوةون لنةا بوتحادنةا بةه .هةاا
المجد الاى لنا لير مرصى اآلن  ،أما في السماء فسيوون هاا المجةد ظةاه اًر فنكةون م لةه (0يةو )1:0نحةن سةيوون
لنا جسةد ممجةد  ،ولكةن هةاا سةيوون نيوةاس مجةد المسةيح يلينةا ،فةنحن لةيو لنةا طبييةة المجةد  ،بةل ألننةا سةنرى

المسيح اما هو فينيوو مجده يلينا ،وال حسب درجته "فون نجم يمتاز ين نجم فى السةماء" (0كةو.)10 : 0:

يموماً من يدير يلى صورة المسيح يلى األرب (لل )04:1يدير م له في السماء (0يةو .)1:0المجةد الةاي

386

األناجيل – أنجيل يوحنا(اإلصحاح السابع عشر)

أيطاه المسيح لنا هو سبب وحدة الكنيسة .وذل ألن الشقاق واإلنقسامات بين الناس سبب ا صةراي م يلةى أمجةاد

هةاا اليةالم الباطةل أي األمجةاد الوهميةة .لكةن مةن يدةدق أن المسةيح أيطةاه اةل هةاا المجةد سةيبي ال.لة .الياديةةة
(أمجةةاد اليةةالم) أي تدةةير ينةةده بةةال قيمةةة ،ذ قةةد حدةةل يلةةى اللالةةاة ا يةرة الة من (أمجةةاد السةةماء) التةةي سيحدةةل
يلي ا بل حدةل يلي ةا بوتحةاده بالمسةيح .ومةن حدةل يلةى هةاا المجةد الةاي نحةن فيةه اآلن وسةوف يسةتيلن فينةا

(رو )01:1لن يتدارع يلى أمجاد هاا اليالم .والةرو القةدس الةاي فيةه سةييطيه محبةة لكةل النةاس حتةى أيداصةه.
وبالمحبة نتحد مياً بل نتحد م هللا ،فاهلل طبييته المحبة ،ومن هو مملوء محبة يستطي أن يتحد باهلل فاهلل محبة.
و تحاد اآلب واإلبن هو بالمحبةة وقةد تةم التيبيةر يةن هةاا اإلتحةاد بتسةمية اآلب بالمحةب وتسةمية اإلبةن بةالمحبوب

(أف )1:0وال ةةرو القةةةدس هة ةةو رو المحبةةةة ف ةةالرو القةةةدس ينقة ةةل ح ةةب هللا اآلب المح ةةب لة ةةى اإلبةةةن المحبةةةوب.
وبوتحادنا باإلبن بالمحبة تنتقل محبة اآلب أي اً لينا أي ن بت فيه (رو.): : :

اآليةةة ( )11نجةةد في ةةا الةةرب يقنينةةا بةةأن نحتقةةر اليةةالم ذ لنةةا هةةاا المجةةد الةةاى َيية ِةدنا بةةه السةةيد فنتحةةد .أمةةا فةةي ديةةة
( )00نجد قوة تحبظ هاه الوحدة .ولنالحظ أن نتقا محبة اآلب لنا هو راتنا ووحدتنا م اآلب.

المجد الذي أعطيتني= المسيح بالهوته ال يقو هاا ف و له المجةد منةا األز  .ولكةن هةاه تينةي المجةد الةاي نالةه
بجسةةده لحسةةاب اإلنسةةان ،وهةةاا مةةا اةةان المسةةيح يطلبةةه فةةي اآليةةات ( .): ،1:01وتةةم التيبيةةر يةةن مجةةد المسةةيح

بالجسد في قانون اإليمان بقولنا جلو ين يمين اآلب (يو.)01 ،00:00 + 04:1

وهاا المجد يتحو لإلنسان ذا قبل الدليب م المسيح (لةو + 01-11:11رو0 + 01 ،01:1بةع )01:1فمجةد

المس ةةيح بجس ةةده ب ةةدأ بالد ةةليب .وام ةةا أن ال طي ةةة ةةتتت الوح ةةدة الت ةةي لإلنس ةةان ،فالمس ةةيح بجس ةةده المم ةةزق يل ةةى
الدليب أياد وحةدة الكنيسةة وبجسةده الموسةور فةي اإلف ارسةتيا يوحةدنا بةه .هوةاا صةار الدةليب هةو المجةد ورو

ةب لإلنسةةان أن يتقلةةده م ةةل المسةةيح .ونالحةةظ فةةي (يةةب )4:: + 01:1أن المسةةيح
المجةةد و كليةةل المجةةد الةةاي ُوهة َ
تَ َك َّم َل بةاآلالم .وهنةا نسةم ليكونـوا مكملـين إلـى واحـد ومةن هةاا نب ةم أن امةا الوحةدة يوةون فةي حتمةا الكنيسةة
ل.الم والدليب ،وأن من يحتمل األلم يوون له مجد .فنحن بوحتمالنا لأللم يوون لنا راة دالم وحب م المسةيح

وبالتةةالي نتمجةةد امةةا تمجةةد  .ذاً نحةةن نتوحةةد مة المسةةيح بشةةراة دالمةةه  ،وقبةةل هةةاا باإليمةةان  ،والحبةةظ فةةي سةةمه
والتقديو في الحق .ليعلم العالم أنك أرسلتني= حينما يرانا اليالم في محبة ووحدة يامن بالمسةيح ذ يةرى الت.ييةر
الكبيةر فةةي حيةةاة أوالد هللا .وبيةةد صةيود المسةةيح مةةا يةةاد النةاس يرونةةه ،لكةةن م يةةرون انيسةته ،فةةون اةةانوا واحةةداً فةةي

محبةةة سةةيامنوا بةةأن المسةةيح اةةان مةةن ينةةد هللا .وهةةاه المحبةةة ستشة د أي ةاً أننةةا محبةةوبين مةةن هللا وأحببــتهم كمــا

أحببتني= فنحن محبوبين امةا أن اإلبةن محبةوب ينةد اآلب ،ألننةا فةي المسةيح .واليةالم سةيدرك هةاا .وحينمةا ي ارنةا

اليةةالم نحتمةةل اآلالم فةةي فةةر  ،محبةةة فةةي هللا ،ويةةرى وحةةدتنا يوةةون هةةاا ةةاهداً لدةةدق رسةةالة المسةةيح .فةةأكبر ي ةرة
تيطل اإليمان هي يدم المحبة بين المامنين .وهاا ما اان سبب اإليمان فةي الكنيسةة األولةى ،أن ليةر المةامنين

كةةانوا يةةرون حتمةةا الشة داء للمةةوت واآلالم ببةةر  ،ومحبةةت م هلل ولبي ة م الةةبيض ،وقبةةو المةةوت ببةةر نةةاب مةةن
نسةةواب محبةةة هللا فةةي م .أحببــتهم كمــا أحببتنــي اآلب يحبنةةا بةةنبو قةةدر محبتةةه لإلبةةن .وهةةاه محبةةة ال ن اصيةةة وال
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توصف .والمسيح ييلن هاا لندرك مدى هاا الحب .ولألسف فمن ي تم وسع هاا اليالم المادي !! ..ونالحظ أننةا

موض سرور اآلب  ،ف و يحبنا في بنه المتحد بنا.

المجد الذي أعطيتني= المجد الاي ناله المسيح بالجسد هو نبو مجد الهوته الاي اان لةه منةا األز وهةو نبةو
مجةةد اآلب .وهةةاا تةةم تدةةويره فةةي (ر " )10:0كمةةا للبةةت أنةةا أي ةاً وجلسةةت م ة أبةةي فةةي ير ةةه" .فةةالجلوس فةةي
يةر اآلب يينةةي أن المسةةيح بالجسةد صةةار لةةه نبةو مجةةد اآلب ،امةةا نقةو فةةي قةةانون اإليمةان (جلةةو يةةن يمةةين

أبيه) .وأنا نقد أعطيتهم المجد= كل منا ييوو جزء من مجد اإلبةن بقةدر مةا يسةتحق وبقةدر ج ةاده" ،ونجةم يمتةاز

يةةن نجةةم فةةي المجةةد" (0كةةو .)10:0:وهةةاا تةةم التيبيةةر ينةةه "مةةن ي.لةةب يجلةةو ميةةي فةةي ير ةةي" .لكةةن قطيةاً لةةن
يوون لنا نبو مجد اإلبن .فوذا اان مجد نسان قديو نقى يمتاز ين مجةد نسةان دخةر أقةل منةه نقةاء  ،فكةم واةم
يوون مجد أى نسان م ما بل.ت نقاوته بالنسبة لمجد اإلبن .

20
َن ُ ِ ِ
ظ ُـروا َم ْج ِـدي
يد أ َّ
َكـو ُن أََنـا ،لَِيْن ُ
َع َ
طْي َت ِني َي ُكوُنو َن َم ِعي َحْي ُ
ـث أ ُ
اآلب أ ُِر ُ
ين أ ْ
هؤالَء َّالذ َ
آية (يو "-:)20:12أَُّي َها ُ
ِ
طي َت ِني ،أل ََّنك أَحبب َت ِني َنقبل ِإْن َش ِ
اء اْل َعاَلمِ" .
َّالذي أ ْ
َ ْ َْ
َع َ ْ
َْ

أريد= وألن اآلب واإلبن واحد فةورادة اإلبةن هةي يةالن يةن رادة اآلب .المسةيح هنةا يقةو أريةد وهةي أيمةق بو يةر

مةن أسةأ (ديةة .)4ومةاذا يريةد؟ أن نكةون ميةه لنةرى مجةده ونبةر  .هةل هنةاك حةب أيمةم مةن هةاا!

أريـد= هةةي

يالن ين رادة اآلب ،وهي أي ا نتيجة باية اإلبن ويمله البداصي ينا.

يكونــون معــي= هةةاا هةةو مجةةد الوحةةدة و كليل ةةا البةةاخر (يةةو .)11:01فمةةن يتبة المسةةيح فةةي الدةةليب سةةيتبيه فةةي
المجد (ر  + : ،1:01يو + 01:00 + 0:01ر  .)10:0والقديو يوحنا في (يةو )01:0يقةو رأينةا مجةده مجةداً
كما لوحيد من اآلب .ف اا المجد الاي ستطاع أن يراه هو ال ما أمونه دراكه من خال حجاب الجسةد والمسةيح

فةي حالةة خةالء .امةا مةن خةةال مةردة أو ل.ةز (0كةو .)01:00ولكةن المسةيح هنةةا يةتكلم يةن ر يةة مجةده وهةو فةةي
كامل ستيالن الهوته في السماء مة اآلب وال يحجةز الجسةد من ةا ةيعاً "ألننةا سةنراه امةا هةو" (0يةو .)1:0وقولةه
ةي ف ةاا يةن وجودنةا فةي اليةالم فةنحن نكةون فيةه اآلن باإليمةان فقةع (أف .)01:0فالوحةدة بةالحلو
أنا فيوم وأنةتم ف َّ

ويحة ِةد مةةن فايليت ةةا و سةةتيالن ا ويةةنقص مةةن ب جت ةةا بسةةبب يجةةز
وبسةةر اإلف ارسةةتيا (يةةوُ ):1:1ييوق ةةا الجسةةد ُ
الجسد وقدوره ورلباته المياكسة .ولكن حين نت لص من هاا الجسد الباسد سنتواجد م المسةيح فةي حالةة ر يةة
كاملة و ستيالن اامل ولكن المسيح لم ي برنا يما سنراه فنحن ال يمون أن نت يلةه اآلن (يةو1 + 01:0كةو1:01

0 +كو )4:1وقارن م (0يو + 1:0او + 1:0في1 + 10:0كو )01:0لنرى جسد المجةد الةاي سةنأخاه والحةظ
يمق محبة المسيح لنا ،فبينما هو مقبل يلى الدليب نجده مش.والً بأن نكون ميه في المجد.

لينظــروا مجــدي= مجةةد الكلمةةة المتجسةةد (فةةي )00-1:1والةةاي كتسةةبه بطايتةةه هلل اآلب (يةةب .)4:1فةةنحن حةةين
ننمةةر مجةةده  )0يةةنيوو مجةةده يلينةةا فنتمجةةد )1 .يومةةل فرحنةةا )0 .يبةةر بنةةا هللا ف ةةاا اةةان قدةةده منةةا البةةدء ،
فاهلل يبر ذ صار أوالده فى مجد وفى فر .
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ألنك أحببتني= ولقد متد حب هللا اآلب إلبنه ليشمل ال الاين دمنوا به وقبلوه (يةو .)01:0لقةد نلنةا بةالتبني يينةة
من حب اآلب إلبنه لنحيا في مجا حب هللا األزلى إلبنه .فالمسةيح ذاً يطلةب الوحةدة بيننةا وبةين بي ةنا الةبيض
وبيننا وبين هللا حتى ن من أن نياين هةاا المجةد لألبةد ذا انةا ثةابتين فيةه بالحةب .ونتمتة بالح ةرة اإلل يةة .و ذا

رأينةةاه ندةةير م لةةه (0يةةو )1:0ذاً فالمسةةيح طلةةب  ]0الحبةةظ  ]1التقةةديو  ]0الوحةةدة ..وال ةةدف المجةةد للمةةامنين
بر ية موشوفة.

ألنك أحببتني= واآلن أحببت م ف م صاروا جسدي الذين أعطيتني.

21
هؤالَ ِء َعَرُفوا أََّن َك أَْن َ أَْر َسْل َت ِني" .
اآلب اْلَب ُّارِ ،إ َّن اْل َعاَل َم َل ْم َي ْع ِرْف َك ،أ َّ
َما أََنا َف َعَرْف ُت َكَ ،و ُ
آية (يو "-:)21:12أَُّي َها ُ
أيهـا اآلب البـار= هةاه هةي المةرة الوحيةدة التةي سةةتيمل المسةيح في ةا هةاا اللقةب لة.ب وامةا قةا سةابقاً أي ةةا اآلب

القدوس ألن طلبه اان أن يتقدس تالمياه .قا هنا ين اآلب أنه بار:

 .0فسبب ال ما حد
البار .

للبشر من أالم وموت راج إلنبدال م ين اآلب البار  ،فال طية تبدل ين هللا القدوس

 .1المسيح أتي ليبرر المامنين فيسلكوا في بر "ألنه جيل الاي لم ييرف خطية  ،خطية ألجلنا لندير نحةن بةر
هللا فيه" (1كو .)10::ومن يتبرر ي بت فى االبن فيحمله االبن الى ح ن اآلب البار .

 .0ليش ةةير لب ةةر هللا ويدل ةةه وأن ةةه س ةةييطي أكالي ةةل الب ةةر لم ةةن دمنة ةوا ب ةةه ويم ةةتي م بالمج ةةد .فكلم ةةة ب ةةار تت ةةرجم ي ةةاد

(0يو .)4:0وهللا في بره ويدله وقداسته ال يطيق ال طية ولكنةه فةي رحمتةه ومحبتةه ال.ةافرة أرسةل بنةه ليوةون
سبباً في لبران خطايا المامنين (0يو.)4:0

والمسةةيح هنةةا يوجةةه هةةاا اللقةةب لةة.ب بيةةد أن أن ةةى صةةالته الشةةبايية اأنةةه يشةةير أنةةه طلةةب اةةل طلباتةةه فةةي هةةاه

الدالة ألنه:

 )0ييرف بر اآلب الاي ال ييرفه سواه ف و وحده الاي ييرف قداسته ويدله ومحبتةه ورحمتةه ،ولةال ف ةو يتوجةه
لةةى يدالةةة اآلب وب ةره التةةي ب ةةا لبةةر لإلنسةةان يةةن طريةةق صةةليب بنةةه ،وهةةو ُيسةةم تالميةةاه مةةا يقةةو لييرف ةوا
محبة اآلب ل م وتدبيره ،الاي جاب م من اليالم فيرفوا المسةيح ودمنةوا بةه فدةاروا بنةين .و ذ صةاروا بنةين حةق

ل م حب اآلب كأبناء ولن يوون نديب م انديب اليالم الاي لم ييرف هللا بل جحده لم يعرفك= أى نتيجةة

خطاياهم نبدلوا ينة فأنةت بةار  .فكيةف يتحةد اليةالم ال ةاط .بةاآلب البةار ،ايةف يوةون هنةاك ةراة للنةور
م الملمة .باإلضافة ألن م هم رف وا ما أيلنه المسيح فحرموا من مجده .يقول ا المسيح في أسى يلي م.

 )1أنا عرفتك= ال أحد ييرف اآلب ال اإلبن وهاا يينى تحاد اآلب واإلبن .والحظ أنةه ال يوجةد نسةان قةادر أن
يتبرر وحده ،ل اا أتى المسيح ليومل ال بر  ،فيبرر من يامن به ويتحد به  ،وال من يجاهد ليسةل فةي بةر
ي بت فى المسيح  ،ويبرره المسيح فييرف اآلب وي بت فيه وفي محبته.

 )0طريةق ميرفةة اآلب هةو أن نسةةل فةي بةر .وألن التالميةا سةةلكوا فةي بةر ف ةم يرفةوا اآلب ويرفةوا اإلبةن وبةةررهم
اإلبن فيرفوا اآلب ميرفة أيمق.
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 )1هؤالء عرفوا= أي التالميا ،وهاالء قبلوا الحق الميلن في المسيح فوسةتمتيوا بمجةد المسةيح و تحةدوا بةه فكانةت
ل م حياة أبدية (يو .)0:01هنا المسيح ييطى تالمياه طمعنان أن م تبرروا بويمان م به .
26
ِ
َكو َن أََنا ِف ِ
ُع ِرُف ُه ْم ،لَِي ُكو َن ِف ِ
يه ْم»".
َحَبْب َت ِني ِب ِهَ ،وأ ُ
يه ُم اْل ُح ُّب َّالذي أ ْ
اس َم َك َو َسأ َ
آية (يوَ "-:)26:12و َعَّرْف ُت ُه ُم ْ
عــرفتهم إســمك= أي أن المسةةيح سةةتيلن اآلب وقوتةةه ومحبتةةه وقدةةده تجةةاه البشةةر .و سةةم اآلب أي محبتةةه فةةاهلل

محبة والمسيح ستيلن ا يلى الدليب فى أيمق مياني ا .ومن أدرك محبة اآلب ويرفه رفض محبة اليالم الزاصف

البةةاني .وســـأعرفهم= التيري ة بوسةةم هللا اآلب يمةةل بةةدأه اإلبةةن بتجسةةده وصةةليبه وسةةيمتد لألبديةةة فةةاهلل ال ُية ِةد َر ِك
كماله ،وهاا ما فيله المسيح بةأن أرسةل الةرو القةدس لير ةد لةى جمية الحةق (يةو )00:01ويسةوب محبةة هللا فةي
قلوبنا (رو .):::وال من بدأ ييرف سم هللا هنا سيومل له المسيح الميرفة في األبديةة ومةن رفةض الدةليب هنةا

ورفض أن يتيرف يلى سم اآلب لن يوون له نديب أبدي ..ومن سةون سةم اآلب فةي قلبةه فةي تقةوى فقةد سةون

الحةةب األبةةوي فيةةه ب ةةمان سةةوني المسةةيح .ذاً هةةي ميرفةةة مسةةتمرة متناميةةة ،و ةةراة مت ازيةةدة بيمةةل الةةرو القةةدس.
ليكون فيهم الحب= كلما نيرف ربنةا بةاألك ر نةزداد ثباتةا فيةه  ،و مةتالء مةن ثمةار الةرو  ،فنمتلة .حبةاً لةه وللنةاس.
فاليالقة الحية تتم بالمحبة .وأكون أنـا فـيهم= هةو القيامةة والحيةاة (يةو )1::00فحينمةا يوةون فينةا تكةون لنةا حيةاة

أبدية .ونحن لن نةاوق الحةب األبةوي بةدون المسةيح (يةو )11:01فالحةب الجةارف فةي قلةب اآلب سةتطاع المسةيح
أن يحوله نحو قلوبنا ولكي ي من نسوابه فينا أمن يلى ذل بوجوده الداصم (مت .)11:11وصةحيح أن المسةيح

سيبارق تالمياه بالجسد ولكنه سيمل في م بالرو لألبد ،لن نراه بييوننا المادية ولكن نراه بييون قلوبنا التي سوف
تشةةير وتتةةيقن مةةن وجةةوده .ومةةن ييةةرف المسةةيح حسةةب الجسةةد فلةةن ييرفةةه بيةةد (1كةةو .)01 ،01::لةةال فشةة.ل

المسيحي الداصم أن يحوز يلى حلو المسيح في القلب (أف .)01-01:0ولكن الحظ ترتيب اآليةة .فالمسةيح بةدأ

يم ةالً هةةو أن ييرفنةةا بةةاآلب وسةةيومله بةةالرو القةةدس والمةةا زددنةةا ميرفةةة نةةزداد حب ةاً .وال ةةدف الن ةةاصي أن يسةةون
المسيح فينا ويتحد بنا ف اا هو المجد الاي أراده للبشر والحياة األبدية ل م في المجةد .هةاا هةو هةدف التجسةد ،أن

نكةةون فةةي المسةيح ويوةةون هةةو فينةةا ويييةةدنا لةةى ح ةةن اآلب .وهةةاا اةةان موضة سةةرور اآلب الةةاى قةةا "هةةاا هةةو
بنى الحبيب الاى به سررت" .والدليب اان ل.بران خطايانا فنتط ر وناهل لسونى المسيح فينا.

واليجيةةب أن اآليةةات التاليةةة هةةي م ةاامرة ي ةةوذا والكتبةةة والبريسةةيين والك نةةة ور سةةاءهم والجنةةد والرومةةان ضةةد مةةن

أحب م ال هاا الحب!! فبينما اان المسيح يتكلم ب اا اانت الماامرة تتم في ال ارج .قارن م (يو.)1:01
ملخص إصحاحات البارانقليط

كما رأينا فى ( )10 : 01ال دف الاى ي دف ليه المسيح أن يييد صورة الوحدة التى قددها هللا من ال لقة
"ليكونوا هم أيضا واحدا فينا" .واان هاا قدد هللا منا البدء ،فاهلل خلق ددم واحد ومنه جاءت ال ال ليقة.

وبال طية فسدت الدورة و نقسمت هاه الوحدة بل قتل قايين أخيه ،ل ياع المحبة من اإلنسان نتيجة اإلنبدا
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ين هللا بسبب ال طية (والمحبة هى صورة هللا) .وجاء المسيح ليدير هو الطريق ( )1 : 01ليحقق قدد هللا

األزلى-:

 oتجسد المسيح ليتحد باإلنسان.

 oبالميمودية ت.بر خطايانا ون بت فى المسيح .فندير النا اأبناء هلل أي اء ثابتة فى جسد
المسيح بن هللا األدان فى ارمة ( .)0 : 0:واان لسيل األرجل (): : 00

ارة ل اا

التط ير ،فال يمون ال بات فى جسد المسيح القدوس دون أن نتط ر ،ودم المسيح المط ر هو
ما ييطى الميمودية قوت ا يلى التط ير والميالد الجديد.

 oحتى نمل ثابتين فى جسد المسيح القدوس ،يوصينا رب المجد باآلتى )0 -:المحبة (: 0:
.)4

 )1حبظ الوصية (.)01 : 0:

 )0المحبة الباذلة للجمي (.)00 ، 01 : 0:

 )1اليالم سيب .نا ألنه يب.ض المسيح ( .)01 : 0:ولكن اما أحب المسيح اليالم يلينا أن
نحب الجمي حتى هاالء الاين يب .وننا.

 oوايف يموننا أن ننبا هاا؟ نحن ابشر لير قادرين يلى هاا!! هنا ييد المسيح بورسا الرو
القدس ( )11 : 0:الاى ييطينا القوة لتنبيا الوصايا وييزينا ،فنحتمل ضط اد اليالم الاى
يدل لى أن "كل من يقتلنا أنه يمن أنه يقدم خدمة هلل" (.)1 : 01

 oوالرو القدس ي بتنا فى المسيح بأنه يبوتنا ( )1 : 01فنرج للمسيح فن بت فيه .والرو ير دنا
لجمي الحق فال ن ل (.)00 : 01

 oوالرو القدس ي برنا ين المسيح فنحبه ألننا حين نيرفه نكتشف أنه يستحق ال الحب ،بل

يوون سبب البر الحقيقى حين نكتشف ام يحبنا وتدبيره لنا ،بل أنه هو صار لنا ،وأيطانا نبسه

"أنا لحبيبى وحبيبى لى".

 oولكن يا رب م ال هاا الحب لماذا تسمح باأللم؟ يقو الرب لي رج من

نسانا جديدا يشب نى

هنا يلى األرب ويوون م لى فى السماء ( + 10 : 01لل0 + 04 : 1يو .)1 : 0ومن يب م

واليتى" (مز .)11وهل سيترانى
هاا سيقو م المرنم "جربنى يا رب و متحنى ،نقى قلبى
َّ
المسيح فى التجربة وحدى؟ أبداً بل هو يبحث ينى ليحو حزنى لى فر ينتدر يلى التجربة

( )11 : 01فأيبر التجربة فى فر  .وهاا هو مب وم الندرة فى المسيحية .أما المبتدئ روحيا

فيمن أن التجربة هى ت لى من هللا ،بينما أن هدف التجربة هو التنقية وخروج اإلنسان الداخلى

الجديد .وم زدياد النقاوة يزداد ال بات فى المسيح .ويتحقق قدد هللا.

 oوقدد هللا من ال ليقة اما قا فى (

" )1 : 10بول من ديي باسمي ولمجدي خلقته وجبلته

وصنيته" .فال ليقة خلق ا هللا لتمجده وتيوو مجده .وم ال طية ما يدنا نيوو مجد هللا.

وتجسد المسيح بجسد اجسدنا و اب نا فى ال  .ما يدا ال طية .وتمجد بجسده حين جلو

ين يمين اآلب ( ): : 01وذل ليتمجد المامنين ميه ( .)11 : 01وهاه هى رادته أن نكون
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ميه فتم ر فينا صورة مجده ( )11 : 01وقارن م (0يو" )1 : 0أي ا األحباء االن نحن أوالد
هللا ولم يم ر بيد ماذا سنكون .ولكن نيلم أنه ذا أظ ر نكون م له الننا سنراه اما هو" .وهاا
يينى أننا سنأخا صورة جسد مجده ألننا سنراه ،والمينى أن مجده سينيوو يلينا ،فيوون لنا

الجسد الممجد ليو من ذواتنا بل نيواس لدورة مجده "الاي سي.ير ول جسد تواضينا

(وضايتنا أى صورة الجسد الترابى) ليوون يلى صورة جسد مجده بحسب يمل استطايته أن
ي

لنبسه ال يء" (فى.)10 : 0

 oوي طف الرو القدس أبدارنا نحو السماء ،حيث المجد الميد لنا ،ونحو المسيح الاى ينتمرنا
فى

تياق ومحبة اليريو ليروسه .فنقو م المرنم "مي ال أريد يعا فى األرب" (مز: 10

 .)1:ولو سألنى الرب ماذا تريد؟ يوون الرد...ال أسأ
فاليين ت بتت يلى

يعا هنا يلى األرب ()10 : 01

ص المسيح ووجدت اليالم اله نباية .بل سننش.ل بأن نطلب ما يبر

قلب هللا ،وال نيود نتراه وحده وننش.ل ينه (.)01 : 01

 oولكن المسيح يقو أطلبوا بوسمى ( )11: 01أى لقد صرتم أبناء فأطلبوا بدالة البنوة ،وتكون
جابتنا ...يا رب نريد ما تريده أنت ...نريد ما يمجد سم  ،وال نطلب ألنبسنا يعا .فكلما

قتربنا من حالة ال بات فى المسيح تتوافق رادتنا م رادة هللا .وم هاا ال بات فى المسيح نحيا

فى سالم حقيقى (.)00 : 01

 oوم هاا ال بات فى المسيح بن هللا ،الاى هو واحد م أبيه ،ندير نحن واحدا فى اآلب

واإلبن .ويتحقق القدد اإلل ى...ندير واحدا ،جسد واحد رأسه المسيح ،فيحملنا المسيح لى
ح ن أبيه .وب اا نكون ميه فى المجد لى األبد.
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(إنجيل يوحنا)(اإلصحاح الاامن عشر)

عودة للجدول

اإلصحاح الاامن عشر
يوم الجمعة العظيمة

1
ِ ِِ
ِ
ان َد َخَل ُه ُه َو
ان ُب ْس َت ٌ
ال َي ُسو ُع ه َذا َو َخَر َج َم َا َتالَميذه ِإَلى َعْب ِر َوادي َنق ْدُرو َنَ ،حْي ُث َك َ
آية (يوَ -:)1:11نق َ
َوَتالَ ِمي ُذ ُه.
خرج= هاه ال تبيد اليلية ،فالسيد وتالمياه سبق وتراوا اليلية التي اانوا مجتميين في ا (راج يو" )00:01قوموا

ننطلق من ه نا" اوفادة لل روج من اليلية .ولالباً ذهبوا لل يول .أما قو الكتاب هنا خرج ف ي تبيد خروج م من
ال يول لى يبر وادي قدرون لى جبل الزيتون .خدوصاً ن وادي قدرون يبدل ال يول ين جبل الزيتون
المل .بأ جار الزيتون .وبال تكون صالة المسيح الشبايية ال تامية قد حدثت في ال يول.

نقدرون= هو ن ير يجف صيباً فيترك قايه جافاً االوادي َلي ُم ِر المارة فوقه ،وفي الشتاء يمتل .من المطر .وهاا
المش د الحزين ل روج المسيح لى جبل الزيتون هو مش د مورر ل روج المل داود حزيناً هارباً من بنه بشالوم
بمشورة أخيتوفل .و سراصيل هي بن هللا البور وأخيتوفل رمز لي وذا واالهما نتحر (1صم.)01 ،10:0:

تسليم يسوع والقبض عليه (م ( +)16-02:26مر (+ )12-07:10لو (+)17-02:22يو)12-2:11
2
يـر مـا َتالَ ِم ِ
ِ
ِ
يـذ ِه.
ـا ،أل َّ
ـا ُهَن َ
ـان َي ُهـوَذا ُم َسـلِ ُم ُه َي ْع ِـر ُ
َن َي ُسـو َع ْ
اآليات (يوَ "-:)12-2:11وَك َ
ـاق َكا ا َ َ
اج َت َم َ
ف اْل َم ْوض َ
7
ِ
َخ َذ يهوَذا اْلجْن َد و ُخدَّاما ِم ْن ِعْن ِد رَؤس ِ
ـاء اْل َكهَن ِـة واْل َف ِر ِ
يح َو ِسـالَ ٍح.
ـاء ِإَلـى ُهَن َ
يس ِـي َ
ـاق ِب َم َشـاع َل َو َم َصـا ِب َ
َفأ َ َ ُ
َ َ
ُ َ
ُ َ
ينَ ،و َج َ
1
0
ِ
ِ
الن ِ
ِ ِ ِ
وهَ« :ي ُســو َع َّ
ـال
اصــرَّ
ـال َل ُهـ ْـمَ « :مـ ْـن َت ْطُلُبــو َن؟» أ َ
ـاب ُ
َجـ ُ
ِي»َ .نقـ َ
َف َخـَـر َج َي ُســو ُع َو ُهـ َـو َعــال ٌم ب ُكــل َمــا َيـأْتي َعَلْيــهَ ،وَنقـ َ
6
ِ
ِ
طوا
ال َل ُه ْمِ«:إِني أََنا ُه َو»َ ،ر َج ُعوا ِإَلى اْل َـوَر ِاء َو َس َـق ُ
َل ُه ْم«:أََنا ُه َو»َ .وَك َ
ان َي ُهوَذا ُم َسل ُم ُه أَْيضا َوانقفا َم َع ُه ْمَ .فَل َّما َنق َ
1
الن ِ
َعَلى األَْر ِ
ضَ 2 .ف َسأََل ُه ْم أَْيضا« :م ْن َت ْطُلُبو َن؟» َفَقاُلواَ«:ي ُسو َع َّ
ـاب َي ُسـوعَ «:نق ْـد ُنقْلـ ُ َل ُك ْـمِ :إِنـي أََنـا
اصرَّ
ِي» .أ َ
َج َ
َ
ِ
ِ
ِ 1
هوَ .فِإ ْن ُكْن ُتم َت ْطُلبوَن ِني َف َدعوا ُ ِ
ـك ِمـْن ُه ْم
َع َ
ُهلِ ْ
طْي َت ِنـي َل ْـم أ ْ
هؤالَء َيـ ْذ َهُبو َن» .لَِيـت َّم اْلَق ْـو ُل َّالـذي َنقاَل ُ
ين أ ْ
ـهِ« :إ َّن َّالـذ َ
ُ
ْ ُ
َُ
14
اسَتَّل ُه َو َض َـر َب َعْب َـد َرِئ ِ
ـان
ـيس اْل َك َهَن ِـةَ ،فَق َ
ان َم َع ُه َسْي ٌ
ـا أُ ْذَن ُ
ـه اْلُي ْمَنـىَ .وَك َ
س َك َ
َحدا»ُ .ث َّم ِإ َّن ِس ْم َع َ
أَ
طَ
ان ُب ْطُر َ
فَ ،ف ْ
ـــد مْل ُخــــسَ 11 .فَقــــال يســــوع لِب ْطــــرس«:اجعــــل ســــي َفك ِفــــي اْل ِغمـ ِ
ِ
ـــد! اْل َكــــأْس َّال ِتــــي أَع َ ِ
اآلب أَالَ
َْ ْ َ ْ َ
ْ
ُ
َ َُ ُ ُ ُ َ
َ
طــــاني ُ
ْ
ْ
اسـ ُ
ـــم اْل َعْبـ َ
12
َشَرُب َها؟»ُ .ث َّم ِإ َّن اْل ُجْن َد َواْلَق ِائ َد َو ُخدَّام اْلَي ُه ِ
وه" ،
أْ
ود َنقَب ُضوا َعَلى َي ُسو َع َوأ َْوَثُق ُ
َ
2
ير ما َتالَ ِم ِ
َن يسوع اج َتما هَن ِ
ِ
يذ ِه" .
ف اْل َم ْوض َا ،أل َّ َ ُ َ ْ َ َ ُ َ
ان َي ُهوَذا ُم َسلِ ُم ُه َي ْع ِر ُ
آية (يوَ " -:)2:11وَك َ
اق َكا ا َ َ
هةةاه تااةةد أن المسةةيح لةةم ي ةةرج لةةى بسةةتان ج سةةيماني هربة ةاً ،في ةةوذا طالمةةا جتم ة مية ُةه هنةةاك ،بةةل هةةو ذه ةةب

لج سةةيماني ليس ة ل لل ةةاصن م متةةه ،ف ةةو ب ةةاا قةةد بتيةةد يةةن الجمةةاهير ويةةن أصةةدقاصه الةةاين قةةد يتةةدخلوا لحمايتةةه
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فتحد

ميراة .بل هو قا لي ةوذا "مةا أنةت تيملةه فويملةه بةأك ر سةرية" .لقةد سةقع ددم األو فةي بسةتان و نتدةر

ددم اآلخير بطايته في بستان ،في صالته وتسليمه ،بل هو ُدف َن في بستان وقام منتد اًر يلى الموت في بستان.
7
يس ِـيين ،وجـاء ِإَلـى هَنـاق ِبم َش ِ
َخ َذ يهوَذا اْلجْن َد و ُخدَّاما ِم ْن ِعْن ِـد رَؤس ِ
ـاء اْل َكهَن ِـة واْل َف ِر ِ
ـاع َل
آية (يوَ " -:)7:11فأ َ َ ُ
َ َ
ُ َ
ُ َ
َ ََ َ
ُ َ َ
يح َو ِسالَ ٍح" .
َو َم َصا ِب َ
الشةةيطان هنةةا يقةةود مجمويةةة مةةن اةةل قةوات الملمةةة ،التلميةةا ال ةةاصن ور سةةاء الك نةةة وخةةدام م الخــدام والبريسةةيين

وجنود الرومان (يو .)11:1وسيمل هاا هو الوض في الكنيسة آلخر األيام ،صراع بين قوات الملمة و يب هللا

حتى يأتي الرب في مجده لين ي سةلطان بلةيو .ونالحةظ أن الكلمةة المسةت دمة فةي اليونانيةة للجنةد هةي األورطةة
وتيدادها حوالي 111جندي وهي البرقة الم ددة لحراسة ال يول واان الوالي يرسل مجموية من الجند ليوونوا
تحت أمر رصيو الك نة في األيياد لحبظ النمةام .وفةي ديةة (ُ )01ذك َةر القاصةد والكلمةة المسةت دمة تشةير ألنةه قاصةد
ألف وهي رتبةة ابيةرة .وهةاا يةد يلةى ريةب م مةن ة ص المسةيح .وهةاا اليةدد مةن الجنةد والقاصةد الرومةاني الكبيةر
يد يلى تباق مسبق بين ر ساء الك نةة وبةيالطو ،ف ةم بيةد المحاكمةة رحلةوه لةى دار الواليةة أي مقةر الحوومةة

الرومانية .ولةال خةرج ل ةم بةيالطو مبوة أًر (ديةة )11واةان صةبح وترجمت ةا مبوة اًر جةداً .واةان ذلة نتيجةة ل ة.ع
دة ُةد ِر الحوةةم مبو ة اًر قبةةل أن
ر سةةاء الك نةةة يليةةه (مةةت )11:11ور سةةاء الك نةةة اةةانوا فةةي يجلةةة مةةن أمةةرهم ،أن َي ِ
يستيقظ الشيب ويدافيوا ين المسيح .والحظ أن الجند يم لون األمةم والخدام يم لةون الي ةود .وأن يوحنةا يميةز بةين
ر ساء الك نة والبريسيين فر ساء الك نة من الددوقيين.
0
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ال َل ُه ْمَ « :م ْن َت ْطُلُبو َن؟»".
آية (يوَ " -:)0:11ف َخَر َج َي ُسو ُع َو ُه َو َعال ٌم ب ُكل َما َيأْتي َعَلْيهَ ،وَنق َ
المسيح هو الاي خرج ليالقي م ،وهم ييلم بةاآلالم التةي سةتأتي يليةه .وسةاا المسةيح ل ةم مـن تطلبـون=ألنةه اةان

ناوياً ليو أن ييلن سمه فقع بةل

دةه ويم ةر سةلطان الهوتةه فيب مةوا أنةه سةلم نبسةه بورادتةه ،وييطةي فرصةة

لتالمياه لي ربوا .لال خرج ب بات ولم ينتمر وصو الجند.

1
الن ِ
وهَ« :ي ُسو َع َّ
ان َي ُهوَذا ُم َسلِ ُم ُه أَْيضا َو ِانقفا
اصرَّ
ال َل ُه ْم«:أََنا ُه َو»َ .وَك َ
آية (يو " -:)1:11أ َ
َج ُاب ُ
ِي»َ .نق َ
يسوع الناصري= في ا صي.ة ست زاء .اان الي ود يحتقرون الناصريين "أمن الناصرة يمون أن يوون

َم َع ُه ْم" .
 .صةالح"

(يو .)11:0أنا هو= حملت المةة أنا هـو= أنةا هللا أنةا الكةاصن مجةد وا ارمةة وسةلطان وب ةاء سةم ي ةوه اليمةيم.
لال سقع الجنود ،هي في ا يالن الهوتةه .لقةد سةبق السةيد و سةت دم هةاا اللبةظ "أنةا هةو" لةييلن محبتةه لليةالم "أنةا

هو الرايي ..أنا هو النور  ..الخ" لييزي يبه .ولكنه في هاه المةرة ليم ةر قةوة سةلطان الهوتةه ،وأنةه يسةلم نبسةه
بورادته .و ذا اان المسيح له هاا المجد وهو يساق للدليب فكم بالحري سةيوون مجةده حينمةا يةأتي فةي مجةد أبيةه.

هو اان في موقف أقوى من الجند .ف و الاي أسلم ذاته.

6
طوا َعَلى األَْر ِ
ض.
ال َل ُه ْمِ«:إِني أََنا ُه َو»َ ،ر َج ُعوا ِإَلى اْل َوَر ِاء َو َسَق ُ
آية (يوَ -:)6:11فَل َّما َنق َ
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لو أراد ال ةرب ل ةرب اآلن وهةم سةاقطون ،ولكنةه ل ةاا أتةى  ..للدةليب .هةاه ال يبةة التةى أريبةت م هةى نبسة ا التةى
ظ رت يندما دخل ال يول ليط ره  ،فلم يقدر احد ان ياذيه .

الن ِ
آية (يوَ 2" -:)2:11ف َسأََل ُه ْم أَْيضا« :م ْن َت ْطُلُبو َن؟» َفَقاُلواَ«:ي ُسو َع َّ
ِي»".
اصرَّ
َ
كأن المسيح ياارهم ب دف مجيع م والواجب الاي أتوا ألجله .ف م في ريةب م بيةد سةقوط م رتبوةوا ال يةدرون مةاذا
يبيلون .هو هنا يأمرهم أن يقب وا يليه والقوى يملي روطه.

1
هؤالَ ِء َي ْذ َهُبو َن»".
اب َي ُسوعَ «:نق ْد ُنقْل ُ َل ُك ْمِ :إِني أََنا ُه َوَ .فِإ ْن ُكْن ُت ْم َت ْطُلُبوَن ِني َف َد ُعوا ُ
آية (يو " -:)1:11أ َ
َج َ
المسيح هنا ُي ِملي روطه ،بيد أن يروا بال يبة نحوه ،هنا اان يأمر بسلطان وليو ب يف ليحمي تالمياه،

ف و أتى ل اا ليسلم نبسه ولي لص تالمياه والمامنين به "الاين أيطيتني حبمت م ولم ي ل

(يو .)01:01و روط السيد دعوا هؤالء يذهبون فما اانوا يستطييون تحمل اآلالم بيد.

من م أحد"

المرة األولى حين قا الرب أنا هو اان ييلن الهوته لال سقطوا يلى وجوه م  .أما المرة الاانية حين قا أنا
هو اان ييلن لماذا اان التجسد

لي لص من يامن به.

ِ
ِ
ِ ِ1
طي َت ِني َلم أ ْ ِ ِ
َحدا»".
ين أ ْ
آية (يو " -:)1:11لَيت َّم اْلَق ْو ُل َّالذي َنقاَل ُهِ« :إ َّن َّالذ َ
ُهل ْك مْن ُه ْم أ َ
َع َ ْ
ْ
لو اان أحةد مةن م قةد مةات قبةل قيامةة المسةيح لكةان موتةه ييتبةر هالكةاً .فبيةد أن ح َّةل يلةي م الةرو القةدس ت.يةروا
أل

ا

دخرين .ولنقارن بين بطرس الاي أنكر المسيح ولين ،وبطرس الاي يامن بيمته 0111

ص وأخي ًار

يمةةوت يةةن المسةةيح .وهةةو اي ةةا حبةةظ نبوسة م حتةةى ال يقتلةةوهم  ،وبالتةةالي يةةتمم تالميةةاه اة ارزت م  .فةةاهلل ال يسةةمح

بموت أحد ال بيد أن يتمم اليمل الاى خلقه من أجل أن يتممه (أف.)01 : 1
14
اس َـتَّل ُه َو َض َـر َب َعْب َـد َرِئ ِ
ـه
ـيس اْل َك َهَن ِـةَ ،فَق َ
ان َم َع ُه َس ْـي ٌ
ـا أُ ْذَن ُ
س َك َ
آية (يوُ " -:)14:11ث َّم ِإ َّن ِس ْم َع َ
طَ
ان ُب ْطُر َ
فَ ،ف ْ
ِ
س" .
اْلُي ْمَنىَ .وَك َ
اس ُم اْل َعْبد َمْل ُخ َ
ان ْ

كان اإليتداء يلى جندي مةن جنةود رصةيو الك نةة يقوبتةه اإليةدام ،لةال اةان الوحيةد الةاي ذاةر سةم بطةرس هةو

يوحنا.فقد اتب بشارته بيد ستش اد بطرس .ولالباً اان يبيد رصيو الك نة في المقدمة ولم يرى الجند الرومان ما

فيله بطرس .ولكن المسيح أنقةا الموقةف بشةباصه ألذن اليبةد .ولةنيلم أن اليواطةف البشةرية واليوامةل الجسةدية التةي

تحةةرك اإلنةةدفايات تةةادي لإلنكةةار والجةةبن .أمةةا المسةةيح فكةةان مملةةوءاً محبةةة محتملةةة صةةابرة ،حتملةةت خيانةةة ي ةةوذا
وظلةةم الجنةةد وم ةاامرات ر سةةاء الك نةةة وجةةبن بطةةرس وال ازلةةت تحتملنةةا فةةي خياناتنةةا وضةةيباتنا .والحةةظ أن مةةا فيلةةه

بطرس اان يمون أن يحاكم المسيح بسببه أنه السبب فيما حد .
آية (يوَ 11" -:)11:11فَقال يسوع لِب ْطرس«:اجعل سي َفك ِفي اْل ِغم ِد! اْل َكأْس َّال ِتي أَع َ ِ
َشَرُب َها؟»".
اآلب أَالَ أ ْ
َْْ َْ َ
ْ
ُ
َ َُ ُ ُ ُ َ
طاني ُ
ْ
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المسيحي ال يمد يده للسيف ،بل يتقبةل اةأس المةوت طواييةة .المسةيحي ال يحمةل سةيباً بةل صةليباً .ولمةاذا السةيف
أصالً والموت ربح (في .)10:0الكأس التي أعطاني اآلب= نحن نقبل ال ألم وصليب ب اا المب وم أن ةا مةن يةد
اآلب .هن ةةا المس ةةيح ل ةةم ي ةةرى جن ةةود أتة ةوا للق ةةبض يلي ةةه وال مة ةاامرات ض ةةده ،ب ةةل ه ةةي ا ةةأس يشة ةرب ا م ةةن ي ةةد اآلب

(.)00:04
آية (يوُ 12 -:)12:11ث َّم ِإ َّن اْل ُجْن َد َواْلَق ِائ َد َو ُخدَّام اْلَي ُه ِ
وه،
ود َنقَب ُضوا َعَلى َي ُسو َع َوأ َْوَثُق ُ
َ
وأوثقوه= كما أوثق براهيم سحق (ت  .)4:11وفي الحالتين لم يقاوم أحد ،ال المسيح قاوم الجند وال سحق قاوم
أبيه .فوسحق اان يشير أنه بين يدي أبيه الاي يحبه .والمسيح لم يرى أنه بين يدي الي ود والرومان بل بين

داع أن يوثقوه وهو مستسلم .ولكن ليتم الموتوب أوثقوا الابيحة (مز.)11:001
يدي رادة اآلب .ولم يون هناك س
واان الي ود يوثقون المجرم من خلف بحبل يربطونه أي اً في رقبته وهواا صنيوا م المسيح بمنت ى الينف.

المحاكمات
تمت محاكمة المسيح دينياً ومدنياً .دينياً أمام حنان وقيافا ومةدنياً أمةام هيةرودس وبةيالطو .وبةيالطو اةان يميةل

لتبرصةةه المسةةيح (يةةو )1 ،1:04 + 01:01ولكنةةه حوةةم ضةةده تحةةت تةةأثير الي ةةود .ويوحنةةا يميةةز بدقةةة مةةا دار فةةي

المحاكمات الدينية  ،ويقدر اليلماء وقوف المسيح أمام حنان حوالي الساية ال انية صباحاً.
محاكمة المسيح أمام رؤساء كهنة اليهود (م ) 14 -1:22-12:26
 (+مر( +) 1:11 ،22-17:10لو( +) 21-10:22يو)22-17:11
مقر
حنان

السنهدر
يم

الحوش

الدهليز

في الدور

مقر
نقيافا

األسفل حيث
أضواء النار

الباب

الباب (يو)16:11
الدهليز

ثم إذ خرج إلى الدهليز
(م + 21:26
مر)61:10

(مر)66:10

رسم يوضح موان المحاكمة ومقر حنان وقيافا والسةن دريم .والبسةحة (الحةو ) فةي الةدور األوضةي ،حيةث جتمة

اليبيد وال دام .ثم الدهليز ،وهي الطرقة بين الباب والحو .
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َ 17و َم َض ْوا ِب ِه ِإَلى
َش َار َعَلى
َّال ِذي أ َ

اآليات (يوُ 12 "-:)22-17:11ث َّم ِإ َّن اْل ُجْن َد َواْلَق ِائ َد َو ُخدَّام اْلَي ُه ِ
وه،
ود َنقَب ُضوا َعَلى َي ُسو َع َوأ َْوَثُق ُ
َ
ِ 10
ِ
ان َنقَيا َفا ُه َو
ان َرِئيسا لِْل َك َهَن ِة ِفي ِتْل َك َّ
السَنةَ .وَك َ
ان َح َما َنقَيا َفا َّالذي َك َ
ان أ ََّوال ،أل ََّن ُه َك َ
َحَّن َ
الشع ِب11 .وَكان ِسمعان ب ْطرس و ِ
وت ِإْنس ٌ ِ
اْلَي ُه ِ
اآلخُر َي ْتَب َع ِ
ان
التْل ِمي ُذ َ
ود أََّن ُه َخْيٌر أ ْ
ان َي ُسو َعَ ،وَك َ
ان َواحٌد َع ِن َّ ْ
َ َ َْ ُ ُ ُ ُ َ
َن َي ُم َ َ
16
ذلِك ِ
يس اْل َك َهَن ِةَ ،ف َد َخ َل م َا َي ُسو َع ِإَلى َد ِار َرِئ ِ
التْل ِمي ُذ م ْعُروفا ِعْن َد َرِئ ِ
ان َو ِانقفا ِعْن َد
يس اْل َك َهَن ِةَ .وأ َّ
َ
س َف َك َ
َما ُب ْطُر ُ
َ
َ
التْل ِمي ُذ َ ِ
يس اْل َكهَن ِة ،وَكَّلم اْلب َّواب َة َفأ َْد َخل ب ْطرسَ 12 .فَقاَل ِ
ِ
اب َخ ِارجاَ .ف َخرج ِ
اْلَب ِ
اآلخُر َّالذي َك َ
ََ
َ َ َ َ
ان َم ْعُروفا عْن َد َرِئ ِ َ
َ ُ ُ َ
11
اْلج ِاري ُة اْلب َّواب ُة لِب ْطرس«:أََلس أَْن أَيضا ِمن َتالَ ِم ِ
يذ ه َذا ِ
اإل ْن َس ِ
يد
ان اْل َع ِب ُ
ْ
ال َذ َ
اقَ«:ل ْس ُ أََنا!»َ .وَك َ
ْ َ َ ْ
َ َ َ َ ُ ُ َ
ان؟» َنق َ
ِِ
طلِي.
س َو ِانقفا َم َع ُه ْم َي ْص َ
ان َبْرٌدَ ،وَكاُنوا َي ْص َ
ينَ ،و ُه ْم َنق ْد أ ْ
طُلو َنَ ،وَك َ
َضَرُموا َج ْم ار أل ََّن ُه َك َ
َّام َوانقف َ
ان ُب ْطُر ُ
َواْل ُخد ُ
ِ ِ ِ 24
11
ِ
ِ ِِ
َج َاب ُه َي ُسو ُع«:أََنا َكَّل ْم ُ اْل َعاَل َم َعالَ ِنَية .أََنا َعَّل ْم ُ ُك َّل
يس اْل َك َهَنة َي ُسو َع َع ْن َتالَميذه َو َع ْن َت ْعليمه .أ َ
َل َرِئ ُ
َف َسأ َ
ود َد ِائما .وِفي اْل َخ َف ِ
اء َل ْم أ ََت َكَّل ْم ِب َشي ٍء21 .لِ َما َذا َت ْسأَُل ِني أََنا؟
ِح ٍ
ين ِفي اْل َم ْج َم ِا َوِفي اْل َهْي َك ِل َحْي ُث َي ْج َت ِم ُا اْلَي ُه ُ
َ
ْ
22
َل َّال ِذين َنق ْد س ِمعوا ما َذا َكَّلم ُتهم .هوَذا ُ ِ
طم يسو َع و ِ
ِاسأ ِ
احٌد ِم َن
َ
ال ه َذا َل َ َ َ ُ َ
ْ ُ ْ َُ
ْ
هؤالَء َي ْع ِرُفو َن َما َذا ُنقْل ُ أََنا»َ .وَل َّما َنق َ
َ ُ َ
27
ِ
ِ
ِ
َهك َذا ُت َج ِ
اش َه ْد َعَلى
َج َاب ُه َي ُسو ُعِ«:إ ْن ُكْن ُ َنق ْد َت َكَّل ْم ُ َرِدًّيا َف ْ
ان َوانقفاَ ،نقائال« :أ َ
اْل ُخدَّامِ َك َ
يس اْل َك َهَنة؟» أ َ
او ُب َرِئ َ
ِ 21
20
ِ
ِ
ان َنق ْد أَْر َسَل ُه موَثقا ِإَلى َنقَيا َفا َرِئ ِ
س
َّ
الرِد ِيَ ،وإ ْ
يس اْل َك َهَنةَ .و ِس ْم َع ُ
ان َحَّن ُ
ِن َح َسنا َفل َما َذا َت ْض ِرُبني؟» َوَك َ
ان ُب ْطُر ُ
ُ
ِ ِِ
ِ
َكان و ِانقفا يص َ ِ
اق وَنقالَ«:لس ُ أََنا!»َ 26 .نقال و ِ
احٌد ِم ْن
َ َ
َْ
َ َ
طليَ .فَقاُلوا َل ُه«:أََل ْس َ أَْن َ أَْيضا م ْن َتالَميذه؟» َفأَْن َكَر َذ َ َ َ ْ
22
ِ
ع ِب ِ
ِ
يد َرِئ ِ
س أُ ْذَن ُه«:أَما َأرَْي ُت َك أََنا م َع ُه ِفي اْلُب ْس َت ِ
س
يب َّال ِذي َنق َ
َ
ان؟» َفأَْن َكَر ُب ْطُر ُ
ط َا ُب ْطُر ُ
يس اْل َك َهَنةَ ،و ُه َو َنس ُ
َ
َ
ِ
ِ
يك" .
اح الد ُ
أَْيضاَ .ولِْل َوْنق َص َ
تمت المحاكمة الدينية ،أي محاكمة المسيح أمام ر ساء الك نة ،في أثناء الليةل ،فأبنةاء الملمةة ال ييملةون ال فةي
الملمة .بل هم تجاوزوا قةوانين م ليحومةوا باإلدانةة يلةى المسةيح يلةى وجةه السةرية .بةل أن قيافةا قةد أصةدر الحوةم
يليةه بةالموت قبةل المحاكمةة (يةو .)01:01ولةنالحظ أنةه بحسةةب التقليةد الي ةودي تيتبةر أحوةام الليةل الليةة .لةةال

جتميوا صباحاً ( ولياً) للتدديق يلى الحوم .ومن م از هاه المحاكمة فبحسب القةوانين يمنة تنبيةا الحوةم فةي

نبو اليوم لكن م نباوه في المسيح.

17
ِ
ِ
السَن ِة" .
ان َرِئيسا لِْل َك َهَن ِة ِفي ِتْل َك َّ
ان َح َما َنقَيا َفا َّالذي َك َ
ان أ ََّوال ،أل ََّن ُه َك َ
آية (يوَ " -:)17:11و َم َض ْوا ِبه ِإَلى َحَّن َ
يقو القةديو يوحنةا فةي سة رية أن ةم ذهبةوا بةه لةى حنـان ليحاكمةه .فبةأي صةبة يحاكمةه حنةان  ..ألنـه كـان حمـا

نقيافا= هاا هو التبرير الوحيد الةاي َّ
قدمةه يوحنةا ،فكةأن قيافةا يةرد الجميةل لحنةان أنةه جيلةه رصةيو الك نةة .ونالحةظ
أن القةةديو يوحنةةا لةةم يةةورد أي ت ةةام للمسةةيح ممةةا قةةالوه ف ةةم لةةم يسةةتقروا يلةةى ت مةةة واحةةدة ضةةده .ونالحةةظ أن دار
حنان وقيافا هي دار واحدة وب ا قاية للمحومةة .واةان حنةان رصيسةاً سةابقاً للك نةة .ومجمة السةن دريم اةان يجتمة

فةةي هةةاه القايةةة (مةةر .):0:01وخةةرج المسةةيح مةةن دار رصةةيو الك نةةة لةةى دار الواليةةة .ويوحنةةا لةةم يةةاار اجتمةةاع
المجم وال المحاكمة أمامه ألنه رأي أن الحوم اله في يد قيافا.

حنــان ونقيافــا :كةةان حنةةان رصيس ةاً للك نةةة مةةن سةةنة 1م – 0:-01م حينمةةا أسةةقطه ال ةوالي السةةابق لبةةيالطو واةةان
سمه فاليريوس جراتوس .وتولى بيد حنان بنه الييازار لمدة سنة واحدة سنة01-01م .ومن بيده جةاء قيافةا زوج
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بنتةةه وبقةةى فةةي الرصاسةةة حتةةى سةةنة  01-0:حيةةث أسةةقطه ال ةوالي الةةاي أتةةى بي ةد بةةيالطو .ومةةن بيةةد قيافةةا تةةولى

الرصاسة بن دخةر لحنةان هةو يوناثةان سةنة 01-01م ومةن بيةده تةولى الرصاسةة ثالثةة مةن أوالد حنةان وهةم ثةاوفيلو
سنة10-01م ثم متياس سنة11-10م ثم حنان الد.ير حتى سنة11م وهو الاي مد يده وقتل ييقوب أخو الرب
(هاا لير ييقوب أخةو يوحنةا الةاي قتلةه هيةرودس) (أع .)1 ،0:01واانةت هةاه الياصلةة مشة ورة بالر ةوة والدسةاصو

الدينيةةة وواضةةح أن حنةةان الكبيةةر اةةان متسةةلطاً يلةةى قيافةةا وليةره وهةةاا مةةا نالحمةةه فةةي (لةةو )1:0ف ةةو يقةةو رصةةيو
الك نة حنان وقيافا .فقا رصيو الك نة بالمبرد .فكان حنان يمارس وظيبة رصيو الك نة من خلف قيافا.

واان ةت ه ةةاه الياصل ةةة ايد ةةابة تسةةت دم ال يو ةةل ف ةةي التج ةةارة لةةال ق ةةا المس ةةيح ي ةةن ال يوةةل "حولتم ةةوه ل ةةى م .ةةارة
لدو

" .ولال اانت حادثة تط ير ال يول سبب حقد حنان وقيافا ،ف ي أوقبةت ن ةر المةا الةاي يتةدفق يلي مةا

من تجارة ال يول .ونالحظ من (يو )14-1::1أن الماامرات و رسا ال دام ،خدام ال يول الاين هم ضباط يلةى
مستوى يا س من الميرفة ،اانت مستمرة منا زمن ولكن حينما ذهب هاالء ال دام للمسيح أيجبوا به.

الذي كان رئيسا للكهنة فـي تلـك السـنة= كةان رصةيو الك نةة يسةتمر فةي وظيبتةه حتةى يمةوت .ولكةن قدةد يوحنةا
ب اا أن قيافا اان رصيساً للك نةة فةي تلة السةنة التةي اانةت السةنة المقبولةة للمةامنين وسةنة خيبةة الي ةود وخسةارت م

لكل  ..وتيني أي اً ا رة ت.يير ر ساء الك نة بواسطة الحوام الرومان.
ِ
ان أ ََّوال = قتاد الجند الرومان وخدام ال يول الرب يسوع مقيدا لى قدر حنان حما قيافا رصيو
َو َم َض ْوا ِبه ِإَلى َحَّن َ
الك نة الرسمى .وفى تل الساية المتأخرة من الليل اانت الشوارع خالية .فمش د الجنود بمشايل م لم يلبت نمر
أحد .وهم ذهبوا لى حنان ف م ييلموا أنه الرجل القوى يلى الرلم من وجود قيافا فى المراز الرسمى .واان لنيا
جدا هو وأوالده و ست دم نقوده فى يمل يالقات قوية م السلطات الرومانية .واان صدوقيا متساهال بال تزمت
كالبريسيين ،قادر يلى رضاء السلطات الرومانية .ولم يسجل التاريخ الي ودى رجال فى قوة ولنى ونبوذ حنان.
ويمل ثروته مست.ال ال يول .واان فى موانه أف ل من رصاسة الك نوت الرسمية ،ف و يدبر وي طع بال

مسعوليات وال قيود رسمية .وطبيا اان لتباف الشيب حو المسيح سوف يسبب خساصر جسيمة مادية لكل هاالء
الر ساء .وطبيا اان حنان من ضمن الاين قرروا موت يسوع .ولكن المااور فى الكتاب أن قيافا هو الاى أ ار

بال  .وذهب الجند الرومان بالرب يسوع لى حنان مبا رة اوختيار واقيى يملى ف و صاحب القرار يمليا وهم

ييرفون هاا .ولكننا ال نيلم يعا يما دار بين الرب وبين حنان .وأرسله حنان لى قيافا وهناك اان نكار بطرس

للمسيح.

10
ان و ِ
َش َار َعَلى اْلَي ُه ِ
احٌد َع ِن َّ
الش ْع ِب" .
ان َنقَيا َفا ُه َو َّال ِذي أ َ
َن َي ُم َ
ود أََّن ُه َخْيٌر أ ْ
آية (يوَ " -:)10:11وَك َ
وت إِْن َس ٌ َ
اإل ارة هنا لى (يو .):1 ،14:00وتيني أن القرار قد ت اوه قبل المحاكمة.

ان يسوع ،وَكان ذلِك ِ
آية (يو11" -:)11:11وَكان ِسمعان ب ْطرس و ِ
التْل ِمي ُذ م ْعُروفا ِعْن َد َرِئ ِ
يس
التْل ِمي ُذ َ
اآلخُر َي ْتَب َع ِ َ ُ َ َ َ َ
َ َ َْ ُ ُ ُ ُ َ
َ
اْل َك َهَن ِةَ ،ف َد َخ َل م َا َي ُسو َع ِإَلى َد ِار َرِئ ِ
يس اْل َك َهَن ِة" .
َ
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من هنا نرى أن يوحنا اان اهد ييان ف و وبطرس فقع تبيةا المسةيح وهةرب البةاقون .ولكةن بطةرس احتجةز ينةد

الباب ،ذ لم يون ميروفاً ل دام قيافا .ولكن يوحنا اان ميروفاً ف و لالباً اان وأخيه ييقوب أقارب لرصيو الك نة.

وهةةاه الميرفةة هةةي التةةي أهلةةت يوحنةةا لييةةرف سةةم يبةةد رصةةيو الك نةةة مل ةةو ،بةةل تيةةرف يلةةى نسةةيب مل ةةو بةةين

ال ةةدام ،وأهلتةةه لةةدخو بيةةت قيافةةا دون حةةرج فةةي هةةاا الموقةةف ال طيةةر .وهةةو أي ةاً َيةةرف أن الجاريةةة التةةي أنكةةر
بطرس المسيح أمام ا أن ا هي البوابة ،بل هو توسع لبطرس لكي يدخل (دية .)01وهاه القرابة هي التبسير أن م
لم ييترضوا يلى دخوله.
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وميروف في التاريخ الي ةودي أن السةن دريم وهةو الج ةة الق ةاصية اليليةا المنةوط ب ةا البحةص والحوةم فةي الق ةايا

الكبةةرى التةةي ت ةةص الي ةةود ،قةةد توقةةف يةةن اليمةةل 11سةةنة قبةةل خ ةراب أور ةةليم ،أي اةةان متوقب ةاً يةةن اليمةةل أيةةام
المسيح ،وهم قد منيةوا بحسةب هةاا القةانون مةن يقةد محاكمةات تكةون نتيجت ةا الحوةم باإليةدام .وهةم قةد منيةوا مةن
االجتماع في الدار الم ددة للسن دريم المسماة "جازيت" بحسب هاا القانون .وبحسب التقليد الي ودي ال يجوز

للسةن دريم أن يحوةم بةةالموت خةارج الجازيةةت .ولةال اةةان اجتمةاي م فةةي دار قيافةا جتمايةاً ليةر قةةانوني ،بةل بنةةاء
يلى ستدياء ر ساء الك نة للتدديق الشولي يلى الحوم .ويقو التلمود الي ودي أنه قبل خراب ال يول بةأربيين

سنة نتزع من سراصيل حق الحوم باإليدام ،ولكن يبدو أنه في لياب الوالي الروماني خارج أور ةليم أتةيح ل ةم أن
يحوموا يلى سطبانوس بالرجم.
16
ِ
اب َخ ِارجـاَ .ف َخـرج ِ
ان َو ِانقفا ِعْن َد اْلَب ِ
ـان َم ْعُروفـا ِعْن َـد
آية (يوَ " -:)16:11وأ َّ
التْل ِميـ ُذ َ
اآلخ ُـر َّالـذي َك َ
س َف َك َ
ََ
َما ُب ْطُر ُ
ِ َّ
َرِئ ِ
س" .
يس اْل َك َهَنةَ ،وَكل َم اْلَب َّو َاب َة َفأ َْد َخ َل ُب ْطُر َ

بيةةد أن سةةتقر يوحنةةا فةةي الةةداخل يةةاد ليبحةةث يةةن بطةةرس ليةةدخل .وكلــم البوابــة= ذاً البوابةةة أي ةاً تيرفةةه .ولكةةن

البوابة المت بطرس وترات يوحنا .وهللا سمح ب اا حتى ينكسر ابرياء بطرس (.)01:00

ِ 12
ِ
س«:أََل ْس ـ َ أَْن ـ َ أَْيضــا ِمـ ْـن َتالَ ِميـ ِـذ ه ـ َذا ِ
اإل ْن َسـ ِ
ـال
آيــة (يــوَ " -:)12:11فَقاَل ـ اْل َج ِارَي ـ ُة اْلَب َّو َاب ـ ُة لُب ْطـ ُـر َ
ـان؟» َنقـ َ
اقَ«:ل ْس ُ أََنا!»" .
َذ َ
في دخوله تيرفت يليه البوابة ،وقو الكتاب أيضـا يشةير ألن البوابةة سةبقت وتيرفةت يلةى يوحنةا ويرفةت أنةه مةن

تالميةةا المسةةيح .وبطةةرس خانتةةه ةةجايته وأنكةةر واةةان مةةن المموةةن أن ي لكةةوه ولكةةن المسةةيح اةةان قةةد طلةةب ألجلةةه

(لو.)01:11

11
ِِ
طُلو َن،
ان َبْرٌدَ ،وَكاُنوا َي ْص َ
ينَ ،و ُه ْم َنق ْد أ ْ
ان اْل َع ِب ُ
َضَرُموا َج ْم ار أل ََّن ُه َك َ
َّام َوانقف َ
آية (يوَ " -:)11:11وَك َ
يد َواْل ُخد ُ
طلِي" .
س َو ِانقفا َم َع ُه ْم َي ْص َ
َوَك َ
ان ُب ْطُر ُ

هنا نسحب القاصد والجند ولم يبق سوى اليبيد وضباط الحراسة الي ود ،وهاالء تجميوا مياً في فسحة الدار في
الدور األرضي .ألنه كان برد= ارة ألن هاا الجو ست ناصي في هاه السنة ،فمن الميتاد في م ل هاا الوقت أن
يوون الجو دافعاً .وضوء الجمر سايد اليبيد أن يروا وجه بطرس فيتيرفوا يليه (لو + :1:11مر.)11-11:01

11
ِ
ِِ
يذ ِه وع ْن َتعلِ ِ
يم ِه" .
يس اْل َك َهَنة َي ُسو َع َع ْن َتالَم َ َ ْ
َل َرِئ ُ
آية (يوَ " -:)11:11ف َسأ َ
نب ةةم مةةن ديةةة ( )11أن هةةاا التحقيةةق اةةان أمةةام قيافةةا ،بيةةد أن أرسةةله حنةةان ليةةه .وهنةةا قيافةةا يسةةأ المسةةيح عــن

تالميـذه  ]0ألنةه ينةةوي أن ينكةل ب ةم ويقةةدم أسةماءهم لةى بةةيالطو  ]1فةي نمةر بةةيالطو أن المسةيح مةت م بأنةةه

يريةةد أن يوةةون ملكةاً وبالتةةالي يوةةون تالميةةاه والة منافسةةين لبةةيالطو (هةةاا مةةا يريةةده قيافةةا) ]0 .والمسةةيح اةةوبن هللا
يوون تالمياه فوق رصيو الك نة .والمسيح لةم يجةب يلةى السةاا ال ةا بتالميةاه ليحمةي م .وقيافةا يسةأ المسةيح
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عــن تعليمــه= أي ديوتةةه ألن يوةةون ملكةاً يمنة أن تيطةةى الجزيةةة لقيدةةر ،وأنةةه ملة للي ةةود .واةةأن قيافةةا يسةةتدرج
المسيح لييترف ب ططه السرية للقيام ب ورة ليوون ملكاً.
24
ـين ِفـي اْل َم ْج َم ِـا َوِفـي اْل َهْي َكـ ِل
ـه َي ُسـو ُع«:أََنـا َكَّل ْمـ ُ اْل َعـاَل َم َعالَ ِنَيـة .أََنـا َعَّل ْمـ ُ ُك َّ
ـل ِح ٍ
َج َاب ُ
آية (يو " -:)24:11أ َ
ود َد ِائما .وِفي اْل َخ َف ِ
اء َل ْم أ ََت َكَّل ْم ِب َشي ٍء" .
َحْي ُث َي ْج َت ِم ُا اْلَي ُه ُ
َ
ْ
هنا المسيح ييلن أنه لم يون ييد ل ورة وليو له تياليم سرية .بل ال تياليمه اانةت يلةى المةأل ومةا قالةه للسةامرية

أذايته هي في ال المدينة .وخدام رصيو الك نة سبقوا و ستميوا له و دوا له (يةو .)11 ،1::1بةل أن رد المسةيح
فيه

ارة ت ام لرصيو الك نة بأنه هو الاي ييمل في المالم بمحاكمته .وقوله العـالم=يشةمل تالميةاه واةل الي ةود

واآلخرين بال تمييز ،بل المسيح يمن ال تيليم سرى (مت )11:01فكل تيليم سرى ي لو من الحق.

آية (يو21" -:)21:11لِما َذا َتسأَُل ِني أََنا؟ ِاسأ ِ ِ
ين َنق ْـد َس ِـم ُعوا َمـا َذا َكَّل ْم ُـت ُه ْمُ .ه َـوَذا ُ
هـؤالَ ِء َي ْع ِرُفـو َن َمـا َذا ُنقْلـ ُ
َل َّالـذ َ
ْ
ْ
َ
أََنا»".
كانت القوانين الي ودية للمحاكمات تنص يلى سماع

النص .واأن المسيح يطلب سماع

ود البراءة أوالً .وفي قةو المسةيح

ةارة ألن ةم ألبلةوا هةاا

ود الدفاع أوالً ،ألنه أي اً بحسب القوانين الي ودية فالمت م برئ حتى ت بةت

دانته .ولكن واضح هنا أن المحاكمة صةورية .وب ةاا لةم يجةب المسةيح يلةى األسةعلة الموج ةة لةه امةا قةا مةرقو

ومتى (مر + 10 ،11:01مت.)10 ،11:11

22
احـ ٌـد ِمــن اْل ُخــدَّا ِم َكــان و ِانقفــاَ ،نقـ ِ
طــم يســو َع و ِ
َهك ـ َذا ُت َجـ ِ
ـيس
ـائال« :أ َ
َ
ـاو ُب َرِئـ َ
َ َ
ـال ه ـ َذا َل َ َ َ ُ َ
آيــة (يــوَ " -:)22:11وَل َّمــا َنقـ َ
اْل َك َهَن ِة؟»".
راج (أ )1::1
27
ِن َح َســـنا َفلِ َمـــا َذا
ــه َي ُســـو ُعِ«:إ ْن ُكْنـــ ُ َنقـ ْــد َت َكَّل ْمـــ ُ َرِدًّيـــا َف ْ
ــه ْد َعَلـــى الـ َّــرِد ِيَ ،وإ ْ
َج َابـ ُ
آيـــة (يـــو " -:)27:11أ َ
اشـ َ
َت ْض ِرُب ِني؟»".

المسةيحية ال تيةرف الجةةبن .والمسةيح هنةا اةةان فةي مةلء السةةالم ومسةتيداً ألقدةى درجةةات اآلالم ولكنةه رد بجةواب
فيه الحق .وهاه اآلية تتكامل م (مت )04::فيلينا أن نكةون مسةتيدين ألن نحتمةل الملةم وأن نم ةر الحةق بوةل
وداية ورقة وبال خنوع فيسوع رد بقوة وأثبت أن اللطمة ظالمة .والحظ هنا الكما اإلل ي في تدرف المسةيح مة

رد بولو الرسو في موقف مشابه (أع):-0:10

ِ 21
20
ان َنق ْد أَْر َسَل ُه موَثقا ِإَلى َنقَيا َفـا َرِئ ِ
ـان
س َك َ
ـيس اْل َك َهَنـةَ .و ِس ْـم َع ُ
ان َحَّن ُ
آية (يوَ -:)26 - 20 : 11وَك َ
ان ُب ْط ُـر ُ
ُ
ِ ِِ
اح ٌـد ِمـن ع ِب ِ
ِ
و ِانقفا يص َ ِ
اق وَنقالَ«:لس ُ أََنـا!»َ 26 .نقـال و ِ
يـد
ْ َ
َ َ
َ َْ
طليَ .فَقاُلوا َل ُه«:أََل ْس َ أَْن َ أَْيضا م ْن َتالَميذه؟» َفأَْن َكَر َذ َ َ َ ْ
ِ
ِ
َرِئ ِ
س أُ ْذَن ُه«:أَما َأرَْي ُت َك أََنا م َع ُه ِفي اْلُب ْس َت ِ
ان؟»".
يب َّال ِذي َنق َ
ط َا ُب ْطُر ُ
يس اْل َك َهَنةَ ،و ُه َو َنس ُ
َ
َ
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نرى هنا موانيات يوحنا في التيرف يلى أهل بيت رصيو الك نة مما يشير لقرابته ألهل البيت.
22
ِ
ِ
يك" .
اح الد ُ
س أَْيضاَ .ولِْل َوْنق َص َ
آية (يوَ " -:)22:11فأَْن َكَر ُب ْطُر ُ
كان التدبير اإلل ي يجيب في أن المحاكمة نت ت واان المسيح يمر في البسحة التةي وقةف في ةا بطةرس .واةان

هاا بيد صيا الدي واإلنكار ال الث حتى ينمر المسيح لبطرس مياتباً فيةديوه للتوبةة (لةو .)10:11ونالحةظ أن
هللا يست دم ديواً لينبه بطرس ل طيته .وهواا فكل مةا فةي الكةون يسةير بتةدبير الةرب .ويلينةا أن ال نةرفض صةوت

الةرب فةي داخلنةا أو بةأي طريقةةة يةدبرها ليدةل لينةا صةةوته .ولكةن الحةظ رقةة يوحنةا ف ةةو لةم يةاار تجةدي

بطةةرس

ضد المسيح .لكنه ذار القدة ت بيتاً لنبوة السيد المسيح.
ملحوظة :اانت الشريية الي ودية المدونة في اتاب التلمود تحرم الحوم ليالً يلى نسان بالموت ،وال تجيز الحوةم
يليه في جلسة واحدة ،ل اا التزم مجلو السبيين (السن دريم) أن يجتميوا في صبا الجمية في ال يوةل ،ليجيلةوا

ما حوموا به يلى يسوع ليالً فةي دار قيافةا ةريياً .والحةظ أن المةوت ينةد الي ةود بةالرجم وينةد الرومةان بالدةلب،

صلب يسوع.
ل اا ُ
الصلب

كانت يقوبة الدلب واول الممارسات لير اآلدمية بل والرجاسات أصول ا فينيقية .أخاها ين م الرومان بيد

ذل وطبقوها يلى المجرمين من لير الرومان .ولم يون الي ود يمارسون يقوبة الدلب فيما يدا أحد ملوك
الموابيين و سمه جانيوس الاى صلب 11

دا فى أور ليم .ولكن حتى هيرودس وهو من أحباد جانيوس

صلب أيدادا ابيرة من الي ود.
وبالرلم من وحشيته لم يستيمل يقوبة الدلب .وفى حدار أور ليم سنة 11مُ .
أما طرق تنبيا اإليدام يند الي ود فكانت الشنق وضرب الينق بالسيف والرجم والحرق .ولكن الربيين الي ود لم
يون ل م ميل نحو يقوبة اإليدام .ويم ر هاا أن م منيوا تنبيا حوم الموت فى نبو يوم صدوره .واتب ثنين

من الربيين أنه فى فترة تواجدهم بالسن دريم لم يتم صدار حوم باإليدام .لكن م اانوا ييلقون المت م بالوثنية أو

التجدي  ،ولكن بيد موته بطريقة أخرى االرجم م ال .ولكن بيد صلب المسيح بقليل نت ت يقوبة اإليدام لير
اآلدمية من اليالم .واأن صلب المسيح وض ن اية ل اا المب وم للدليب بل صار الدليب رم از للحب والبا

واإلنسانية والسالم.
محاكمة المسيح الدينية فيها كسر لكل القوانين
 .0ما اان مسموحا ل م بيقد هاه المحاكمة (دية يو.)0: : 01
 .1م هاا حوموا بقتله ،بل القرار مت ا مسبقا.

 .0والمحاكمة لم تتم فى الموان الرسمى أمام السن دريم بل فى قدر قيافا.
 .1وبأى صبة يحاكمه حنان وهو ميزو من رصاسة الك نوت.
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 .:والمحاكمةةة تمةةت لةةيال ولةةيو فةةى الدةةبا يوةةو المتب ة  -فالمحاكمةةات اانةةت تبةةدأ صةةباحا وحتةةى وقةةت
تناو الطيام.

 .1واانت المحاكمات ال تتم فى السبوت واأليياد وال فى يشية ييد أو سبت.

 .1ولم يتب النمام المتيارف يليه فى تحاير الش ود و ناارهم أن يوون االم م بالددق.
 .1واةةان ةةرطا أن يسةةم

ة ود البةراءة أوال وهةةاا لةةم يحةةد  .لةةال نبةةه المسةةيح رصةةيو الك نةةة لةةال وقةةا لةةه

سأ الاين سميوا.

 .4كانت

ادة الش ود مت اربة وفى هاه الحالة اانوا ال ييتةدون ب ةا .ولكةن م أخةاوا ب ةا .والةت م التةى اةان

يتم في ا الحوم بالموت هى التى اان في ا المت م يديو الشيب للوثنية فيبسد يمان الشيب.

 .01والحوم لم يون ينبا فى نبو يوم صدوره بل بيده بأيام .ولكن تم تنبيا الحوم يلى المسةيح بيةد المحاكمةة
بسايات قليلة.

المحاكمة المدنية  -محاكمته أمام بيالطس

(م  ( + ) 71- 11، 2-1 :22مر ( + ) 24-1:11لو( + ) 21-1:27يو)16:11-21:11
ِ
ان ُصْب ٌحَ .وَل ْم َي ْد ُخُلوا ُه ْم
َنقَيا َفا ِإَلى َد ِار اْل ِوالََيةَ ،وَك َ
طُ ِ
ال«:أََّي َة ِش َك َاي ٍة ُتَق ِد ُمو َن َعَلى ه َذا
ِبيالَ ُ
س إَلْي ِه ْم َوَنق َ

21
اءوا ِبَي ُسو َع ِم ْن ِعْن ِد
اآليات (يوُ " -:)04-21:11ث َّم َج ُ
ِ ِ
ِ
َّسواَ ،فَيأ ُْكُلو َن اْل ِف ْص َحَ 21 .ف َخَر َج
إَلى َد ِار اْل ِوالََية ل َك ْي الَ َي َتَنج ُ
71
74
ِ
اعل َشر َلما ُكَّنا َنق ْد سَّلمَن ُ ِ
ِ
اإل ْن َس ِ
وه
ال َل ُه ْم ِبيالَ ُ
ان؟» أ َ
سُ «:خ ُذ ُ
طُ
اه إَلْي َك!» َفَق َ
َ ْ
َج ُابوا َوَنقاُلوا َل ُهَ«:ل ْو َل ْم َي ُك ْن َف َ
َ
اح ُكموا َعَلْي ِه َح َس َب َنام ِ
َحدا»72 .لَِي ِت َّم َنق ْو ُل َي ُسو َع َّال ِذي
ود«:الَ َي ُج ُ
وز َلَنا أ ْ
ال َل ُه اْلَي ُه ُ
َن َن ْقُت َل أ َ
وس ُك ْم»َ .فَق َ
ُ
أَْن ُت ْم َو ْ ُ
77
ِ
ِ
ِ
ال
َنقاَل ُه ُم ِش ا
وتُ .ث َّم َد َخ َل ِبيالَ ُ
ير ِإَلى أََّية ِم َ
َن َي ُم َ
ان ُم ْزِمعا أ ْ
يت ٍة َك َ
طُ
س أَْيضا إَلى َد ِار اْل ِوالََية َوَد َعا َي ُسو َعَ ،وَنق َ
71
70
ِ
ِ
ِ
َل ُه«:أْن َ مِل ُك اْلَي ُه ِ
س:
َج َاب ُه ِبيالَ ُ
ول ه َذا ،أ َْم َ
آخُرو َن َنقاُلوا َل َك َعني؟» أ َ
ود؟» أ َ
طُ
َج َاب ُه َي ُسو ُع«:أَم ْن َذات َك َتُق ُ
َ
76
ِ
ِ
ِ
«أََل َعلِي أََنا َي ُه ِ
اب َي ُسو ُعَ « :م ْمَل َكتي َلْي َس ْ م ْن ه َذا
ود ٌّي؟ أ َّ
َسَل ُم َ
وق ِإَل َّيَ .ما َذا َف َعْل َ ؟» أ َ
َج َ
اء اْل َك َهَنة أ ْ
ُم ُت َك َوُرَؤ َس ُ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
اآلن َلْي َس ْ
ُسَّل َم ِإَلى اْلَي ُهوِدَ .ولك ِن َ
اْل َعاَلمَِ .ل ْو َكاَن ْ َم ْمَل َكتي م ْن ه َذا اْل َعاَلمَِ ،ل َك َ
ان ُخدَّامي ُي َجاهُدو َن ل َك ْي الَ أ َ
72
ِ ِ
ِ
ولِ :إِني َملِ ٌك .لِه َذا َنق ْد ُولِ ْد ُت
ال َل ُه ِبيالَ ُ
س« :أَ َفأَْن َ ِإذا َمل ٌك؟» أ َ
طُ
َج َ
اب َي ُسو ُع«:أَْن َ َتُق ُ
َم ْمَل َكتي م ْن ُهَنا»َ .فَق َ
71
ِ
أََنا ،ولِه َذا َنق ْد أ ََتي ُ ِإَلى اْلعاَلمِ أل ْ ِ
ِ
سَ «:ما ُه َو
ال َل ُه ِبيالَ ُ
ْ
طُ
َ
َ
َش َه َد لْل َح ِقُ .ك ُّل َم ْن ُه َو م َن اْل َح ِق َي ْس َم ُا َص ْوتي»َ .نق َ
71
ِ
اح َدة .وَل ُكم ع َاد ٌة أ ْ ِ
َجُد ِفيه ِعَّلة و ِ
ق؟»َ .وَل َّما َنقال ه َذا َخَر َج أَْيضا ِإَلى اْلَي ُه ِ
ود َوَنقال َل ُهم«:أََنا َل ْس ُ أ ِ
ق
اْل َح ُّ
َ ْ َ
َن أُ ْطل َ
َ
َ ْ
َ
04
ِ
ِِ
يدو َن أ ْ ِ
َل ُكم و ِ
ق َل ُكم مِل َك اْلَي ُه ِ
س ه َذا َب ْل
احدا ِفي اْل ِف ْص ِح .أَ َف ُت ِر ُ
يع ُه ْم َنقائل َ
ينَ« :لْي َ
ود؟»َ .ف َصَر ُخوا أَْيضا َجم ُ
ْ َ
َن أُ ْطل َ ْ َ
ِ
اس ل ًّصا" .
اس!»َ .وَك َ
ان َب َارَاب ُ
َب َارَاب َ

ي تص نجيل يوحنا بمبرده بالكشف ين التحقيقات التي أجراها بيالطو م المسيح في لياب الي ود .وقد اانت
يلةةى مةرتين األولةةى ( )01-00:01وهةةي مةةا تسةةمى بةةاإليتراف الحسةةن وال انيةةة ( .)00-1:04وبةةاقي اإلنجيليةةين

أوردوا هةةاه المحاكمةةة بدةةورة مةةوجزة وهةةاا يرج ة لالب ةاً لوجةةود يوحنةةا داخةةل دار الواليةةة .ودار الواليةةة هةةاه بناهةةا
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هيةةرودس الكبيةةر واانةةت الموةةان الةةاي ينةةز فيةةه ال ةوالة الرومةةان ذا أت ةوا لةةى أور ةةليم مةةن مراةةزهم فةةي قيد ةرية.

ويسمى هاا المقر قلية أنطونيا.

صلب المسيح وبراءة باراباس ل ا مينى رمزى .فة باراباس

إبن األب  -واان مجرما مستحقا الموت والمسيح

مات يوضا ينه .نرى هنا باراباس رم از لنا فنحن أوالد هللا (أبناء اآلب) .ونم ار لجراصمنا وخطايانا انا مستحقين
الموت .ومات المسيح ينا ليحمل ينا يقوبة الموت ،ومات مدلوبا والدليب لينة ليحمل ينا اللينة.

اآليات (يو)04-21:11

21
ِ
ِ ِ ِ
ـان ُص ْـب ٌحَ .وَل ْـم َي ْـد ُخُلوا ُه ْـم ِإَلـى َد ِار
اءوا ِبَي ُسو َع م ْـن عْنـد َنقَيا َفـا ِإَلـى َد ِار اْل ِوالََيـةَ ،وَك َ
آية (يوُ " -:)21:11ث َّم َج ُ
ِ ِ
َّسواَ ،فَيأ ُْكُلو َن اْل ِف ْص َح" .
اْل ِوالََية ل َك ْي الَ َي َتَنج ُ
وكان صبح تينى البجر ذ ظل ر ساء الي ود يحاكمون المسيح طوا الليل وأتوا به فج اًر لى بةيالطو بحسةب

متن ة ه ةاالء أن يةةدخلوا لةةى دار الواليةةة فيتنجس ةوا وال يةةأكلوا

تبةةاق مسةةبق مية ُةه .واةةان البدةةح يةةوم الجميةةة لةةال
البدح .حقاً "يدبون ين البيوضة ويبليةون الجمةل" (النجاسةة ربمةا لةدخول م قدةر وثنةى بةه تماثيةل دل ةة وثنيةة)
ومن يتنجو يمل نجساً حتى المساء فال يأكل البدح الاي ياال بين اليشاصين.

صبح

يقدرها الدارسين بحوالي الساية 1صباحاً ،وهاا يوو الميتاد فالمحاكم الرومانية تبدأ الساية 1صباحاً.

واان هاا التبويةر دليةل يلةى قلةق السةن دريم ويلةى تبةاق م المسةبق مة بةيالطو أن يةتم اةل ة .قبةل أن يسةتيقظ

محبي المسيح فتحد

ثورة.

21
طُ ِ
ال«:أََّي َة ِش َك َاي ٍة ُتَق ِدمو َن َعَلى ه َذا ِ
اإل ْن َس ِ
ان؟»".
آية (يوَ " -:)21:11ف َخَر َج ِبيالَ ُ
س إَلْي ِه ْم َوَنق َ
ُ
فخرج بيالطس ليلمه بتيدب م وأن م لن يدخلوا لى داخل دار الوالية خرج هو ل م.

أية شكاية تقدمون المات تحمةل سةتنكار بةيالطو لمةا ييملونةه مة المسةيح ،ف ةو مةن المااةد سةم يةن يسةوع
وييلم أنه برئ مما ينسةبونه ل ُةه .باإلضةافة لةى الحلةم الةاي أخبرتةه بةه زوجتةه .وقولةه هـذا اإلنسـان
م ة ةةن التي ة ةةاطف مي ة ة ُةه .وب ة ةةيالطو ا ة ةةان خ ة ةةامو وا س يل ة ةةى الي ة ةةود س ة ةةنة-11س ة ةةنة 01مت.ط ة ةةرس يوة ة ةره الي ةة ةةود

يحمةل نويةاً

ويواصدهم .تب ا ي اًر م الي ود فأظ ر قسوة ضدهم.

74
ِ
اه ِإَلْي َك!».
آية (يو " -:)74:11أ َ
َج ُابوا َوَنقاُلوا َل ُهَ«:ل ْو َل ْم َي ُك ْن َفاع َل َشر َل َما ُكَّنا َنق ْد َسَّل ْمَن ُ
فوج .الي ود بساا بيالطو .واان ردهم م تد اًر وفيه وقاحة .ولنالحظ أن الرب صار فايل ر بالنيابة ينى.
71
ِ
ـب َنام ِ
ـال َل ُه ْـم ِبـيالَ ُ
ـود«:الَ
ـه اْلَي ُه ُ
ـال َل ُ
وه أَْن ُـت ْم َو ْ
سُ «:خـ ُذ ُ
طُ
وس ُـك ْم»َ .فَق َ
آية (يـوَ " -:)71:11فَق َ
اح ُك ُمـوا َعَلْيـه َح َس َ ُ
َحدا»".
َي ُج ُ
وز َلَنا أ ْ
َن َن ْقُت َل أ َ

هنةةا ل جةةة ت وةةم مةةن بةةيالطو يلةةى الي ةةود وناموس ة م .ذ هةةو ييلةةم أن ناموس ة م مقيةةد ،وأن ةةم ال يسةةتطييون أن
يحومةوا بالقتةةل يلةةى أحةةد .فةةرد بةةيالطو الةةه لطرسةةة يلةةي م .والمينةةى أن طالمةةا ناموسة م مقيةةد فيلةةي م بال

ةةوع
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للقانون الروماني .وواضح أن م ما أتوا للمناقشة م بيالطو بل هم ت اوا ق ار اًر ضد المسيح يريةدون يتمةاده مةن
بةةيالطو .وربمةةا اةةان ت وةةم بةةيالطو مينةةاه أنةةه ل ةوال أنكةةم أسةةأتم سةةت دام ناموسةةوم امةةا تبيلةةون اآلن لمةةا صةةار

ناموسوم مقيداً .ال يجوز لنا أن نقتل

ذاً قرارهم قد ت اوه.

ِ
وت" .
آية (يو72" -:)72:11لَِي ِت َّم َنق ْو ُل َي ُسو َع َّال ِذي َنقاَل ُه ُم ِش ا
ير ِإَلى أََّية ِم َ
َن َي ُم َ
ان ُم ْزِمعا أ ْ
يت ٍة َك َ
اليقوبةةة الي وديةةة اانةةت الةةرجم حسةةب النةةاموس ،أمةةا الدةةلب ف ةةو يقوبةةة رومانيةةة تسةةت دم مة سةةوان المسةةتيمرات
الرومانية  .ولال لو لم يددر بيالطو حوماً بالموت يلى يسوع لما اان قد صلب .واان المسةيح قةد تنبةأ مة ار اًر
بأنه سيدلب (مت )04 ،01:11وأنه سيسلم أليدي األمم .ور ساء الي ود لبقوا ت مةاً سياسةية ضةد المسةيح لةيحوم
يليه بيالطو بالموت صلباً ،وهو يريدون هاا .فالمدةلوب مليةون بحسةب النةاموس وهةم يريةدون ظ ةاره امليةون

أمام الشيب باإلضافة لى أن ا أصيب ميتة .وأك رها هواناً فيق وا يلةى ديوتةه وتالميةاه ذ أفسةدوا سةميته تمامةاً
بدلبه .حقاً لقد

ترك الي ود واألمم في تقديمه ذبيحة ين اليالم اله.

وما جيل بيالطو يحوم يليه بالموت خوفه من قيدر بيد الت م التي وج ا له ر ساء الي ود (لو)1:10

77
س أَْيضا ِإَلى َد ِار اْل ِوالََي ِة َوَد َعا َيسو َعَ ،وَنقال َل ُه«:أْن َ ملِ ُك اْلَي ُه ِ
ود؟»".
آية (يوُ -:)77:11ث َّم َد َخ َل ِبيالَ ُ
طُ
ُ
َ
َ
بةةيالطو رأى خب ة م و ةةرهم فقةةرر محاكمتةةه بنبسةةه وسةةأله أنـــ ملـــك اليهـــود ف ةةاا جةةوهر ت امةةات م لةةه .واةةان

بيالطو يتيجب من هاا المت م الدامت فون اان مل يريد ال ةورة يلةى قيدةر فةأين هةم أتبايةه وميةاونوه ولمةاذا
ال يتكلم .وال يبالي بالموت ،وال يداف ين نبسه .ولكن هاه الت مةة ألقةت بالريةب فةي قلةب بةيالطو وواضةح حيةرة

بيالطو ف و مقتن ببراءة يسوع لكنه تحت ض.ع ثورة الي ود.

71
70
ِ
ِ
ِ
َج َاب ُه
ول ه َذا ،أ َْم َ
آخُرو َن َنقاُلوا َل َك َعني؟» أ َ
اآليات (يو " -:)72-70:11أ َ
َج َاب ُه َي ُسو ُع«:أَم ْن َذات َك َتُق ُ
76
ِ
اب َي ُسو ُعَ « :م ْمَل َك ِتي
ِبيالَ ُ
س« :أََل َعلِي أََنا َي ُهوِد ٌّي؟ أ َّ
َسَل ُم َ
وق ِإَل َّيَ .ما َذا َف َعْل َ ؟» أ َ
طُ
َج َ
اء اْل َك َهَنة أ ْ
ُم ُت َك َوُرَؤ َس ُ
امي يج ِ
ود .و ِ
َليس ْ ِم ْن ه َذا اْلعاَلمَِ .لو َكاَن ْ ممَل َك ِتي ِم ْن ه َذا اْلعاَلمَِ ،ل َكان ُخَّد ِ
اهُدو َن لِ َكي الَ أ َّ
لك ِن
َ
َُ
ْ
ُسل َم ِإَلى اْلَي ُه ِ َ
َ
َ
َ
َْ
َْ
ْ
72
ِ ِ
ِ
ولِ :إِني َملِ ٌك .لِه َذا
ال َل ُه ِبيالَ ُ
َ
س« :أَ َفأَْن َ ِإذا َمل ٌك؟» أ َ
طُ
َج َ
اب َي ُسو ُع«:أَْن َ َتُق ُ
اآلن َلْي َس ْ َم ْمَل َكتي م ْن ُهَنا»َ .فَق َ
َش َه َد لِْل َح ِقُ .ك ُّل َم ْن ُه َو ِم َن اْل َح ِق َي ْس َم ُا َص ْوِتي»".
َنق ْد ُولِ ْد ُت أََناَ ،ولِه َذا َنق ْد أ ََتْي ُ ِإَلى اْل َعاَلمِ أل ْ

اإلعتراف الحسن

(دية :)01المسيح هنا يديو بيالطو أن يبرق بين ما يسميه من الي ود الكاذبين وبين ما يشير به هو في داخل
نبسه .والمسيح بحسب التوراة سيوون ملكاً من نسل داود ولكن ليو ملكاً أرضياً بل يمل يلى األروا وال ماصر
والقلوب ،هو يمل في السماء ،فون اان بيالطو يطلب الحق سييرف أي نوع من المل يمل المسيح .ولكن

بمب وم الي ود ال.ادر أن المسيح مل سياسي ف اا يرف ه المسيح ويرف ه بيالطو أي اً .المسيح ُيش ِد
بيالطو ،هل سم ينه ما ي بت هاه الت مة.
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(دية :) 0:واضح أن بيالطو ف م درس المسيح ولكنه يلقى الت مة يلى الي ود.هنا يت ح أن بيالطو يبحث

ين الحق فيالً ويشير ببراءة المسيح وخبث الي ود .ولكنه يست زئ بالي ود بمينى هل أنا ي ودي حقير حتى
أقو ين

أن

براءته .ماذا فعل

مل  .يجيب أن رصيو الك نة يدبر الماامرات ضد المسيح وبيالطو الروماني يحاو

لماذا يوره الي ود هواا بينما أنا أيلم أن م يبح ون س اًر ين مل لي وروا ضد قيدر.

ثبات

(دية :) 01هنا المسيح يشر لبيالطو أن مملكته سماوية وأنه ال ينافو قيدر ولكن الي ود لم يب موه فكل فكرهم
أرضى ،ولم يقبلوا موضوع الملكوت السماوي .والحظ قو الرب اآلن
أنه ليو الكل بيد قد خ

والسبب اما قا القديو بولو الرسو

له اآلن (يب .)1 : 1المسيح يمل اآلن يلى قلوب من يامنوا به ويحبونه فملكوه

يلى قلوب م .ولكن فى الدينونة سيمل يلى الكل ،ما بالحب يلى من أحبوه .أو سيوون الباقين من أيداصه يند
موط .قدميه .هو اآلن ياسو ملكوته يلى من يامنوا به ويحبونه .وراج أي ا تبسير (0كو.)11 - 11 : 0:

هو جاء صديقاً للجمي  ،وخدامه ليسوا من هاا اليالم .وهاا القةو أرجةف بةيالطو .نةرى أن يسةوع حتةى وهةو فةي

المحاكمةةة يبشةةر بمملكةةة الحةةق وملكةةوت هللا .المسةةيح ب ةةاا ي بةةت فكةرة ملكةةه ولكةةن بب ةةم ليةةر مةةا يب ةةم الي ةةود واةةل

اليالم .فاليالم ور ساء الك نة يتداريون يلى مل اليالم.
(ديةةة :)01أنــ تقــول

أنةةت تقةةو الحقيقةةة فأنةةا مل ة لكةةن مةةا قالةةه بةةيالطو ال يقبةةل النبةةي وال يقبةةل اإليجةةاب.

فالمسةيح يةرفض أن يوةون ملكةاً حسةب مةةا يقةةو الي ةود .وبةةيالطو ف ةم ملة المسةةيح امةا ف مةةه الي ةود لةةال

ةةر

المسةةيح لةةه الحقيقةةة .وفيمةةا يلةةي مةةا أسةةماه بةةولو الرسةةو اإليتةراف الحسةةن (0تةةى )00:1و ةةمل يناصةةر اإليمةةان

جميياً .المسيح هنا ذار بتل يص ديد ويمق جوهر رسالته.
للمل  .المسيح يش د ب اا أمام مم ل أقوى دولة في اليالم
لهذا ُولدت أنا فالمسيح ُول َد أي تجسد ُ

لهذا أتي إلى العالم

ذاً هو موجود قبل ميالده ،وهو ليو من هاا اليالم ولكنه أتى وتجسةد ليقةيم مملكتةه التةي

ال تقام يلى أسو أرضية بل بسلطة وقوة سماوية.

الحق الحقيقة الكلية هي المجا الاي يحيا وييمل فيه المسيح ،والمسيح يش د للحةق لةيو اشة .خةارج ينةه بةل
هو يستيلن ذاته ف و الحق .هاا هو اإليتراف الحسن .المسيح أتى لييلن الحق بيد أن تاه البشر في ضال .

كل من هو من الحق ال من أحب الحق وسار بحسب هداه سيسم صوت المسيح ويب مةه ويدةير لةه صةوت
المسيح حياة أبدية (يو .)11::ومل ص اإليتراف الحسن-:
لييلن ملكوت هللا بالحق الاي يقوله ويملكه ويمل يليه.
-0أن المسيح ُولد ُ
-1أنه نز من السماء وأتى لينا يلى األرب لياسو ملكوت الحق.

-0كل من يسيى ويجد في أثر الحق ُيستيلن له المسيح والحق والحياة .ولو اان بيالطو يبحث ين الحق فيالً
إلستم لدوت المسيح ولكانت له حياة .فكل من يبحث ين الحق ييطيه رو هللا ستنارة.
71
ِ
ِ
ـال َل ُه ْـم«:أََنـا
سَ «:ما ُه َو اْل َح ُّ
ال َل ُه ِبيالَ ُ
طُ
ال ه َذا َخَر َج أَْيضـا إَلـى اْلَي ُهـود َوَنق َ
ق؟»َ .وَل َّما َنق َ
آية (يوَ " -:)71:11نق َ
َجد ِف ِ
يه ِعَّلة و ِ
اح َدة" .
َل ْس ُ أ ِ ُ
َ
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لم يرفض بيالطو االم المسيح ولكنه لم يب مه .ومينى ساا بيالطو ما هـو الحـق

يحمةل مينةى اليةأس فةي

أن يجد نسان الحق يلى األرب ،وهاا حةق ألن األرب زاصلةة ،فكةل مةا هةو مت.يةر لةيو بحةق ،أمةا الحةق فيبقةى

لألبةةد (ايةةو .)11 ،04::هةةو اقةةاب ييلةةم صةةيوبة الحوةةم بةةالحق  ،فةةالحق فةةى اليةةالم نسةةبى  ،اةةل انسةةان يةةرى أن
الحق فى جانبه .أما نحن فنب م أن هناك حق مطلق هو هللا ولةيو سةواه  .لكةن ييةب بةيالطو أنةه خةرج دون أن
يسم جابة السيد المسيح  .وا يرين ييملون هواا يدلون وي رجون سريياً دون أن يسميوا الرد .ولكن بيالطو

أدرك اآلن أنه أمام نسان يميم وليو مجرماً ،اان تأثير المسيح فيه قوياً ف ةرج ليبةرأهُ بيةد أن أدرك لةش الي ةود
(متَ .)01:11يل َم أن م أسلموه حسداً .و ادة بيالطو ببةراءة المسةيح ،هةي ة ادة اليةالم بةأن المسةيح لةيو فيةه
يلة واحدة ،نما هو مات ألجلنا وألجل ال اليالم.
71
ـح .أَ َف ُت ِريـ ُـدو َن أ ْ ِ
َن أُ ْطلِــق َل ُكــم و ِ
ـك
احــدا ِفــي اْل ِف ْصـ ِ
ـاد ٌة أ ْ
اآليــات (يــوَ " -:)04-71:11وَل ُكـ ْـم َعـ َ
ـق َل ُكـ ْـم َملِـ َ
َن أُ ْطلـ َ
َ ْ َ
04
ِ
ِِ
اْلَي ُه ِ
اس لِ ًّصا" .
اس!»َ .وَك َ
يع ُه ْم َنقائل َ
ان َب َارَاب ُ
س ه َذا َب ْل َب َارَاب َ
ينَ« :لْي َ
ود؟»َ .ف َصَر ُخوا أَْيضا َجم ُ

هنا يت ح ضمير الي ود السيء .ملك اليهود

هنا بيالطو يس ر من الت مة التي يحاولون لداق ا بالمسةيح،

ألن بةةيالطو ب ةرأه ،ف ةةو أي ةاً ب ةرأه مةةن ت مةةة أنةةه يةةديى المل ة وأنةةه ضةةد قيدةةر .وبةةيالطو حةةاو أن يسةةتيين
بالشةةيب ضةةد ر سةةاء الك نةةة ف ةةو ييلةةم أن الشةةيب يريةةد ملك ةاً .ولكةةن اةةان هةةاا فةةي رخةةاوة منةةه ا ةوا س واقاضةةي.

فالشةيب اةان قةد تلقةن مةةن ر سةاء الك نةة مةا يقولونةةه .فبا اربةاس لةن ينافسة م فةي مواسةةب م الماديةة أمةا المسةيح فقةةد
جاب من م يب م.
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(إنجيل يوحنا)(اإلصحاح التاسا عشر)

عودة للجدول

اإلصحاح التاسا عشر
اآليات (يو)16-1:11

2
1
ِ ِ
وه
َخـ َذ ِبـيالَ ُ
اآليات (يوَ " -:)16-1:11ف ِحيَن ِئ ٍـذ أ َ
س َي ُسـو َع َو َجَل َـد ُهَ .و َضـ َفَر اْل َع ْس َـكُر ِإ ْكلـيال م ْـن َش ْـو ٍق َو َو َض ُـع ُ
طُ
0
7
ِ ِ
السالَم َيا ملِ َك اْلَي ُه ِ
ن
س
ود!»َ .وَكاُنوا َيْل ِط ُموَن ُهَ .ف َخ َـر َج ِبـيالَ ُ
وه َث ْو َب أُْر ُج َو ٍ
َعَلى َ ْأرسهَ ،وأَْلَب ُس ُ
طُ
انَ ،وَكاُنوا َيُقوُلو َ َ ُ َّ «:
َجد ِف ِ
ِ
يه ِعَّلة و ِ
اح َـدة»َ 1 .ف َخ َـر َج َي ُسـو ُع َخ ِارجـا َو ُه َـو
ال َل ُه ْمَ «:ها أََنا أ ْ
ُخ ِر ُج ُه ِإَلْي ُك ْم لِ َت ْعَل ُموا أَني َل ْس ُ أ ِ ُ
َ
أَْيضا َخ ِارجا َوَنق َ
6
ِ
ِ ِِ
سُ «:ه َـوَذا ِ
الش ْو ِق َوَث ْـو َب األُْر ُجـو ِ
يل َّ
َّام
ـال َل ُه ْـم ِبـيالَ ُ
اإل ْن َس ُ
ـان!»َ .فَل َّمـا َر ُ
طُ
آه ُرَؤ َس ُ
انَ .فَق َ
َحام ٌل إ ْكل َ
ـاء اْل َك َهَنـة َواْل ُخـد ُ
2
طسُ «:خ ُذوه أَْن ُتم واصلِبوه ،أل َِني َلسـ أ ِ ِ ِ ِ
صر ُخوا َنق ِائلِين«:اصلِب ُه! ِ
ـه
ْ ُ
َج َاب ُ
َج ُـد فيـه عَّلـة» .أ َ
َ ْ ْ
ُ ْ َ ْ ُ ُ
ال َل ُه ْم ِبيالَ ُ ُ
ْ
ََ
اصلْب ُه!»َ .نق َ
1
وسـَنا ي ِجـب أَن يمـوت ،أل ََّنـه جعـل َن ْفسـه ابـن ِ
س هـ َذا
هللا»َ .فَل َّمـا َس ِـم َا ِبـيالَ ُ
ام ِ َ ُ ْ َ ُ َ
اْلَي ُه ُ
ُ ََ َ َ ُ ْ َ
ام ٌ
طُ
وسَ ،و َح َس َ
ـب َن ُ
ودَ«:لَنا َن ُ
1
ِ
ِ
َمـا َي ُسـو ُع َفَل ْـم ُي ْع ِط ِـه َج َوابـا.
ـال لَِي ُسـو َعِ «:م ْـن أَْي َـن أَْنـ َ ؟»َ .وأ َّ
اْلَق ْو َل ْازَد َاد َخ ْوفاَ .ف َـد َخ َل أَْيضـا إَلـى َد ِار اْل ِوالََيـة َوَنق َ
11
14
ـاب َي ُسـو ُع:
َما ُت َكلِ ُم ِني؟ أََل ْس َ َت ْعَل ُم أ َّ
َصلَِب َك َو ُسْل َ
َن لِي ُسْل َ
ال َل ُه ِبيالَ ُ
طانا أ ْ
طانا أ ْ
َن أُ ْطلَِق َ
ـك؟» أ َ
َن أ ْ
طُ
َج َ
َفَق َ
س« :أ َ
ِ
ان اْلب َّتةََ ،لو َلم َت ُكن َنق ْد أُع ِطي ِمن َفوق .لِذلِك َّال ِـذي أ ِ
ظ ُـم».
َع َ
« َل ْم َي ُك ْن َل َك َعَل َّي ُسْل َ
ْ ْ ْ
ْ َ ْ ْ ُ
ـك َل ُ
َسـَل َمني ِإَلْي َ
َ
ـه َخطَّيـ ٌة أ ْ
طٌ َ
ْ
ِ
َن ي ْطلَِقـه ،و ِ
ِ 12
ِِ
ان ِبيالَ ُ
ينِ«:إ ْن أَ ْطَل ْقـ َ هـ َذا َفَل ْسـ َ
لك َّـن اْلَي ُه َ
ـود َكـاُنوا َي ْص ُـر ُخو َن َنقـائل َ
م ْن ه َذا اْل َوْنق َك َ
ـب أ ْ ُ ُ َ
طُ
س َي ْطُل ُ
17
م ِحًّبا لَِقْي َصَرُ .ك ُّل م ْن َي ْج َع ُل َن ْف َس ُه ملِكا ُيَق ِ
ـس
اوُم َنقْي َصَر!»َ .فَل َّما َس ِم َا ِبـيالَ ُ
س هـ َذا اْلَق ْـو َل أ ْ
َخ َـر َج َي ُسـو َعَ ،و َجَل َ
طُ
َ
َ
ُ
10
ِ ِ ِ
ِ
ِ ِ
ـاع ِة
اس ِـت ْع َد ُاد اْل ِف ْص ِ
ال َل ُه «اْلَبالَ ُ
ـحَ ،وَن ْح ُـو َّ
ط» َوبِاْلعْبَرانَّية « َجَّبا َثا»َ .وَك َ
الس َ
ان ْ
َعَلى ُكْرِس ِي اْل ِوالََية في َم ْوض ٍا ُيَق ُ
11
ِ
ِ
الس ِادسـ ِـةَ .فَقــال لِْلَي ُهـ ِ
َصــلِ ُب
ـال َل ُهـ ْـم ِبــيالَ ُ
س« :أَأ ْ
طُ
ـودُ «:هـ َـوَذا َمل ُك ُكـ ْـم!»َ .ف َصـ َـر ُخواُ « :خ ـ ْذ ُه! ُخ ـ ْذ ُه! ْ
َّ َ
اصــلْب ُه!» َنقـ َ
َ
ِ
ِ ِ 16
ِ
َخ ـ ُذوا َي ُســو َع
َس ـَل َم ُه ِإَلـ ْـي ِه ْم ِلُي ْص ـَل َبَ .فأ َ
س َلَنــا َمِلـ ٌ
َمل َك ُكـ ْـم؟» أ َ
اء اْل َك َهَنــةَ«:لـ ْـي َ
ـك ِإالَّ َنقْي َصـ َـر!»َ .فحيَنئـ ٍـذ أ ْ
َجـ َ
ـاب ُرَؤ َس ـ ُ
َو َم َض ْوا ِب ِه" .
1
س َي ُسو َع َو َجَل َد ُه" .
َخ َذ ِبيالَ ُ
آية (يوَ " -:)1:11ف ِحيَن ِئ ٍذ أ َ
طُ
بةةيالطو هنةةا يريةةد أن يسةةتدر يطةةف الشةةيب بةةأن يياقةةب المسةةيح يقوبةةة ةةولية ثةةم يطلقةةه .ولكةةن نالحةةظ أن هةةاه

اليقوبة اانت دون حوم رسمي بل هي إلرضاء الشيب ال اصق .ولكن بةيالطو دون يةدرى أكمةل اةأس دالم السةيد
التي تحمل ا ينا .وال مةا فيلةوه بيةد ذلة هةو ال ةزء منةه املة  .والمسةيح قبةل هةاا ال ةزء ليييةد لنةا ارامتنةا .ولةبو

كليةل الشةةوك ليةةرد لنةا كليةةل المجةةد .والجلةةد اةان يقوبةةة رهيبةةة واةةان مةن ُي ِجَلة ِةد يسةةقع أمةةام ق ةاته اتلةةة مةةن اللحةةم
المشوه الممزق .ويقا أن الجلد اان الساية 4صباحاً .وب اا الجلةد ت.طةى جسةد المسةيح بالةدم مةن أرسةه الم.طةى
بالدم بسبب كليل الشوك لى قدميه (والت.طية بالدم هى الكبارة  ،فجسد المسيح هو انيسته) .
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2
ِ ِ
ِ ِ
ان"،
وه َث ْو َب أُْر ُج َو ٍ
وه َعَلى َ ْأرسهَ ،وأَْلَب ُس ُ
آية (يوَ " -:)2:11و َض َفَر اْل َع ْس َكُر ِإ ْكليال م ْن َش ْو ٍق َو َو َض ُع ُ
هنةةا نةةرى اإلسةةت زاء بالمسةةيح امل ة  .وثةةوب األرج ةوان خليةةه يليةةه هيةةرودس سةةت زاء بةةه .والشةةوك نتيجةةة لل طيةةة

(تة  .)01 ،01:0واةةان منمةةر المسةةيح وهةةو البةةو كليةةل الشةةوك هةةو منمةةر اإلنسةةان المطةةرود مةةن أمةةام وجةةه هللا
خارجاً من جنة يدن حامالً اللينة والشوك.
7
السالَم َيا ملِ َك اْلَي ُه ِ
ن
ود!»َ .وَكاُنوا َيْل ِط ُموَن ُه" .
آية (يوَ " -:)7:11وَكاُنوا َيُقوُلو َ َ ُ َّ «:
السالم يا ملك اليهود هي التحية التي تقا للملوك .وأخا من ا المة السالم الملكي .فالسالم الملكي بالموسةيقى

هو تحية الملوك يوضاً ين أن يقولوا السالم للمل  .وهي نبس ا هايل سيزار ومن ا أخات التحية األلمانية "هايل

هتلر" فالسالم الملكي بالموسيقى صار يوضاً ين قول م هايل سيزار.

0
َجد ِف ِ
ِ
يه ِعَّلة
آية (يوَ " -:)0:11ف َخَر َج ِبيالَ ُ
ال َل ُه ْمَ «:ها أََنا أ ْ
ُخ ِر ُج ُه ِإَلْي ُك ْم لِ َت ْعَل ُموا أَني َل ْس ُ أ ِ ُ
طُ
س أَْيضا َخ ِارجا َوَنق َ
وِ
اح َدة»".
َ
له هو
لقد حاو بيالطو أن يوقظ الرو اإلنسانية يند الي ود ولكنه فشل .ولكن ستسالمه للي ود اان دانة ُ

أي اً.

1
ِ
ام ِ ِ
الش ْـو ِق َوَث ْـو َب األُْر ُجـو ِ
يـل َّ
سُ «:ه َـوَذا
ـال َل ُه ْـم ِبـيالَ ُ
طُ
آية (يـوَ -:)1:11ف َخ َـر َج َي ُسـو ُع َخ ِارجـا َو ُه َـو َح ٌ
انَ .فَق َ
ـل إ ْكل َ
ِ
ان!»" .
اإل ْن َس ُ
هــوذا اإلنســان يقول ةةا بةةيالطو بيةةد أن رفة ينةةه اةةل ا ارمةةة ليم ةره للي ةةود اونسةةان ضةةييف بةةال ثةوار يسةةاندونه

كمل  ،أو قال ا ربمةا ليةاارهم بونسةانيت م وأنةه أخةوهم فةي اإلنسةانية ليتنةازلوا يةن موضةوع صةلبه ولكةن هةاه الكلمةة

تشير للمسيح وقد أخلى ذاته دخااً صورة يبةد ،بةل حمةل يةار اليبيةد ومالةة البشةر .هةو اإلنسةان الكامةل والنمةوذج

السليم لإلنسان حسب قدد اآلب الاي بال خطية لكنه صار بن اإلنسان الاي حمل خطايا اإلنسان ويةاره .وهةو

اإلنسان المملوء نيمة وهو اإلنسان الاي سيأتي يوماً في مجد اآلب ،ليو في صورة المدلوب الم ان بل اةديان

األرب ال ا الياد  .هةو اإلنسةان الةاي لةيو م لةه ،لةيو نسةاناً ياديةاً .هةو اإلنسةان محةل ال ةالف والق ةية أي ةا
الي ود بل وحتى اآلن .هي نبوة من بيالطو دون أن يدرى اما تنبأ قيافا دون أن يدرى (يو.):0 ،:1:00
6
ـــاء
آيــــة (يــــوَ " -:)6:11فَل َّمــــا َر ُ
آه ُرَؤ َسـ ُ
ِ
طسُ «:خ ُذوه أَْن ُتم و ِ
وه ،ألَني َل ْس ُ
اصلُب ُ
ُ ْ َ ْ
ِبيالَ ُ ُ

ِ
ِ
ِ
ـــائلِينِ «:
ـــم
اصــــلْب ُه! ْ
ـــر ُخوا َنقـ َ ْ
َّام َصـ َ
ـــال َل ُهـ ْ
اصــــلْب ُه!»َ .نقـ َ
اْل َك َهَنــــة َواْل ُخــــد ُ
َجد ِف ِ
يه ِعَّلة»".
أُِ

كةةان في ةالً البةةد للدةةلب أن يةةتم  ،ليةةتم البةةداء فالدةةليب لينةةة (تةةث )10 : 10والمسةةيح بدةةلبه حمةةل اللينةةة ينةةا.
حم ة ةل ب ةةيالطو الي ةةود دم المسةةةيح
ون ةةرى حت ةةى ه ةةاه اللحمة ةةة أن ب ةةيالطو لي ةةر موافة ةةق يل ةةى الد ةةلب .وب ةةال
َّ

(أع .)0:-00:0ولكن خطأ بيالطو أنه َف َّ ل موت المسيح وهو ييلم ببراءته حتى ال يحد
أو تُ َش َّوِه صورته لدى قيدر.

ضةطراب سياسةي
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2
وسَنا ي ِجب أَن يموت ،أل ََّنه جعل َن ْفسه ابن ِ
هللا»".
ام ِ َ ُ ْ َ ُ َ
َج َاب ُه اْلَي ُه ُ
ُ َََ َ ُ َْ
آية (يو " -:)2:11أ َ
ام ٌ
وسَ ،و َح َس َب َن ُ
ودَ«:لَنا َن ُ
الي ود هنا يرف ةون المسةاومة مة بةيالطو رف ةاً تامةاً .ومينةى االم ةم أن حوم ةم يلةى المسةيح هةو حوةم ل ةى

ومةةا يلةةى بةةيالطو سةةوى التنبيةةا .والي ةةود هنةةا أظ ةةروا لل ةوالي الةةوثني ميتقةةدات م الدينيةةة ليلةةه يقبةةل بدةةلبه أي لةةو

وجدته أنت بريعةاً مةن الناحيةة المدنيةة ف ةو مةن ناحيةة ديننةا ف ةو محوةوم يليةه .ولكةن ذاةرهم أنةه بةن هللا أتةى بةأثر
يوسي ذ خاف منه بيالطو.

1
س ه َذا اْلَق ْو َل ْازَد َاد َخ ْوفا" .
آية (يوَ " -:)1:11فَل َّما َس ِم َا ِبيالَ ُ
طُ
لقد أحو بيالطو بالرهبة في حدي ه أوالً م المسيح حين ذار أصةله اإلل ةي ،واآلن يةزداد خوفةاً حينمةا يسةم أن
المسيح هو بن هللا .وبحسب فكر بيالطو الروماني أنه بدأ يدخل حرباً م اآلل ةة .فالرومةان ييتقةدون أن اآلل ةة

يمون أن تتجسد وتنز وسع الناس.

1
ِ
ِ
َما َي ُسو ُع َفَل ْم ُي ْع ِط ِه َج َوابا" .
ال لَِي ُسو َعِ «:م ْن أَْي َن أَْن َ ؟»َ .وأ َّ
آية (يوَ " -:)1:11ف َد َخ َل أَْيضا إَلى َد ِار اْل ِوالََية َوَنق َ
يقدد هل أصل سماوي أم أرضى .والمسيح لم يرد فبةيالطو لةن يب ةم ألن مبةاهيم بةيالطو يةن
من أين أن

البنوة هلل مأخوذة من األساطير اليونانية .ف و لن يب م قطياً ما هو المقدود .فون اان الي ود ويندهم النبةوات لةم

يب موا أفسوف يب م بيالطو.

14
طانا
َما ُت َكلِ ُم ِني؟ أََل ْس َ َت ْعَل ُم أ َّ
َصلَِب َك َو ُسـْل َ
َن لِي ُسْل َ
ال َل ُه ِبيالَ ُ
طانا أ ْ
َن أ ْ
طُ
اآليات (يوَ " -:)11-14:11فَق َ
س« :أ َ
11
طان اْلب َّتـةََ ،لـو َلـم َت ُكـن َنق ْـد أ ِ
ِ
أْ ِ
ق .لِـذلِ َك َّال ِـذي
ْ ْ ْ
ُعطيـ َ م ْـن َف ْـو ُ
ـك َعَل َّ
اب َي ُسو ُعَ « :ل ْـم َي ُك ْـن َل َ
ْ
َن أُ ْطلَق َك؟» أ َ
ـي ُسـْل َ ٌ َ
َج َ
ِ
أ ِ
ظ ُم»".
َع َ
َسَل َمني ِإَلْي َك َل ُه َخطَّي ٌة أ ْ
ْ

المسيح هنا يشر لبيالطو من أين يستمد سلطانه ،ف و يدحح ميلومات بيالطو .هنا المسيح يشر لبيالطو

أن هللا هو ضابع الكل ،وأن أي  .يديبنا هو بسما مةن هللا ولةيو بسةبب سةلطان الر سةاء .فةنحن فةي يةد هللا

ولسنا في يد نسان .فاهلل هو الاي أيطى السةلطان للر سةاء رو+0:00أع .]11-11:1+10:1و ن هةاا ليشةيرنا
بمنت ى اإلطمعنان" .التقليد القبطي يقو أن بيالطو وزوجته صا ار مسيحيين و ستش دا"

له خطية أعظم فبيالطو أخطأ ألنه سةت دم القةانون المةدني لقتةل المسةيح خوفةاً .ولكةن ر سةاء الك نةة خطيةت م
ُ
أيمم ذ هم ست دموا الناموس اإلل ي في تلبيةق ت مةة ضةد المسةيح ،ف ةم خطيةت م تيتبةر قتةل مة سةبق اإلصةرار
والتيمد.

ِ
َن ي ْطلَِقه ،و ِ
ِ 12
ِِ
ينِ«:إ ْن
ان ِبيالَ ُ
لك َّن اْلَي ُه َ
ود َكاُنوا َي ْص ُـر ُخو َن َنقـائل َ
آية (يو " -:)12:11م ْن ه َذا اْل َوْنق َك َ
س َي ْطُل ُب أ ْ ُ ُ َ
طُ
أَ ْطَل ْق َ ه َذا َفَل ْس َ م ِحًّبا لَِقْي َصَرُ .ك ُّل م ْن َي ْج َع ُل َن ْف َس ُه ملِكا ُيَق ِ
اوُم َنقْي َصَر!»" .
َ
َ
ُ
رد المسةةيح يلةةى بةةيالطو جيلةةه يةةزداد خوفةاً ،واةةان يريةةد طالقةةه ،وهنةةا يتمسةةح رصةةيو الك نةةة بقيدةةر ،فةةون رفةةض
بيالطو قتةل المسةيح يلدةق بةه ت مةة خيانةة قيدةر  .ورصةيو الك نةة ببيلتةه هةاه تةرك هللا ليةاهب ألوثةان قيدةر.
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في لحمة نقلب هاالء الي ود المتيدبون للناموس لى رومان متيدةبين لقيدةر .محبـا لقيصـر اةان هةاا لقةب
ال ةةباط اليمةةام الةةاين يقومةةون بأيمةةا جليلةةة لحسةةاب اإلمبراطوريةةة .واللقةةب الم ةةاد "لــيس محبــا لقيصــر" يشةةير
لل يانة وهاا ما قالوه لبيالطو يقاوم نقيصر .واان طيباريوس قيدر سامياً للو ةايات يلقةى بمةن يةت م بأنةه ضةده
م المنبوذين ويرف من يسم ين م أن م يحبونه .لال خاف بيالطو أن تدل هاه الت مةة لطيبةاريوس" .ويقةو

سنوات يند طيباريوس فيزله فونتحر يأسةاً"  .ومةن المنطقةى أن المةارخ

يوسيبوس أن بيالطو ُو ى به بيد ثال
الي ودى يوتب أنه نتحر ذا اان قد ستش د بحسب التقليد القبطى .

والحظ أن السن دريم حاكموا المسيح بت مة دينية بأنه ديى أنه بن هللا .ولما ذهبوا لبيالطو ت موه بت مة مدنيةة

أنةةه ضةةد قيدةةر ويمن ة دف ة الجزيةةة (لةةو .)1:10ولمةةا ب ةرأه بةةيالطو مةةن هةةاه الت مةةة (لةةو )01:10بةةل وهيةةرودس

(لو )0::10ليروا الت مة أمام بيالطو لى ت مة دينية مرة أخرى (يو .)1:04وحةاو بةيالطو طالقةه ذ ةير
بزي ة

الت مةةة .ف.يةةر الي ةةود االم ةةم ثانيةةة أن يسةةوع يقةةاوم قيدةةر (يةةو .)01:04مةةا يحةةد

هةةو تلبيةةق ت ةةم ضةةد

المسيح لقتله بأي وسيلة.
17
ِ
ِ ِ
ـال
آية (يوَ " -:)17:11فَل َّما َس ِم َا ِبيالَ ُ
س ه َذا اْلَق ْو َل أ ْ
َخَر َج َي ُسو َعَ ،و َجَل َ
طُ
س َعَلى ُكْرِس ِي اْل ِوالََية في َم ْوض ٍـا ُيَق ُ
ط» َوبِاْل ِعْبَرِانَّي ِة « َجَّبا َثا»".
َل ُه «اْلَبالَ ُ

بيالطو أدرك خطة الي ةود ال بي ةة ضةده فلةم يجةازف بحياتةه بةل ضةحى بالمسةيح واةان ةياره فألحيةا أنةا وليمةت

المسةةيح .جلــس علــى كرســي الواليــة لينطةةق بحوةةم الدةةلب ضةةد المسةةيح .جباثــا الــبالط هةةو رصةةيف مرتب ة

مرصوف بقط بالط مرمر يتب البيت وهو مرتب مستدير ليراه ال الواقبين .يق بين قلية أنطونيةا وبةين ال يوةل.

واان يجلو يليه الوالي وقت صدار األحوام.
10
اع ِة
اس ِت ْع َد ُاد اْل ِف ْص ِحَ ،وَن ْح ُو َّ
آية (يوَ " -:)10:11وَك َ
الس َ
ان ْ
هنةةا يحةةدد يوحنةةا يةةوم الحوةةم إســتعداد الفصــح وسةةاية الحوةةم

الس ِادس ِةَ .فَقال لِْلَي ُه ِ
ودُ «:ه َوَذا َملِ ُك ُك ْم!»" .
َّ َ
َ
السادســة أنمةةر موضةةوع السةةاية السادسةةة فيمةةا

يلةةي .ويةةوم الجميةةة يموم ةاً مةةا يسةةمى اإلسةةتيداد للسةةبت ولكةةن هةةاه الجميةةة سةةم ا بالةةاات سةةتيداد البدةةح ألن

البدح اان يوم السبت لال سمى هاا السبت يميماً (دية. )00
هوذا ملككم هنا بيالطو يس ر من الي ود .ولكنه دون أن يدرى يسجل الحقيقة.

طس« :أَأ ِ ِ
آية (يوَ 11" -:)11:11فصـر ُخواُ « :خـ ْذه! ُخـ ْذه! ِ
ـاء
َصـل ُب َمل َك ُك ْـم؟» أ َ
ُ
ْ
ـال َل ُه ْـم ِبـيالَ ُ ُ
ُ ْ
ََ
َج َ
ـاب ُرَؤ َس ُ
اصـلْب ُه!» َنق َ
ِ
س َلَنا َملِ ٌك ِإالَّ َنقْي َصَر!»" .
اْل َك َهَنةَ«:لْي َ
هم يريدون أن يت لدوا من المسيح الاي يبوت م .أأصلب ملككم في ا أي اً س رية من بيالطو ،فالي ود ملك م
هةةو هللا .ولكةةن م بلي ةوا الس ة رية بةةل زادوهةةا بقةةول م لــيس لنــا ملــك إال نقيصــر ولةةنالحظ أن الةةاي قةةا ذل ة لةةيو

الشيب نما ر ساء الك نة وقارن م (يو .)00:1نجدهم هنا وقد طمسوا ميالم يمان م بل لقد جدفوا .وهللا ستم
لمةةا طلبةةوه ًّ
فملة يلةةي م قيدةةر فةةأذل م بةةل أحةرق م وأحةةرق دولةةت م و سةةتيبدهم و ةةتت م فةةي اةةل األرب "م يةةف هةةو
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الوقوع فةي يةدي هللا الحةي" (يةب )00:01ولكةن لةنالحظ أن هللا سةت دم وا س وثنةى ليسةم الي ةود ور سةاء ا نةت م

كالم حق.

ِ ِ 16
َخ ُذوا َي ُسو َع َو َم َض ْوا ِب ِه" .
َسَل َم ُه ِإَلْي ِه ْم لُِي ْصَل َبَ .فأ َ
آية (يوَ " -:)16:11فحيَنئ ٍذ أ ْ
حسب القانون الروماني اان يتحتم أن يمر يومان يلى األقل بين صدور الحوم باإليدام ويوم تنبياه .بل في أيام
طيباريوس قيدر صارت المدة يشرة أيام ،ليله يم ر دليل براءة للمت م فال يتم التنبيا .ولكن يموماً لم يراع أحد

القوانين في هاه الق ية فةالي ود متشةوقين لقتلةه سةريياً خوفةاً مةن تةردد بةيالطو .هةم حسةبوا أن بةيالطو قةد يةأمر

ثانيةةة بةةوطالق س ةراحه .وجنةةود الرومةةان مل ةةوفين يلةةى ذل ة بةةداف لطرسةةت م وتيدةةب م لجنس ة م (مزمةةور)1 ،0:1

وم أن الاي قام بالدلب يساكر الرومان قيل اسلمه إليهم ليصلب فمسعولية الدلب واقية يلى الي ود حتماً.

هل صلب المسيح في الساعة الاالاة أم السادسة

في (مر )1::0:واانت الساية ال ال ة فدةلبوه وفةي (يةو )01:04واةان سةتيداد البدةح ونحةو السةاية السادسةة
فقا (بيالطو) هو ذا ملكوم ..فحينعا أسلمه الي ود ليدلب:

كان الي ود يقسمون الليل لى 1سايات ابيةرة ويقسةمون الن ةار لةى 1سةايات ابيةرة (السةاية الكبيةرة

0سةايات

بتوقيتنا).

وتبدأ سايات الن ةار ينةد ةروق الشةمو ولمةدة (0سةايات بحسةب سةاياتنا وتسةمى السةاية األولةى .وتبةدأ بيةدها

الساية ال ال ة ولمدة (0سايات) وبيدها الساية السادسة .وب اا تنت ي الساية ال ال ةة ينةد ندةف الن ةار وتنت ةي
الساية السادسة يند بيد الم ر وتمتد الساية التاسية لل.روب .ولم تكن هنةاك سةايات فةي يةدهم لتحديةد الةزمن،

بةةل بالتقريةةب .وربمةةا يطلقةةون يلةةى ن ايةةة السةةاية ال ال ةةة أن ةةا السةةاية السادسةةة ويلةةى بدايةةة السادسةةة أن ةةا ال ال ةةة.
فالتدقيق في السايات لم يون م ماً في ذل الوقت .فون قا مةرقو أن الدةلب قةد حةد
يقدد ن ايت ا و ذا قا يوحنا أن الدلب حد

فةي السةاية ال ال ةة ف ةو

في الساية السادسة ف و يقدد بدايت ا واالهما يدح التيبير ينه

بطةريقت م امةةا حةةد  .ويقةةو أحةةد المبسةرين أن ن ايةةة أحةةد السةوايى هةةو بتةةداء السةةاية األخةةرى والقةةدر الةةاي بةةين
السايتين من الزمان مج و  .والبيةل قةد ينسةب لةى زمةانين (ال ال ةة والسادسةة) لجةواز وقةوع طرفيةه فةي طرفي مةا،

أي طرف الساية ال ال ة وطرف الساية السادسة.
شروق الشمس

الساعة األولى

الساعة الاالاة

الساعة السادسة

الساعة التاسعة

أحداث الصلب
بدأت في الاالاة ِ
وعلق السيد في السادسة

وأحدا

الدلب (تسليم بيالطو للسيد في يد الي ود /الحوم بالدلب /الجلد /اإلهانةات /اتابةة اللو  /قتسةام الجنةد

ل يابه/محاورة اللدين /ست زاء اليابرين /يتراب المجتازين /صلب المسةيح يلةى الدةليب) هةاه األحةدا

بةدأت
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فةةي السةةاية ال ال ةةة و نت ةةت فةةي السةةاية السادسةةة .والملمةةة حةةدثت فةةي السةةاية السادسةةة و سةةتمرت حتةةى السةةاية

التاسةةية .ولالبةاً فقةةد قدةةد مةرقو أن هةةاه األحةةدا

ويوحنا يشير بقوله نحو الساية السادسة أن األحدا

بةةدأت بدةةدور الحوةةم الةةاي صةةدر فةةي خةةال السةةاية ال ال ةةة.
التي يشير لي ةا اانةت فةي ن ايةة السةاية ال ال ةة وقةد قتربنةا

من الساية السادسة .أما قو القةديو مةرقو فدةلبوه فيشةير لدةدور الحوةم ضةد السةيد بالدةلب وبدايةة األحةدا
و تباق قرار بيالطو م رادة الي ود في الدلب.

ال أن بيض المبسرين ذهبوا ألن يوحنا يقدد بقوله السةاية السادسةة أن ةا السةاية بالتوقيةت الحةالي أي فجة اًر

ودلةةيل م يلةةى ذل ة أن يوحنةةا اةةان ييةةيش فةةي أفسةةو التةةي اانةةت تسةةت دم توقيتةةات مشةةاب ة ،وأنةةه ُي ة َةر يلةةى
كتابةةات تيةةود لةةال الزمةةان أن الش ة يد فةةالن ستشة د فةةي السةةاية ال امنةةة صةةباحاً .والشة يد فةةالن أستشة د فةةي

اليا رة صباحاً مما يشير إلست دام توقيت مشابه لتوقيتنا .والرأي األو أرجح.

صلب يسوع (م ( + )16-72:22مر( + )01-21:11لو( + )01-26:27يو)72-16:11
ِ ِ 16
َخ ُذوا يسو َع وم َضوا ِب ِهَ 12 .ف َخرج وهو ح ِ
ِ
ام ٌل
َ َ َ َُ َ
َسَل َم ُه ِإَلْي ِه ْم لُي ْصَل َبَ .فأ َ َ ُ َ َ ْ
اآليات (يوَ "-:)72-16:11فحيَنئ ٍذ أ ْ
11
ِ ِ ِ
ِ
ِ َّ ِ
ِ
ِ ِ
وهَ ،و َصَلُبوا
ال َل ُه ِباْلعْبَرانَّية « ُجْل ُج َا ُة»َ ،حْي ُث َصَلُب ُ
ال َل ُه « َم ْوض ُا اْل ُج ْم ُج َمة» َوُيَق ُ
َصل َيب ُه إَلى اْل َم ْوض ِا الذي ُيَق ُ
11
الصلِ ِ
ان
س ُعْن َوانا َو َو َض َع ُه َعَلى َّ
ا ْثَنْي ِن آ َخَرْي ِن َم َع ُه ِم ْن ُهَنا َو ِم ْن ُهَناَ ،وَي ُسو ُع ِفي اْل َو ْس ِطَ .وَك َت َب ِبيالَ ُ
يبَ .وَك َ
طُ
24
َن اْلم َكان َّال ِذي صلِب ِف ِ
َّ ِ
ان َك ِا ُيرو َن ِم َن اْلَي ُه ِ
ِي ملِ ُك اْلَي ُه ِ
يه
ود ،أل َّ َ َ
ود»َ .فَقَأَر ه َذا اْل ُعْن َو َ
ُ َ
َم ْك ُتوباَ«:ي ُسو ُع الناصرُّ َ
ِ ِ ِ 21
ِ ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ ِ
ِ
اء َك َهَن ِة اْلَي ُهوِد
ان َنق ِريبا م َن اْل َمديَنةَ .وَك َ
َي ُسو ُع َك َ
ال ُرَؤ َس ُ
ان َم ْك ُتوبا باْلعْبَرانَّية َواْلُيوَنانَّية َوالالَ تينَّيةَ .فَق َ
22
ِ
اق َنقال :أََنا ملِ ُك اْلَي ُه ِ
ِ
ِ
سَ «:ما َك َتْب ُ َنق ْد َك َتْب ُ ».
اب ِبيالَ ُ
لِ ِبيالَ ُ
ود!» .أ َ
طُ
طَ
َج َ
س« :الَ َت ْك ُت ْبَ :مل ُك اْلَي ُهودَ ،ب ْل :إ َّن َذ َ َ
َ
ُ 27ث َّم ِإ َّن اْلعس َكر َل َّما َكاُنوا َنق ْد صَلبوا يسوع ،أ َ ِ
َخ ُذوا
ِي ِنق ْسماَ .وأ َ
امِ ،ل ُك ِل َع ْس َكرٍ
وها أَْرَب َع َة أَ ْنق َس ٍ
َ ُ َُ َ
َخ ُذوا ثَي َاب ُه َو َج َعُل َ
َْ َ
20
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ض«:الَ َن ُشُّق ُهَ ،ب ْل
يص ِب َغْي ِر خَيا َ
ال َب ْع ُض ُه ْم لَب ْع ٍ
طةٍَ ،مْن ُسوجا ُكُّل ُه م ْن َف ْو ُ
يص أَْيضاَ .وَك َ
ان اْلَقم ُ
اْلَقم َ
قَ .فَق َ
َن ْق َت ِر ُع عَلي ِه لِم ْن ي ُكو ُن» .لِي ِت َّم اْل ِك َتاب اْلَق ِائل«:ا ْنق َتسموا ِثيا ِبي بيَنهم ،وعَلى لِب ِ
اسي أَْلَق ْوا ُنقْر َعة» .ه َذا َف َعَل ُه
َْ ُ ْ َ َ
َ
َُ َ
َ
َْ َ َ
ُ
ُ
26
ِِ
ِ
ات ِعْن َد صلِ ِ
وباَ ،و َمْرَي ُم اْل َم ْج َدلَِّيةَُ .فَل َّما َأرَى
اْل َع ْس َكُرَ 21 .وَكاَن ْ َو ِانق َف ٍ
ُم ُهَ ،وأ ْ
يب َي ُسو َع ،أ ُّ
ُخ ُ أُمه َمْرَي ُم َز ْو َج ُة كُل َ
َ
ُم ِه«:يا ام أَر ُة ،هوَذا ابُن ِك»ُ 22 .ث َّم َنقال لِ ِلتْل ِم ِ
ُمه ،و ِ
التْل ِمي َذ َّال ِذي َكان ي ِحُّبه و ِانقفاَ ،نقال أل ِ
ُم َك».
يذُ «:ه َوَذا أ ُّ
َُ ْ
َ َْ
َ ُ ُ َ
َي ُسو ُع أ َّ ُ َ
َ
َ
الس ِ
َخ َذها ِ
ِ
ِ ِ
ِ
اب
اص ِت ِهَ21 .ب ْع َد ه َذا َأرَى َي ُسو ُع أ َّ
التْل ِمي ُذ ِإَلى َخ َّ
اعة أ َ َ
َو ِم ْن تْل َك َّ َ
َن ُك َّل َش ْي ٍء َنق ْد َك َم َلَ ،فل َك ْي َيت َّم اْلك َت ُ
21
ِ
ِ
وها
َّم َ
اء َم ْو ُضوعا َم ْمُل ًّوا َّخالَ ،ف َمألُوا ِإ ْسفْن َجة م َن اْل َخ ِلَ ،و َو َض ُع َ
ان»َ .وَك َ
ال«:أََنا َع ْط َش ُ
ان ِإَن ٌ
َنق َ
وها َعَلى ُزوَفا َوَنقد ُ
71
74
ِ
َسَل َم ُّ
ِإَلى َف ِم ِهَ .فَل َّما أ َ
اس ِت ْع َد ٌادَ ،فلِ َك ْي الَ
َخ َذ َي ُسو ُ
وح .ثُ َّم ِإ ْذ َك َ
الر َ
الَ «:نق ْد أُ ْكم َل»َ .وَن َّك َ
ان ْ
س َ ْأر َس ُه َوأ ْ
ع اْل َخ َّل َنق َ
ِ
َن يوم ذلِك َّ ِ
يب ِفي َّ ِ
الصلِ ِ
َن ُت ْك َسَر
َج َس ُاد َعَلى َّ
ود ِبيالَ ُ
س أْ
َل اْلَي ُه ُ
السْب  ،أل َّ َ ْ َ َ
السْب َك َ
َتْبَقى األ ْ
طَ
ان َعظيماَ ،سأ َ
77
72
ِ
ِ
اآلخ ِر اْلم ْصُل ِ
اءوا ِإَلْي ِه َل ْم
وب َم َع ُهَ .وأ َّ
َما َي ُسو ُع َفَل َّما َج ُ
س َيقاُن ُه ْم َوُيْرَف ُعواَ .فأ ََتى اْل َع ْس َكُر َوَك َسُروا َسا َنق ِي األ ََّول َو َ َ
ِ
ِ
اتِ 70 .
لك َّن و ِ
اء.
احدا ِم َن اْل َع ْس َك ِر َ
َي ْك ِسُروا َسا َنقْيه ،أل ََّن ُه ْم َأر َْوُه َنق ْد َم َ
َ
ط َع َن َجْنَب ُه ِب َحْرَبةٍَ ،ولِْل َوْنق َخَر َج َد ٌم َو َم ٌ
ِ َّ 71
َن ه َذا َك ِ ِ ِ
اب
ق لِ ُت ْؤ ِمُنوا أَْن ُت ْم76 .أل َّ
ول اْل َح َّ
َ
ان لَيت َّم اْلك َت ُ
َوالذي َع َاي َن َش ِه َدَ ،و َش َه َاد ُت ُه َحق÷َ ،و ُه َو َي ْعَل ُم أََّن ُه َيُق ُ
اْلَق ِائل«:ع ْظم الَ ي ْكسر ِمْنه»72 .وأَيضا يُق ِ
وه»" .
ظُرو َن ِإَلى َّال ِذي َ
اب آ َخُرَ «:سَيْن ُ
ُ َ ٌ ُ َُ ُ
ول ك َت ٌ
ط َعُن ُ
َْ َ ُ
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ِ
ِ َّ ِ
ِ
آيــة (يــوَ 12" -:)12:11ف َخــرج وهــو ح ِ
امـ ٌ ِ ِ
ـه
ـال َلـ ُ
ـال َلـ ُ
َ َ َ َُ َ
ـه « َم ْوضـ ُ
ـا اْل ُج ْم ُج َمــة» َوُيَقـ ُ
ـل َصــل َيب ُه إَلــى اْل َم ْوضـ ِـا الــذي ُيَقـ ُ
ِباْل ِعْبَرِانَّي ِة « ُجْل ُج َا ُة»"،

كان موان المحاكمة قريباً من الباب الشمالي ال.ربي المادى لى خةارج المدينةة حيةث موةان الدةلب .فخـرج وهـو
حامل صليبه فخرج تشير ل روجه خارج المحلة (أور ليم) ليحرق ااباصح ال طية والكبارة (لو .)00:4أما ين
ٌ
الدليب يقو التةاريخ أنةه لةم يسةتط حملةه سةوى لةى بةاب المدينةة ويقةا أنةه سةقع بةه 0مةرات .وبيةد خروجةه بةدأ

طريق اآلالم (يب .)01-00:00والمسيح خرج من دار الوالية أمام قلية أنطونيا يبر وارع المدينة من المرتب

الاي يقا له جبَّاثا .واان النسوة يستقبلنه بالبواء .وخرج من باب سور المدينة الشمالي ال.ربةي الةاي ُيةديى بةاب
دمش ةةق ألن ةةه ق ةةرب الطري ةةق الم ةةادى ل ةةى دمش ةةق .وس ةةموه بي ةةد ذلة ة ب ةةاب س ةةطبانوس ف ةةارج ه ةةاا الب ةةاب رجمة ةوا
سطبانوس .موضا الجمجمة باليبرانية جولجوثا وباليونانية كرانيون وبالالتينية االباريةا .وموةان الدةلب سةمى

هو ةةاا حس ةةب رأى ال ةةبيض أن ةةه في ةةه ُدف ةةن ددم  ،ورأى دخ ةةر أن الدة ة رة تش ةةبه الجمجم ةةة  ،ورأى ثال ةةث أن المو ةةان
م دص للرجم والدلب وبه جمةاجم ا يةرة .وموةان الدةلب اةان يلةى بيةد دقةاصق مةن بةاب المدينةة (يةو)11:04
واان يوجد في الموان بستان به الم.ارة التي دفن في ا المسيح ،وفي هاا الموان قدم اسحق ذبيحة.

11
آخَرْي ِن َم َع ُه ِم ْن ُهَنا َو ِم ْن ُهَناَ ،وَي ُسو ُع ِفي اْل َو ْس ِط" .
وهَ ،و َصَلُبوا ا ْثَنْي ِن َ
آية (يوَ " -:)11:11حْي ُث َصَلُب ُ
الرومةةان جيل ةوا الدةةلب للمجةةرمين ال ط ةرين فةةي مسةةتيمرات م ،وأي ةاً لليبيةةد .ولمةةا جةةاء قسةةطنطين وَقبةةل اإليمةةان

المسةةيحي أل.ةةي الحوةةم بالدةةلب و نت ةةي مةةن اليةةالم ن اصي ةاً بمنشةةور تحةةايري .والتقليةةد القبطةةي يقةةو أن سةةم اللةةص
اليمين هو ديمةاس .وهنةاك تبسةير لمةاذا لةم يةاار يوحنةا حةديث اللدةين وتيييةرات النةاس؟ يقةو التبسةير أن يوحنةا

صلب المسيح وهو ال ياار سوى ما رده.
ذهب ليح ر الياراء مريم ،فأتى بيد أن ُ

11
الن ِ
س ُعْن َوانــا َو َو َضـ َـع ُه َعَلــى َّ ِ ِ
ـان م ْك ُتوبــاَ«:ي ُســو ُع َّ
ـك
اصــرُّ
ـب ِبــيالَ ُ
ِي َملِـ ُ
طُ
آيــة (يــوَ " -:)11:11وَك َتـ َ
الصــليبَ .وَكـ َ َ
اْلَي ُه ِ
ود»".

كانت اليادة الرومانية أن يوض فوق رأس المدةلوب لوحةة ب ةا سةمه َّ
ويلةة صةلبه (مةت .)01:11وهنةاك تبسةير
لمةةاذا ختلةةف البشةةيرون فيمةةا اتةةب يلةةى هةةاه اللوحةةة أن الموتةةوب اةةان ب ة ال

ل.ةةات وربمةةا ختلةةف مةةا جةةاء بوةةل

ترجمة ،والتبسير اآلخر أن البشيرين هتموا بالميني وليو بالحرف .وما اتب اان باليبرية والالتينية واليونانية
اليبرانية

هي ل.ة الشيب والكتةاب المقةدس والةدين الي ةودي ،وب ةاا اانةت الكتابةة باليبريةة في ةا ة ادة أن يسةوع

المدلوب هو المسيا المويود.
الالتينية

اليونانيةةة

الحق.

ل.ة الحوام والسياسة .وهاه الكتابة

دت أن المسيح مل الملوك ،مل المامنين.

هةةي ل.ةةة ال قافةةة والبلسةةبة التةةي اانةةت سةةاصدة فةةي اليةةالم الةةه .ول.ةةة البلسةةبة ة دت أن المسةةيح هةةو رب

ولنالحظ أن اليونانية سادت اليالم اله وب اا نتشر اإلنجيل الاي ُات َب باليونانية .واانةت التةوراة والي ةد القةديم قةد
ترجم لليونانية سنة  014ق.م فيما يسمى بالترجمة السبيينية.
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وحينمةا متلة الرومةان اليةالم هتمةوا بشةق الطةرق فةي اةةل موةان لتةادى لةي رومةا واةةانوا يلةى اةل طريةق يوتبةةون

المسافة لى روما .ومن هنا جاء الم ل "كل الطرق تادى لى روما" و ق الطرق أدى لس ولة نتقةا الرسةل يبةر
اليالم اله لينتشر اإلنجيل.

ولماذا اتب بيالطو يسوع الناصري ملك اليهود INRI

-0
-1

هو اتب ا بالالتينية ليم ر لقيدر أنه قتل من ديى المل وقاوم قيدر ،فيوافعه.

كتب ةةا باليبرانيةةة هانةةة لشةةيب الي ةةود ،ف ةةوذا ملكوةةم مدةةلوباً ،ف ةةو م.تةةاظ مةةن م ألن ةةم قةةاوموه وأصةةروا يلةةى

صةةلب المسةةيح  ،واةةان هةةو يريةةد أن يطلقةةه .وهةةو لةةم ييبةةأ بوحتجةةاج م ،بةةل هةةو أيلةةن أمةةام م أن حجةةت م فةةي
وايته لقيدر قد نت ت بدلب مل الي ود .وربما أراد أن يحررهم من نتساب م الزاصف لي قيدر.

-0

والةةبيض قةةالوا أن بةةيالطو اةةان يوةةن للمسةةيح ةةيو اًر فاصق ةاً جيلةةه يوتةةب هةةاا تيبي ة اًر يةةن مشةةايره وتقةةدي اًر لةةه

ويتاا اًر يما حد .

24
ِ ِ ِ
ِ
ان َك ِا ُيرو َن ِم َن اْلَي ُه ِ
ـان َنق ِريبـا ِم َـن
ود ،أل َّ
ان َّالذي ُصـل َب فيـه َي ُسـو ُع َك َ
َن اْل َم َك َ
آية (يوَ " -:)24:11فَقَأَر ه َذا اْل ُعْن َو َ
اْلم ِديَن ِة .وَكان م ْك ُتوبا ِباْل ِعبرِانَّي ِة واْليوَن ِانَّي ِة والالَ ِت ِ
ينَّي ِة" .
َ ُ
َ
َْ
َ َ َ
َ

ألن موةةان صةةلب المسةةيح اةةان يلةةى مقربةةة مةةن الطريةةق المةةادى لةةى دمشةةق ،وهةةو طريةةق هةةام ويةةام .قة أر الينةوان

ك يةةرون مةةن الةةداخلين وال ةةارجين لةةى المدينةةة .ونالحةةظ أن الوقةةت اةةان وقةةت البدةةح وال ازصةرين بمعةةات األلةةوف أو
بالماليين .وهم حملوا هاه األخبار لليالم اله فم دوا الطريق للبشارة.

21
اء َك َهَن ِة
ال ُرَؤ َس ُ
آية (يوَ -:)22 - 21:11فَق َ
22
أََنا ملِ ُك اْلَي ُه ِ
سَ «:ما َك َتْب ُ َنق ْد
اب ِبيالَ ُ
ود!» .أ َ
طُ
َج َ
َ
ندب المسيح نبسه ملكاً يلى اليالم بالدليب و ست دم بيالطو لييلن هاا لليالم.
لقد َّ

س« :الَ َت ْك ُت ْب :ملِ ُك اْلَي ُه ِ
اْلَي ُه ِ
ال:
ود لِ ِبيالَ ُ
ودَ ،ب ْلِ :إ َّن َذ َ
طَ
اق َنق َ
َ
َك َتْب ُ »" .

اآليات (يوُ 27" -:)20-27:11ث َّم ِإ َّن اْلعس َكر َل َّما َكاُنوا َنق ْد صَلبوا يسوع ،أ َ ِ
ام،
وها أَْرَب َع َة أَ ْنق َس ٍ
َ ُ َُ َ
َخ ُذوا ثَي َاب ُه َو َج َعُل َ
َْ َ
20
ِ
ِ
ِ
ال َب ْع ُض ُه ْم
يص ِب َغْي ِر ِخَيا َ
ِي ِنق ْسماَ .وأ َ
لِ ُك ِل َع ْس َكرٍ
طةٍَ ،مْن ُسوجا ُكُّل ُه م ْن َف ْو ُ
يص أَْيضاَ .وَك َ
ان اْلَقم ُ
َخ ُذوا اْلَقم َ
قَ .فَق َ
ض«:الَ َن ُشُّق ُه ،بل َن ْق َت ِر ُع عَلي ِه لِم ْن ي ُكو ُن» .لِي ِت َّم اْل ِك َتاب اْلَق ِائل«:ا ْنق َتسموا ِثيا ِبي بيَنهم ،وعَلى لِب ِ
اسي أَْلَق ْوا
لَِب ْع ٍ
َْ ُ ْ َ َ
َ
َُ َ
َ
َْ َ َ
ُ
َْ
ُ
ُنقْر َعة» .ه َذا َف َعَل ُه اْل َع ْس َكُر" .
يقو يوسيبوس أن القميص المنسوج اله من فوق ب.ير خياطة لم يحل لبسه ال لر ساء الك نة ،وبالتالي ف اا
القميص الاي يشبه مالبو رصيو الك نة جيل المسيح ياهب لى صليبه ارصيو ا نة يقدم ذبيحته .واان

القميص ب اه الطريقة ثمين جداً لال لم يشقوه بل ألقوا يليه قرية .واون م ال يشقوه ف و يشير للكنيسة التي ال
تنشق وال تنقسم (قارن م مزمور .11واليسور هم يساكر الرومان) .منسوجا من فوق
ارة ألن هللا هو
الاي أسو انيسته ليو إلنسان أن يمزق ا.
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مالبس الربيين والتى كان الرب يسوع يلبسها

كانوا يلبسون داخليا ما يسمى "الكيتونا" وهو ينز لى الكيبين .وهاا ال بد أن يلبسه ال من له يمل بالمجم

وال من يق أر فى الترجوم أو الكتاب المقدس .وهاا الرداء أو القميص بحسب تسمية القديو يوحنا ،يوون منسوجا

من أيلى لى أسبل بدون أى ق وله أكمام .ويربع وسطه بزنار لت بيت القميص يلى الجسم .واان الرداء

ال ارجى يسمى "الطاليث" ومزود فى أراانه األربية باليداصب واألهداب (واألهداب مدنوية من جداصل بول
ران .واان ي

يلى رأسه لطاء يسمونه "السودار" وهو يلى ول يمامة .وي

فى قدميه صندال .هاه هى

ال ياب التى قتسم ا الجنود يند صلب السيد .واانت أربية أقسام وهى لطاء الرأس والدند والطاليث والزنار.

وأما القميص فلم يقسموه.

ُمه ،وأ ْ ِ ِ
ِ
ات ِعْن َد صلِ ِ
وباَ ،و َمْرَي ُم اْل َم ْج َدلَِّي ُة" .
آية (يوَ 21" -:)21:11وَكاَن ْ َو ِانق َف ٍ
ُخ ُ أُمه َمْرَي ُم َز ْو َج ُة كُل َ
يب َي ُسو َع ،أ ُّ ُ َ
َ
صل َب ذهبوا إليداد البدح فتراوا الموةان وأيطةوا فرصةة ألحباصةه أن يقتربةوا
بيد أن طمأن الي ود أن فريست م قد ُ
من الدليب ،فوقترب يوحنا م الياراء األم.

وف ةةي (م ةةت ):1:11نج ةةد م ةةن ح ةةو الد ةةليب مة ةريم المجدلي ةةة ومة ةريم أم ييق ةةوب ويوس ةةى وأم بن ةةى زب ةةدى .وف ةةي
(مر )11:0:نجدهم مريم المجدلية ومريم أم ييقوب الدة.ير ويوسةى وسةالومة وهنةا نجةدهم أمةه وأخةت أمةه مةريم
زوجةةة الوبةةا ومةةريم المجدليةةة .وفةةي الترجمةةات اإلنجليزيةةة جةةاءت اآليةةة أمةةه وأخةةت أمةةه ،م ةريم زوجةةة الوبةةا وم ةريم
المجدلية وبالتالي نب م أن ن ان أربية حو الدليب
الشاهد
(مت):1:11

مريم المجدلية

مريم أم ييقوب ويوسى

أم بنى زبدى

(مر)11:0:

مريم المجدلية

مريم أم ييقوب الد.ير

سالومة

مريم المجدلية

مريم زوجة الوبا

أخت أمه

(يو)1::04

أمه (الياراء)

ويوسى

)0من هاا الجدو نب م أن سالومة هي أخت الياراء مريم وزوج ا سمه زبدى وهي أم يوحنا وييقوب الكبير بنا
زبدى .وبالتالي فيوحنا هو بن خالة السيد المسيح وهو تواضياً لم ياار سم أمه .اما يتحا ى ذار سمه هو
دياً.

)1مريم زوجة الوبا (و سةمه حلبةى أي ةاً) ويوحنةا أسةماها زوجةة الوبةا حتةى ال يمةن أحةد أن ةا أمةه (أو أم ييقةوب
أخيه) لو قا أم ييقوب .وهي ل ا ولدان ييقوب الد.ير ويوسى( .ييقوب الكبير هو أخو يوحنا) .ومرقو قا

أم ييقوب الد.ير حتى ال يمن أحد أن ةا أم ييقةوب ويوحنةا .وطبيةاً فةون ييقةوب ويوسةى هنةا هةم ليةر ييقةوب
ويوسى خوة الرب (مر.)0:1
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 )0يوجد

دان بوسم ييقوب ،أكبرهم سناً هو ييقوب بن زبدى أخو يوحنا وأص.رهم سناً هو ييقوب بةن حلبةى

(أو الوبا).

)1متةةى لةةم يحةةدد ييقةةوب بأنةةه الدةة.ير ذ هةةو أورد اسةةم ييقةةوب اآلخةةر بقولةةه بنةةى زبةةدى وهمةةا ميروفةةان بأن مةةا
ييقوب الكبير ويوحنا .فلم يجد ضرورة لتيري

ييقوب بن حلبى بأنه الد.ير.

 ):يوحنةا يةاار أوالً اليةاراء مةريم ثةم أخت ةةا دون أن يةاار سةم ا .ويبةدو أن اليةاراء مةريم لةم يوةن ل ةا سةوى أخةةت
واحدة.

 )1لم ياار متى ومرقو وقوف الياراء بجانب الدليب ألن ا لالباً لم تكن موجودة منا بدايةة الدةلب وأن يوحنةا
أتةةى ب ةةا أخية اًر .وهةةو قةةد أح ةةرها ألنةةه ةةير أن السةةيد يريةةد أن يودي ةةا وهةةي أي ةاً .وهةةاا مةةا حةةد

.)11

فيةالً (ديةةة

26
ِِ
ُمه ،و ِ
ِ
التْل ِمي َذ َّال ِذي َك َ ِ
امَأَر ُةُ ،ه َوَذا ْابُن ِك»".
آية (يوَ " -:)26:11فَل َّما َأرَى َي ُسو ُع أ َّ ُ َ
ال ألُمهَ«:يا ْ
ان ُيحُّب ُه َوانقفاَ ،نق َ
يا إمرأة هوذا إبنك صارت أماً للتلميا الاي يحبه يسوع بل هي صةارت أمةاً لكةل انيسةة يسةوع ،جسةده .والمسةيح

هنةةا يسةةمي ا م ةرأة وهةةاه صةةبة األم ،أم الكنيسةةة جسةةد بن ةةا يسةةوع .فةةنحن بالميموديةةة بةةالرو القةةدس ندةةير جسةةد

المسيح وب اا أي اً صار يوحنا أخةاً للمسةيح ،لقةد رفيةه المسةيح الةاي صةار بوة اًر بةين خةوة ا يةرين (يةب.)00:1

كل منا بن لحواء و بن للياراء مريم لقد سميت حواء مرأة وصارت أماً لليالم والياراء سميت مرأة لكون ا صةارت
ٌ
أم الكنيسة.
الس ِ
آية (يوُ 22" -:)22:11ث َّم َنقال لِ ِلتْل ِم ِ
َخ َذها ِ
ِ
اص ِت ِه" .
التْل ِمي ُذ ِإَلى َخ َّ
يذُ «:ه َوَذا أ ُّ
اعة أ َ َ
ُم َك»َ .و ِم ْن تْل َك َّ َ
َ
كةةون أن المسةةيح يسةةلم اليةةاراء ليوحنةةا ف ةةاا داللةةة قاطيةةة يلةةى أن ةةا لةةم يوةةن ل ةةا أوالد دخةرين بالجسةةد و ال لكةةان قةةد

أسلم ا ل م  ،وهي أي اً خالته .ونرى هنا أن المسيح رف مستوى األمومة والبنوة من مستوى الجسةد واللحةم والةدم
لى أمومة روحية وبنوة روحية .هي وحدة روحية لبنةاء الكنيسةة .ويوحنةا أخةا اليةاراء فةو اًر مي ُةه فةي يليةة صة يون
واانت مي م يوم ال ميو .وهي ستمرت م يوحنا 00سنة في أور ليم ثم رافقته لى أفسو ولالبةاً نتقلةت هنةاك

ذ يوجد قبر للياراء مريم في ترايا .ولكن يوجد قبر دخر للياراء َب َن ِت يليه الملكة هيالنة انيسة يقةو تقليةد دخةر
له بيت في أور ليم أخا الياراء مريم ليه.
أنه قبر الياراء .واان يوحنا من الجليل ولكن لالباً ُ
ِ ِ
ِ
ان»".
آية (يوَ21" -:)21:11ب ْع َد ه َذا َأرَى َي ُسو ُع أ َّ
ال«:أََنا َع ْط َش ُ
َن ُك َّل َش ْي ٍء َنق ْد َك َم َلَ ،فل َك ْي َيت َّم اْلك َت ُ
اب َنق َ
(مز .)10:14+0::11ونالحظ أن المسيح لم يشتكى ال مدة الدلب ال ب اه اليبارة ألنه اان قةد وصةل لقمةة
اليااب ،وسا دمه ويرقه ووصل لى لحمة اإلحت ار بيةد سلسةلة مةن اآلالم الجسةدية اةان قمت ةا الدةلب وأالم

نبسةةية مةةن خيانةةة األحبةةاء وت لةةى التالميةةا و سةةت زاء النةةاس وأالم روحيةةة ذ حجةةب اآلب وج ةةه ينةةه حينمةةا حمةةل

خطايا اليالم وصار ذبيحة ثم أمام هللا .والمسيح لم ينتبه لى أالمةه ويطشةه ال بيةد أن تمةم ال ةال

واةان اةل
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 .قد امل ،وتمم اةل النبةوات (أع .)14-11:00وال ةل الةاي ةربه اةان يزيةد مةن حساسةه بةاليطش .ولكةن لةو

قارننا هاه اليبارة بقو السيد للسامرية " يطني أل رب" فنب م أن السيد اان يطشانا ل ال

النبوس.

21
ِ
ِ
وها
وها َعَلى ُزوَفا َوَنقَّد ُم َ
اء َم ْو ُضوعا َم ْمُل ًّوا َّخالَ ،ف َمألُوا ِإ ْسفْن َجة م َن اْل َخ ِلَ ،و َو َض ُع َ
آية (يوَ " -:)21:11وَك َ
ان ِإَن ٌ
ِإَلى َف ِم ِه" .

ال ةل هةو نةوع مةن النبيةةا الةرخيص يسةتيمله الجنةود .واةةان مةن أيمةا الرحمةة للمدةةلوب أن يسةقوه خةالً مة مة اررة
لتسوين األلم لال اانت الزوفا واإلسبنجة موجودتين بالموان للزوم ما ليملية الدلب (أم.)1:00

74
ِ
وح".
َسَل َم ُّ
آية (يوَ "-:)74:11فَل َّما أ َ
الر َ
الَ «:نق ْد أُ ْكم َل»َ .وَن َّك َ
س َ ْأر َس ُه َوأ ْ
َخ َذ َي ُسو ُع اْل َخ َّل َنق َ
ِ
ــل ه ةةي ص ةةرخة الند ةةر األخيةةرة ف ةةو أكم ةةل
المسةةيح أس ةةلم روح ةةه بورادت ةةه وه ةةو ف ةةي مةةلء الحي ةةاة .وقول ةةه نقـــد أكمـ َ

ال ال

 .نكس رأسه أي أما رأسه .وال نسان يسلم الرو ثم ينكو الرأس ب.ير رادته .فاإلنسان يمةل رافيةاً

رأسه بقدر موانه حتى دخر لحمة حتى يمونه التنبو و ذ يموت تسةقع أرسةه .أمةا المسةيح فبيةل اليوةو ذ نكةو

رأسه ثم أسلم الروح ف و أسلم ا بورادته ونكو رأسه بورادته (يو )01:01وهواا قةا

ةيياء "سةوب للمةوت نبسةه"

( )01::0فلم تاخا روحه منه االبشر بل سوب هو نبسةه بنبسةه ،بورادتةه ،أسةلم روحةه فةي يةد أبيةه امةن يسةتودع
وديية هو و ي أن يستردها.

على الصليب

والدلب اان يقوم به الرومان فكان المدلوب ي ل مالبسه بالقرب من الدليب تماما انوع من اإلحتقار .ولكن

فى الي ودية اانت ترايى األداب الي ودية فى الحشمة وي.طون جسد المدلوب وهاا ما تب م الرب يسوع.

وم الي ود بداف الرحمة اانوا ييطون المدلوب خال م لوطا بالمر (ال ل هو نبيا م تمر) وهاا ييتبر ام در،
لال رفض م لدنا الشرب منه اما رفض تياطف بنات أور ليم اللواتى ان يبوين يليه .أراد أن يحمل أالمنا

وحده حتى أقداها فرفض ت دير األلم ليتحمل ال األالم الجسدية ،ورفض حتى المساندة والمشاراة النبسية من

بنات أور ليم .واان ثمن ال ل والمر يتكبل به جميية من سيدات أور ليم .واان القانون يبرب وض الفتة
تيلق يلى صليب المحووم يليه تيلن سبب صلبه.

س رية الي ود من الرب يسوع اانت سببا فى س رية الجند منه امل للي ود ف م يورهون الي ود ويحتقرون م

واانت س ريت م من الرب يسوع هى س رية ممن يتبروه ملكا للي ود الاين يورهون م .وب اا اانت تدرفات
ر ساء الي ود والسن دريم من

ص الرب يسوع فى الواق هى نوع من اإلنتحار األدبى بالنسبة لرجاء سراصيل

فى وجودها وايان ا .ف م اراوا الجند الرومان فى الس رية من الرمز .واان الرومان يسميون س رية الي ود
من المسيح ويوررون ا ولكن انوع من الس رية من الي ود فى

ص ملك م .ويأخا الي ود س رية الرومان من

ص الرب امل للي ود ويوررون ا هم ضد الرب .والحظ أن موضوع الس رية هو أمل الي ود فى ستيادة

حريت م تحت مل من م .واانت الت مة الميلقة يلى الدليب أن المسيح هو مل الي ود ،ذاً نب م أن م صلبوا

418

األناجيل – أنجيل يوحنا(اإلصحاح التاسع عشر)

رمز األمل والرجاء فى حريت م من الرومان وأن تكون ل م مملكت م .وهواا اما باع ي وذا ميلمه ثم نتحر ،باع

الي ود رمز وطن م الاى يحلمون به فونتحروا ولنراج ما يمله تيطو سنة 11م.

بيد أن تمم الرب ال يمله لبداصنا قا "قد أكمل" ونادى يسوع بدوت يميم وقا "يا أبتاه فى يدي أستودع

روحى".

يجيب أن الرب يسوع فى هاه اللحمة وهو فى منت ى ال يف الجسدى وفى لحمة موت *يدرخ بدوت

يميم .فاإلنسان اليادى فى لحمة موته ال تكون له قدرة يلى الدراخ بدوت يميم .بل اان صراخه فى

لحمة موته سببا فى أن قاصد المعة الموجود بجانب الدليب يقو "حقا اان هاا اإلنسان بن هللا" (مر)04 : 0:
َّ
*"ونكو رأسه
وهاا يد يلى قوة جبارة نا عة ين تحاد ناسوته ال ييف بالهوته .ويجيب أي ا أن نسم

وأسلم الرو  .فالطبييى أن ُيسلم اإلنسان الرو أوال ثم ينكو رأسه وليو اليوو ،وذل إلنه يحاو أن تمل رأسه
مرفوية بقدر اإلموان ليتنبو ،ولكنه بيد أن يموت تسقع رأسه .وهاتين الملحوظتين يشيران أن موت المسيح لم
يون اموت أى نسان يادى ،بل هو بسلطانه َّ
سلم حياته أى مات بورادته حينما أراد أى حينما تمم يمله .وب اا
نب م أن الموت لم يبتل المسيح بل أن المسيح هو الاى بتل الموت ا.الب وليو ام.لوب .الموت لم ي.لب

الرب بل هو الاى للب الموت ،ونز لى الجحيم بروحه المتحدة بالهوته ليبتح األبواب لمن ماتوا يلى الرجاء

ويأخاهم لى البردوس.

الالهوت لم يساند الناسوت فى أى لحمة ليحمل أالمه ،بل أراد المسيح أن يحمل األالم بالكامل ليشاب نا فى ال

 ..وهاا مينى قو بولو الرسو "أنه ُي َكم ِل رصيو خالص م باألالم" (يب .)01 : 1فالمسيح لم يون من
المبروب أن يتألم ،فاأللم نتق ين ال طية وهو بال خطية .ولكنه بورادته أراد أن يتاوق الموت واأللم ليدير
كواحد منا .ولكن فى لحمات الموت ظ ر يمل الالهوت ال ليحمل ينه أالمه ف و قا "أنا يطشان" وقا " ل ى
ل ى لماذا تراتنى" وهاا دليل يلى أن أالمه اانت حقيقية .ولكن مينى ظ ور يمل الالهوت هنا هو أن الموت

ال يمونه أن ي اجم المسيح وي.لبه ،بل هاجم المسيح الموت حينما أسلم روحه بورادته .ونم ار إلتحاد روحه

بالالهوت الحى بتليت الحياة التى فى الالهوت المتحد بالناسوت الموت ،ولم يبتل الموت الحياة التى فى

المسيح ف ى حياة أبدية ال تموت .وهاا مينى اليبارة التى نرددها  -بالموت غلب الموت].

["فلكى يتم الكتاب نقال أنا عطشان" = المسيح لم يشرب ألنه يطشان فقع ،ذ هو يطشان ل الصنا .ولم
يشرب ال ل (وهو نوع من النبيا الاى يستيمله الجنود) فقع ليتمم النبوات .بل أنه اان يتمم طقو البدح
الجديد .فبى طقو البدح الي ودى يشرب المجتميين حو الماصدة أربية اعوس .والكأس األخير أى الراب ييلن
نت اء طقو البدح .فالمسيح رب هاا الكأس الراب يلى الدليب فربع الدليب بسر اإلف ارستيا.

فاإلف ارستيا هى نبس ا ذبيحة الدليب ،والدليب ر ايف أن المسيح قد أيطى تالمياه يلى ماصدة البدح
ويرجى الرجوع لكتاب الجاور الي ودية والموجود فى مقدمة سر اإلف ارستيا
جسده ودمه مأكال ومشربا حقيقيينُ .
فى اتاب األسرار الكنسية.
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الصــلِ ِ
ـك
اسـ ِـت ْع َد ٌادَ ،فلِ َكـ
ـان
آيــة (يــوُ 71" -:)71:11ثـ َّـم ِإ ْذ َكـ
السـ ْـب ِ  ،أل َّ
ـاد َعَلــى َّ
يب ِفــي َّ
َج َسـ ُ
َن َيـ ْـوَم ذلِـ َ
ـي الَ َتْبَقــى األ ْ
َ
ْ
ْ
ِ
َّ ِ
ِ
َن ُت ْك َسَر س َيقاُن ُه ْم َوُيْرَف ُعوا" .
ود ِبيالَ ُ
س أْ
َل اْلَي ُه ُ
السْب َك َ
طَ
ان َعظيماَ ،سأ َ

استعداد ال يوم جمية سمه ستيداد .واان هاا السبت يميماً ألنةه يةوم البدةح .ولكنةه صةار يميمةاً ذ دخةل
المسيح فيه لى راحته وأدخلنا ميه للراحة .واان الرومان مياناً في التش ير بالمجرمين يدلبون المدلوب يارياً
تمام ةاً ولكةةن الي ةةود مني ةوا ذل ة فكةةانوا يسةةترون المدةةلوب وحرم ةوا صةةلب المدةةلوب ياري ةاً تمام ةاً .واةةان الرومةةان
يتراةون الج ةة يلةى الدةليب أليةةام حتةى تبتة ب ةا الطيةةور يبةرة لكةل مجةرم ولزيةةادة هيبةة القةانون .ولكةن النةةاموس

الي ودي يمن ذل (تث .)10:10ولال ذهب الي ود لبيالطو يطالبون بوسر سيقان الكل حتى ال تبقى األجساد
يلى الدلبان ،ف م يبح ون هنا ين تتميم حرفية الناموس خدوصاً أن هاا السبت اان يوم البدح ،واان سبت

فةةال يدةةح أن تتةةرك فةةي نمةةرهم األجسةةاد يلةةى الدةةلبان .ولكةةن لالب ةاً اةةان هةةاا مزيةةد مةةن التشةةبي مةةن المسةةيح
ول مان موتةه .واةانوا يوسةرون السةيقان بمطرقةة خشةبية ثقيلةة ،وهةو يمةل وحشةي ال يطيةق اإلنسةان النمةر ليةه.
والمدلوب قد يبقى يلى الدليب أليام ينازع الموت لكةن بتكسةير السةيقان يمةوت سةريياً .ولةال تيجةب بةيالطو

أنه مات سريياً يلى لير اليادة .و ذا لم يمت المدلوب بتكسير ساقيه طينوه بحربة في القلب وهنا ما فيلوه مة
المسيح ليطمعنوا أنه مات .لكن ما حد اةان بترتيةب ل ةي لي ةرج الةدم والمةاء فنةري أن جسةد المسةيح بةالرلم مةن
موته اان فيه حياة إلتحاده بالالهوت.
72
ِ
اآلخ ِر اْلم ْصُل ِ
وب َم َع ُه" .
آية (يوَ " -:)72:11فأ ََتى اْل َع ْس َكُر َوَك َسُروا َسا َنق ِي األ ََّول َو َ َ
كان لكل مدلوب حارس ،وحارسا اللدين تقدما واس ار أقدام ما أوالً.
77
ِ
ِ
ات".
آية (يوَ "-:)77:11وأ َّ
اءوا ِإَلْيه َل ْم َي ْك ِسُروا َسا َنقْيه ،أل ََّن ُه ْم َأر َْوُه َنق ْد َم َ
َما َي ُسو ُع َفَل َّما َج ُ
اإلنسان بطبييته يتيلق بالحياة فيقاوم الموت لال يدارع اإلنسان الموت ويبقى ميلقاً يلى الدليب فترة طويلة،

أمةةا المسةةيح فةةوذ أكمةةل م متةةه أسةةلم روحةةه س ةريياً ذ هةةو ليةةر متيلةةق بةةاألرب ،بةةل هةةو مشةةتاق أن يةةاهب ليوةةرز
لألروا التي في السجن وي رج من اانوا في الجحيم (0بع.)04:0

ِ
آية (يوِ 70 "-:)70:11
لك َّن و ِ
اء".
احدا ِم َن اْل َع ْس َك ِر َ
َ
ط َع َن َجْنَب ُه ِب َحْرَبةٍَ ،ولِْل َوْنق َخَر َج َد ٌم َو َم ٌ
ب.ض النمر ين التبسير اليلمى والطبى لما حد فلنب م المينى الروحى

(زك )01:01هم طينوه ليتأكةدوا مةن موتةه .وبطينةة هةاا اليسةوري تحققةت النبةوة أوالً وتحقةق الجمية أن المسةيح

مات فيالً فال يقو الي ود حينما يقوم المسيح أنه اان فاقداً لوييه .وللوقت حينما طينه اليسوري خـرج دم ومـاء

خرج دم حي خالفاً لما قد ينز من أي نسان ميت حةين يطيةن ،والميةت يتجمةد الةدم فةي يروقةه .وخةرج مة الةدم

ةاء نقةةى ،والميةةت ال ي ةةرج منةةه مةةاء نقةةى .ذاً خةةروج دم ومةةاء مةةن جسةةد ميةةت ي ةةالف طبييةةة اإلنسةةان .وهةةاا فيةةه
مة ٌ
ةةارة واضةةحة أن الجسةةد مةةات ولكةةن لةةم َية َةر فسةةاداً .وبالتةةالي ف ةةو جسةةد بةن هللا حقةاً .وبسةةبب مةةا حةةد نمةةزج فةةي
كأس اإلف ارستيا ماء م ال مر .نحن هنا أمام صورة ذبيحة حيةة فمةا أمامنةا ي ةالف المةوت الطبييةي ويالماتةه،
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هي ذبيحة حية ناطقة يلى المابح الناطق السةماصي تيلةن أن البةداء قةد تةم واليقوبةة اسةتكملت ،ومةات الحةي الةاي

ال يموت .واانت الحياة في هاا الجسد الميت راجية ألن الهوت المسيح لم يبارق ناسوته لحمة واحةدة وال طرفةة
يةين ،لكةةن الةرو اإلنسةةانية فارقتةةه ،وظةل الهوتةةه متحةةداً بناسةوته فةةي القبةر ،والهوتةةه متحةةد بروحةه اإلنسةةانية التةةي
ذهبت للجحيم لتبرج ين المحبوسين وتنطلق ب م لى البردوس.

كان موت المسيح اما ب ه داود اناصم ثمل مةن ال مةر (مةز .)11 ،1::11ذاً خةروج الةدم والمةاء مةن جنبةه يلةزم

أن ُييتبةةر ايالمةةة حيةةاة وسةةع المةةوت .فبينمةةا اةةان ميت ةاً يلةةى الدةةليب اةةان حي ةاً بالهوتةةه  ،فالهوتةةه ظةةل متحةةداً
بناسوته حتى بيد أن مات .وهاا ما أيطى لناسوته حياة .ونالحظ أن الاي هتم بتسجيل هاه الحادثة هو القديو
يوحنةةا الةةاي اتةةب نجيلةةه لي بةةت أن المسةةيح هةةو بةةن هللا ،ف ةةو ي بةةت الهوتةةه وي ةةتم باألحةةدا

خدوصاً أنه هو وحده الاي اان بجانب الدليب ورأى خروج الدم والماء من جنب المسيح.

التةةي ت بةةت الهوتةةه،

لنجينوس:
دم وماء .وهاا قد حيَّر لنجينوس ،خدوصاً بيةد
هاا هو سم الجندي الاي طين المسيح بالحربة ف رج من جنبه ٌ
مةةا ةةاهده مةةن ظةةالم الشةةمو والزلة از  ،ثةةم لالبةاً اةةان هةةو مةةن حةراس القبةةر و ةةاه ِد يلةةى القيامةةة ،وسةةأ هللا أن
ير ةةده يمةةن يوةةون المسةةيح فأرسةةل هللا لة ًةه بطةةرس وبش ةره ف ة من وتةةرك الجنديةةة وذهةةب لةةى بةةالده ليبشةةر بالمسةةيح،
وسم بيالطو ب اا فأرسل لى طيباريوس قيدر الاي أمر بقطة رقبتةه و ستشة د لونجينةوس وتُ َيي ِةد لةه الكنيسةة
باارى استش اده في يوم 10أبيب (السنكسار).

خروج الدم:
دم المسيح قدم الدلح( او" )11:0وان يدالح به الكل لنبسه يامال الدلح بدم صليبه"
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والتقديو(يب" )14:01فكم يقابا ا ر تمنون انه يحسب مستحقا من داس ابن هللا وحسب دم الي ةد الةاي قةدس
به دنسا" .

وبه ن.لب(ر " )00:01وهم للبوه بدم ال روف" .

وفيه الدبح ين ال طايا السالبة(رو" )1::0الاي قدمه هللا ابارة بااليمان بدمه الظ ار بره من اجل الدبح ين

ال طايا السالبة بام ا هللا" .

وبه نحدل يلي التبرير المجانى(رو" )4::فباالولى ا ي ار ونحن متبررون االن بدمه ن لص به من ال .ب" .

وبه ن.تسل من ال دنو وتيد وندير أط ا اًر أمام هللا(ر " )::0الاي احبنا وقد لسلنا من خطايانا بدمه" .

ونتبرر ونتنقى (ر " . )01 : 1فقلت له يا سيد انت تيلم.فقا لي هاالء هةم الةاين اتةوا مةن ال ةيقة اليميمةة وقةد
لسلوا ثياب م وبي وا ثياب م في دم ال روف"

وب اا الدم يوون المسيح قد ا ترانا من اليالم لحساب هللا أبيه لنحيا ميه(ر +)4::
وبه نتط ر من جمي خطايانا(0يو.)1:0

فالبداء والكبارة وال ال

ال م يدورون حو الدم ،الدم المسبوك من ذبيحة أكملت حتى الموت التام.

ودم المسةيح هةةو دم حةةي فيةةه قةةوة حيةةاة أبديةةة إلتحةةاد الالهةةوت بالناسةةوت .وجسةةد المسةةيح الةةاى قدمةةه ذبيحةةة ينةةا ،

حل فيه ال ملء الالهوت  ،ونحن مملةو ون فيةه (كةو ، )01 ، 4 : 1فدةار لنةا الالهةوت المتحةد بجسةد المسةيح
مددر حياة أبدية وتقديو ،إلتحادنا نحن بجسد المسيح .

واان الي د القديم يورر أن الدم هو حياة ولال يمن الي د القديم رب الدم ن اصيا فالحياة ،حياة الابيحة ،هي هلل

(ت +1:4ال+01:0ال .)11:1الةدم الةه هلل يةر تحةت المةابح(ال)1 ،1:0

ذاً خـروج الـدم

ةارة للحيةاة ،وال ة

فةةدم المسةةيح هةةو بةةرو أزلةةي قة َّةدم لنةةا الدةةلح والبةةداء ،هةةو ثمةةن مةةدفوع هلل اآلب يةةن خطايانةةا .والقةةديو يوحنةةا فةةم
الاهب يقو أن الكنيسة تأسست بالدم والماء .فنحن نولد ثانية من الماء وطيامنا هو جسد المسيح ودمه .ويقو

فةةم الةةاهب ن مةةن يشةةرب دم المسةةيح فةةي سةةر اإلف ارسةةتيا ف ةةو يشةةرب مةةن جنةةب المسةةيح المطيةةون .ذاً طينةةة
الجندي اانت ال لتميت المسيح ف و اان قد مات قبل ا ،بل أظ رت وجود حياة ت رج من هاا الجسد الماصت.
الدم

خروج الماء:

يعطينا تنقية وتقديس وحياة أبدية .

الدم = إشارة لحياة الجسد المي إلتحاده بالالهوت

كةةان خةةروج المةةاء مةةن الدة رة حةةين ضةرب ا موسةةى باليدةةا رمة اًز ل ةةروج المةةاء مةةن جنةةب المسةةيح .فالمسةةيح اةةان

الد رة (0كو .)1:01وهواا يرمز الماء الاي خرج من تحت يتبة البيةت (ال يوةل) (حةز )01-0:11ل ةاا المةاء
ال ارج من جنب المسيح.

ونالحةةظ أن يدةةا موسةةى اانةةت ترمةةز للدةةليب وللحربةةة الت ةي ب ةةا ضةةرب المسةةيح .وبةةنبو المب ةةوم تنبةةأ يوصيةةل

(( )01:0السنع يشير للحياة بييداً ين الرب) .
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إذا ما هو الماء؟ يقو السيد المسيح من دمن بي ت رج من بطنه أن ار ماء حي  ..قا هةاا يةن الـروح القـدس
(يو .)04 ،01:1ذاً اان خةروج المةاء مةن جنةب المسةيح أيمةم تيبيةر يةن الةرو الةاي اسةتيلن منسةوباً مةن جسةد
له.
المسيح الميت ،ف و مات لييطينا الرو القدس المحيى ،وهو ويد بأن ُيرس ُ

و ذا اان خروج الدم من جسد المسيح يشير ألن الجسد فيه حياة إلتحاده بالالهوت  ،فخـروج المـاء يشةير لمةوت
الجسد نسانيا أى نبدا الرو اإلنسانية ينه .

الدم والماء:
هما مياً سر ستبدا الموت بالحياة في اإللتسةا بالمةاء الحةي ال ةارج مةن جنةب المسةيح الميةت  ،ذ حةين نةدفن
م المسةيح فةي الميموديةة نقةوم ميةه متحةدين بةه فتكةون لنةا حيةاة (رو . ):-0:1والةرو القةدس هةو الةاي يوحةدنا
بالمسيح في موته وقيامته ينةد نزولنةا وخروجنةا مةن المةاء .وذلة بيةد اإلنبكةاك مةن أسةر اليبوديةة لل طيةة بالبةداء

بسر الدم الاي نب من جنب المطيون أي من الابيحة الحية.

الدم والماء = موت العتيق ونقيامة الجديد فينا لنحيا أبديا

المسيح فى الرؤيا = خروف نقائم كأنه مذبوح (ذبيحة حية)
ذاً اةةان المــاء الةةاي خةةرج مةةن جنةةب المسةةيح يحمةةل مينةةى يمةةل الةةرو القةةدس فةةى سةةر الميموديةةة  .وهةةو مةةوت

ال ليقة اليتيقة (وهاا مب وم خروج الماء من جنب المسيح ،والماء يشير لموت الجسد فجسد اإلنسان الحةى ي ةرج

منه دم) .

ويوةون مينةى خةروج الـدم مةن جنةب المسةيح مينةاه قيامةة خليقةة جديةدة فةى المسةيح (وهةاا مب ةوم خةروج الةدم مةن

جنب المسيح والدم يشير للحياة).

ذاً خروج دم وماء من جنب المسيح يشيران ل روج حياة وموت من المسيح .

والميموديةةة هةةي مةةوت مة المسةةيح وقيامةةة وحيةةاة مة المسةةيح ،وهةةي لتسةةا روحةةي بالمةةاء الةةاي خةةرج مةةن جنةةب
المسةةيح الميةةت  ،أي أننةةا ذ نمةةوت مية ُةه تمةةوت خطايانةةا ميةةه حةةين تمةةوت ال ليقةةة القديمةةة التةةى ورثناهةةا مةةن ددم.
واما تموت ال ليقةة القديمةة بةالرو القةدس فةى سةر الميموديةة (المةاء) نقةوم ب ليقةة جديةدة  ،فالةدم الةاى خةرج مةن
جنب المسيح يشير للحياة ،فال ي رج دم من جسد ميت  .وهاا مينى الوالدة الجديدة (موت م المسيح وحياة مة

المسةةيح) .لنحيةةا امةةا هةةو حةةي ،فمةةوت ال ةوالدة اللحميةةة أي بالجسةةد  ،ماتةةه المسةةيح مةةن أجلنةةا حتةةى نجةةوز مبا ةرة

بموته لى الوالدة ال انية الروحية ،أي نحيا ميه بحياته األبدية ،ف اا الماء م الدم اللاان خرجا من الجسةد الميةت

(والحى إلتحاد الالهوت به) هو أيمم تيبير ين سر الميمودية.

وقيل أن الماء يشير للميمودية اليادية بينما أن الدم يشير لميمودية الدم أي اإلستش اد من أجل المسيح.

والقديو ألسطينوس ةبه رقةاد ددم ليدةن هللا مةن ضةليه حةواء ،بمةوت المسةيح يلةى الدةليب لتولةد الكنيسةة مةن

طي َن
جنبه المطيون .ألنه لما ُيلق المسيح يلى الدليب ومات وصار بال حياة ابه ددم الراقد في سبات .ولما ُ
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دم ومةةاء وهمةةا الس ةران الرصيسةةيان اللةةاان بنيةةت ب مةةا الكنيسةةة التةةي هةةي ح ةواء الجديةةدة (الميموديةةة
فةةي جنبةةه خةةرج ٌ
واإلف ارستيا) ونالحظ أنه في الي د القديم اان الماء يست دم ل.سل األدوات واآلنية واألجساد للتط ير ،والدم اان
يةةر للتط يةةر ( ارج ة مةةر + 1:1يةةب )11-04:4لكةةن التط يةةر فةةي الي ةةد القةةديم اةةان للجسةةد مةةن ال ةةارج وهةةاا
يينى (لبران لل طية ولكن البساد فى الداخل وبقاء ال مير م قل بسةبب محبتةه لل طيةة) ،أمةا الةدم والمةاء اللةاان

خرجةةا مةةن جنةةب المسةةيح ف مةةا للتط يةةر والتقةةديو الروحةةي الةةداخلي ،حتةةى ال ةةمير (يةةب +01:4مةةت.)11:11
ماء للميمودية ل.سل ال طايا (أع +01:11تى )::0بةل للةدخو لملكةوت هللا (يةو .)::0ونالحةظ أن
والماء صار ً
يوحنا وض الدم قبل الماء ألنه يجب اإليمان واإليتراف بالدم المسبوك يلى الدليب قبل الميمودية.
ومن رسالة ميلمنا يوحنا األولى (0يو )1::نجد أن هناك ثال

ود هةم المةاء والةدم والةرو  .الةرو الةاي ييمةل

ف ةةي الم ةةاء ف ةةي س ةةر الميمودي ةةة ،وال ةةرو ال ةةاي يح ةةو ال م ةةر ل ةةى دم ف ةةي اإلف ارس ةةتيا .وال ةةرو الق ةةدس بيمل ةةه ف ةةي
المةةامنين بيةةد أن يلةةدهم مةةن المةةاء وييطةةي م حيةةاة وتقةةديو فةةي اإلف ارسةةتيا  ،ويورسة م وي ددة م هلل فةةي سةةر

الميرون يش د في حيات م للمسيح.

ِ َّ 71
ق لِ ُت ْؤ ِمُنوا أَْن ُت ْم" .
ول اْل َح َّ
آية (يوَ " -:)71:11والذي َع َاي َن َش ِه َدَ ،و َش َه َاد ُت ُه َحقَ ،و ُه َو َي ْعَل ُم أََّن ُه َيُق ُ
يوحنا ييلن أنه اهد ييان وأنه بالرو القدس اان يرى الحقاصق ويب م ا.
َن ه َذا َك ِ ِ ِ
اب اْلَق ِائ ُلَ «:ع ْظ ٌم الَ ُي ْك َسُر ِمْن ُه»".
آية (يو76" -:)76:11أل َّ
َ
ان لَيت َّم اْلك َت ُ
(مةةز +)11 ،04:01خةةروف البدةةح ال ُيكسةةر منةةه يمةةم .وهللا سةةبق وأخبةةر بمةةا سةةيحد

حتةةى يةةامن الجمية وال

يوون ل م يار في يدم يمان م .ولتكمل مالمح خروف البدح اان اإلسةراع فةي نةزو جسةده مةن يلةى الدةليب
ال تبقوا منه لةي الدةبا (خةر .)01:01والمينةى الروحةي ليةدم اسةر يمامةه ،أن انيسةته ال يسةتطي أحةد أن

يبسدها .فيمم المسيح هو انيسته ،هيوله

آية (يو72" -:)72:11وأَيضا يُق ِ
وه»".
ظُرو َن ِإَلى َّال ِذي َ
آخُرَ «:سَيْن ُ
اب َ
ول ك َت ٌ
ط َعُن ُ
َْ َ ُ
ارة لى (زك .)01:01ولكن هناك من يطينه بالتجدي واإلنكار وال طيعة (ر )1:0
أين ذهب المسيح بعد موته؟
نقو في القداس الباسيلى "نز لى الجحيم من قبل الدليب" فمن أين ف منا هاه الحقيقة.

(-1أف" )1 ،1:0لال يقو ذ صيد لى اليالء سبى سبياً وأيطى الناس يطايا .وأما أنه صيد فما هو الَّ
َ َ
أنه نز أي اً أوالً لى أقسام األرب السبلي  ..هنا نرى المسيح نز لى أقسام األرب السبلي (كناية ين
وم ِن يلى األرب
الجحيم) ثم سبى سبياً (أخا نبوس األبرار) وأيطى الناس يطايا (أخاهم للبردوس)َ .
أيطاهم الرو القدس بمواهبه.
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1(-1بط" )11 ،11:7فون أي اً المسيح تألم  ..مماتاً في الجسد ولكن محيى فةي الةرو  .الةاي فيةه أي ةاً "ذهةب
فكةةرز لةةألروا التةةي فةةي السةةجن" .ف ةةو بموتةةه بالجسةةد ولكةةن بحياتةةه ف ةةو الحيةةاة ،ذهةةب للسةةجن (الجحةةيم) ليبشةةر
األبرار الاين فيه ،أن وجودهم في هاا الجحيم قد نت ي وسيأخاهم للبردوس  ..ثم لى الملكوت األبدي.

(-0زق" )12 ،11:1وأنت أي اً فوني بدم ي ةدك (دم المسةيح) قةد أطلقةت أسةراك (الةاين رقةدوا يلةى الرجةاء) مةن
الجب (الجحيم) الاي ليو فيه ماء (قا ال.نى إلبراهيم رسةل ليةازر ليبةل لسةاني) رجيةوا لةي الحدةن (المسةيح)

يا أسرى الرجاء ( سم الرب برج حدين يراض ليه الدديق ويتمن )

(-1أش" )2:02لت رج من الحبو المأسورين ،من بيت السجن الجالسين في الملمة"
(-:أش" )10:11سريياً يطلق المنحنى وال يموت في الجب"

(-1أش .." )1:61ألنةادى للمسةبيين بةاليتق وللمأسةورين بةاإلطالق .ذاً ذهةةب المسةيح لةى الجحةيم ليقةود األبةرار

الراقدين يلى رجاء ويديد ب م لى البردوس وفتح أبوابه وأدخل م هناك ومي م ديماس اللص اليمين.

لةال يسةةمى يةةوم السةةبت التةةالي للدةةليب بسةةبت النةةور ،الةةاي أ ةةرق فيةةه السةةيد المسةةيح يلةةى الجالسةةين فةةي الملمةةة

وظال الموت (ا +1:4مت)01:1

دفن المسيح (م  ( + ) 61-12:22مر( + )02-02:11لو (+ ) 16-14:27يو)02-71:11
لك ْن ُخ ْفية ِلسب ِب اْل َخو ِ
الرام ِة ،وهو ِتْل ِمي ُذ يسو َع ،و ِ
آية (يوُ 71" -:)71:11ث َّم إِ َّن يوس َّ ِ ِ
ف ِم َن اْلَي ُه ِ
ود،
ُ ُ َ
ْ
َ ََ
َ
ف الذي م َن َّ َ َ ُ َ
َُ
َخ َذ َج َس َد َي ُسو َع" .
َن َي ْأ ُخ َذ َج َس َد َي ُسو َعَ ،فأ َِذ َن ِبيالَ ُ
َل ِبيالَ ُ
اء َوأ َ
س أْ
طُ
طَ
سَ .ف َج َ
َسأ َ
يجيب أن موت المسيح جاب تالمياه الاين اانوا م تبين(يو .)01:01والمحبة تم ر وقت الشداصد .المة مشير

تينى أنه من السن دريم .واان تسليم بيالطو جسد يسوع ليوسف الرامي يمالً ُيحسب لبيالطو فيادة تسليم
األجساد يوون بر اوى .ويوسف أخا يسوع خوفاً من أن ييتدي يليه الي ود.
71
ِ
ِ
ِ ِ
ود َن ْح َو
يج ُمر َو ُع ٍ
وسَّ ،الذي أ ََتى أ ََّوال ِإَلى َي ُسو َع َلْيالَ ،و ُه َو َحام ٌل َم ِز َ
يم ُ
آية (يوَ " -:)71:11و َج َ
اء أَْيضا نيُقود ُ
ِمَئ ِة َمنا" .

نيقوديمةةوس اةةان لني ةاً جةةداً وهةةو ي ةةو بالسةةن دريم واةةان أي ةاً م الب ةاً لرأي م(يةةو ):0-:1:1ولكن ةه أي ةاً اةةان
خاصبةاً مةةن م ،والتقليةةد يقةةو أنةةه صةةار مسةةيحياً بيةةد ذلة  .ووزع يوسةةف ونيقوديةةوس اليمةةل بين مةةا .فو ةةتري يوسةةف

الكتةةان و ةةتري نيقوديمةةوس المةةر واليةةودُ ،ي ة َةد لةةى يوسةةف بطلةةب أخةةا جسةةد المسةةيح ربمةةا لجسةةارته وتقةةابال ينةةد
الدليب وقد فارق ما ال وف

مر ويود وسلي ة" والمدريون سةت دموا المةر فةى التحنةيع .وهةو
حامل مزيج مر وعود (مز" )1:1:كل ثياب ٌ
ٌ
يستيمل طبياً امط ر ،ويست دم ايطر ،وأتى به المجوس ا ديةة(نبوة يةن دالمةه وموتةه) واليةود ثمةين جةداً يةوزن
بوزن الاهب وراصحته نباذة تبقةى لسةنين يديدة(يةد )1:11مائـة منـا تشةير للتةوقير الةاي اةان يونةه هةاا البريسةى
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للمسيح(هواا فيلوا م ملوا م وهاا مااور م دسا ،وهاا فيله هاا الدارس للناموس م المسيح امل  .ومةن هةاه

اليطور أخات الكنيسة خميرة الميرون المقدس ااخيرة حياة.

04
ابَ ،كما لِْلَي ُه ِ
ان م َا األَ ْطَي ِ
َخ َذا َجس َد َيسو َعَ ،وَل َّف ُ ِ
َن ُي َك ِفُنوا" .
آية (يوَ " -:)04:11فأ َ
ود َع َاد ٌة أ ْ
َ ُ
َ
اه بأَ ْك َف ٍ َ
ما األطياب يبدو أن المر واليود اانا يلى هيعة مسةحوق وقةد أضةيف ل مةا بيةض الزيةوت اليطةرة فتكةون مةزيق

سةةاصل يموةةن دهةةن الجسةةد بةةه قبةةل ربطةةه .وعــادة اليهــود فةةي التكبةةين هةةي ب.مةةو ةةا

(كتةةان) فةةي اليطةةور ولةةف

الرجلين ،ال رجل وحدها ثم الددر ،ثم اليدين ال يد وحدها .ويوض منديل يلى الرأس.
01
وض ِ ِ
ِ
ِ
انَ ،وِفي اْلُب ْس َت ِ
َح ٌـد
ان َنقْب ٌـر َج ِد ٌ
ان ِفي اْل َم ْو ِض ِا َّالذي ُصلِ َب ِفيه ُب ْس َت ٌ
آية (يوَ " -:)01:11وَك َ
يـد َل ْـم ُي َ ْ
ـا فيـه أ َ
َنق ُّ
ط" .

لقد أراد يوسف قب اًر لدفن موتةاه فدةار قبة اًر إليةالن القيامةة والحيةاة .ونالحةظ أن المسةيح ُول َةد مةن يةاراء لةم تحمةل
أحشا ها أحد قبله .وراب أتاناً لم يرابه أحد قبله ودفةن فةي قبةر لةم يةدفن فيةه أحةد قبلةه .وهةاا يةاارنا بالدةوم قبةل
التناو فال يدخل جوفنا  .قبله .بستان أخطأ ددم األو في بستان وددم األخير بدأ خالصه في بستان.

02
ِ
اس ِت ْع َد ِاد اْلَي ُه ِ
ان َنق ِريبا.
ود ،أل َّ
آية (يوَ " -:)02:11ف ُهَن َ
َن اْلَقْبَر َك َ
اق َو َض َعا َي ُسو َع ل َسَب ِب ْ
كأنه يريد أن يقو أن اإلستيجا فةي الةدفن ويةدم تقةديم اةل واجبةات التكبةين والتجنيةز اةان بسةبب يامةل السةرية

بسةبب قتةراب السةةبت وأي ةاً اةان اإلسةةتيداد للسةبت هةةو السةبب فةي ختيةةار القبةر القريةب مةةن موضة الدةةلب أي
قبر يوسف الرامي الجديد .والمسيح سبق وتنبأ أنه لن يوون هناك وقت لتكبينه (يو.)00-1:01
ويقو التقليد الكنسي أن نيقوديموس سبح تسبحة "قدوس هللا قدوس القوي قدوس الحي الاي ال يموت" والتي

أخات ا منه الكنيسة وهو يوبن جسد المسيح؟
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(إنجيل يوحنا)(اإلصحاح العشرون)

عودة للجدول

اإلصحاح العشرون
نقيامة رب المجد
(م )24-1:21
(مر)24-1:16
(لو)17-1:20

(يو)21:21-1:24

خرستوس آنستي

المسيـــح نقام

الياوس آنستي

حقـا نقـــام

مقدمة
الصورة التي يظهر بها المسيح
المسيح ظهر بعدة هيئات

 -0ما نقبل التجسد  -:ظ ر المسيح يدة مرات أل ة ا

فةي الي ةد القةديم م ةل بةراهيم (تة  )1 ،0:01وليشةوع

(يش + 0:-00::يش .)1:1وهاا الم ور هو مجرد ظ ور فقع ،أي لم يون للرب جسد حقيقي م لنا.

 -1التجســد  -:نقةةو فةةي قةةانون اإليمةةان يةةن المسةةيح أنةةه تجسةةد وتةةأنو أي صةةار م لنةةا ،و ةةاب نا فةةي اةةل ةة،.
جاع ويطش وتألم وبوي .اةان هةاا فةي أثنةاء حيةاة المسةيح يلةي األرب قبةل صةلبه وموتةه .واةان هةو "هللا ظ ةر

في الجسد" (0تي .)01:0في فترة التجسد هاه اان المسيح اإلبن قد أخلي ذاتةه دخةااً صةورة يبةد صةاص اًر فةي ةبه
الناس (في )1:1ولكةن بةدون خطيةة .وفةي فتةرة وجةوده بالجسةد اةان ظةاه اًر لكةل نسةان ،ظةاه اًر بجسةده الةاي يشةبه
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جسةةدنا ،يسةةتطي أي نسةةان أن ي ةراه ويلمسةةه ،ال فةةي األوقةةات التةةي اةةان يريةةد هةةو أن ي تبةةي في ةةا (ي ةو+ :4:1

لو )01 ،14:1أو يم ر مجده (كما حد

فى التجلي).

 -0مــا بعــد القيامــة ونقبــل الصــعود -:صةةار الوضة ميووسةاً .لقةةد صةةار المسةةيح م تبيةاً بجسةةده ال فةةي األوقةةات
التي يريد أن يم ر في ا بتناز منه .فالمسيح قام بجسد ممجد ال يستطي أحد من البشر أن يياينةه ويتطلة ليةه.

ولكن في هاه البترة لم يم ر مجد المسيح بناسوته للبشر ،لم يم ر هاا المجةد ولكةن لةم يوةن اةل نسةان قةاد اًر أن
يةةرى المسةةيح وذلة بسةةبب خطايةةا البشةةر .اةةان هنةةاك ةةروط ليةةرى أحةةد المسةةيح .مةةا يةةاد أحةةد يسةةتطي أن يةراه ال
بالقةةدر الةةاي يسةةمح بةةه هةةو .فال طيةةة جيلةةت موانياتنةةا الجسةةدية ضةةييبة .وهةةاا مةةا نب مةةه مةةن قةةو هللا "ال ي ارنةةي

اإلنسان ويييش" (خر .)11:00في هاه المرحلة بيد القيامةة اةان البةد أن تتةوافر ةروط فةيمن يةراه وهةاه الشةروط

هي اإليمان والمحبة والقداسة والرجاء  ،وهاا ليوون للش ص بديرة روحية يراه ب ا ،ومةا يسةايد يلةي وجةود هةاه

البديرة التناو من جسد الرب ودمه اما حد

م تلميةاي يمةواس ،وهةاه البدةيرة تيطةي أن نيرفةه ال اشة ص

يادى ،بل اوله ،اما صرخ توما "ربي وال ي" وهناك درجات لر ية المسيح فيما بيد القيامة.

 )0ال ُيرى
فةةالمرات التةةي ظ ةةر في ةةا المسةةيح لتالميةةاه اانةةت قليلةةة وبقيةةة الوقةةت اةةان ال ي ةراه أحةةد .وتلميةةاي يم ةواس رأوه ولةةم
 )1يراه أحد وال ييرفه

 )0يراه أحد وييرفه

ييرفوه وبيد اسر ال بز يرفوه ،والمجدلية رأته ولم تيرفه ثم يرفته.

وهنا نجيب ين ساا ُيسأ ا ي اًر ..لماذا لم يم ر المسيح للي ود ولر ساء الك نةة فيامنةوا بةه؟ واإلجابةة أن هةاالء
كةةانوا بةةال يمةةان وبةةال قداسةةة .والقداسةةة بةةدون ا ال يةةرى أحةةد الةةرب (يةةب .)01:01فالمسةةيح ال يريةةد أن يسةةتيرب
قوتةةه و موانيةةات ند ةرته يلةةى المةةوت أمةةام أحةةد ..بةةل هةةو يطلةةب ت.ييةةر القلةةب والةةاهن وب ةةاا يموةةن لإلنسةةان أن

يياينه .فالبرق بين ما قبل الدليب وما بيد القيامة ،أنه قبل الدليب اان يمون لكل نسان أن يراه ،واةان يمونةه
اإلختبةةاء لةةيو خوف ةاً نمةةا ليومةةل رسةةالته .أمةةا بيةةد القيامةةة فكةةان م تبي ةاً يةةادة ال يم ةةر ال فةةي بيةةض األوقةةات
وبشروط .

ما بعد الصعود -:نقو في قانون اإليمان "وقام من بين األموات وصيد لى السموات وجلو ين يمين أبيةه

 ،واآلب قطياً ليو له يمين وال يسار ف و لير محدود .ولكن المقدود باليمين القوه والمجةد .أي أن المسةيح
بجسده صار له صورة المجد الاي ألبيه والاي اان له من قبل بالهوتةه ،مةا اةان بالهوتةه مةن قبةل صةار لةه

بناسوته اآلن  ،وهاه اانت طلبةة المسةيح فةى (يةو  .) : : 01هةاا مةا جيةل يوحنةا يسةقع أمامةه اميةت ذ رده
في مجده (ر  .)01 ،01:0حين نقو جلةو يةن يمةين أبيةه ف ةاه يوةو أخلةى ذاتةه .لةال قيةل ينةد صةيوده
أن سحابة قد حجبته (أع )4:0ألن التالميا ما اانوا قادرين يلى مياينة هاا المجد.
ماذا فعل المسيح خالل األربعين يوما؟
 .0كان ياسو انيسته يلى أساس القيامة .لال سةمينا "هةاهو يسةبقكم لةى الجليةل  ..هنةاك ترونةه" (مةت1:11
 +مر )1:01فلماذا الاهاب لى الجليل؟ لقد ختار المسيح تالمياه هناك ،وهناك يرفوه يلى مستوى الجسد.
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ةةووا فيةةه .واآلن فالمسةةيح يريةةد أن يرسةةل م لليةةالم الةةه بيةةد أن يرفةوا حقيقتةةه وبيةةد أن أيلةةن ل ةةم ذاتةةه.

ولةةال

والمسةةيح يأخةةاهم لةةى الجليةةل ليجةةدد الي ةةد مي ةةم يلةةى أسةةاس القيامةةة .وفةةي الناص ةرة التةةي فةةي الجليةةل نشةةأ
المسةةيح ويةةا  ،وب ةةاا ف ةةو يةربع تأنسةةه وحياتةةه بقيامتةةه ،بةةل أن قيامتةةه أكةةدت تأنسةةه وتجسةةده وأظ ةةرت سةةبب

التجسد.

والمة ترونه مقدود ب ا ليو الميرفة الماهرية بل الميرفة الحقيقية.

 .1نالحظ التأكيد يلى األسرار الكنسية وتسليم المسيح ياها للرسل خال هاه المدة:
أ  -المعمودية  -:ذهبوا وتلماوا جمي األمم ويمدوهم بوسم ( ..مت)04:11

ب_ الميرون  -:ها أنا أرسل ليوم مويد أبى  ..فأقيموا في أور ليم.
(لو)14:11

ج_ التوبة واإلعتراف  -:أن ُيكرز بوسمه للتوبة وم.برة ال طايا (..لو)11:11
 +من لبرتم خطاياه ت.بر له ومن أمسوتم ( ..يو)10:11

د _ التناول  -:أخا خب اًز وبارك واسر وناول ما فونبتحت أيين ما( .لو)00 ،01:11
هة الكهنوت  -:ولما قا هاا نبخ وقا ل م قبلوا الرو القدس ( ..يو)11:11

و_ مسحة المرضى  -:هاه اآليات تتب المامنين  ..ي يون أيدي م يلى المرضى (مر)01 ،01:01

 .0تشديد يمان التالميا وت بيت فكر القيامة يندهم ،ومحو أي ووك تكون قد تكونت يندهم (م ا لال توما)
بل وبخ يدم يمان م (مر.)01:01

 .1رسةةا التالميةةا للك ة ارزة وتلمةةاة األمةةم والي ةةود (مةةت )04:11وأن ييلمةوا األمةةم حبةةظ الوصةةايا التةةي يلم ةةا ل ةةم
السيد (مت .)11:11وأن يريوا يبه اما يريى الرايي قطييه (يو .)01-0::10وقطي المسيح أي انيسته
ماسسة يلى األسرار التي هي استحقاقات موته وقيامته.

 .:ألن المسيح حي وقد قام من األموات فسيوون داصماً في انيسته "هةا أنةا ميوةم اةل األيةام و لةى نق ةاء الةدهر
دمةةين" (مةةت )11:11ف رجةوا واةةرزوا فةةي اةةل موةةان والةةرب ييمةةل مي ةةم وي بةةت الكةةالم باآليةةات التابيةةة دمةةين"

(مر.)11:01

 .1نرى خال مدة األربيين يوماً المسيح الشافى-:

أ -ف و يشبى يمان تلمياى يمواس والمجدلية.

الميلم الاى يلم تلمياى يمواس تبسير نبوات الي د القديم.
ب -هو ُ
ت -هو الاى بى ووك توما وهو الاى يشبى أى تسا الت يقلية ممون أن تشوكنا ف اه حدى حروب
الشيطان.

 رأينةةا فةةى ميج ةزة صةةيد السةةم الك يةةر أنةةه هةةو ال ةرازق وأي ةاً هةةو الةةاى يمةةأل الكنيسةةة  ،فالسةةم رمةةزللمامنين .

ج -هو الاى قام بشباء محبة بطرس (راج نجيل يوحنا صحا .)10
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 -هو الاى بى محبة المجدلية لير الناضجة ذ اانت محبت ا له اونسان وليو اوله.

خ -هةةو الةةاى أيطةةى الرجةةاء لبطةةرس أى ةةبى رجةةاءه .وهةةاا رأينةةاه فةةى قةةو المةةالك للمريمةةات ذهبةةا قةوال
للتالميا ولبطرس  .ثم قو المسيح نبسه لبطرس ريى لنمى ثال

مرات.

د -والمسيح له وساصل متيددة للشةباء قةد تكةون بةأن يبةيض مةن برااتةه امةا فةى ميجةزة صةيد السةم وقةد
تكون بأحدا

م يبة االزلزلة التى جيلت قاصد المعة يامن.

باء يبيده من ال وف ونرى ام تكررت المة سالم لكم.

ذ-

ر -أخية اًر يوةةون الشةةباء الن ةةاصى بةةأن نلةةبو الجسةةد الممجةةد وهةاا مينةةى صةةيوده بجسةةده لةةى السةةماء .وهةةو
ذهب لييد لنا مواناً(يو ) 1 : 01

لمن ظهر المسيح أوال؟
يق ةةو الق ةةديو مة ةرقو "وبي ةةد م ةةا ق ةةام ب ةةاك اًر ظ ةةر أوالً لمة ةريم المجدلي ةةة الت ةةي ا ةةان ق ةةد أخ ةةرج من ةةا س ةةبية ةةياطين"

(مر )4:01وهواا يااد القديو متى ( )01 ،4:11والقديو يوحنةا ( .)0:11أمةا القةديو لوقةا فيةاار أن يةدد مةن

المريمةةات ذهةةبن للقبةةر أوالً و أروا المالصكةةة ويرف ةوا حقيقةةة القيامةةة .ثةةم يااةةد القةةديو لوقةةا أن م ةريم المجدليةةة ومي ةةا
أخريات أخبرن الرسل وبشروهم بالقيامة .
بينما أن بولو الرسو لم يةاار المريمةات وال المجدليةة فةي (0كةو )4-::0:بةل قةا

ن المسةيح ظ ةر لدةبا ثةم

لإلثنى يشر وبيد ذل ألك ر من خمسماصة أخ وبيد ذل لييقةوب ثةم لبةولو نبسةه .ف ةل يوجةد خةتالف أو ت ةاد

بين الروايات الم تلبة ؟

 -0بالنسةةبة لألناجيةةل األربيةةة تبق ةوا يلةةى أن النسةةاء سةةبقن الرسةةل فةةي ميرفةةة حقيقةةة القيامةةة ،بةةل صةةرن اةةارزات
بالقيامةةة للرسةةل أنبس ة م .واألربيةةة بشةةاصر تةةاار سةةم المجدليةةة اشةةاهد للقيامةةة وألن ةةا رأت المسةةيح وصةةارت
كارزة .وهى التي اان ب ا سبية ياطين .وهاا هو هدف األناجيةل األربيةة أن اةل خةاط .بقةوة القيامةة قةادر
أن يتحو لكارز رأى المسيح .ونالحظ أن المرأة في الي د القديم اانت هةي سةبب سةقوط ددم .واآلن صةارت

الم ةرأة بيةةد القيامةةة اةةارزة و ةةاهدة للقيامةةة .هةةاا التحةةو اليجيةةب هةةو ال ةةال

 ،وهةةاه هةةي بشةةارة األناجيةةل

المبرحة.

 -1أما بولو فيلى يادة الناموس ذار صبا أوالً ثم الرسل ثم  :11أخ ثم بولو نبسه .فدبا (بطةرس) وييقةوب
من األيمدة (لل .)4:1ثم الرسل وهم الاين صتمن م المسيح يلى الك ارزة والة :11أخ هم يدد من الش ود ال

يش أحد في أن م ال م اانوا في وهم .و ذا لم يرى الكل حقيقة القيامة فقةد ردهةا بةولو وهةاا مةا قدةده بةولو

تأكيةةد حقيقةةة القيامةةة بشة ود يةةاينوا القيامةةة .وايةةادة الي ةةود ف ةةم ييتمةةدون ة ادة الرجةةا  .والنةةاموس يحةةدد أن

تكةون الشة ادة يلةى فةم أك ةر مةن ةاهد (يةد + 01:0:تةث )0::04لةال لةم يةرد فةي المةات بةولو الرسةةو

ذار للنساء.

ملحوظة -:في هاه الم ورات اان يسوع بورادته يم ر ذاته ،و ن لم يم ر ذاته ال يراه أحد وظ وره هاا يينى أنه
ييلن ذاته.
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ترتيب األحداث

هناك صيوبة في ترتيب األحدا  ،ألن ال نجيل سانبرد باار بيض األحدا

دون األخرى ،والديوبة ال تتدل

بحقيقة القيامة ولكن في ترتيب األحدا  .ونجد هنا محاولة متواضية لترتيب األحدا

اإلنجيليين األربية .والديوبة تنشأ لو تدورنا أن األحدا

 -0األحدا

لم تحد

 -1نبو الحد

ال ا في وقت واحد.

تم ر التكامل في روايات

ال ا حدثت في وقت واحد .ولكن-:

يراه ال نجيلي ويرويه بطريقة م تلبة ،ولكن الحقيقة واحدة.

ملحوظة -:حاو البيض أن يروا في التيبيرات اآلتية تسلسالُ زمنياُ
باك ار جدا والظالم باٍق

 /عند فجر األحد

قالوا أن هاا هو أو حد

 /ثاني األحدا

نجيل يوحنا

 /إذ طلع الشمس
 /نجيل مرقو

 /نجيل متى

 /ثالث األحدا

ولكن التيبيرات ال الثة يمون أن تنطبق يلى نبو الوقت ،واةل واحةد مةن اإلنجيليةين ييبةر ين ةا بطريقةة م تلبةة،
فحينمةا تشةرق الشةمو فةي البدايةة ،أي مة أو خيةوط النةور نسةتطي أن نقةو أن المةالم ب سةاق ونسةتطي أن نقةةو

أنه البجر وييبر دخر ين نبةو المشة د بقولةه ذ طليةت الشةمو .ولةال نةرى أن األحةدا
في األناجيل األربية ب اه التيبيرات نما هي حد

ومن هاا نرى أن ترتيب الحواد

التةي تةم التيبيةر ين ةا

واحد وفي وقت واحد أنمر الجدو  ..مش د رقم ()0

اما يلي (أنمر الجدو )

 -0نرى في هاا المش د أن النساء ويلى رأس ن مريم المجدلية التي سامتأل قلب ا بحةب الةرب يسةوع "فمةن ي.بةر لةه
ك ي اًر يحب ا ي اًر" ،وهاه أخرج المسيح من ةا  1ةياطين .هةاالء النسةاء تةبين مشة د الةدفن لييةرفن أيةن يوضة
وايف ..هن ال يردن مبارقته ،وهن سيأتين لتكبينه أي ي يوا يليه اليطور فيما بيد.

 -1فةةي هةةاا المش ة د نةةرى النسةةوة ذاهبةةات لةةي سةةوق المدينةةة يشةةترين الحنةةوط واليطةةور ،ألن واجب ةاً يميم ةاً نحةةو
الجسةةد المقةةدس فةةات ن أدا ه .فةةون أحةةدا

يةةوم الجميةةة الحزينةةة اانةةت س ةريية خاطبةةة فلةةم ينتةةب ن لةةي ةراء

الحنةةوط ،بةةل ليل ةةن نتمةةرن مةةن الةةرب أن يبةةاج .اليةةالم بميج ةزة ابةةرى ،فينةةز يةةن الدةةليب فةةي قةةوة ومجةةد
يميمين .فيسجد له األيداء قبل األصدقاء .ولكن يعاً من هاا لم يحد .
 -0في هاا المش د نةرى جمايةة متج ةة للقبةر ليقةدموا دخةر خدمةة ممونةة لجسةد الةرب!! واةان فةي الجمايةة التةي
سةةيت لةةي القبةةر بيةةض الرجةةا  .وهةةاا المةةن لةةيو بييةةد س
االحتمةةا  ،ويوجةةد مةةا يبةةرره فةي التقاليةةد الشةرقية التةةي
تجيل من الرجل حماية للمرأة وباألولى فةي تلة المةروف وبيةد منتدةف الليةل .وليةل هةاا هةو قدةد القةديو

لوقةةا بقولةةه أنةةاس (لةةو )0:11ويقدةةد باألنةةاس الرجةةا الةةاين اةةانوا فةةي المجمويةةة .ومةةن النسةةاء نيلةةم بيةةض
األسماء.

أ  -مريم المجدلية وهاه ذارها اإلنجيليون األربية.

ب -سالوما زوجة زبدى وأم يوحنا وييقوب.
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ج -يونا مرأة خوزى.

د  -مريم األخرى ،بمقارنة "(مت  0:11م مر )0:01نب م أن مريم األخرى هاه ربما اانت هي مريم أم
ييقوب .وربما اانت ليرها فوسم مريم اان اصياً ،والجماية التي خرجت لتكبين المسيح اانت ابيرة وال

يستبيد تكرار سم مريم في وسط ا.

هل مريم األخرى هي العذراء األم؟

هاا اإلحتما مرفوب تماماً .فكيف يسمي ا متى مريم األخرى ،هل يليةق هةاا بةأم الم لةص ،أمةا اةان يقةو مةريم
أمةه امةا هةي اليةادة .لةةو اانةت مةريم اليةاراء فةةي وسةع هةاه الجمايةة لكةان أحةةد اإلنجيليةين يلةى األقةل وبةةاألخص

يوحنةةا التةةي صةةارت لة ُةه أمةاً قةةد ذاةةر وجودهةةا .وألةةيو يجيب ةاً أن يةةاار اإلنجيليةةين مةريم المجدليةةة باإلسةةم وال يشةةار
للياراء سوى بالقو "األخرى".
قد يوون هنةاك ظ ةور للسةيد المسةيح ليةر مةااور فةي األناجيةل ألمةه اليةاراء .وال حاجةة لةاهاب ا للقبةر .وامةا قلنةا

سابقاُ ف ناك روط ليم ر المسيح إلنسان بيد القيامة م ل اإليمان والمحبة ،وهل هناك يمان بقدر يمان الياراء
التةي رأت منةا البشةارة بالمسةةيح اليجةب .وحبمةت اةةل هةاه األمةور فةةي قلب ةا (لةو .):0:1وهةةل هنةاك محبةة تيةةاد

محبةةة األم إلبن ةةا ،وهةةل هنةةاك قداسةةة تيةةاد قداسةةت ا هةةاه التةةي سةةتحقت أن يول ةد من ةةا المسةةيح .اليةةاراء األم ذن

يتةةوفر في ةةا اةةل الشةةروط التةةي تسةةمح ل ةةا بةةأن يوةةون ل ةةا ظ ةةور .بةةل أن يمان ةةا اةةان يمني ةةا أن تةةاهب للقبةةر ف ةةي
بالتأكيةةد اانةةت متأكةةدة مةةن قيامتةةه امةةا قةةا  .وهةةل ال يم ةةر المسةةيح ألمةةه المتألمةةة لدةةلبه وموتةةه ب ةةاه الدةةورة

ةيف فةي نبسة ا (لةةو .)0::1ن ةةق فةةي أن المسةةيح ظ ةر ألمةةه ظ ةةو أر خاصةاً لييةةزى قلب ةةا
البشةية ،هةةاه التةةي جةةاز سة ٌ
ف ي تستحق هاا.
ولةةنالحظ أن المسةةيح لةةن ي ةراه امةةا قلنةةا أحةةد مةةن البشةةر ال بشةةروط ااإليمةةان والمحبةةة والقداسةةة ولكةةن هنةةاك ثةةال

حاالت ل اه الر يا -:

 )1مــن يســتحيل أن يرونــه  -:اةةالي ود الراف ةةين لةةه ألنةةه ضةةد مدةةالح م الماديةةة  ،لةةال تحجةةرت
قلوب م ويميت أيين م  .وأي ا من يييش فى خطاياه .

 )1مـــن يعـــالج المســـيح ضــــعفهم النـــاتج عـــن عــــدم الفهـــم  -:م ةةل المجدلي ةةة والتالمي ةةا و ةةاو
الطرسوسى .وهاالء يوون ظ وره ل م يلى درجات اما قلنا من قبل .

 )1من يحب المسيح أن ُي ِ
ظهر لهم نفسه فى حب  -:هاالء هم من يحبونه من ال قلوب م ويامنوا

بةةه ويحيةةون فةةى قداسةةة  ،م ةةل أمةةه اليةةاراء مةريم والقةةديو يوحنةةا فةةى ر يةةاه والقةةديو األنبةةا بيشةةوى

وا يرين من الش داء أثناء أالم م وياابات م.
درجات الحب تحول الجماعة إلى صف يتباعد أفراده

ابتدأت الجماية سيرها ليالً ،واان لكل من في الجماية دوافيه ،ولكل من م درجة

لشجايته ت تلف من واحد آلخر ،والحب القوى ييطى دفية للشجاية ال ييبة .لال ف.الباً بدأت الجماية سيرها
كمجموية واحدة ولكن ا سريان ما أصبحت صباً ،وم اإلستمرار في السةير مةا لب ةت أن تبرقةت لةي مجمويةات،
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في المقدمة مجموية تكاد تراض را اً (حب قةوى) وأخةرى تلحةق ب ةا فةي يجلةة وهوةاا .وفةي المجمويةة األولةى
كانت مريم المجدلية هاه التي أحبةت ا ية اًر ألن المسةيح لبةر ل ةا ا ية اًر (لةو .)11:1فالمجدليةة ظلةت بجانةب القبةر
تراقب الدفن ،وهنا أو مش د من مشاهد القيامة  -0 .وها هي أو من يدل ،لال رأت الزلزلة وال ما حد
لحمة القيامة ،فورتيبت ولم تستط الكالم هي ومن مي ا.

 -1فةةي المش ة د تةةرى المجدليةةة المسةةيح هةةي وم ةريم األخةةرى ،وييطةةي م سةةالماً فتنطةةق ألسةةنت م الميقةةودة وتتحةةو
المجدلية لمبشرة بالقيامة ،بل تمس قدمي الم لص وال يمني ا الرب من ذل .

 -:هنةةا نةةرى مش ة د ذهةةاب الحةةرس الرومةةان للي ةود ،وحيلةةة الي ةةود إلنكةةار حقيقةةة القيامةةة .وواضةةح أن اابةةة نةةوم
الحراس اابة موشوفة لألسباب اآلتية -:
أ -ما ُي َد في الجنةود الرومةان ،أن ةم ي
يبادة في مستوى يبادة اآلل ة.

ةيون للنمةام وتنبيةا القةانون وأداء الواجةب فةأداء الواجةب ينةدهم

ب -اان الجندي الروماني ذا أهمل يقتلونه (أع.)04:01
ج  -هل ييقل أن الحراس الناصمين يتيرفوا يلى

دية من سرق جسد المسيح.

 -1يادت المجدلية ومةن مي ةا ب بةر القيامةة ،مقةابلين بةاقي المجمويةات فةي الطريةق فلةم يدةدق م أحةد ،ووصةلوا
للتالميا (ربما اان بيض التالميا في المواب) وأخبروا بطرس ويوحنا وباقي الرسةل .ولكةن لةم يدةدق م أحةد

(وقارن م مت )10 ،11:11وهاا مما ي جل فالتالميا لم يتااروا االم المسيح ين قيامتةه فةي اليةوم ال الةث
بينما تاار هاا ر ساء الك نة والبريسيين.

 -1ذهةةب بطةةرس م ة يوحنةةا لمياينةةة القبةةر ،والمةةا اةةانوا يقتربةةون اانةةت خط ةوات يوحنةةا الحبيةةب تسةةرع وخط ةوات
بطرس تبط .ذ ياار نكاره للمسيح منا سايات.

 -1أمام يدم تدةديق أحةد للمريمةات يةادت المريمةات للقبةر ومةن ن المجدليةة وهةن فةي ة  ،فلقةد ظةن مةن سةم

خبةةر قيامةةة المسةةيح مةةن المجدليةةة  ،أن ةةا قةةد رأت روحةةه (مالكةةه) قةةارن (لةةو + 01:11أع )0::01كةةان هةةاا
يتقاد الي ود أن الميةت يموةن أن يم ةر لةه ةبحاً قةد يوةون روحةه أو مالكةه] ولةال

ةوت المريمةات ومةن ن

المجدلية أن ما رأوه اان روحاً أو بحاً ،لال فقد وب ا المالك فلم ترج ين ووا ا .ولال لم يسمح ل ا

المسةةيح أن تلمسةةه حةةين أرادت ذل ة بسةةبب يمان ةةا ال ةةييف ،ذ ةةوت بيةةد أن أرتةةه ارج ة مش ة د( ])1بةةل

لمسته .واان ذل الش ألن ا اانت تيتبره في فكرها مجرد نسان.

 -4قدةةة تلميةةاي يم ةواس ،وه ةاالء حةةاولوا ال ةةرب مةةن أور ةةليم بيةةد نتشةةار

ةةاية القيامةةة ،ذ خةةافوا مةةن الي ةةود

وهربوا من أور ليم فتقابل مي م المسيح.

 -01المسيح يدخل واألبواب م.لقة وسع التالميا ويم ر ل م .ولم يون توما مي م هاه المرة.
 -00المسيح يم ر للتالميا وتوما مي م.

 -01المسيح يم ر لسبية من التالميا يند بحيرة طبرية ،وصيد السم ( 0:0سموة) ثم حواره م بطرس.
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 -00المسيح يم ر للتالميا يلى جبل بالجليل .ولالباً اان هاا هةو الم ةور الةاي أ ةار ليةه بةولو الرسةو بةأن
يدد الحاضرين فيه اانوا أك ر من  :11أخ.

 -01نجد مل ص أقوا المسيح خال رحلة األربيين يوماً.

األرقام ياليه ( )01(- )0هي األرقام الموجودة بالجدو التالي وسنجد بجانب ال رقةم ةواهد اآليةات التةي وردت
في األناجيل األربية والتي تد يلى الحد .

األرقة ةةام ( )VI( – )Iوالموجة ةةودة بالجة ةةدو هة ةةى ظ ة ةةورات أل ة ة ا

لكورن وس صحا  0:ولم تاار في األناجيل األربية.
األحدا

المااورة داخل مرب واحد وتحت رقم واحد هي حد

ذاة ةةرهم بة ةةولو الرسة ةةو فة ةةي رسة ةةالته األولة ةةى

واحد تم التيبير ينه بدور م تلبة في األناجيل
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جدول ترتيب األحداث
متى

يوحنا

مرنقس

لونقا

()02:11( )1

()11:27

()1:16( )2

()16:27

()1-1:21( )7

()1-2:16

()1-1:20

()14-1:21( )0

()1:16

()1:24

()11-11:21( )1
()11 ،1:20

()11 ،14:16( )6

()12:20( )2
(1( )Iكو)1:11
ظهر لصفا

()70:20

()10:16( )14

ظهر لإلثني عشر

()11-11:24( )1

()71-17:20

()17 ،12:16( )1
(1( )IIكو)1:11

()14-2:24

()21-11:24

()01-76:20

()21-26:24( )11
()21-1:21( )12

()11-16:21( )17

(1()IIIكو)6:11
ظهر لـ144

( 1()IVكو)2:11

(1( )Vكو)2:11

(1()VIكو)1:11

ظهر ليعقوب

ظهر في الصعود

ظهر لبولس

( )10التعليم األخير

( )10التعليم األخير

( )10التعليم األخير

( )10التعليم األخير

كرازة  +معمودية

كرازة  +معمودية

شهادة  +كرازة

رعاية في محبة

لماذا لم يكن للمسيح تعاليم جديدة
فى خالل األربعين يوما بعد القيامة
 )0حين قا السيد المسيح يلى الدليب "قد أكمل" ف و اان قد أكمل ال يمل البداء ،وأي ا أكمل ال
تياليمه التى أراد ل ا أن تدل لى يبه فى الي د الجديد.
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 )1واآلن بيد أن أتم السيد المسيح يمله ،صار اليمل فى الكنيسة هو يمل الرو القدس والاى قا ينه
ربنا يسوع المسيح "وأما الميزي ،الرو القدس ،الاي سيرسله اآلب باسمي ،ف و ييلموم ال يء،
وياارام بول ما قلته لكم" (يو.)11 : 01

 )0مات المسيح يلى الدليب وقام فى اليوم ال الث وله حياة أبدية ال تموت (رو ،)4 : 1لنموت نحن ميه
فى الميمودية ونقوم متحدين به ،ولنا حياته األبدية .والرو القدس ي بتنا فى حياة المسيح األبدية هاه.

 )1يرافقنا الرو القدس فى حياتنا ال ا من أو الميمودية ليدل بأوالد هللا لى السماء .فنحن نولد من الماء
والرو فى سر الميمودية ،ثم يسون الرو القدس فينا فى سر الميرون .وهو يبوتنا لو أخطأنا فون

تجاوبنا ميه ولم نقاوم وذهبنا لنيترف ،ينقل خطايانا لى المسيح ،ثم ت.بر ال طايا ونيود لل بات فى

المسيح وتكون لنا الحياة األبدية فى سر اإلف ارستيا .والرو القدس هو الاى يحو ال بز وال مر لى
جسد المسيح ودمه "الاى ييطى ل.بران ال طايا وحياة أبدية لكل من يتناو منه".

 ):الرو القدس يرافقنا ال أيام حياتنا ،ف و المر د رو الحومة .وهو "رو القوة والمحبة والندح" (1تى0
 .)1 :وهو الاى ييلمنا وياارنا بول تياليم المسيح .وييطينا المة ذا وقبنا قدام الملوك والوالة (مت01
 .)11 - 01 :والرو القدس يأخا من المسيح وي برنا (يو )01 : 01فنيرف المسيح حقيقة ،ومن

ييرف المسيح حقيقة ف و سيحبه ،وهواا يسوب محبة هللا فى قلوبنا بأن ييطينا ميرفة المسيح الحقيقية

(رو .): : :ومن يحب يبر (لل.)11 : :

 )1لال قا الرب لتالمياه أن ال يبرحوا أور ليم قبل حلو الرو القدس يلي م (أع.)1 : 0
 )1لال بيد أن أتم الرب يسوع يمله صار اليمل هو يمل الرو القدس فى الكنيسة.

الجزء الم طع ب طوط ماصلة هو الجزء من الجبل الاي أزاله قسطنطين المل .
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اآليات (يو1" -:)71-1:24:وِفي أ ََّو ِل األُسبوِع جاء ْت مريم اْلمج َدلَِّي ُة ِإَلى اْلَقب ِر ب ِ
اكرا ،و َّ
ظَر ِت
الظالَ ُم َباقَ .فَن َ
ْ ُ َ َ َْ َ ُ َ ْ
ْ َ
َ
َ
يذ َ ِ
التْل ِم ِ
اْلحجر مرُفوعا ع ِن اْلَقب ِرَ 2 .فرَك َض ْ وجاء ْت ِإَلى ِسمعان ب ْطرس وِإَلى ِ
ان َي ُسو ُع ُي ِحُّب ُه،
اآلخ ِر َّالذي َك َ
َ
ْ
َ َ َ َْ
َْ َ ُ ُ َ َ
َ
ََ َ
7
السِيد ِمن اْلَقب ِر ،وَلسَنا َنعَلم أَين و َضعوه!»َ .ف َخرج ب ْطرس و ِ
اآلخُر َوأ ََتَيا ِإَلى اْلَقْب ِر.
التْل ِمي ُذ َ
َوَنقاَل ْ َل ُه َما«:أ َ
َخ ُذوا َّ َ َ ْ َ ْ ْ ُ ْ َ َ ُ ُ
ََ ُ ُ ُ َ
1
0
ان معاَ .فسبق ِ
ِ
ِ
ان
التْل ِمي ُذ
اء أ ََّوال ِإَلى اْلَقْب ِرَ ،واْن َحَنى َفَن َ
َ
ظَر األَ ْك َف َ
َوَك َ
ََ َ
اآلخُر ُب ْطُر َ
س َو َج َ
ان اال ْثَنان َيْرُك َض َ
6
ِِ 2
ِ
يل
س َي ْتَب ُع ُهَ ،وَد َخ َل اْلَقْبَر َوَن َ
َم ْو ُ
ظَر األَ ْك َف َ
اء ِس ْم َع ُ
ان َم ْو ُض َ
ض َ
ان ُب ْطُر ُ
وعةَ ،واْلمْند َ
وعةَ ،ولكَّن ُه َل ْم َي ْد ُخ ْلُ .ث َّم َج َ
ِ ِ
ِ
ان ،بل مْل ُفوفا ِفي مو ِضا وحدهَ 1 .ف ِحيَن ِئ ٍذ د َخل أَيضا ِ
س م ْو ُضوعا م َا األَ ْك َف ِ
التْل ِمي ُذ
َّالذي َك َ
َ َ ْ
َْ ٍ َ َْ ُ
َْ َ
َ
ان َعَلى َ ْأرسه َلْي َ َ
1
َ َّ ِ
ِ
ِ
وم ِم َن
اب :أََّن ُه َيْنَب ِغي أ ْ
آم َن ،أل ََّن ُه ْم َل ْم َي ُكوُنوا َب ْعُد َي ْع ِرُفو َن اْلك َت َ
اآلخُر الذي َج َ
َن َيُق َ
اء أ ََّوال إَلى اْلَقْب ِرَ ،وَأرَى َف َ
اتَ 14 .فم َضى ِ
األَمو ِ
التْل ِمي َذ ِ
يما ِهي
َما َمْرَي ُم َف َكاَن ْ َو ِانق َفة ِعْن َد اْلَقْب ِر َخ ِارجا َتْب ِكيَ .وِف
ان أَْيضا ِإَلى َم ْو ِض ِع ِه َما11 .أ
َّ
َْ
َ
َ
َ
12
يض ج ِالسي ِن و ِ
الر ِ
اآلخَر ِعْن َد ِ
الر ْجَلْي ِنَ ،حْي ُث
احدا ِعْن َد َّ ْأ
َتْب ِكي اْن َحَن ْ ِإَلى اْلَقْب ِرَ ،فَن َ
ظَر ْت َمالَ َكْي ِن ِب ِاَي ٍ
س َو َ
اب ِب ٍ َ َ ْ َ
17
ِ
ِ
ِ
َعَل ُم
ين؟» َنقاَل ْ َل ُه َماِ«:إَّن ُه ْم أ َ
ان َج َسُد َي ُسو َع َم ْو ُ
َخ ُذوا َسِيديَ ،وَل ْس ُ أ ْ
امَأَر ُة ،ل َما َذا َتْبك َ
َك َ
ضوعاَ .فَقاالَ َل َهاَ«:يا ْ
11
10
ِ
ال َل َها
وه!»َ .وَل َّما َنقاَل ْ ه َذا اْل َت َف َت ْ ِإَلى اْل َوَر ِاءَ ،فَن َ
أَْي َن َو َض ُع ُ
ظَر ْت َي ُسو َع َوانقفاَ ،وَل ْم َت ْعَل ْم أََّن ُه َي ُسو ُعَ .نق َ
ِ
ِ
ظَّن ْ ِتْل َك أََّن ُه اْلُب ْس َت ِان ُّيَ ،فَقاَل ْ َل ُهَ«:يا َسِيُدِ ،إ ْن ُكْن َ أَْن َ َنق ْد
ين؟» َف َ
ين؟ َم ْن َت ْطُل ِب َ
امَأَر ُة ،ل َما َذا َتْبك َ
َي ُسو ُعَ«:يا ْ
16
ِ
ال َل َها َي ُسو ُعَ«:يا َمْرَي ُم» َفاْل َت َف َت ْ ِتْل َك َوَنقاَل ْ َل ُهَ« :رُّبوِني!» َّال ِذي
َح َمْل َت ُه َفُق ْل لي أَْي َن َو َض ْع َت ُهَ ،وأََنا آ ُخ ُذ ُه»َ .نق َ
َت ْف ِسيره :يا معلِمَ 12 .نقال َلها يسوع«:الَ َتْل ِم ِس ِ
يني أل َِني َلم أَصع ْد بعُد ِإَلى أَِبي .و ِ
لك ِن ا ْذ َه ِبي ِإَلى ِإ ْخ َوِتي َوُنقولِي
َ َ َُ ُ
ْ ْ َ َْ
َ
ُُ َ ُ َ ُ
11
ِ
ِ
ِ
ِ
ِلهي َوإ ِ
يك ْم َوإ ِ
َخَبَرت َّ
الر َّبَ ،وأََّن ُه
التالَمي َذ أََّن َها َأرَت َّ
اء ْت َمْرَي ُم اْل َم ْج َدلَِّي ُة َوأ ْ
َص َعُد ِإَلى أَِبي َوأَِب ُ
َل ُه ْمِ:إني أ ْ
ِله ُك ْم»َ .ف َج َ
11
ِ
ِ
ِ
ان َّ
التالَ ِمي ُذ
اب ُم َغَّلَقة َحْي ُث َك َ
ُسُبوعَِ ،وَكاَن األَْب َو ُ
ال َل َها ه َذاَ .وَل َّما َكاَن ْ َعشَّي ُة ذل َك اْلَي ْومَِ ،و ُه َو أ ََّو ُل األ ْ
َنق َ
24
ِ
ع ووَق ِ
ِ ِ
ِ
م ْج َت ِم ِع َ ِ ِ
ال ه َذا
اء َي ُسو ُ َ َ َ
ال َل ُه ْمَ «:سالَ ٌم َل ُك ْم!» َوَل َّما َنق َ
ف في اْل َو ْسطَ ،وَنق َ
ين ل َسَبب اْل َخ ْوف م َن اْلَي ُهودَ ،ج َ
ُ
21
اه ْم َي َدْي ِه َو َجْنَب ُهَ ،ف َف ِر َح َّ
ال َل ُه ْم َي ُسو ُع أَْيضاَ «:سالَ ٌم َل ُك ْم! َك َما أَْر َسَل ِني اآل ُب أُْرِسُل ُك ْم
التالَ ِمي ُذ ِإ ْذ َأر َْوا َّ
أََر ُ
الر َّبَ .فَق َ
27
22
اه
ال َل ُه ُم«:ا ْنقَبُلوا ُّ
َم َس ْك ُت ْم َخ َ
سَ .م ْن َغ َفْرُت ْم َخ َ
الر َ
ط َاي ُ
ط َاي ُ
وح اْلُقُد َ
اه ُت ْغ َفُر َل ُهَ ،و َم ْن أ ْ
ال ه َذا َن َف َخ َوَنق َ
أََنا»َ .وَل َّما َنق َ
21
20
َّ ِ
ال َل ُه َّ
ال َل ُه
ُم ِس َك ْ » .أ َّ
الت ْوأ َُمَ ،فَل ْم َي ُك ْن َم َع ُه ْم ِح َ
وما ،أ َ
اء َي ُسو ُعَ .فَق َ
ين َج َ
َحُد اال ْثَن ْي َع َشَر ،الذي ُيَق ُ
أْ
َما ُت َ
الر َّب!»َ .فَقال َلهمِ«:إ ْن َلم أُب ِصر ِفي ي َدي ِه أَ َثر اْلمس ِ
ام ِ
َّ
َض ْا ِإ ْص ِب ِعي ِفي أَ َث ِر
اآلخُرو َنَ «:نق ْد َأرَْيَنا َّ
التالَ ِمي ُذ َ
يرَ ،وأ َ
ْ ْ ْ
َ ْ َ ََ
َ ُْ
26
ِ ِ
ِ
ير ،وأ َ ِ
ِ
ِ
ِ
اء
َض ْا َيدي ِفي َجْن ِبه ،الَ أُو ِم ْن»َ .وَب ْع َد َث َمانَية أََّي ٍ
ام َك َ
اْل َم َسام ِ َ
وما َم َع ُه ْمَ .ف َج َ
ان َتالَمي ُذ ُه أَْيضا َداخال َوُت َ
يسوع واألَبواب م َغَّلَقةٌ ،ووَقف ِفي اْلوس ِط وَنقال«:سالَم َل ُكم!»ُ 22 .ث َّم َنقال لِ ُتوما«:ه ِ
ات ِإ ْص ِب َع َك ِإَلى ُهَنا َوأَْب ِصْر
َ َ َ
ََ َ
َْ َ َ َ ٌ ْ
َ ُ ُ َ َْ ُ ُ
21
ِ
ِ
ال َل ُهَ«:ربِي َوإ ِ
ِلهي!».
َي َد َّيَ ،و َهات َي َد َق َو َض ْع َها في َجْن ِبيَ ،والَ َت ُك ْن َغْيَر ُم ْؤ ِم ٍن َب ْل ُم ْؤ ِمنا» .أ َ
َج َ
وما َوَنق َ
اب ُت َ
74
21
ِِ
ات أ َ ِ
ِ
َّ
َّام
آي ٍ
آمْن َ ! ُ
وبى لَّلذ َ
آمُنوا َوَل ْم َيَر ْوا»َ .و َ
طَ
َنق َ
ُخَر َكا َيرة َصَن َا َي ُسو ُع ُنقد َ
ين َ
وما َ
ال َل ُه َي ُسو ُع«:ألَن َك َأرَْي َتني َيا ُت َ
اب71 .وأ َّ ِ ِ
َن يسوع هو اْلم ِسيح ابن ِ
َتالَ ِم ِ
ِ ِ
يذ ِه َلم ُت ْك َت ْب ِفي ه َذا اْل ِك َت ِ
هللاَ ،وِل َكي َت ُكو َن َل ُك ْم
َما هذه َفَق ْد ُكتَب ْ ل ُت ْؤ ِمُنوا أ َّ َ ُ َ ُ َ َ ُ ْ ُ
َ
ْ
ْ
ِ
اس ِم ِه" .
آمْن ُت ْم َحَيا ٌة ِب ْ
إ َذا َ
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آية (يو1" -:)1:24:وِفي أ ََّو ِل األُسبوِع جاء ْت مريم اْلمج َدلَِّي ُة ِإَلى اْلَقب ِر ب ِ
اكرا ،و َّ
ظَر ِت اْل َح َجَر
الظالَ ُم َباقَ .فَن َ
ْ ُ َ َ َْ َ ُ َ ْ
ْ َ
َ
َ
َمْرُفوعا َع ِن اْلَقْب ِر" .
في أول األسبوع

هو يوم األحد ويسمى اليوم ال امن بيد ن اية األسبوع السابق .والكنيسة ستبدلت السبت

باألحد لناار حسنات هللا يلينا بالقيامة.
ِ
التْل ِم ِ
آية (يوَ 2" -:)2:24:فرَك َض ْ وجاء ْت ِإَلـى ِسـمعان ب ْطـرس وِإَلـى ِ
يـذ َ
ـهَ ،وَنقاَلـ ْ
ـان َي ُسـو ُع ُي ِحُّب ُ
اآلخ ِـر َّالـذي َك َ
َْ َ ُ ُ َ َ
َ
ََ َ
َخ ُذوا َّ ِ
وه!»" .
َل ُه َما«:أ َ
السِي َد م َن اْلَقْب ِرَ ،وَل ْسَنا َن ْعَل ُم أَْي َن َو َض ُع ُ

أخذوا السيد قول ا السيد يشير لإلحتةرام ،ولكنةه يشةير ليةدم اإليمةان أي ةاً ف ةي قةد أرتةه ولمسةته و ة دت بقيامتةه
كما قةا (مةت )4:11ثةم تقةو أخةاوا السةيد .هةاه اآليةة تشةير ليممةة تواضة يوحنةا ف ةو لةم ي جةل أن يسةجل فةي
نجيله أن الاي بشره بالقيامة وهو تلميا المسيح اان مريم المجدلية.

0
اآليات (يوَ 7" -:)0-7:24:ف َخرج ب ْطرس و ِ
ـان َيْرُك َض ِ
ـان اال ْثَن ِ
ق
التْل ِمي ُذ َ
اآلخُر َوأ ََتَيا ِإَلـى اْلَقْب ِـرَ .وَك َ
ـان َمعـاَ .ف َس َـب َ
ََ ُ ُ ُ َ
ِ
اء أ ََّوال ِإَلى اْلَقْب ِر"،
التْل ِمي ُذ َ
اآلخُر ُب ْطُر َ
س َو َج َ

فسبق التلميذ اآلخر بطرس تت اقل خطواته بسبب ال جل ويوحنا تسرع خطواته بسبب الحب.
6
1
ِ
س
اآليات (يوَ " -:)1-1:24:واْن َحَنى َفَن َ
ـاء ِس ْـم َع ُ
ظَر األَ ْك َف َ
ان َم ْو ُض َ
ان ُب ْط ُـر ُ
وعةَ ،ولكَّن ُه َل ْم َي ْد ُخ ْلُ .ث َّـم َج َ
ِ ِ
ِ
ِِ 2
ـا األَ ْك َف ِ
ـانَ ،ب ْـل
َوَد َخ َل اْلَقْبَر َوَن َ
يل َّالـذي َك َ
ظَر األَ ْك َف َ
ان َم ْو ُض َ
س َم ْو ُضـوعا َم َ
ـان َعَلـى َ ْأرسـه َل ْـي َ
وعةَ ،واْلمْند َ
التْل ِمي ُذ َ َّ ِ
ِفي مو ِضا وحدهَ 1 .ف ِحيَن ِئ ٍذ د َخل أَيضا ِ
ِ
آم َن"،
َ َ ْ
َْ ٍ َ َْ ُ
اآلخُر الذي َج َ
اء أ ََّوال إَلى اْلَقْب ِرَ ،وَأرَى َف َ

ـه،
َي ْتَب ُع ُ
َمْل ُفوفـا

وإنحنــى اةةان القبةةر من ب ةاً مةةن ال.رفةةة ال ارجيةةة (البسةةحة) .وفةةي هةةاه ال.رفةةة ال ارجيةةة اانةةت النسةةوة تجتم ة
للتحنةةيع والبوةةاء (أنمةةر الرسةةم) .واألكبةةان أخةةات ةةول الجسةةم بسةةبب األطيةةاب الموضةةوية

 ،وهةةاه األطيةةاب

تتدلب حين تجف.

فنظر الكلمة فى اليونانية تشير ألن ا نمرة يابرة ،هاه قيلت ين نمرة يوحنا لألكبان .ونظر= وهاه تشير فى
اليونانية لنمرة تطل م تأمل فاحص ين قرب .فيوحنا ترك البحص لبطرس الاي وصل بيده .وألن بطرس

نمر ودقق الحظ منديل الرأس الاي لم يراه يوحنا .وهاه النمرة الباحدة أثبتت أن الجسد قام ولم يسرق ألن
اللباصف والمنديل اانا في موان ما ،أما الجسد فونسحب من داخل اللباصف دون أن يبقدها نمام ا .فلو اان هناك

سرقة للجسد لسرقوه بأكبانه ،فالسارق ليو لديه وقت لب األكبان .فاألكبان بسبب األطياب الك يرة ملتدقة تماماً

بالجسد وتتدلب فتدير اال.راء حين تجف .وما الدايي أصالً لب األكبان .واليجيب ومما ي بت القيامة بقاء
اللباصف في موان ا .فالمسيح خرج من اللباصف دون أن تتحرك اللباصف من موان ا ،اما دخل واألبواب م.لقة.

وبيد ذل دخل يوحنا ورأى فآمن رأى هنا فى اليونانية هي نمرة تدديق و يمان .
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ِِ
يل َ ...مْل ُفوفا ِفي َم ْو ِض ٍا َو ْح َد ُه
َواْلمْند َ
يترك البوطة التى يست دم ا فى مسح يديه ملبوفة مرتبة لو اان سييود ليستكمل طيامه .و ن اان قد نت ى من
هاه يادة ي ودية .فكان الي ودى حينما يقوم ين الماصدة أثناء األكل

طيامه يترا ا بال ترتيب .ويوون المينى أن المسيح ييلن أنه سييود ثانية فى مجيعه ال انى.

اآليات (يو1 -:)14-1:24:أل ََّنهم َلم ي ُكوُنوا بعد يع ِرُفو َن اْل ِك َتاب :أََّنه يْنب ِغي أَن يُقوم ِمن األَمو ِ
اتَ 14 .ف َم َضى
َ ُْ َ ْ
ُ ََ
ُْ ْ َ
ْ َ َ َ َْ
َ
ِ
التْل ِمي َذ ِ
ان أَْيضا ِإَلى َم ْو ِض ِع ِه َما.
لم يكونون يعرفون الكتاب ...

لم يوونوا منتب ين أن النبوات تشير أنه سيقوم.

11
يما ِهي َتْب ِكي اْن َحَن ْ ِإَلى اْلَقْب ِر،
َما َمْرَي ُم َف َكاَن ْ َو ِانق َفة ِعْن َد اْلَقْب ِر َخ ِارجا َتْب ِكي .وِف
آية (يو -:)11:24:أ َّ
َ َ َ
تبكى ألن ا تتدور سرقة جسد المسيح ،و وت فيما رأته سابقاً (مت)4:11
12
يض جالِسي ِن و ِ
الر ِ
اآلخَر ِعْن َد ِ
ان
احدا ِعْن َد َّ ْأ
آية (يوَ " -:)12:24:فَن َ
ظَر ْت َمالَ َكْي ِن ِب ِاَي ٍ
س َو َ
الر ْجَلْي ِنَ ،حْي ُث َك َ
اب ِب ٍ َ َ ْ َ
ضوعا" .
َج َسُد َي ُسو َع َم ْو ُ
المالكين يلى طرفي مدطبة القبر ،يناظران الكاروبين يلى تابوت الي د أي ارسى الرحمة .هاين المالكين

هم

ود القيامة في الي د الجديد ،وهم

ود رحمة هللا ولبرانه بالدم في الي د القديم .التلمياان اهدا القبر

البارغ و ندرفا .أما مريم لمحبت ا بقيت في الموان فوستحقت ر يا ضافية ترف يمان ا وتدحح محبت ا.

جالسين الجلوس يالمة الراحة فاليمل اله تم والمسيح قام.

17
ِ
ِ
ِ
َعَل ُم أَْي َن
ين؟» َنقاَل ْ َل ُه َماِ«:إَّن ُه ْم أ َ
َخ ُذوا َسِيديَ ،وَل ْس ُ أ ْ
امَأَر ُة ،ل َما َذا َتْبك َ
آية (يوَ " -:)17:24:فَقاالَ َل َهاَ«:يا ْ
وه!»" .
َو َض ُع ُ
لماذا تبكين فر المالصكة بالقيامة جيل م يياتبون ا ذ ظنت المسيح ما از ميتاً.
10
ظَر ْت َي ُسو َع َو ِانقفاَ ،وَل ْم َت ْعَل ْم أََّن ُه َي ُسو ُع" .
آية (يوَ " -:)10:24:وَل َّما َنقاَل ْ ه َذا اْل َت َف َت ْ ِإَلى اْل َوَر ِاءَ ،فَن َ
إلتفت إلى الوراء لالباً قدم المالصكة يالمة خ وع و حترام للمسيح حين ظ ر ومريم الحمت حراات المالصكة

تجاه

ص دخل اآلن ،فنمرت لتراه.

11
ِ
ِ
ين؟» َف َ
ظَّن ْ ِتْل َك أََّن ُه اْلُب ْس َت ِان ُّيَ ،فَقاَل ْ
ين؟ َم ْن َت ْطُل ِب َ
امَأَر ُة ،ل َما َذا َتْبك َ
ال َل َها َي ُسو ُعَ«:يا ْ
آية (يوَ " -:)11:24 :نق َ
َل ُهَ«:يا َسِيُدِ ،إ ْن ُكْن َ أَْن َ َنق ْد َح َمْل َت ُه َفُق ْل لِي أَْي َن َو َض ْع َت ُهَ ،وأََنا آ ُخ ُذ ُه»".
16
ال َل َها َي ُسو ُعَ«:يا َمْرَي ُم» َفاْل َت َف َت ْ ِتْل َك َوَنقاَل ْ َل ُهَ« :رُّبوِني!» َّال ِذي َت ْف ِس ُيرُهَ :يا ُم َعلِ ُم.
آية (يوَ -:)16:24:نق َ
فقال لها مريم  ..نقال له ربوني اآلن يرفته  ،وهاا ما يسمى بالبديرة الروحية.
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ونالحظ التدرج في الرؤيا:

 -0هي أوالً لم ترى يعاً.

 -1ثم ظنت أنه البستاني ،أي رأته ولم تتيرف يليه .بواص ا أ يل حب ا والحب رط للر ية ،ولكن حب ةا ينقدةه
اإليمان (كما حد

م تلمياي يمواس ،لال حاو المسيح مي ا أن يرف درجة يمان ا لتراه.

 -0هةةي تةةامن بالمسةةيح اميلةةم ولكن ةةا ينقدة ا اإليمةةان بةةه اولةةه .وحةةين سةةميت صةةوته ينادي ةةا "مةريم" يرفةةت أنةةه

الميلم القاصم من بين األموات ،لقد رتب يمان ا هنا درجة أخرى حين سميت صوته "يسةم األمةوات صةوت

-1

بن هللا والساميون يحيون".

هنا نرى في (دية )01درجة أيلى أخبرت التالميذ أنها رأت الرب هاه ر ية اإليمان .ولكن هاه الر يا
حتاجت لدرس في اإليمان ،اان الدرس بمني ا من أن تلمسه ،حتى تنتقل من الييان لى اإليمان وهو

اإليقان بما ال ُيرى (يب )0:00ب اا نرى أن المسيح هو الاي يشبى يماننا ال ييف .هو يقدم المحبة ومن
يتقبل ا ويحبه يشبى له يمانه.
آية (يوَ 12" -:)12:24:نقال َلها يسوع«:الَ َتْل ِم ِس ِ
يني أل َِني َلم أَصع ْد بعُد ِإَلى أَِبي .و ِ
لك ِن ا ْذ َه ِبي ِإَلى ِإ ْخ َوِتي
َ َ َُ ُ
ْ ْ َ َْ
َ
ِ
ِلهي َوإ ِ
يك ْم َوإ ِ
ِله ُك ْم»".
َص َعُد ِإَلى أَِبي َوأَِب ُ
َوُنقولِي َل ُه ْمِ:إني أ ْ
ال تلمسيني هنا نجد الميلم ييطى درس اإليمان للمجدلية ليرف درجة البديرة الروحية يندها "الاي يحبني
يحبه أبى وأنا أحبه وأظ ر له ذاتي" (يو )10:01ونالحظ أن المسيح سمح ل ا قبالً أن تلمسه لتنا سالماً وسمح

لتوما أن يلمسه ليامن ،بل طلب من التالميا أن يجسوه ليامنوا ،بل أيطى لتلمياي يمواس أن يتناولوا جسده

ليروه .ولكنه هنا يمني ا من لمسه ،ليمني ا أن تتيامل ميه اونسان ،بيواطف نسانية ،ولكن يلي ا أن تيرفه اوله

ال سلطان للموت يليه.

والكلمةةة األصةةلية لليبةةارة ال تلمسةةيني تبيةةد "ال تمسةةويني وتتيلقةةي بةي وتقيمةةي روابةةع "...ف ةةي أرادت أن تمسة بةةه

جسدياً ،وتقيم يالقت ا به اما في األو والمسيح هنةا يريةد أن يرفة مسةتوى يالقت ةا بةه لةى مسةتوى يالقت ةا بةاهلل
ي وه "و ن انا يرفنا المسيح حسب الجسةد لكةن اآلن ال نيرفةه بيةد" (1كةو .)01::ويةرى بيةض المبسةرين أن لبةظ

"ال تلمسيني" المست دم هنا يينى "ال تستمري في لمسي" وال يينى "ال تبتدصي باللمو"

ألنـي لــم أصــعد بعــد إلــى أبــى فةةي ذهنة وفةي يمانة يةا مةريم أنةةا مجةرد نسةةان ولسةت لةةه م ةةل أبةى ،ولةةال لةةن
تستطييي أن تتالمسي ميي ،يدم اإليمان هاا هو السبب في أن ييني قد أمسوت فلم تيرفيني .المسيح يريد أن
يمان ا يزداد لتدل لدرجة يمان نازفة الدم التى لمسةته  ،ف رجةت منةه قةوة و ةبت ا (مةر . )01 – 1: : :وحةين

يشةةبى يم ةةان المجدلي ةةة ستحدةةل يل ةةى م ةةا تريةةده م ةةن الس ةةيد  .درس المسةةيح لمةةريم هن ةةا هةةو نب ةةو درس اليةةريو

ليروسةةته فةةي سةةبر النشةةيد ( )1::وامةةا اةةان درس اليةريو فةةي سةةبر النشةةيد سةةبباً فةةي رجةةوع اليةةروس ،اةةان درس
المسيح للمجدلية هنا لت بيت يمان ا.
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إذهبى إلى إخوتى  ...ونقولي لهم  ...إني أصعد إلى أبى وأبيكم وإلهـي وإلهكـم المةات فةي منت ةى الرويةة ييبةر
ب ةا المسةيح يةن يملةه ال الصةي وبراةات القيامةة .لقةد تحةو البشةر لةى خةوة لةه "فدةار بوة اًر بةين خةوة ا يةرين"

له طبييتنا،
(رو )14:1وبوتحاده بنا صار أبوه (بحسب الطبيية) أباً لنا (بالتبنى) .وصار ل ه (هو يتكلم اونسان ُ
مااةةداً تجسةةده الكامةةل وبشةريته) ل ةاً لنةةا (بمينةةى التدةةالح بةةين هللا واإلنسةةان فةةنحن ابشةةر بالبةةداء يةةدنا ةةيب هللا
المحبوب) ونالحظ أنه لم يقل ل نا وأبونا ،فنحن ن تلةف ينةه .اآلب أبةوه بالطبييةة وصةار لنةا أبةاً بةالتبني ،واآلب

ميه أقنومياً فالمسيح اإلبن هو هللا .ولكنه بالجسد يقو ل ي اما قا سابقاً وهو في حالة خالء نبسه "أبى
متحد ُ
أيمم منى" وقوله ل وم فنحن يبيده الم لوقين .ما أيمم هاه اآلية التي تل ص يمل المسيح مينا ولنا.
وما أحلى أن تتحو مريم ال اطعة لى مبشرة نقولي لهم ب اا اإلنجيل .إني أصعد لةم يقةل ل ةم المسةيح قةولي

ل م نني قمت ،فقيامة المسيح هي خطوة أولى في طريقه للدةيود بجسةده البشةرى للسةماء .وهةاا مةا أيةده لنةا "أنةا

ذاهةةب أليةةد لكةةم موان ةاً  ...حيةةث أكةةون أنةةا تكونةةون أنةةتم أي ةاً .لقةةد ص ةرنا وارثةةين للمجةةد السةةماوي ،وارثةةين مية ُةه،
وارثين هللا" (رو .)01:1اانت القيامة يربون للديود .فون اان المسيح قد قام ولةم يدةيد لكةان اإلنسةان قةد ظةل
يلى األرب .فالقيامة وحدها ال تكبى.

11
التالَ ِمي َذ أََّنها أر ِ
َخَبَر ِت َّ
ال َل َها ه َذا" .
َت َّ
اء ْت َمْرَي ُم اْل َم ْج َدلَِّي ُة َوأ ْ
َ َ
الر َّبَ ،وأََّنهُ َنق َ
آية (يوَ " -:)11:24:ف َج َ
رأت الرب هي ر يا يمانية ،فلقد ستجابت مريم للدرس ،اما رأى يوحنا القبر واللباصف ف من.
11
آية (يوَ " -:)11:24 :وَل َّما َكاَن ْ
التالَ ِمي ُذ مج َت ِم ِعين لِسب ِب اْل َخو ِ
َّ
ف ِم َن
ُْ
ْ
َ ََ

ِ
ِ
ِ
ان
اب ُم َغَّلَقة َحْي ُث َك َ
ُسُبوعَِ ،وَكاَن األَْب َو ُ
َعشَّي ُة ذل َك اْلَي ْومَِ ،و ُه َو أ ََّو ُل األ ْ
ِ
ود ،جاء يسو ُع ووَق ِ
ال َل ُه ْمَ «:سالَ ٌم َل ُك ْم!»" .
اْلَي ُه ِ َ َ َ ُ َ َ َ
ف في اْل َو ْسطَ ،وَنق َ

األبواب م َغَّلقة يالمة ريب م أحوموا لالق األبواب بالمتاريو .الحةظ أن جسةد القيامةة لةيو ااألجسةاد الياديةة.
فالمسيح دخل واألبواب م.لقة .في الوسط هو قريب للكل بنبو الدرجة.

سالم لكم= هاه ليست تحية ،بل يطية من مل السالم لطةرد ال ةوف .عشـية ذلـك اليـوم هةو يةوم القيامةة لةال
ٌ
يقو ينه اليوم دون تحديد .ف و يوم الحياة الجديدة وال لقة الجديدة .هو يقابل يوم خلقة ددم أوالً.
24
اه ْم َي َدْي ِه َو َجْنَب ُهَ ،ف َف ِر َح َّ
الر َّب" .
التالَ ِمي ُذ ِإ ْذ َأر َْوا َّ
ال ه َذا أََر ُ
آية (يوَ " -:)24:24:وَل َّما َنق َ
أراهم يديه  ..فمسيح الدليب هو مسيح القيامة ،الحي واان ميتاً .فرح التالميذ

سأراكم فتبرحون( )11:01ف و هنا بحسب ويده ،هو الاي جاء .والبر ناتق ين ختبار ور ية يسوع.
21
ِ
اآلب أُْرِسُل ُك ْم أََنا»".
ال َل ُه ْم َي ُسو ُع أَْيضاَ «:سالَ ٌم َل ُك ْم! َك َما أَْر َسَلني ُ
آية (يوَ " -:)21:24:فَق َ
التكرار لتأكيد أن المسيح هو واهب السالم .ونرى هنا رسالية التالميا للك ارزة .السالم هنا ليو لتبديد ال وف ،بل

يدادهم ليتشجيوا فيرسل م للك ارزة.
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22
اه ُت ْغ َفُر
ال َل ُه ُم«:ا ْنقَبُلوا ُّ
سَ .م ْن َغ َفْرُت ْم َخ َ
الر َ
ط َاي ُ
وح اْلُقُد َ
ال ه َذا َن َف َخ َوَنق َ
اآليات (يوَ -:)27-22:24:وَل َّما َنق َ
ُم ِس َك ْ ».
َم َس ْك ُت ْم َخ َ
ط َاي ُ
اه أ ْ
َل ُهَ ،و َم ْن أ ْ

نفخ= أصل اآلية نبخ في وجوه م وذل لييطي م سلطان الحل والربع (مت +04:01مت .)01:01وهاا لير
ما حد

يوم ال مسين ،فيوم ال مسين اان فيه سونى الرو القدس في الناس ،والنبخ لييطي م موهبة الرو

القدس التي ب ا ي.برون ال طايا(،الاي ي.بر هو هللا وحده .ولكن ذا قلنا الكاهن ي.بر ف اا يينى أن الرو القدس
الساكن في الكاهن هو الاي ي.بر أو ُيمس

ال طايا .ولكن اليمل والقو يوون بواسطة الكاهن .اأن الكاهن

ييلن ال.بران الاي تم بالرو القدس .والرو القدس يست دم يد الكاهن في نقل خطايا الميترف لى حساب دم

المسيح الكبارى .وال اط .يقر ب طاياه أمام الرو القدس في ح رة الكاهن) ،واما نبخ هللا في ددم فدار نبساً
حية (ت  )1:1واما تنبأ حزقيا ( )01:01فكان للقتلى حياة .هواا أيطى المسيح موانية الحياة لكنيسته ين
طريق األسرار التي سيمارسون ا .ف اه النب ة ذاً أيطت للتالميا سر الك نوت .والرسل سلموا هاا السلطان الاي
ستلموه من المسيح ل لباص م من األساقبة فدارت الكنيسة جامية رسولية.

ومن ينكةرون سةر الك نةوت يبسةرون هةاه النب ةة أن ةا لكةل المةامنين ب ةا ي.بةرون سةاءت م لةبيض ولكةن ،هةل هةاا

يحتاج لي نب ة خاصة؟!

 )0هاه النب ة اانت للتالميا ،وهي تنتقل ل لباص م بوض اليد (0تى +11::أع .)0 ،1:00وم وض اليةد يةنبخ
األسقف في الكاهن الاي ي

يده يليه ف ى ليست لكل الناس.

 )1ما الةدايي أن يةنبخ المسةيح فةي التالميةا لي.بةروا لبي ة م الةبيض سةاءت م ولبةران ال طايةا أصةالً هةو الشةرط
ألن ي.بر هللا لنا (مت.)0: ،01:1

 )0ايةةف يبسةةر مةةن ينكةةرون الك نةةوت قةةو المسةةيح هنةةا ومــن أمســكتم خطايــاه أمســك  .هةةل يةةنبخ المسةةيح فينةةا
لنمس خطايا البيض ضدنا ،وهل هاا ال يتيارب م (مت .)0: ،01:1حل هاا اإل ةوا الوحيةد أن مةا فةي
(مةةت )0: ،01:1هةةو لجمية النةةاس ومةةا فةةي (يةةو )10:11هةةو للتالميةةا او نةةة .والسةةيد أيطةةاهم هةةاا السةةلطان

حينمةةا أرسةةل م ليوةةرزوا ومةةن يةةامن ي.بةةروا خطايةةاه (فةةي الميموديةةة والتوبةةة) فيسةةتحق التنةةاو مةةن اإلف ارسةةتيا.
ومن ال يامن أو يأتي للتناو ب.ير ستحقاق ال ت.بروا له خطاياه .وبالتالي يمن من التناو .

20
َّ ِ
ال َل ُه َّ
الت ْوأ َُمَ ،فَل ْم
اآليات (يو " -:)21-20:24:أ َّ
وما ،أ َ
َحُد اال ْثَن ْي َع َشَر ،الذي ُيَق ُ
َما ُت َ
21
ال َل ُه َّ
ال َل ُه ْمِ«:إ ْن َل ْم أُْب ِصْر ِفي َي َدْي ِه
اآلخُرو َنَ «:نق ْد َأرَْيَنا َّ
التالَ ِمي ُذ َ
الر َّب!»َ .فَق َ
َي ُسو ُعَ .فَق َ
ِإص ِب ِعي ِفي أَ َث ِر اْلمس ِ
ام ِ
َض ْا َي ِدي ِفي َجْن ِب ِه ،الَ أُو ِم ْن»".
يرَ ،وأ َ
ْ
ََ

اء
َي ُك ْن َم َع ُه ْم ِح َ
ين َج َ
أَ َثر اْلمس ِ
ام ِ
َض ْا
يرَ ،وأ َ
َ ََ

واضح طبيية الش في توما ( .ن الش دية اليقالنية تيرقل اإليمان القلبي البسيع)  .ولكن توما فى الحقيقة
دية راصية وال يدح ان نقا ينه الشواك  .ف و محب للمسيح جداً واان يلى استيداد ان ياهب ميه الى

أور ليم وهو يالم أنه ذا ذهب سيقتلونه م المسيح ( يو . ) 01 :00لكنه ال يترك تسا ال داخله واليسأ ينه

442

األناجيل – أنجيل يوحنا(اإلصحاح العشرون)

(يو ) : :01هو يقالنى وليو واك  .وم ل هاا ال يحزن المسيح بل يدخل ميه في حوار حتى يقنيه.
خدوصا أن الرب لن يرسل للك ارزة من فى داخله ذرة

.

26
ِ ِ
ِ
ِ
اء
آية (يوَ " -:)26:24:وَب ْع َد َث َمانَية أََّي ٍ
ام َك َ
وما َم َع ُه ْمَ .ف َج َ
ان َتالَمي ُذ ُه أَْيضا َداخال َوُت َ
ِ
يسو ُع واألَبواب م َغَّلَقةٌ ،ووَق ِ
الَ «:سالَ ٌم َل ُك ْم!»" .
ََ َ
ف في اْل َو ْسط َوَنق َ
َ ُ َ َْ ُ ُ

وبعـد ثمانيــة أيـام= أي يةوم األحةةد التةالي .ف ةم يحدةةون اليةوم األو وال ةامن .ولةةم نسةم أن الةرب نبةةخ فةي وجةةه
توما .فالرب نبخ مرة واحدة لجسم الكنيسة اله .وهاه النب ة تدل بوض اليد.
ات ِإص ِبعك ِإَلى هَنا وأَب ِصر يد َّي ،وه ِ
آية (يوُ 22" -:)22:24:ث َّم َنقال لِ ُتوما«:ه ِ
ات َي َد َق َو َض ْع َها ِفي َجْن ِبيَ ،والَ
ُ َ ْ ْ ََ
ََ
ْ ََ
َ َ َ
َت ُك ْن َغْيَر ُم ْؤ ِم ٍن َب ْل ُم ْؤ ِمنا»".
من تواض السيد أنه يست دم نبو الكلمات التي ست دم ا توما اشروط إليمانه.

والمسيح أبقى يلى جروحه بيد قيامته لكي ي بت حقيقة قيامته ولكي يراها صالبوه وراف وه  ،ويراها ال األثمة

فيحزنون وينوحون يوم الدينونة في يأس ،ويندمون يلى ما فيلوه ،ويراها المامنين فيبرحون ف ي سبب خالص م.
هنا السيد يشبى يمان توما.
21
ال َل ُهَ«:ربِي َوإ ِ
ِلهي!»" .
آية (يو " -:)21:24:أ َ
َج َ
وما َوَنق َ
اب ُت َ
ربى وإلهى ي وه لوهيم هي المات الي ودى في الي د القديم ين هللا ي وه ،قال ا توما ين المسيح فتحققت

بشارة القديو يوحنا "واان الكلمة هللا" .ولكن توما لم ي

يديه في جنب المسيح.

21
ِِ
ِ
َّ
آمُنوا َوَل ْم َيَر ْوا»".
وبى لَّلذ َ
آمْن َ ! طُ َ
آية (يوَ " -:)21:24:نق َ
ين َ
وما َ
ال َل ُه َي ُسو ُع«:ألَن َك َأرَْي َتني َيا ُت َ
كل من يطلب ادة حواسه أو أن يرى ميجزات ليامن ،هو في درجة أقل ألننا باإليمان نسل ال بالييان.

والمسيح هنا يطوب من يامن دون أن يرى يبر ال الدهور فاإليمان هو اإليقان بأمور ال ترى.

74
ُخر َك ِايرة صَنا يسوع ُنقدَّام َتالَ ِم ِ
يذ ِه َلم ُت ْك َت ْب ِفي ه َذا اْل ِك َت ِ
اب" .
آي ٍ
آية (يوَ " -:)74:24:و َ
ْ
ات أ َ َ َ َ َ َ ُ ُ َ
ما هتم يوحنا بتسجيله من ميجزات هو ميجزات ال لق التي ت بت الهوت السيد .آيات أخر قوله أخر يينى

أن القديو يوحنا ييتبر أن ظ ور يسوع هو دية بيد قيامته (  .يجازي) .ولكن المة دية تينى يمل يوصل
حقيقة من يمله .فم ور يسوع يم ر حقيقته أنه بن هللا الحى األبدي لم تكتب في هذا الكتاب أي أنا لم أكتب

قدة حياة المسيح ال ا.
00
َما هاه َفَق ِد ُات َب ِت لتُ ِامُنوا أ َّ
دية (يوَ " -:)00:11:وأ َّ
دم ِنتُ ِم َح َياةٌ
َن َي ُسو َ
ع ُه َو اِل َمس ُ
يح ِاب ُن هللاَ ،ول َك ِي تَ ُكو َن َل ُك ِم َذا َ
اسمه" .
بِ
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حياة بإسمه ذار اإلسم يستديى وجوده وح وره بحسب فكر الي د القديم ،فاار سم هللا يينى أن هللا حاض اًر
وقاصماً وفياالً ،لال اانوا يحمرون نطق سمه ألن ذار سمه هو الدخو في ح رته ،ول اا اانوا ي افون أن
يديقوا أو يموتوا لو ذاروا سمه .لال

ستبدلوا سم ي وه بولمة الرب وباليونانية ايريوس .وبيد القيامة صار

ذار سمه للحياة (أهمية ترديد صالة يسوع) .واإلسم يشير لقدرات صاحبه وقوته  ،فالمسيح ببداصه القوى أيطانا

حياة أبدية .

لماذا كتب يوحنا إنجيله؟

 -0لكةي تؤمنـوا أن يسةوع الةةاي مةن الناصةرة الةاي ولدتةةه اليةاراء وصةلب وقةام هةةو المسةيح بةن هللا ،المسةيا الةةاي
تنبأ ينه ال األنبياء .وهو رجاء سراصيل ال ا .وهو الاي ياسو مملكة هللا .يسوع هاا الاي رأيناه نساناً في
وسطنا هو ليو من األرب بل هو نبسه بن هللا.

 -1لكي تكون لكم إذا آمنتم حياة بإسمه= ب اا اإليمان تنالون الحياة األبدية التي ظ رت في قيامة المسيح.

آمنتم هو قبو المسيح وال قة فيه ويطاصه السيادة ليقود الحياة.
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(إنجيل يوحنا)(اإلصحاح الحادى والعشرون)

عودة للجدول

اإلصحاح الحادي والعشرون
2
اآليات (يو1" -:)21-1:21:بعد ه َذا أَ ْظهر أَيضا يسوع َن ْفسه لِ َّلتالَ ِم ِ
ان
طَب ِرَّيةََ .
يذ َعَلى َب ْح ِر َ
ظ َهَر َ
َ َْ
َُ ُ َ ُ
هك َذاَ :ك َ
ََ ْ
َّ ِ
الت ْوأَمَ ،وَن َاَن ِائيل َّال ِذي ِم ْن َنقاَنا اْل َجلِ ِ
آخَر ِ
يلَ ،و ْابَنا َزْب ِديَ ،وا ْثَن ِ
ان ِم ْن
ان َ
ِس ْم َع ُ
ان ُب ْطُر ُ
ُ
وما الذي ُيَق ُ
ال َل ُه َّ ُ
سَ ،وُت َ
7
ِ ِِ
ِ
س«:أََنا أَ ْذ َه ُب أل ََت َصَّي َد»َ .نقاُلوا َل ُهَ«:ن ْذ َه ُب َن ْح ُن أَْيضا َم َع َك»َ .ف َخَر ُجوا
ال َل ُه ْم ِس ْم َع ُ
ان ُب ْطُر ُ
َتالَميذه َم َا َب ْعض ِه ْمَ .نق َ
0
الس ِفيَن َة لِْلوْنق ِ  .وِفي ِتْلك َّ ِ
الش ِ
اط ِا .و ِ
ع َعَلى َّ
لك َّن
ان ُّ
َوَد َخُلوا َّ
ف َي ُسو ُ
الصْب ُحَ ،وَق َ
َ
اللْيَلة َل ْم ُي ْم ِس ُكوا َشْيئاَ .وَل َّما َك َ
َ
َ
َ
6
1
ِ
ِ
َّ ِ
ال
ال َل ُه ْم َي ُسو ُعَ«:يا غْل َم ُ
ان أََل َع َّل عْن َد ُك ْم ِإ َداما؟» .أ َ
َج ُاب ُ
وه«:الَ!» َفَق َ
التالَمي َذ َل ْم َي ُكوُنوا َي ْعَل ُمو َن أََّن ُه َي ُسو ُعَ .فَق َ
الشب َك َة ِإَلى ج ِان ِب َّ ِ
ِ
ِ
وها ِم ْن َك ْاَرِة
ودوا َي ْقدُرو َن أ ْ
الس ِفيَنة األَْي َم ِن َف َت ِجُدوا»َ .فأَْلَق ْواَ ،وَل ْم َي ُع ُ
َن َي ْجذُب َ
َ
َل ُه ْم« :أَْلُقوا َّ َ
ِ
ِ
السم ِكَ 2 .فَق ِ ِ ِ
ِ ِ
الر ُّب،
س أََّن ُه َّ
سُ «:ه َو َّ
الر ُّب!»َ .فَل َّما َسم َا ِس ْم َع ُ
ال ذل َك التْلمي ُذ َّالذي َك َ
ان ُب ْطُر ُ
ان َي ُسو ُع ُيحُّب ُه لُب ْطُر َ
َ
َّ َ
1
ِ
َما َّ ِ
الس ِفيَن ِة ،أل ََّن ُه ْم َل ْم
اءوا ِب َّ
ان ُعْرَياناَ ،وأَْلَقى َن ْف َس ُه ِفي اْلَب ْح ِرَ .وأ َّ
َّات َزَر ِب َا ْوبِه ،أل ََّن ُه َك َ
التالَمي ُذ اآل َخُرو َن َف َج ُ
ِ
ِِ
ِ
السم ِكَ 1 .فَل َّما َخَر ُجوا ِإَلى األَْر ِ
ين َع ِن األَْر ِ
ن
ظُروا َج ْم ار
ض َن َ
ض إِالَّ َن ْح َو مَئ َت ْي ذَر ٍ
َي ُكوُنوا َبعيد َ
اعَ ،و ُه ْم َي ُجُّرو َ َشَب َك َة َّ َ
ضوعا وسمكا مو ُضوعا عَلي ِه و ُخبزاَ 14 .نقال َلهم يسوعَ «:نق ِدموا ِمن َّ ِ َّ ِ
اآلن»َ 11 .ف َص ِع َد
َم ْو ُ
َ ُْ َُ ُ
َم َس ْك ُت ُم َ
َ
َْ َ ْ
َ َ َ َْ
الس َمك الذي أ ْ
ُ
ض ،ممَتلَِئة سمكا َك ِبيراِ ،مَئة وَثالَ ثا و َخم ِسين .وما ِ
ِ
س َو َج َذ َب َّ
هذ ِه اْل َك ْاَرِة َل ْم
ِس ْم َع ُ
َ ْ َ ََْ
َ
ان ُب ْطُر ُ
الشَب َك َة إَلى األَْر ِ ُ ْ
ََ
الشب َكةَُ 12 .نقال َلهم يسوع«:هُل ُّموا َت َغَّدوا!» .وَلم يجسر أَحٌد ِمن َّ ِ
َن َي ْسأََل ُهَ :م ْن أَْن َ ؟ ِإ ْذ َكاُنوا
التالَ ِميذ أ ْ
َ ُْ َُ ُ َ
َ ْ َ ْ ُْ َ َ
ْ
َت َت َخَّر ِق َّ َ
17
ِ ِ 10
ظهر يسوع لِ َتالَ ِم ِ
يذ ِه
َي ْعَل ُمو َن أََّن ُه َّ
َع َ
اه ْم َوَكذلِ َك َّ
اء َي ُسو ُع َوأ َ
الس َم َك .هذه َمَّرٌة َثالِ َا ٌة َ َ َ َ ُ ُ
ط ُ
َخ َذ اْل ُخْب َز َوأ ْ
الر ُّبُ .ث َّم َج َ
ِ 11
بع َدما َنق ِ
ان ب ْطرس« :ي ِ
ِِ
ان ْب َن ُيوَنا ،أ َُت ِحُّب ِني أَ ْك َاَر ِم ْن
اس ْم َع ُ
َ
ال َي ُسو ُع لس ْم َع َ ُ ُ َ
ام م َن األ َْم َواتَ .فَب ْع َد َما َت َغَّد ْوا َنق َ
َْ َ َ
16
ِ
ِ ِ
ُ ِ
ِ ِ
ان ْب َن
ال َل ُه أَْيضا َثانَيةَ«:يا ِس ْم َع ُ
ال َل ُهْ « :ار َع خَرافي»َ .نق َ
ال َل ُهَ«:ن َع ْم َي َار ُّب أَْن َ َت ْعَل ُم أَني أُحُّب َك»َ .نق َ
هؤالَء؟» َنق َ
12
ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ان
ال َل ُه َثال َاةَ«:يا ِس ْم َع ُ
ال َل ُهْ «:ار َع َغَنمي»َ .نق َ
ال َل ُهَ«:ن َع ْم َي َار ُّب ،أَْن َ َت ْعَل ُم أَني أُحُّب َك»َ .نق َ
ُيوَنا ،أ َُتحُّبني؟» َنق َ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ف
ال َل ُهَ« :ي َار ُّب ،أَْن َ َت ْعَل ُم ُك َّل َش ْي ٍء .أَْن َ َت ْع ِر ُ
ْب َن ُيوَنا ،أ َُتحُّبني؟» َف َح ِز َن ُب ْطُر ُ
ال َل ُه َثال َاة :أ َُتحُّبني؟ َفَق َ
س أل ََّن ُه َنق َ
ِ
ِ
ِ
ق َذ َات َك
ق اْل َح َّ
عْ «:ار َع َغَن ِمي11 .اَْل َح َّ
ال َل ُه َي ُسو ُ
ول َل َكَ :ل َّما ُكْن َ أَ ْك َاَر َح َدا َثة ُكْن َ ُت َمْنط ُ
ق أَ ُنق ُ
أَني أُحُّب َك»َ .نق َ
11
ِ
ِ
وَتم ِشي حي ُث َت َشاء .و ِ
ال ه َذا
لك ْن َم َتى ِش ْخ َ َفِإَّن َك َت ُمُّد َي َدْي َك َو َ
َْ
ُ َ
اء»َ .نق َ
آخُر ُي َمْنطُق َكَ ،وَي ْحمُل َك َحْي ُث الَ َت َش ُ
َ ْ
24
ِ
ِ
ان م ْزِمعا أ ْ ِ
ِ
ظَر
ُم ِش ا
س َوَن َ
ير ِإَلى أََّية ِم َ
ال َل ُه«:ا ْتَب ْعني»َ .فاْل َت َف َ ُب ْطُر ُ
ال ه َذا َنق َ
هللا ب َهاَ .وَل َّما َنق َ
َن ُي َمج َد َ
يت ٍة َك َ ُ
َّ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
الَ«:يا َسِيُدَ ،م ْن ُه َو
التْلمي َذ َّالذي َك َ
ان َي ُسو ُع ُيحُّب ُه َي ْتَب ُع ُهَ ،و ُه َو أَْيضا الذي َّات َكأَ َعَلى َص ْد ِره َوْنق َ اْل َع َشاءَ ،وَنق َ
22
َّال ِذي يسلِم َك؟» َ 21فَل َّما أرَى ب ْطرس ه َذاَ ،نق ِ
ال َل ُه َي ُسو ُعِ«:إ ْن ُكْن ُ أ َ
اء أََّنهُ
َ ُ ُ ُ
َش ُ
ال لَي ُسو َعَ«:ي َار ُّبَ ،وه َذا َما َل ُه؟» َنق َ
َ
َُ ُ
27
ِ
وت .و ِ
ِ ِ ِ
ِ
اع ه َذا اْلَق ْو ُل َبْي َن ِ
لك ْن َل ْم
يءَ ،ف َما َذا َل َك؟ ا ْتَب ْعني أَْن َ !»َ .ف َذ َ
اإل ْخ َوِةِ :إ َّن ذل َك التْلمي َذ الَ َي ُم ُ َ
َيْبَقى َح َّتى أَج َ
َجيءَ ،فما َذا َلك؟»20.ه َذا هو ِ
ِ
َش ُ َّ
التْل ِمي ُذ َّال ِذي
وتَ ،ب ْلِ«:إ ْن ُكْن ُ أ َ
َيُق ْل َل ُه َي ُسو ُع ِإَّن ُه الَ َي ُم ُ
َ
َُ
اء أَن ُه َيْبَقى َح َّتى أ َ َ
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21
اح َدة و ِ
ُخر َك ِايرٌة صَنعها يسو ُعِ ،إ ْن ُك ِتب ْ و ِ
اح َدة،
َي ْش َهُد ِبه َذا َوَك َت َب ه َذاَ .وَن ْعَل ُم أ َّ
َن َش َه َاد َت ُه َح ٌّ
قَ .وأ ْ
َ
َ َ
اء أ َ ُ
َ َ ََ َ ُ
َشَي ُ
ِ
ين" .
ظ ُّن أ َّ
َفَل ْس ُ أَ ُ
وبةَ .آم َ
َن اْل َعاَل َم َن ْف َس ُه َي َس ُا اْل ُك ُت َب اْل َم ْك ُت َ

آية (يو1" -:)1:21:بعد ه َذا أَ ْظهر أَيضا يسوع َن ْفسه لِ َّلتالَ ِم ِ
هك َذا" :
طَب ِرَّيةََ .
يذ َعَلى َب ْح ِر َ
ظ َهَر َ
َ َْ
ََ ْ َ ُ ُ َ ُ
بحر طبرية هو بحر الجليل أو بحيرة جنيسارات  .ذاً هاا الم ور اان في الجليل ،بينما ظ ورى صحا

( )11اانا في أور ليم.

َّال ِذي ِم ْن َنقاَنا اْل َجلِ ِ
يل،
أَ ْذ َه ُب أل ََت َصَّي َد»َ .نقاُلوا

2
َّ ِ
ِ
ال َل ُه َّ
يل
ان ِس ْم َع ُ
اآليات (يوَ " -:)7-2:21:ك َ
ان ُب ْطُر ُ
الت ْوأ َُمَ ،وَن َاَنائ ُ
وما الذي ُيَق ُ
سَ ،وُت َ
7
ِ ِِ
ِ
آخر ِ ِ
َو ْابَنا َزْب ِديَ ،وا ْثَن ِ
س«:أََنا
ال َل ُه ْم ِس ْم َع ُ
ان ُب ْطُر ُ
ان َ َ
ان م ْن َتالَميذه َم َا َب ْعض ِه ْمَ .نق َ
الس ِفيَن َة لِْلوْنق ِ  .وِفي ِتْل َك َّ
اللْيَل ِة َل ْم ُي ْم ِس ُكوا َشْيئا" .
َل ُهَ«:ن ْذ َه ُب َن ْح ُن أَْيضا َم َع َك»َ .ف َخَر ُجوا َوَد َخُلوا َّ
َ
َ
هنا نجد المسيح يم ر لسبية من التالميا يقوى يمان م ليدن من م اارزين .ومن هم السبية ؟ بطرس الاي

أ نكر وتوما الاي تشو و بنا زبدي اللاان اانا يريدان الجلوس ين اليمين واليسار في مل زمني تدوروه للسيد،

وطلبا نا اًر تنز يلى من رفض المسيح .ون ناصيل الاي تدور أنه لن ي رج  .صالح من الناصرة وهنا نسم
أنه من قانا الجليل .نرى هنا هاه الجماية تاهب لديد السم !! (هي حالة من يدم الب م لبطرس ومن ميه،

ماذا ييملون بال بع بيد ترك المسيح ل م) .لقد ديا الرب بطرس أوال قاصالً أترك صيد السم وأنا أجيل صياد
ناس أي اارز وخادم للبشارة  .ولكنه هنا تساء ايف يييش ويأكل م التكريو ،والمسيح الاي دياه لاصب

ميه ستة دخرين ،من م نيرف
م تبى وهو ال يراه اآلن بالجسد .ولال ياد بطرس لم نته السابقة ليأكل وجاب ُ
أربية أسماء ذارها الكتاب ،وال دايي للت مين فيمن يوون اإلثنان اآلخرين .فالكتاب لم ياارهم .وفي تلك الليلة=

الليل يشير للمالم ورمزياً ل.ياب المسيح .لم يمسكوا شيئا هو فشل مرتب من هللا حتى يحول م لديد النبوس

نرتبه ألنبسنا .ونالحظ أن لياب

خير من نجا
(ويقني م أن ال ييودوا لديد السم ) ،وفشل يرتبه لنا هللا ٌ
له رمزياً لياب السم (سموة خ ى س باليونانية) وتحمل هاه الحروف أواصل حروف اليبارة
المسيح يشير ُ
( يسوس خريستوس ثيعوس يوس سوتير وتينى يسوع المسيح بن هللا الم لص) لال تُ َات السموة رم اًز
للمسيحيين في أواصل يدور المسيحية .أضف أن السم يييش في البحر وال ي.رق وال يموت م ا للمامن
يييش في اليالم الاي يشب ه الكتاب بالبحر وال يموت .والسم له زيانف يسير ب ا يوو تيار الماء .والمامن

له قوة النيمة يسير ب ا يوو تيار

وات اليالم.

0
الش ِ
اط ِا .و ِ
ف َي ُسو ُع َعَلى َّ
لك َّن َّ
التالَ ِمي َذ َل ْم َي ُكوُنوا َي ْعَل ُمو َن أََّن ُه َي ُسو ُع.
ان ُّ
الصْب ُحَ ،وَق َ
آية (يوَ " -:)0:21:وَل َّما َك َ
َ
"

ولما كان الصبح

فالمسيح هو مو البر وهو النور الاى يبدد ظلمة البشل.
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1
ِ
ِ
وه«:الَ!» "
ال َل ُه ْم َي ُسو ُعَ«:يا غْل َم ُ
ان أََل َع َّل عْن َد ُك ْم ِإ َداما؟» .أ َ
َج ُاب ُ
آية (يوَ " -:)1:21:فَق َ
غلمان تينى يا أوالدي األحباء الد.ار .هي المة تشير لمن له مي م يالقة ياطبية قوية وحنو .ألعل عندكم

إداما المة دام تينى لموس (ما يأكلونه م ال بز) وهنا فالساا واضح أنه ين السم

الاي صطادوه.

والسم رمز للمسيحيين ،فما يشب المسيح هو يمان لير المامنين "من تيب نبسه يرى ويشب " (أ )00::0

فالمسيح يسأ تالمياه ين النبوس التي صطادوها ليبر ب ا ويشب  .وما ييزى هو ظ ور يسوع حينما ييجز
البشر.

6
الشب َك َة ِإَلى ج ِان ِب َّ ِ
ودوا َي ْق ِدُرو َن
الس ِفيَنة األَْي َم ِن َف َت ِجُدوا»َ .فأَْلَق ْواَ ،وَل ْم َي ُع ُ
َ
ال َل ُه ْم« :أَْلُقوا َّ َ
آية (يوَ " -:)6:21:فَق َ
ِ
الس َم ِك" .
وها ِم ْن َك ْاَرِة َّ
أْ
َن َي ْجذُب َ

الجانب األيمن هل هناك سم يلى جانب من السبينة وليو يلى جانب ا اآلخر؟ هاه ال تب م سوى رمزياً.
فالاين يلى اليمين هم ال راف .أي الاين تبرروا ،هم القطي الد.ير الميروف بالواحد ،لو ضاع من م خروف
ياهب وراءه المسيح لال ياار رقم م ( .)0:0ونالحظ أن المسيح في بداية ديوته للتالميا قابل م في سبينتين

(لو )00-0::وهناك مقارنة بين الحادثتين -:
(لو)00-0::
 )0رأى سبينتين (الي ود واألمم)

(يو)00-0:10
 )0سبينة واحدة (جيل اإلثنين واحداً)

 )1لةةم يةةاار أي جانةةب ألقةوا ليةةه الشةةباك (الكةةل  )1الق ة ة ة ةوا الشة ة ة ةةباك للجانة ة ة ةةب األيمة ة ة ةةن
مديو المديوين ا يرين)

(قليلون ي لدون)

)0ص ة ةةارت الش ة ةةباك تت ة ةةرق (الح ة ةةرب ض ة ةةد

 )0لة ة ة ةةم تتمة ة ة ةةزق الشة ة ة ةةبوة (هللا يحبة ة ة ةةظ

)1لةةم يةةاار يةةدد السةةم (الةةداخلين لإليمةةان

 )1ي ة ةةدد الس ة ةةم ( 0:0ه ة ةةم القطية ة ة

الكنيسة)
ك يرين)

):ص ةة.ار الس ةةم هربة ةوا م ةةن الش ةةباك الت ةةي

تمزقت (المترددين بين المسيح واليالم)

)1قبة ةةل القيامة ةةة ،أي لة ةةم تيمة ةةل قة ةةوة القيامة ةةة

فيمن هرب

رييته)

الد.ير ويددهم ميروف لديه)

 ):البة ة ةةاقين فة ة ةةي الشة ة ةةباك هة ة ةةم ابة ة ةةار
السم (ل م يمان ناضق)

 )1بي ة ةةد القيام ة ةةة ،فالقيام ة ةةة ه ة ةةي س ة ةةر
ن ة ة ةةوج يمة ة ةةان مة ة ةةن لة ة ةةم ي ة ة ةةرب،

والقيامة هى من موت ال طية.
وص.ار السم هم ضياف اإليمان الةاين هربةوا نتيجةة الحةروب ضةد الكنيسةة ،ونتيجةة صةراع وتشةوي وهرطقةات

ضياف اإليمان ،هاالء الاين يتسببون في تمزيق الشةبوة أي الكنيسةة .والجانةب األيمةن

ةارة للمقبةولين "فةال راف
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سةةيوونون يةةن اليمةةين والجةةداء يةةن اليسةةار" وا يةةرون يةةدخلون اإليمةةان وقليلةةون هةةم الةةاين ي لدةةون ،فةةاآلب ديةةا
ك يةرين لةةى اليةةرس ولكنةةه يةةاد وأمةةر بةةأن ُيطةةرد مةةن لةةيو يليةةه ثيةةاب اليةةرس ،أمةةا القطية الدةة.ير ف ةةو ميةةروف
باليدد ،ال ي ل منه أحد ال بن ال الك ،لن يمحى سم أحد من م من سبر الحياة .وا رة السم هاه تحققةت فةي

أو يمة لبطرس ذ دمن 0111نبو ثم بيدها بأيام 1111نبو بيد باء المقيد.

والحظ فبي الحالتين (لو ،:يو )10لم يدطادوا يعاً ،ثم بولمة يسوع صار صيد ا ير .فبدونةه ال نقةدر أن نبيةل
يعاً.

ِ
ِ
آية (يوَ 2" -:)2:21:فَق ِ ِ ِ
ِ ِ
س
سُ «:ه َو َّ
الر ُّب!»َ .فَل َّما َسم َا ِس ْم َع ُ
ال ذل َك التْلمي ُذ َّالذي َك َ
ان ُب ْطُر ُ
ان َي ُسو ُع ُيحُّب ُه لُب ْطُر َ
َ
ِ
ان ُعْرَياناَ ،وأَْلَقى َن ْف َس ُه ِفي اْلَب ْح ِر" .
أََّن ُه َّ
الر ُّبَّ ،ات َزَر ِب َا ْوبِه ،أل ََّن ُه َك َ

قا يوحنا هو الرب..وبطرس ألقى نفسه في الماء
أخرى نل ص ما يبتح األيين لنري المسيح-:
 )0المحبة (م ل يوحنا)

 )0التناو (تلمياى يمواس)

المحبة أيطت يوحنا اليين المبتوحة فيرف الرب .ومرة

 -1اإليمان (المجدلية)

 -1القداسة (بدون ا ال أحد يرى الرب)

):الرجةاء (فتلميةةاى يمةواس فةةي يأسة ما هربةةا) ذ ةي ار بةةأن البةداء لةةم يقةدم ل مةةا ةيعاً ف افةةا وهربةا ،وحينمةةا صةةار
ل ما الرجاء يرفا المسيح ويادا ألور ليم.

 )1النقاوة

التى ب ا نياين هللا (مت.)1 : :

ربما يوون صيد السم الميجزي هو الاي جيل يوحنا يدرك أنه يسوع .ولكن لمحبته الكبيةرة أدرك أنةه يسةوع قبةل
باقي التالميا.

ونجد بطرس في محبته المندفية يلقي بنبسه في الماء ليم ر محبته  ،ليل هاا ييبيه من نكرانه السابق .وبطرس

في بداية تيرفه بالمسيح حين ير ب طيته قةا ل ُةه "أخةرج يةا رب مةن سةبينتي" واآلن حةين ةير ب طيتةه (يريةه)
ألقي بنبسه في الماء لي ةرب لةى المسةيح .فبةي بدايةة يالقةة ال ةاط .بالمسةيح ي ةرب منةه ذ يشةير ب طيتةه وبيةد

ذل ي رب ليه ذ يوتشف محبته .إتزر باوبه

كما ي.طى المالصكة وجوه م قدام هللا.

1
اآلخرو َن َفجاءوا ِب َّ ِ ِ
ِِ
َما َّ ِ
ين َع ِن األَْر ِ
ض ِإالَّ َن ْح َو
آية (يوَ " -:)1:21:وأ َّ
السفيَنة ،أل ََّن ُه ْم َل ْم َي ُكوُنوا َبعيد َ
التالَمي ُذ َ ُ
َ ُ
ِ
ِ
الس َم ِك" .
اعَ ،و ُه ْم َي ُجُّرو َن َشَب َك َة َّ
مَئ َت ْي ذَر ٍ
كانت السبينة قريبة 111ذراع .ولكن بطرس تيجل وسبح للشاط .وهم يجرون شبكة السمك الشبوة تشير

للكنيسة التي تنتشل المامنين من بحر هاا اليالم لتيود ب م لى اط .السالم حيث المسيح .وربما حاو السم

أن ييود لى البحر ولكن محاوالت التالميا وخدام المسيح هو جر من دمن ( السم ) للشاط .أى الى داخل
الكنيسة حتى ال ي ل .
آية (يوَ 1" -:)1:21:فَل َّما َخَر ُجوا ِإَلى األَْر ِ
ظُروا َج ْم ار َم ْو ُضوعا َو َس َمكا َم ْو ُضوعا َعَلْي ِه َو ُخْبزا" .
ض َن َ
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نظروا جم ار

فبجانب جمر متقد أنكر بطرس سيده .وبجانب جمر متقد يسأله المسةيح أتحبنةي ،وبيةد ذلة أيةاده

لريايةة ةةيبه ونةةا ال.بةران .وســمكا موضــوعا عليــه وخبــز

هةاا درس للتالميةةا أن ي تمةوا بةةالك ارزة والريايةةة وهللا

سييول م ولن يت لي ين م.
آية (يوَ 14" -:)14:21:نقال َلهم يسوعَ «:نق ِدموا ِمن َّ ِ َّ ِ
اآلن»".
َ ُْ َُ ُ
َم َس ْك ُت ُم َ
ُ َ
الس َمك الذي أ ْ
النبوس التي يدطادها ال دام هي للمسيح ،هم ييطون المسيح النبوس وهو ييطي م
نقدموا من السمك
نديب م وطيام م (نش .)01 ،00:1الديد للمسيح واإلدام من هللا لل دام.

ِ 11
الشَب َك َة ِإَلى األَْر ِ
س َو َج َذ َب َّ
ضُ ،م ْمَتلَِئة َس َمكا َك ِبيراِ ،مَئة َوَثالَ ثا
آية (يوَ " -:)11:21:ف َصع َد ِس ْم َع ُ
ان ُب ْطُر ُ
و َخم ِسين .وما ِ
هذ ِه اْل َك ْاَرِة َل ْم َت َت َخَّر ِق َّ
الشَب َكةُ" .
َ ْ َ ََْ

117سمكة
رنقم 7

رنقــم14

هو رقم رمزي يشير للكنيسة ،أبناء هللا المامنين
0:0

011 + :1 + 0

يشير لمن دمن باهلل (ال الو ) وقام م المسيح (0رقم القيامة) .القيامة من موت ال طية هنا.
يشةةير ألن مةةن قةةام مة المسةةيح ييطيةةه هللا أن يتحةةرر ويحةةل يليةةه الةةرو القةةدس و :1فةةي الي ةةد القةةديم
هي سنة اليوبيل أي الحرية ويوم ال مسين في الي د الجديد هو يوم حلو الرو القدس.

رنقـم 144هةةم قطية المسةةيح الةاي ال ي لة منةه أحةةد (011خةروف) فالمسةةيح يبحةث حتةةى يةن ال ةةروف ال ةةا
لكي يرده فال ي ل .
وفي اليونانية االقبطية ال حرف يناظر رقم (كال في اليبرية) وبحساب أرقام الحروف

أبناء هللا باليبرية

أبناء هللا باليونانية
كلمة سم باليونانية

بنى لوهيم

كلمة بوة باليونانية

رقم ا 0:0

رقم ا 0×1×0:0 0100
رقم ا 1×0:0 0111
رقم ا 1×0:0 0111

آية (يوَ 12" -:)12:21:نقال َلهم يسوع«:هُل ُّموا َت َغَّدوا!» .وَلم يجسر أَحٌد ِمن َّ ِ
َن َي ْسأََل ُهَ :م ْن أَْن َ ؟ ِإ ْذ
التالَ ِميذ أ ْ
َ ُْ َُ ُ َ
َ ْ َ ْ ُْ َ َ
ْ
الر ُّب" .
َكاُنوا َي ْعَل ُمو َن أََّن ُه َّ
المسيح هو الاي ست اف تالمياه وأ بي م .وهو الاي أيطاهم السم

(المامنين) وهو الاي حدل يليه،

فبدونه لم يوونوا ليدطادوا يعاً .فليو الساقي  .وال الزارع فاهلل هو الاي ينمى .والحظ أن اال -:

السمك (الاي أتوا به من البحر هو يمل المسيح ف و الاي أر دهم).

والسمك الاي يلى الشاط .هو الاي أيده ل م .االهما يمله ويطيته.

لم يجسر

المسيح بيد القيامة له نبو الشول ولكن له هيبة ومجد الجسد الممجد  ،وهاه لم يألبوها فيه من قبل

.
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17
اء َي ُسو ُع
آية (يوُ " -:)17:21:ث َّم َج َ
آية (يوِ 10" -:)10:21:
هذ ِه َمَّرٌة َثالِ َا ٌة

مرة ثالاة

َخ َذ اْل ُخْب َز
َوأ َ
ظ َهَر َي ُسو ُع
َ

الس َم َك" .
َع َ
اه ْم َوَكذلِ َك َّ
ط ُ
َوأ ْ
ِ ِِ
يذ ِه بعدما َنقام ِمن األَمو ِ
ات" .
ل َتالَم َ ْ َ َ َ َ ْ َ

بيد ظ ورى أور ليم .ويوحنا يقدد الم ورات للتالميا مجتميين .المااورة فى نجيله (مرتين فى

صحا  11فى اليلية ومرة فى هاا اإلصحا ).
اآليات ( )10 – 1المسيح يؤسس كنيسته
 )0يديو ا يرين  ،ال السم

الاى فى البحر مديو (اليالم) ومن يقبل يدبح من القطي الد.ير أ)

يستمروا داخل الكنيسة (الشبوة)  .ب) قاموا من موت ال طية وتحرروا من قيودها  ،و متألوا من الرو
القدس .

 )1يرسل ل م صيادين ليدطادون م من اليالم  ،ورياة يريون م داخل الكنيسة.
 )0الديادين والرياة يمل م خدمة القطي الد.ير والكبير  ،والمسيح يليه طيام الديادين والرياة .خدام
هللا ال يحملوا أى هم مادى فالمسيح مسعو ين م.

 )1المسيح هو الاى يجاب المامنين (القطي الكبير لو ]:والقطي الدبير  )]0:0ويمل الرياة مسايدة
القطييين ليدلوا لى اط .ال ال

.

 ):البقاء داخل الكنيسة وال بات فى القطي الد.ير مسعولية ال نسان  ،فاهلل ال يقيد حرية أحد .
 )1المسيح واقف ينتمر يلى اط .بر ال ال

وصو قطييه الد.ير ومي م ريات م وخدام م .

 )1بدون المسيح  ،نجد أن خدمة الديادين والرياة هى بال ثمر  .وبدون المسيح اانوا فى ظلمة الليل ،
وحينما ظ ر المسيح أ رق الدبح ف و نور اليالم ن وهنا ظ ر ال مر .

 )1المسيح هو الاى يستر يرى الجمي رياة وريية .

11
ان ب ْطرس« :ي ِ
ِِ
ان ْب َن ُيوَنا ،أ َُت ِحُّب ِني أَ ْك َاَر
اس ْم َع ُ
َ
ال َي ُسو ُع لس ْم َع َ ُ ُ َ
اآليات (يوَ " -:)12-11:21:فَب ْع َد َما َت َغَّد ْوا َنق َ
16
ِ
ِ ِ
ِم ْن ُ ِ
ِ ِ
ان
ال َل ُه أَْيضا َثانَيةَ«:يا ِس ْم َع ُ
ال َل ُهْ « :ار َع خَرافي»َ .نق َ
ال َل ُهَ«:ن َع ْم َي َار ُّب أَْن َ َت ْعَل ُم أَني أُحُّب َك»َ .نق َ
هؤالَء؟» َنق َ
12
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ال َل ُه َثالِ َاةَ«:يا
ال َل ُهْ «:ار َع َغَنمي»َ .نق َ
ال َل ُهَ«:ن َع ْم َي َار ُّب ،أَْن َ َت ْعَل ُم أَني أُحُّب َك»َ .نق َ
ْب َن ُيوَنا ،أ َُتحُّبني؟» َنق َ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ال َل ُهَ« :ي َار ُّب ،أَْن َ َت ْعَل ُم ُك َّل َشي ٍء.
ِس ْم َع ُ
ان ْب َن ُيوَنا ،أ َُتحُّبني؟» َف َح ِز َن ُب ْطُر ُ
ال َل ُه َثال َاة :أ َُتحُّبني؟ َفَق َ
س أل ََّن ُه َنق َ
ْ
أَْن َ َتع ِر ُ ِ ِ
ال َل ُه َي ُسو ُعْ «:ار َع َغَن ِمي" .
ْ
ف أَني أُحُّب َك»َ .نق َ

هنا المسيح يربع بين صيد السم ورياية ال.نم .فالسم يشير لريية المسيح التي طلب من بطرس أن يرياها.

هنا المسيح يحو بطرس من صياد سم

لى رايى لنم .أي يدطاد نبوس الناس ثم يرياها ويحافظ يلي ا لى

أن يأتى ب ا للمسيح .واما تيلم بطرس من الدرس السابق أنه ليو وحده بل المسيح هو اليامل فيه  .وال ما
يليه أن يلقى الشبوة ولكن المسيح هو الاى يرسل السم .
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واان هاا بيد حوار رقيق م بطرس ،هدفه كما

المحبة.

باء بطرس من رف ه للدليب الاى هو يالمة اما

اآليات (يو )27-11:21:هناق تفسيرين:
 -0يقو اإلخوة الكاثولي أن المسيح هنةا ييطةى بطةرس رياسةة الكنيسةة المسةيحية فةي اةل اليةالم وهةاا مةا أحزنةه
(دية .)01وهاا الرأي مرفوب فنحن ال نجد في تياليم المسيح موضوع رياسة أحد يلى ال الكنيسة .بةل أن

ما أحزن بطرس حقيقةة هةو األلبةاظ التةي سةت دم ا المسةيح ولةيو يمةم المسةعولية التةي ألقاهةا المسةيح يلةى
ياتقه برياسة الكنيسة (وهاا موضوع طويل ليو مجاله هنا) .

-:

المسيح اان ييالق بطرس ،من رف ه للدةليب الةاي أدى ألن ينكةر المسةيح ذ خةاف مةن هجةوم الي ةود
يليه .بل ن بطرس اان منا البداية راف اً للدةليب (مةت .)11:01والطريقةة التةي يسةتيمل ا السةيد هنةا

هةةي ال ةربع بةةين المحبةةة والدةةليب .فبيةةد أن سةةأله 0م ةرات هةةل تحبنةةي نجةةده فةةي ديةةة  01يتنبةةأ لة ُةه بأنةةه
سةةيموت مدةةلوباً .ومينةةى اةةالم السةةيد ن انةةت تحبنةةى حقيقةةة يلية أن تقبةةل بالدةةليب الةةاي أسةةمح بةةه.

فمن أحب المسيح حقيقة ي ق فيه وفى أحوامه بدون ووك .وهاا الكالم موجه لكل منا ،فيالمةة محبتنةا
للمسيح وتلماتنا له هو قبو ما يسمح به من أالم .واما الحب هو في با النبو حتى النبو األخيةر
فةةي ستش ة اد أو قبةةو أي صةةليب يسةةمح بةةه هللا ،أي ال نحةةب أنبسةةنا أك ةةر مةةن المسةةيح حتةةى نسةةتحقه

(لو . )11:01لقد ظن بطرس أن محبته ُييبر ين ةا بحملةه للسةيف وضةرب يبةد رصةيو الك نةة  ،والسةيد
هنا يقو ليو هاا هو الحب ،بل هو قبو الدليب.
نفهم إذا أن العالمة األولى لمحبة المسيح هى نقبول الصليب الموضوع علينا .

عالمتين أخريين لمحبة المسيح

 )0هي خدمة أوالد هللا وريايت م وبا النبو ألجل م

إرع خرافي.

 )1يالمةةة أخةةرى للمحبةةة هةةى أن ال نقةةارن حالنةةا بةةأي نسةةان دخةةر ،فبةةي هةةاا يةةدم ثقةةة فةةي أن المسةةيح
يحبنا وي تار لنا أنسب  ..وأنسةب ة .هةو مةا يوةون الطريةق لنةا لندةل للسةماء .وهةاا ت ةح فةى
خطأ بطرس حينما سأ الرب ين الطريقة التى سيموت ب ةا يوحنةا  ،ذ اةان يمةن أن المسةيح يحةب
يوحنا أك ر من م جمييا  ،ف و ييطى بطرس الموت بالدليب بينما سييطى يوحنا يعا أف ةل (هذا

الموضوع مذكور فى شرح اآليات .)27 - 24

ِ
ـق
ق اْل َح َّ
اآليات (يو11" -:)11-11:21:اَْل َح َّ
ول َل َكَ :ل َّما ُكْنـ َ أَ ْك َا َـر َح َدا َثـة ُكْنـ َ ُت َمْنط ُ
ق أَ ُنق ُ
11
ِ
ِ
ِ
ـال
ـك َحْي ُ
ـك َت ُم ُّـد َي َـدْي َك َو َ
ـكَ ،وَي ْحمُل َ
آخ ُـر ُي َمْنطُق َ
اءَ .ولك ْن َم َتى ِش ْخ َ َفِإَّن َ
ـاء»َ .نق َ
ـث الَ َت َش ُ
َت َش ُ
ان م ْزِمعا أ ْ ِ
ِ
ال َل ُه«:ا ْتَب ْع ِني»".
ِم َ
ال ه َذا َنق َ
هللا ب َهاَ .وَل َّما َنق َ
َن ُي َمج َد َ
يت ٍة َك َ ُ

ـث
ـك َوَت ْم ِشـي َحْي ُ
َذ َات َ
ـير ِإَلـى أََّي ِـة
هـ َذا ُم ِش ا
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المسةيح هنةةا يتنبةأ لبطةةرس أنةه فةةي ن ايةةة أيامةه سيدةةلب وقةا لةةه حيــث ال تشــاء

أي الدةليب .ولكةةن مةةن أدرك

محبة المسيح له يسلم نبسه له بحريته ،والسيد يحمله حيةث يشةاء هةو ،ولكةن لةي أيةن يحملةه ؟ قطيةاً لةي المجةد
ف اه هي رادته (يو .)11:01ولكن ذل يوون يبر الدليب اطريق  ،ومن هو الاى ييرف الطريق للمجد سةوى
السيد المسيح.

ونرى في هاه اآليات أن اإلنسان في بداياته الروحية يتدرف ايبما يشةاء هةو  ،ولكةن حينمةا ين ةق روحيةاً يسةلم
نبسةةه هلل بالكامةةل دون مقاومةةة .ويقبةةل األلةةم مةةن أجةةل اإللةةه الةةاي يحبةةه دون نقةةا  .وهوةةاا قيةةل يةةن السةةيد "كشةةاة

سيقت للابح" وهواا اان الش داء الاين بوستسالم م الكامل دمن الوثنيون بالمسيح.

هةةاا

وألن المسةةيح ييةةرف رفةةض بطةةرس لبكةرة حتمةةا األلةةم (الدةةليب) (مةةت ،)11:01قةةا لة ُةه تبينةةى ولقةةد حةةد
فيالً في ن اية أيام بطةرس ،فحةين أراد نيةرون قتلةه هةرب مةن رومةا ،فقابلةه المسةيح خةارج رومةا فسةأله بطةرس لةي

أين يةا سةيد "كوفةاديو"  .فةرد يليةه المسةيح أنةا ذاهةب ألصةلب بةدالً منة  ،فيةاد بطةرس وصةلبوه مةنكو الةرأس
حسب طلبه ذ حسب نبسه ليو أهالً أن يدلب اسيده ورأسه لي فوق.
ونالحظ أن بطرس فةي ابرياصةه السةابق قةا " ن أنكةرك الجمية ال أنكةرك أنةا" والسةيد سةمح بموقةف ال ةيف الةاي

وقبه بطرس أمام ال دم والجواري ليبةدأ يالجةه وتنكسةر ابرياصةه  .وب ةاا يييةده المسةيح لدرجتةه السةابقة .لقةد خجةل

بطرس أن يبتح موضوع اإلنكار م المسيح .لكن المسيح هو الاي يييد بطرس لدرجة الرياية والمينى أنه لبر.
إرع خرافي  ...إرع غنمي .وفةي نبةو الوقةت يومةل الةدرس ويشةر لبطةرس أن مةا يجيلة يةا بطةرس تقبةل أي ألةم

هو أن تحب من ال القلب .وربما يوون ساا المسيح 0مرات أتحبني هو في مقابل نكار بطرس 0مرات ،وذل

إلثةارة مشةةاير بطةرس ولشةةباء محبتةه فيقبةةل الدةليب .هةةاا لةيو تأنيبةاً لبطةرس  ،فالمسةةيح ال يانةب أحةةداً حتةةى وال

الزانية .بل هو لشباء ضيف محبةة بطةرس .وهةاا نب مةه مةن قةو المسةيح تبينةى ديةة .04أمةا يوحنةا المملةوء حبةاً

للسيد ال يقو له المسيح تبينى بل هو يتب المسيح داصماً بل حتى الدليب.
كون أن المسيح ييمل هاا م بطرس هو ليو نوع من التااير بال طأ  ،بل ظ ار طبيية ال طأ لبطةرس ،حتةى
يدحح موقبةه .المسةيح هنةا يقةف اميلةم يدةحح خطةأ تلميةاه .فالمسةيح ييلةن لبطةرس أن محبتةه ضةييبة  .وهةاا

يمله الرب م

او الطرسوسى ذ سةمح بةأن تيمةى يينيةه أيامةا قليلةة لةيب م مشةولته  ،وأنةه لةم يةرى المسةيح مةن

خةةال د ارسةةته للنةةاموس  .ويمةةل هةةاا م ة زاريةةا الكةةاهن ذ صةةمت فت ةرة ليةةدرك خطةةأه  .فةةاهلل يبةةدأ اليةةالج بوشةةف

ال طأ أوالً  .واليالج هنا أن يقبل مةن يريةد الشةباء مةن نقةص المحبةة أى صةليب يسةمح بةه الةرب  ،هةاا ذا اانةت
يينه قد نبتحت ويرف محبة الرب التى اليمون أن تسمح بشر ألوالده .
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ِ
آية (يوَ 24" -:)24:21:فاْل َت َف َ ب ْطرس وَن َ ِ ِ
ان َي ُسو ُع ُي ِحُّب ُه َي ْتَب ُع ُهَ ،و ُه َو أَْيضا َّال ِذي َّات َكأَ َعَلى
ظَر التْلمي َذ َّالذي َك َ
ُ ُ ُ َ
ِ
ِ
الَ«:يا َسِيُدَ ،م ْن ُه َو َّال ِذي ُي َسلِ ُم َك؟»".
َص ْد ِره َوْنق َ اْل َع َشاءَ ،وَنق َ
فإلتف

بطرس ونظر التلميذ الذي كان يسوع يحبه يتبعه .فيوحنا يتب المسيح م ما اانت المروف وحتى

الدليب .أما بطرس فوحتاج ألن ي ير المسيح مشايره ليرف درجة الحب فيتقبل أن يتبيه حتى الدليب.

ولنالحظ درساً م ماً .فبطرس ألن محبته أقل يقارن بينه وبين يوحنا ويسأ المسيح ،أنت تريدني يا رب أن
يا رب تحبه أك ر منى فلن تسمح بموته مدلوباً .واانت جابة

أموت مدلوباً فماذا ين يوحنا؟ هل ألن
المسيح درساً له ولنا  ،أن ال نقارن بين حالنا وحا اآلخرين ،فما يسمح به المسيح لي هو أف ل  .لي أنا.

كان رد المسيح يلى بطرس فماذا لك وباليامية " نت مال " ن اان هناك حب حقيقي للمسيح فلنب م أن ما

ي تاره لي هو أف ل

 .دون مقارنة م اآلخرين  ،هو طريقى للسماء  ،لسبب بسيع أننى لست اآلخر

وظروفى ت تلف ين ظروفه .

واأللباظ التي ختارها المسيح ل ا مينى هام .ف ناك المتان للمحبة است دمتا هنا -:

 )0أغابي وهي المحبة في أسمي صورها ودرجات ا وأقوى مشايرها حتى با النبو ودون أن تطلب مقابل.
 )1فيلو المحبة في مماهرها اإليتيادية الطبييية وهي أقرب لكلمة المودة.

*درجة األغابى هي تناظر محبة هللا لنا ،أحبنا دون أن يطلب مقابالً لال وهي تشير أي اً لمحبةة األم ألبناص ةا،
ف ي تبا نبس ا ين م دون مقابل.
*أما الفيلو ف ى الدرجة األقل  ،هي محبة تطلب مقابالً ل ا.

ونالحةةظ أن فةةي س ةاا المسةةيح األو لبطةةرس سةةت دم المسةةيح المةةة ألةةابى ورد بطةةرس بتواض ة مسةةت دماً المةةة
فيلةةو ،وهوةةاا فةةي المةرة ال انيةةة ،أمةةا فةةي المةرة ال ال ةةة فسةةأ المسةةيح بطةةرس أتحبنــي مسةةت دماً المةةة فيلةةو ،وهةةاا مةةا
أحزن بطرس (وليو ثقل المسعولية) .واةأن المسةيح يقةو لبطةرس أن محبتة يةا بطةرس لةم ترتبة لة.ن حتةى لةي

مستوى البيلو

فحزن بطرس ألنه نقال له ثالاة أتحبني (فيلو) .

ونالحظ أن المسيح يسأ بطرس أوالً "أتحبني أكاـر مـن هـؤالء" ليةااره بوندفايةه حةين قةا "و ن أنكةرك الجمية ال
أنكةةرك" ولةةم يوةةرر المسةةيح الةةدرس ثانيةةة ،أي لةةم يوةةرر قولةةه أك ةةر مةةن ه ةاالء حينمةةا أتةةي الةةدرس بنتيجةةة يجابيةةة

وتواضة بطةرس ولةةم يوةرر بطةةرس قولةه أك ةةر مةن هةاالء .وأي ةاً قولةةه "أنةت تيلةةم" وفةي ثالةةث مةرة نةةرى أنةه رتمةةى
بالكامل يلى المسيح فقا "يا رب أن تعلم كل شا" وهناك المتان أي اً للرياية ست دم ما المسيح -:

إرع (أيات )01 ،0:تينى ت.اية القطي و طيامه.
إرع (دية  )01تينى الرياية المستمرة والحر
يمله الريوى فيالً يوم ال مسين.

واليناية والسياسة وقيادة القطي وحمايته من الةاصاب .وبطةرس بةدأ

وهناك المتان است دم ما المسيح في التيبير ين ال راف -:

خرافي (دية  )0:تشير للحمالن الد.يرة التي تالزم الحميرة (تحتاج لت.اية)

453

األناجيل – أنجيل يوحنا(اإلصحاح الحادى والعشرون)

غنمـــي (ديةةات  )01 ،01ه ةةاه لل ةراف الكبية ةرة وهةةاه تري ةةى فةةي الحقةةو ويلزم ةةا الريايةةة والحب ةةظ ،يلزم ةةا القي ةةادة
والت.اية .والمينى الكل يحتاج للرياية ،المبتدصين والمتقدمين روحياً.
(ديةةة :)0:الةةرب نةةاداه بوسةةم ســمعان أي بوسةةمه اليةةادي ولةةيو بحسةةب وظيبتةةه الرسةةولية ف ةةو يسةةأ يةةن يالقتةةه
الش دية به .أتحبنـي أكاـر مـن هـؤالء

هةل تمةن يةا بطةرس أن محبتة لةي أك ةر مةن البةاقين ،امةا انةت تمةن

قبالً (مةر .)14:01ورد بطةرس بتواضة أنـ تعلـم يـا رب

هنةا بطةرس يرتمةي يلةى المسةيح بالكامةل قةاصالً أنـ

تعلم يا رب بدالً من ثقته في نبسه قبالً  ،هاه ال قة التى جيلته يشةو فةي اةالم المسةيح (مةر .)14 ،11:01ب ةاا

الرد بدأ باء بطرس.

والرب يقو له إرع خرافي

 ]0هي يادته لدرجته في الرياية ]1 .هاه تينى أن يالمة محبت يةا بطةرس أن

تبا نبس ين خرافي وترياها .هنا نرى يالمة المحبة .وفي ديات ( )04 ،01نرى اما المحبة في بةا الةاات
وقبو الدليب الاي يسمح به الرب.

نرى هنا يوحنا المملوء حباً يتب المسةيح دون أن يقةو ل ُةه المسةيح .وربمةا فيةالً فةي هةاا الموقةف اةان يسةوع يسةير
ويوحنا يتبيه ولكن الم م المينى فى تبيية يوحنا الداصمه للمسيح.
ِ
ـق
ق اْل َح َّ
اآليات (يو11" -:)11-11:21:اَْل َح َّ
ول َل َكَ :ل َّما ُكْنـ َ أَ ْك َا َـر َح َدا َثـة ُكْنـ َ ُت َمْنط ُ
ق أَ ُنق ُ
11
ِ
ِ
ِ
ـال
ـك َحْي ُ
ـك َت ُم ُّـد َي َـدْي َك َو َ
ـكَ ،وَي ْحمُل َ
آخ ُـر ُي َمْنطُق َ
اءَ .ولك ْن َم َتى ِش ْخ َ َفِإَّن َ
ـاء»َ .نق َ
ـث الَ َت َش ُ
َت َش ُ
ان م ْزِمعا أ ْ ِ
ِ
ال َل ُه«:ا ْتَب ْع ِني»".
ِم َ
ال ه َذا َنق َ
هللا ب َهاَ .وَل َّما َنق َ
َن ُي َمج َد َ
يت ٍة َك َ ُ
المسةيح هنةةا يتنبةأ لبطةةرس أنةه فةةي ن ايةةة أيامةه سيدةةلب وقةا لةةه حيــث ال تشــاء أي الدةليب .ولكةةن مةةن أدرك

ـث
ـك َوَت ْم ِشـي َحْي ُ
َذ َات َ
ـير ِإَلـى أََّي ِـة
هـ َذا ُم ِش ا

محبة المسيح له يسلم نبسه له بحريته ،والسيد يحمله حيةث يشةاء هةو ،ولكةن لةي أيةن يحملةه ؟ قطيةاً لةي المجةد
ف اه هي رادته (يو .)11:01ولكن ذل يوون يبر الدليب اطريق  ،ومن هو الاى ييرف الطريق للمجد سةوى

السيد المسيح.

ونرى في هاه اآليات أن اإلنسان في بداياته الروحية يتدرف ايبما يشةاء هةو  ،ولكةن حينمةا ين ةق روحيةاً يسةلم
نبسةةه هلل بالكامةةل دون مقاومةةة .ويقبةةل األلةةم مةةن أجةةل اإللةةه الةةاي يحبةةه دون نقةةا  .وهوةةاا قيةةل يةةن السةةيد "كشةةاة

سيقت للابح" وهواا اان الش داء الاين بوستسالم م الكامل دمن الوثنيون بالمسيح.

هةةاا

وألن المسةةيح ييةةرف رفةةض بطةةرس لبكةرة حتمةةا األلةةم (الدةةليب) (مةةت ،)11:01قةةا لة ُةه تبينةةى ولقةةد حةةد
فيالً في ن اية أيام بطةرس ،فحةين أراد نيةرون قتلةه هةرب مةن رومةا ،فقابلةه المسةيح خةارج رومةا فسةأله بطةرس لةي

أين يةا سةيد "كوفةاديو"  .فةرد يليةه المسةيح أنةا ذاهةب ألصةلب بةدالً منة  ،فيةاد بطةرس وصةلبوه مةنكو الةرأس
حسب طلبه ذ حسب نبسه ليو أهالً أن يدلب اسيده ورأسه لي فوق.
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21
ال لَِي ُسو َعَ«:ي َار ُّبَ ،وه َذا َما َل ُه؟»".
آية (يوَ " -:)21:21:فَل َّما َأرَى ُب ْطُر ُ
س ه َذاَ ،نق َ
المقارنة م اآلخرين دليل يدم الحب .فمن يحب المسيح حقيقة سيدرك أن المسيح يحبه بشدة ،بل يتدور أن

المسيح ال ينش.ل بأحد سواه  .ولن ق أن المسيح ي تار لي األف ل .واألف ل ليو األك ر من الما والدحة

والمراكز الدنيوية .بل ما يراه المسيح مناسباً لي ألصل للمجد السماوي .وما يناسبني ال يناسب ليري .وهللا هو

الاي ييرف حتياج ال نبو وايف تدل للسماء.

22
ِ
يءَ ،ف َما َذا َل َك؟ ا ْتَب ْع ِني أَْن َ !»" .
ال َل ُه َي ُسو ُعِ«:إ ْن ُكْن ُ أ َ
اء أََّن ُه َيْبَقى َح َّتى أَج َ
َش ُ
آية (يوَ " -:)22:21:نق َ
هاا القو حتى ال يقارن أحد حاله م اآلخرين ،فالمسيح حر في أي قرار يت اه ،ويلينا أن ن ق أنه ال يدن

سوى ال ير لكل منا ف و صان خيرات .وهو ييرف ايف يأخا ال منا لى المجد ف و الطريق للمجد .

27
وت .و ِ
ِ ِ ِ
اع ه َذا اْلَق ْو ُل َبْي َن ِ
لك ْن َل ْم َيُق ْل َل ُه َي ُسو ُع ِإَّن ُه الَ
آية (يوَ " -:)27:21:ف َذ َ
اإل ْخ َوِةِ :إ َّن ذل َك التْلمي َذ الَ َي ُم ُ َ
ِ
يءَ ،ف َما َذا َل َك؟»".
وتَ ،ب ْلِ«:إ ْن ُكْن ُ أ َ
َي ُم ُ
اء أََّن ُه َيْبَقى َح َّتى أَج َ
َش ُ
حالة التامر التي اانت ساصدة بين التالميا ،جيلت م يمنون أن المسيح يحب يوحنا أك ر من م ،واان هاا سبب

ساا بطرس ين ايبية موت يوحنا واان هاا سبب أن التالميا تديدوا قو المسيح وأ ايوا أن المسيح بسبب

محبته ليوحنا سيجيله يييش لألبد .ويوحنا يشر أن المسيح لم يقل هاا .ول.ن فنحن نتدور أن المسيح يحب

اآلخرين أك ر منا بسبب أي خيرات ييطي ا ل م.

آية (يو20" -:)20:21:ه َذا هو ِ
ق" .
التْل ِمي ُذ َّال ِذي َي ْش َهُد ِبه َذا َوَك َت َب ه َذاَ .وَن ْعَل ُم أ َّ
َن َش َه َاد َت ُه َح ٌّ
َُ
نبسه م المامنين وأنه يددق ال ما قاله.
نعلم يوحنا هنا ي
21
اح َدة و ِ
ُخر َك ِايرٌة صَنعها يسو ُعِ ،إ ْن ُك ِتب ْ و ِ
َن اْل َعاَل َم َن ْف َس ُه
ظ ُّن أ َّ
اح َدةَ ،فَل ْس ُ أَ ُ
آية (يوَ " -:)21:21:وأ ْ
َ
َ َ
اء أ َ ُ َ َ َ َ َ ُ
َشَي ُ
ِ
ين" .
وبةَ .آم َ
َي َس ُا اْل ُك ُت َب اْل َم ْك ُت َ

العالم نفسه ال يسا الكتب ليو وس اليالم المواني أو الج.رافي ،بل البكري والمينوي ،وحتى اآلن تالف
دالف الكتب والموضوع ال ينت ي .بل ن المة هللا لير محدودة في مياني ا .فكل يوم نكتشف مينى جديد لكل
دية .فمنا  1111سنة يتم تأليف اتب لشر الكتاب المقدس .وما از هناك الجديد .بل أن أيما المسيح في
اليالم مازالت حتى هاه اللحمة وايف يتم حدر أيما المسيح في اليالم في يددها وتنوي ا .وألن يوحنا اان
ي دف من اتاباته ثبات الهوت المسيح ف و ينمر لى أيما المسيح األزلى األبدى والال ن اصى وال.ير المحدود

 ،وألن هللا محبة  ،فون أيما محبته لير محدودة ،وال حدر ل ا فى الكون .لكن يموماً اليبارة يبارة يرية
تيني أن أيما المسيح ال تيد.

وهةةاه اآليةةة هةةى ختةةام ارصة إلنجيةةل يوحنةةا ف ةةى مةةن ناحيةةة تيبةةر يةةن محبةةة يوحنةةا الحبيةةب للمسةةيح ف ةةو يشةةير أن

أيما محبته تجاهه وتجةاه اةل البشةر هةى ال ن اصيةة  .وهةى ن ايةة متبقةة مة لةرب اإلنجيةل الةاى ي بةت الهةوت
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المسيح مما يجيل محدودية اتب اليالم لير قةادرة يلةى سةتيياب أيمةا محبتةه الةال ن اصيةة  .وأي ةاً ن ايةة راصيةة
ل ةةاا اإلصةةحا الةةاى يطالبنةةا فيةةه المسةةيح بالمحبةةة وهةةاه ةةير ب ةةا يوحنةةا الحبيةةب فيبةةر ب ةةاا يةةن أن أيمالةةه ال

ن اصية.

* هاا اإلصحا يل ص بروية يالقة المسيح بونيسته .فنجد فيه المسيح م تماً بونيسته ،يرسل ل ا رياة

وصيادين ليجم أوالده في بوة انيسته ،وأن أوالده ميروفين بالواحد ( .)0:0لكنه يوجه الديوة للجمي ويرسل
ل م رياة ليجابون م  ،والموضوع متروك لإلختيار الحر لكل نسان هل يقبل أن يستمر داخل الشبوة (الكنيسة)

أو ي رب .يلى ال دام أن ييملوا ويريوا الريية ،والمسيح ييو خدامه .والناضجين في اإليمان ال يمون أن

يتراوا الكنيسة .ويلى ال منا أن يب م قانون التيامل م المسيح ويتل ص في المة الحب ف و يحبنا ويريانا

ويالمة محبته ريايتنا .ويلينا أن نحبه ويالمة محبتنا أن نبا أنبسنا في خدمته واما المحبة با النبو تماماً
وأن نقبل من يده ال ما يسمح به ،ف و و ن سمح بالدليب ،لن يسمح بأي ضرر وذل ألنه يحبنا .هو صان

خيرات وال ييرف أن ييمل ر .وقد ال نب م أفكار هللا لكن يلينا بويمان أن ن ق أن ال ما يسمح به هو طريقنا

للسماء ،فو تياق قلب المسيح أن يجابنا فنكون ميه في السماء ولألبد (يو .)11:01وهاا ما ل ده بولو

الرسو حينما قا "كل األ ياء تيمل مياً لل ير للاين يحبون هللا" (رو .)11:1وهاه الوليمة التي صني ا السيد
لتالمياه هي رمز للوليمة السماصية (يشاء يرس ال روف) (ر  .)4:04ونرى في اإلصحا أن رط ال دمة هو
محبة هللا .ونرى في هاا اإلصحا أي اً أن المسيح ييالق ال اط .اما يمل م بطرس لكنه ال يرف ه ذا

أخطأ.

تعليق على أصحاح  21من إنجيل يوحنا

ِ
يك (خر)26:11
أََنا َّ
الر ُّب َشاف َ
رأينا هنا السيد المسيح يشبى محبة بطرس ،فالسيد المسيح أتى اطبيب ليشبى طبييتنا الساقطة فيوون لنا نديب

الم َّيد لنا ،والحياة األبدية .وهو يشبى اإليمان والرجاء والمحبةة وموضةوع هةاا اإلصةحا
فى المجد السماصى ُ
المحبة.

ةباء

ودليل باء المحبة اما رأينا:
 )0رياية أوالد هللا.
 )1قبو الدليب.

 )0يدم مقارنة مايسمح به هللا لى م اآلخر.

وهناق عدة أسئلة :

 )0يقةةو السةةيد المسةةيح لبطةةرس أتحبنــى ...إذا ِإ ْنقبــل الصــليب ...ألــم يكــن أســهل أن يقــول الســيد إن كن ـ نقــد
أدرك ـ أننــى أحبــك ...إذا إنقبــل الصــليب .وهةةاا مةةا ةةرحه السةةيد المسةةيح بنبسةةه (م ـ  ،)1،14 :2فةةاألب ال
يشة أبةداً فةى أن يطايةا أبيةه
ُييطى حيَّة إلبنه ن سأله أن ُييطيه سموة .فاإلبن الاى ُيدرك محبة أبيه له ال ُ
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لةةه هةةى للباصةةدة .فحتةةى ن سةةمح هللا (األب الحقيقةةى السةةماوى) بتجربةةة ُمالمةةة ،ف ةةى للباصةةدة .أى للحيةةاة ،أى
تكون وسيلة للحياة األبدية اما تحيا السموة وسع البحر

ارة لحياة المةامن ،أو الحيةاة التةى سةتكون للمةامن

الواقة تحةةت تجربةةة حتةةى و ن اانةةت مرضةاً مميتةاً ،فةةالبحر ُيشةةير للمةةوت بالنسةةبة لإلنسةةان اليةةادى .ولكةةن مةةن
الةةاى يوتشةةف محبةةة هللا لةةه؟ هةةو مةةن لةةه األيةةين المبتوحةةة م ةةل بةةولو الرسةةو الةةاى قةةا "ألن محبةةة المسةةيح

تحدرنا" (1كو .)01::واأليةين المبتوحةة هةى لمةن يوةون نقةى القلةب (مةت .)1:0:ونقةاوة القلةب هةى بحبةظ
الوصةايا .وحبةةظ الوصةةايا هةةاه هةةو لمةن ُيحةب المسةةيح (يةةو .)10:01ذاً مةةن ُيحةب المسةةيح هةةو الةةاى يوتشةةف
محبة المسيح له .وهاا مةا اةان يينيةه القةديو يوحنةا حةين قةا "نحةن نحبةه ألنةه هةو أحبنةا أوالً" (0يةو.)04:1

سيحب المسيح.
فمن كتشف محبة المسيح ُ
 )2لماذا الصليب؟

ما هو الصليب ؟ بالنسبة لى هو ال ال

 .ولكن ما هو الدليب بالنسبة للمسيح ؟

الصليب بالنسبة للمسيح = هو حب يصل لسفك آخر نقطة فـى دمـه لـيخلص أحبـاءه الةاين يحةب م ويقبلونةه .

والتلماة للمسيح هى أن نتشبه به فى محبته هاه.
ةى أن
ويالم ةةة المحب ةةة ه ةةى قب ةةو الد ةةليب .فلم ةةاذا ؟ أال ُيمو ةةن أن أح ةةب المس ةةيح دون أن ُييطين ةةى ص ةةليب يل ة َّ
أحتمله؟
للحب:
كما رأينا أن هناك درجتين ُ

)0األلابى.

)1البيلو.

واألغابى :هى الدرجة اليالية ،درجة با الاات دون طلب ُمقابل اما أحبنا هللا وفدانا دون أن ُنيطيه يعاً.
الفيلو :هى المحبة فى ُمقابل محبة اآلخرين.

وحينما ياتب السيد الرب بطرس هنا ُلييالق هاه النقطة ،سأله فى المرة ال ال ة ُمست دماً البيةل فيلةو بيةد أن سةأله
مرتين ُمست دماً البيل ألابى ألن بطرس سبق وقا لةه "إنى أضـا نفسـى عنـك" (يةو ،)01:00وقةو بطةرس هنةا
هةةو مينةةى األلةةابى ( أن ي ة نبسةةه يةةن المسةةيح ) ولكةةن بطةةرس اةةان لةةم يدةةل ل ةةاه الدرجةةة ،بةةل لةةم يدةةل فةةى

الحةب واليطايةا ولةم ُييةع المسةيح
نكاره للسيد المسةيح لدرجةة البيلةو .ف ةو يةا مة المسةيح وأخةا منةه الك يةر مةن ُ
ةيعاً بةةل أنكةره .لةةال سةةأله السةيد المسةةيح ثال ةةة أتحبنةى مسةةت دماً البيةةل فيلةو ،لةةال حةةزن بطةرس .والسةةيد المسةةيح

يريةةد لنةةا الحيةةاة األبديةةة وفةةى أيلةةى درجةةة .وهةةاه تكةةون لنةةا لةةو تشةةب نا بةةاهلل .فةةاهلل حيةةاة "أنةةا هةةو القيامةةة والحيةةاة"

(يةةو ،)1::00وأي ةاً "هللا محبةةة" (0يةةو .)01:1فمةةن لةةه نبةةو محبةةة المسةةيح أى المحبةةة التةةى تبةةا نبسة ا حقيقةةة
سةةتكون لةةه حيةةاة أبديةةة .والدةةليب هةةو أسةةمى درجةةات بةةا الةةاات ،ومةةن يقبةةل المةةوت يمةةن ُيحبةةه ف ةةاه هةةى درجةةة
األلابى التى يريدها المسيح لنا لن من الحياة األبدية  .وهاا ما فيله المسيح يلى الدليب ف و با نبسه ينا..
واما فيل المسيح فيل الش داء فتكللوا ألن محبت م صارت محبة باذلة ،ذ قبلوا سب دمةاص م ألجةل المسةيح الةاى

الحب .لال ت
أحبوه .وهاه هى أيلى درجات ُ

الكنيسة الش داء فى أيلى الدرجات السماصية .
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ولنالحظ أن اليوو هو أن يطلب اإلنسان ما لنبسه ويطلب ايف ُيرضى

واته ،وال يبحث يما يطلبه هللا .وهاا

مةةا ُيسةةمى األنةةا .ينحدةةر اإلنسةةان فةةى مةةا يريةةد ال فيمةةا ُيرضةةى هللا .وهةةاا مةةا ُيسةةمى ال طيةةة .وامةةا تقةةود األلةةابى
اإلنسان ليحيا حياة أبدية ،تقود األنا وال طية اإلنسان للموت ولنرى المقارنة:

مقارنة بين األغابى واألنـــــــــــا
األنا

المحبة(األلابى)

واته

اإلنسان يبحث ين ما ُيرضى هللا
يبا نبسه فى سبيل من ُيحب

يبحث يما ُيرضى

يبا ال لا إلرضاء نبسه

(حب ُمنطلق نحو اآلخر)
ُ
يتشبه بالمسيح الاى أخلى ذاته ألجلنا

(حب أنانى للاات)
ُ
يتشبه بالشيطان الاى بحث ين مجده تارااُ هللا فةى

هاا يسل فى طريق هللا وتكون له حياة

هاا يسل فى طريةق المةوت ذ ينحدةر حةو نبسةه

تحد هلل

ورلباتة ة ة ةةه فينبدة ة ة ةةل ية ة ة ةةن الحية ة ة ةةاة  ،أى هللا وهة ة ة ةةاا

اإلنبدا يينى الموت .

لال قا السيد المسةيح "مةن ال يحمةل صةليبه ويةأتى و ارصةى فةال يقةدر أن يوةون لةى تلميةااُ" (لةو .)11:01والمينةى
هةو حتةةى أن نكةةون يلةى ةةول المسةةيح فةةى محبتةه الباذلةةة لكةةى يوةةون لنةا حيةةاة أبديةةة ميةةه .فكلمةة تلميةةا تينةةى مةةن
يييش م المسيح اليةوم الةه وليسةت بمينةى طالةب اليلةم ،التلميةا ييةيش مة ميلمةه يتشةرب ويةتيلم حياتةه .واانةت

مشولة بطرس رفض الدليب من أو يوم (مت ،)11:01والمسيح يشبى محبة بطرس ليدةل للمحبةة التةى يلةى
ول محبة المسيح أى يلى درجة األلابى .وحةين قبةل بطةرس أن ييةود لةى رومةا ليدةلب  ،بةل قةل فةى اللحمةة

التةةى سةةتدار في ةةا بطةةرس ياصةةدا لةةى رومةةا  ،وقةةد قبةةل أن يدةةلب  ،هنةةا وصةةل بطةةرس أليلةةى درجةةات المحبةةة ،
ووصةةل أليلةةى درجةةات المجةةد ذ ةةابه المسةةيح فةةى محبتةةه  .هنةةا فةةر بةه المسةةيح ذ وصةةل تلميةةاه لةةى درجةةة بةةا

ذاته

األلابى.

 )0هل يجب على كل إنسان أن ُيصلب حتى تكون له حياة أبدية؟
فنحن رأينا يوحنا هنا أنه لم ُيدلب .والسبب أن محبة يوحنا اانت ال تحتاج لشباء .هو الوحيد الةاى تبة المسةيح
قطياً ال.

للدليب وقبل الوض فى الزيت الم.لى وقبل النبى ،ف ةو وصةل لدرجةة األلةابى .والسةيد المسةيح مة بطةرس ،بةل
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الحةب أى أيلةى درجةة مةن درجةات المجةد .والسةيد رأى
م ال نسان ُيريد أن يدةل بةه أليلةى درجةة مةن درجةات ُ
بطةةرس أن لةةه اإلموانيةةة ليدةةل ل ةةاه الدرجةةة فكةةان يشةةبيه اطبيةةب مةةاهر ُيريةةد لمري ةةه أيلةةى درجةةة مةةن درجةةات

الشباء ،أو مدرس يطلب لتلمياه أيلى الدرجات .أما يوحنا فكان فى أيلى درجة دون حاجة ألن ُيدلب.

السةةيد المسةةيح اةةان يشةةبى األنةةا ينةةد بطةةرس  ،الواضةةحة فةةى رف ةةه للدةةليب ،وطلةةب منةةه أن ال ُيقةةارن نبسةةه م ة
يوحنا ،فبطرس لير يوحنا .والمسيح يريد أن يقو لبطرس "يا بطرس أنا أحب تماما م ل يوحنا وأريدك ميه فى
نبو الدرجة لكن طريق وصول ل اه الدرجة ي تلف ين طريقةه" والمسةيح الةاى هةو الطريةق ييةرف ايةف يدةل

بول منا للسةماء ،بةل لةى أيلةى درجةة ،فةنجم يمتةاز يةن نجةم فةى المجةد (0كةو )10:0:والمسةيح يريةدنا فةى أيلةى
درجة بحسب ستيداد ال منا للتجاوب م الدواء .واما ذارنةا سةابقا  ،اانةت فرحةة المسةيح حينمةا سةتدار بطةرس
ياصدا لى روما ليدلب  ،ألنه وصل لةى نبةو درجةة يوحنةا  .ومةن هنةا نب ةم أن سةاا بطةرس للسةيد يةن طريقةة

مةةوت يوحنةةا  ،اانةةت بةةال مينةةى  .فالمسةةيح يحةةب اإلثنةةين بةةنبو الدرجةةة  ،ويريةةد لإلثنةةين نبةةو درجةةة المجةةد فةةى
السماء  ،لكن لكل واحد طريق لير اآلخر .

الحب للمسيح فهو الذى نقال:
بولس لم تكن له مشكلة فى ُ
* "محبة المسيح تحدرنا" (1كو )01::ف و كتشف محبة المسيح.
* "من يبدلنا ين محبة المسيح .أ دة( "...رو .)0:،01: 1هو أحب المسيح حتى الموت .

إذا لماذا تألم بولس الرسول ؟

كان لبولو الرسو مشولة أخرى هى األنا ولكن بدورة م تلبة .بطةرس اانةت األنةا ينةده هةى نقةص فةى المحبةة

أو أنه ُيحب نبسه أك ر مةن محبةة المسةيح (لةو )11:01وال ُيريةد بةا ذاتةه ،والمسةيح ُيريةده أن يدةل ل ةاه الدرجةة
اليالية.

الم قةةف بالبلسةةبة اليونانيةةة وحافم ةاً للنةةاموس يشة ُةير أنةةه بةةار بةةال خطيةةة
أمةةا األنةةا ينةةد بةةولو فكانةةت ُم تلبةةة ،ف ةةو ُ
(فةةى )1:0يةةتكلم ل.ةةات أك ةةر مةةن الجمية (0كةةو .)01:01الكةةل يحبونةةه حبةاً يجيبةاً .ظةةن الةةبيض أنةةه لةةه (أع01

 ،)01-00:ة ةةبى أم ة ةراب وأقة ةةام مة ةةوتى ورأى السة ةةماء ،بة ةةل رأى المسة ةةيح وهة ةةو فة ةةى طريقة ةةه لدمشة ةةق ،ومة ةةن ا ة ةرة

اإلس ةةتيالنات ،وح ةةين ي ةةرى أن ةةه َب َّش ة َةر أوروب ةةا ال ةةا  ،وه ةةو في ةةال تي ةةب ف ةةى ا ارزت ةةه أك ةةر م ةةن الجمية ة  ،وبطبيي ةةة
ديته خاف هللا يليه أن يمن أنه وراء ال هاا ف ربه بشواة فى الجسد ،لال قا

أنا تيبت أك ر من م جميياً ولكن ال أنا بل نيمة هللا التى ميى0( .كو.)00:0:
هاه هى األنا

هاه نتيجة اليالج

وبةةولو لةةم يدةةل لدرجةةة الكبريةةاء ،لكةةن هللا الةةاى يحبةةه اةةان يحميةةه بتجربةةة جسةةده (الدةةليب) حتةةى ال يدةةل ل ةةاه

الدرجة.

وطبياً ميروف أن هناك نويين من الدواء :

األولُ :ييطى لمن النوبة المرضية م ل التطييم ،وهاا ماحد

لبولو.
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أليوب ولزانى اورن وس.

الاانىُ :ييطى لشباء مرب ما ،وهاا ما حد
اليقدم ذباصح يةن نبسةه ،فةأوالده ربمةا ُي طعةوا،
المت مةُ .يقدم ذباصح ين أوالده و ُ
فأيوب اان ُمداباً بمرب األنا ُ
أما هو فال ُي ط( .أى )::0بل هللا اخطأ فى حقه وهو البار الاى ال ي ط .والحظ ما قاله أيوب :
اك َّالاي َي ِس َحُقني باِل َياصَبة َوُي ِك ُر ُج ُروحي بالَ َس َب سب (أى.)01:4
َ ذ َ
ِ ن ُا ِن ُت َاامالً َي ِستَ ِانُبني (أى.)11:4
َ كام ٌل أ ََنا (أى.)10:4
مل َم (أى.)0:01
َن تَ ِ
َح َس ٌن ي ِن َد َك أ ِ
 أَ
يب أ َِو أَتَ َكَّل ُم َفتُ َجاوُبني (أى.)10،11: 00
 الَ تََد ِ
ع َه ِي َبتَ َ تُ ِريُبني .ثُ َّم ِادعُ َفأ ََنا أُج ُ
ومينةى اةةل هةةاا أن أيةةوب يةت م هللا بأنةةه أخطةةأ وظلمةةه ،و ن دخةةل فةى محاكمةةة مة هللا دون أن يرهبةةه هللا بجبروتةةه
فسيم ر هلل براءته ،وأن هللا ظلمه ،ولقد ل ص ألي و خطأ األنا يند أيوب هواا:

ُقِل َت :أ ََنا أ ََبر م َن هللا (أى.)1، 0: 0:
الرَمةاد (أى .)1:11وهةاا
لال يالجه هللا بتجربة صيبة ولكن ةا نجحةت فةى ةباء أيةوب ،فقةا  :أ َِن َةد ُم فةي الت َةراب َو َّ
ال طأ نبيله جميياً ذا أتت يلينا تجربة فنقو لماذا يارب اأن هللا أخطأ ،أما نحن فةأبرار .بينمةا يوةون هللا يشةبينا
روحياً.

وهاا ما يمله بولو م ازنةى اورن ةوس ذ أسةلمه للشةيطان ُليجربةه بةأالم فةى جسةده فةت لص الةرو فةى يةوم الةرب

(0كو .)1::وارر بولو هاا المب وم فى (1كو.)01-01: 1

ولكن لنالحظ أن الدليب فى حالة بطةرس اةان ليرتبة بةه المسةيح لدرجةة األلةابى ،أمةا مة هةاا ال ازنةى فالدةليب

كان تط ي اًر من خطية الزنا .واما قلنا من قبل فنجم يمتاز ين نجم فى المجد ،و تان البةرق بةين بةولو وبطةرس
من ناحية وبين هاا الزانى التاصب ،الدليب م بولو وبطرس اان ليرفي ما أليلى درجة فى المجد أما فى حالة

هاا الزانى فالدليب اان لمجرد أن ت لص الرو فى يوم الرب.

هللا خلةةق ددم يلةةى صةةورته ،وهللا محبةةة .وبيةةد أن فقةةد اإلنسةةان صةةورة هللا ،نجةةد هللا ُييةةالق النةةاس ليسةةتييدوا هةةاه
ِ
يك" (خر.)11:0:
الدورة .لال قا الكتاب " :أََنا َّ
الر ُّب َشاف َ
*رأينا الدليب وسيلة للشباء ،لكن هو أي ةاً وسةيلة ب ةا ندةير ةرااء صةليب المسةيح ،ومةن يشةترك مة المسةيح

فى األلم يدير ريواً لةه فةى المجةد .لةال قةا بةولو الرسةو "النةه قةد ُوهةب لكةم ألجةل المسةيح ال أن تامنةوا بةه
فقع بل أي ا أن تتألموا ألجله" (فى .)14:0ولكن من ينمر لأللم ا بة ال ينمر لى المجد الةاى سةيناله بةل لةى
ص من يحبه.

ومن يحب حقيق ًة محبة يلى درجة األلابى هو الاى يستطي أن يب م لاة أن تتألم من أجل من تحبه .امةا تقةو
األم إلبن ا المريض "ياريتنى انت أنا" ،لال فاأللم ألجل المسيح هبة ف و ُييطينى فرصة اإل ةتراك فةى األلةم مة

من أحبه .ذاً من يدل لى هاه الدرجة هةو مةن تةم ةبا ه بالكامةل ووصةل لةى أيلةى درجةة وهةى األلةابى .لةال
ت

الكنيسة الش داء فى أيلى درجة ف م وصلوا لى هاه الدرجة.
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كلمة نهائية عن شفاء اإليمان والرجاء:
 )0كلمةةا زادت المحبةةة للمسةةيح يةةزداد اإليمةةان بمةةن يرفت ةه فأحببتةةه ،فاإليمةةان هةةو ال قةةة بمةةا ُيرجةةى (يةةب.)0:00
ولكن حتى يزداد يماننا يلينا أن نشور هللا يلى ال حا حتى لو ب.ير ف م (كو .)1:1والمنطةق فةى هةاا مةا
قالةةه السةةيد المسةةيح لبطرس":لسةةت تيلةةم أنةةت االن مةةا أنةةا أصةةن ولكنة سةةتب م فيمةةا بيةةد" (يةةو .)1:00والسةةيد

المسيح يييننا لو يترفنا بيدم اإليمان أمامه طالبين أن ُييطيه لنا .فالسيد حين قام بشباء بن قاصد المعة سأله
 :أتامن ،وحين قا "أ من يا سيد لكن أين يدم يمانى" بى له بنه وبالتالى بى له يمانه ال ييف.

 )1والما زادت المحبة زاد الرجاء .وهةاا مةا قالةه بةولو الرسةو "فالرجةاء ال ي ةزى ألن محبةة هللا قةد نسةوبت فةى

الميطى لنا" ( رو.):::
قلوبنا بالرو القدس ُ
ملحوظةُ :يرجى مراجية ُمقدمة رسالة يوحنا األولى تحت ينوان أهمية المحبة يند القديو يوحنا الحبيب .وتبسير
(رو ):- 0: :وذل إلستكما فكرة الموضوع وتوضيح ا.
خطوات الشفاء

"قةةا الةةرب لبطةةرس حيـــث أذهـــب ال تقـــدر اآلن أن تتبعنـــى ...فـــرد بطـــرس لمـــاذا ...إنـــى أضـــا نفســـى عنـــك"
(يةةو .)01:00وهةةاا يينةةى يةةدم تدةةديق الةةرب وهةةاا نا ةة .يةةن يةةدم ال قةةة فيةةه .ويةةدم ال قةةة نا ةة .يةةن نقةةص فةةى
المحبة لال اان الرب يحاو

باء بطرس من نقص المحبة .والةرب ال يةرلم أحةداً يلةى أن يحبةه ،لكنةه يسةت دم

أسةةلوب المناقشةةة والح ةوار "هلةةم نتحةةاجق يقةةو الةةرب" (أ  )01:0ويقةةو رميةةاء النبةةى "أقنيتنةةى يةةا رب فوقتنيةةت"

( ر .)1:11ولكى ييمل هاا السيد المسيح تب م بطرس خطوات للشباء-:
 )0الرب ي بةر بطةرس بالمسةتقبل

"لةن يدةيح الةدي حتةى تنكرنةى" (يةو )01:00فيةزداد يمةان بطةرس بةه حةين

يتحقق هاا "حتى متى اان تامنون" (يو.)14:01

 )1الةةرب يسةةمح لبطةةرس بةةأن ي ةةيف أمةةام جاريةةة

ليوتشةةف ضةةيبه وتةةزداد ثقتةةه بالمسةةيح الةةاى ييةةرف اةةل ةة.

حتى المستقبل .وداصماً بدايةة الشةباء بةأن يةدرك المةريض مرضةه فيسةيى للشةباء .بةل أن المسةيح بةدأ فةى ةباء
بطرس حةين قةا لةه أنةه سةينكره ،ذ ب ةاا أيلةن المسةيح أنةه هةو الةاى سيسةمح للجاريةة أن تسةأله .ف ةو ضةابع
الكل واان يمون للسيد أن يبيد ينه هاه الجارية.

 )0بيد القيامة يم ر الرب لبطرس م التالميا لييرف من هو الرب.
 )1يقابل التالميا فى الجليل لتدحيح مباهيم م ينه.

وييد طيام للتالميا ،ف و مددر ال خير مادى ،وهاا درس لبطرس لشةباء المحبةة
 ):يم ر فى صحا (ُ )10
التى يلى مستوع البيلو التى هى حب لمن ييطى حباً فى المقابل.

 )1يةةدخل الةةرب فةةى ح ةوار م ة بطةةرس يةةن المحب ةةة "أتحبنةةى ...أتحبنةةى "...ليشةةبى المحبةةة التةةى يلةةى مس ةةتوى
األلابى فيرف مستوى محبته .فالرب ال يست دم اإلجبار لنحبه بل اإلقناع بالحوار.
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يقن بطرس بطريق الشباء وهو قبو الدليب ويدم مقارنة نبسه باآلخرين (يوحنا).
لماذا نقول أن المحبة تحتاج إلى شفاء؟

راج تبسير (يو )4:0:لترى أن المحبة هى رط الوحدة م المسيح

ذاً بدون محبة فال تحاد م المسيح الاى هو القيامة والحياة (يو )1::00وبالتالى فسنستمر فى حالة الموت.

لال فمن محبة المسيح لنا أنه يشبى محبتنا ،بةل يرفي ةا أليلةى درجةة وهةى درجةة األلةابى

المحبةة الباذلةة ...

حتى نتحد بالمسيح تحاداً اامالً ،واأننا ناوب فيه (محبة تاوب فى محبة) ،وهاا تبسير ما قالته يروس النشةيد:

" جيلنى ا اتم يلى قلب " (راج تبسير أصحا نش.)1
ونعود لاالثية بولس الرسول:

واما أن المسيح الطبيب الشافى هتم بشباء المحبة ف و يشبى أي اً اإليمان والرجاء.

شفاء اإليمان( :نقراءات القطمارس  ....األسبوع األول من الخمسين)

نرى فى قراءات القطمارس خال األسبوع األو بيض الوساصل التى يتبي ا هللا لشباء يماننا  ،فلكل واحد له
طريقة لير اآلخر  ،وهللا يست دم الوسيلة التى تناسب ال واحد .والمسيح يريد أن يشبى ال واحد يريد أن يب أر .
ولنتتب قراءات األسبوع األو  ،قراءات باء اإليمان-:

إنجيل أحد القيامة (أول أيام األسبوع األول) مريم غير الدارسة للعهد القديم = ولكن ا تُحب المسيح .فمحبة
مريم اانت لش ص المسيح اونسان ،ليو اوله يمون االتكا الكامل يليه  .وهاا ما يسمى محبة لير ناضجة ،
م ل محبة الشاب ال.ني (مر  )01هو يحب هللا لكنه يتكل يلى أمواله .

 )0نجد المسيح يشبى يمان ا وبالتدريق حين َّو َت فى قيامته :ف ى تحبه اونسان .لكن فى نمرها أنه ليو
القيامة والحياة نبس ا وأنه قادر أن يحيي من يشاء .
أ) فبى (مت )11هى رأته ولمست قدميه .ثم ذ َّوك ا التالميا فى القيامة َّوت ..

ب) حين يادت لم تراه ،بل لم ترى يعاً.
ت) ثم رأت المالك.

) ويبدو أن المالك حين رأى المسيح سجد فولتبتت له ولكن ا لم تيرفه.

ج) المسيح ُي اطب ا بوسم ا :مريم فتيرفه (هى ل.ة الحب).
) حاولت أن تمس قدميه فلم يسمح ل ا.

ال حظ أن ا سبق ولمسته (مت )11ولم يسمح ل ا أن تتالمو ميه ذ َّوت .المسيح هنا:

 )+رف يمان ا بالتدريق حتى يرفته.

 )++ثم يريد المسيح رف درجت ا أليلى درجة.

لماذا؟
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المسيح يريد رف درجة يمان ا لدرجة نازفة الدم التى لمسته بويمان فحدلت يلى الشباء ذ خرجت قوة

منه .وهاا ما يريده المسيح أن يرف درجة يماننا فنيرف أنه ي وه الاى له قوة ولنى وقدرة بال ن اية.

والمسيح يريد أن نأخا منه مانريد .وهاا مينى أن نطلب بوسمه أى قدراته التى ال ن اية ل ا .وهاا مينى

اللمسة ،هى اللمسة بويمان التى نحدل ب ا يلى ما نريد .وهاا ما يريده لنا المسيح.

( )1إنجيل يوم اإلثنين من األسبوع األول) تلميذى عمواس

دارسى الناموس ،نجد المسيح يحاورهم

حتى يقني م من الكتاب الاى ييرفونه ( ر .)1:11ومن يداوم يلى درس الكتاب ييطيه الرو القدس أن
يب م من هو المسيح فينمو يمانه .

( )0إنجيل يوم الاالثاء من األسبوع األول) تبكي التالميذ على عدم إيمانهم
ك ي اًر وم هاا ما زالوا يشوون .والتبويت هو يمل الرو القدس اآلن .

( )1إنجيل يوم األربعاء من األسبوع األول) .تطهير الهيكل

ف م قد تيلموا من المسيح

وهو الاى يط ر القلب ،فال وسيلة أن نب م

ال لو اان القلب طاه اًر ،فأنقياء القلب يياينون هللا .وقد يوون التط ير بسوط التجارب  .وهللا له وساصله

 ،والبداية بالتبويت ثم بميونة الرو ثم يسمح ببيض التجارب .

( ):إنجيل يوم الخميس من األسبوع األول) المسيح يقيم إبن أرملة نايين = فنيرف ماهى حقيقة المسيح؟
هو ي وه الاى له سلطان أن يقيم من األموات .

( )1إنجيل يوم الجمعة من األسبوع األول) يرون المسيح فى الجليل

ميناه التأمل وال دوء م المسيح

فى الدالة ودراسة الكتاب المقدس ،والرو القدس يأخا من المسيح وييلمنا (يو )11:01وهاا مينى أننا

نراه فى الجليل ،أى نتيرف يلى حقيقته .فنحن حقيقة ال نحتاج لميجزات اوقمة أموات لنامن  ،فالي ود
أروا الميجزات التى صني ا الرب وصلبوه  .ما نحتاجه حقيقة سماع صوت الرو القدس المقن فى

الم دع .

( )1إنجيل يوم السب من األسبوع األول) التجلى

ماهى حقيقة المسيح؟ نرى فى التجلى سلطان المسيح أن

يأتى بموسى و يليا ميه وهاا يينى أنه هو ي وه  .وهاا ما يبيله الرو القدس (0كو. )01 – 4 : 1
هاا هو اإليمان الاى يرضى هللا .فبدون يمان ال يمون رضا ه (يب ،)1:00وهاا هو اإليمان الاى به ت رج
منه قوة تيطينا حياة أبدية .هاا هو باء اإليمان.
شفاء الرجاء:

بطرس أنكر وقا المات ال يدح أن تقا  ....لكن نرى المالك بيد قيامة الرب يقو للمريمات ذهبن وقلن

لتالمياه ولبطرس  ..ف اه رسالة من الرب لبطرس يلى فم المالك حتى ال ييأس بطرس  ،بل ييلم أنه مقبو
ع لنمى فالسيد يييده لدرجة الرياية الرسولية .
وله رسالة خاصة  ،ثم فى دخر لقاء يقو له ر َ
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ويوبةى التأمةل فةى موانيةة المسةيح الةاى جيةل مةن مةريم التةى اةان ب ةا سةبية ةياطين اةارزة بالقيامةة  ...ولمةن ؟

لتالميا المسيح.

وب ةةاا فبشةةباء اإليمةةان والرجةةاء والمحبةةة تيةةود لنةةا الحيةةاة التةةى فقةةدناها ونحيةةا مةةدة وجودنةةا يلةةى األرب يلةةى هةةاا

الرجاء أن لنا حياة أبدية ومجد وفر أبديين.

عصا هرون والمنارة الذهبية

عصا هرون

اإليجاز فى يدا هرون ليو أن ا أثمرت فقع ،بل هى بيد أن اانت ميتة دبت في ا الحيةاة وظ ةرت اةل م ارحةل
اإلثمار في ا (زهور وبرايم وثمار اللوز] ) .وفى الطبيية فالبرق بين ال مرحلة وأخرى فى اإلثمار فترة تزيد يلى

الش رين.

والمينى-:

هللا أيطى حياة لكل مراحل اإلثمار (من بداية اإلزهار حتى الن وج).

المنارة الذهبية

ل ةةا نبةةو ةةول يدةةا هةةرون (األزهةةار والب ةرايم وال مةةار اللةةوز] ) .والمنةةارة بالزيةةت الةةاى فةةى داخل ةةا تشةةير للةةرو
القدس ويمله فينا ،وأنه ييطينا ستنارة فنيرف المسيح ونحبه ،وي بتنا فى المسيح فنمتل .حياة فاهلل محبة والمسيح

قا أنا القيامة والحق والحياة .والرو القدس يتيامل م جمي درجةات الن ةق فتكةون للكةل ثمةار ،وبحسةب درجةة
التجةةاوب م ة الةةرو القةةدس ن مةةر اةةل واحةةد وهةةاا يوةةون بةةدرجات (ثالثةةون وسةةتون وماصةةة) لكةةن المسةةيح يحيةةا فةةى
الجمي ويشبى الجمي ليدل بوةل واحةد أليلةى الةدرجات وهةاا فيلةه مة بطةرس وبةولو هنةا ويبيلةه مة اةل واحةد

منا.

والمعنى-:
المسيح حى فى انيسته وييطى ال واحد حياة ف و موجود بحسب ويده فى الكنيسة ييطى حياة ويشبى ال واحد
لتزداد محبته فيزداد فرحه وتيلو درجته فى السماء ،والما زدادت محبة المسيح فينا تزداد ثمارنا وفرحنةا .اةل مةن

ييود اليه يشبيه م ما يمل  ،حتى لو انكره اما اياد بطرس لدرجة الرياية .

والمسيح يرانا فى وسع أحزان اليالم  ،ويحو أحزاننا فرحا ال ينزيه أحد منا (يو )11 : 01والرب أرسل لنا

الرو القدس ومن ثماره فينا محبة – فر  ...الخ  .واانت هاه رادته منا البدء حينما خلق ددم فى جنة َي ِد ِن
(ي ِد ِن يبرية وتينى فر ) .
َ
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عودة للجدول

(إنجيل يوحنا)(تسلسل األحداث في أنجيل يوحنا)
تسلسل األحداث فى انجيل القديس يوحنا

كل انجيلى ييرب حياة المسيح لييلن لنا ر ية خاصة يريد أن يم رها فى حياة المسيح .ويوحنا ل ص مةا يريةده

فى هاه االية ( ...... ) 00 : 11

"وأما هذه فقد كتب لتؤمنوا أن يسوع هو المسيح ابن هللا ولكى تكون لكم إذا آمنتم حيوة بإسمه "

ويسوع = الم لص  ...فماذا تينى المةة ال ةال
ك نة أو مل ... .وهاا ال ال

؟  .والمسـيح = تينةى الممسةو بةالرو القةدس ليوةون رصةيو

له روط هى االيمان = إذا آمنتم  .وماذا سيحدل يليه المامن ؟ حياة.

فما هى صبات هاه الحياة ......؟ هاه األسعلة هى محور اإلنجيل .

بإسمه = اإلسم هو تيبير ين قدرات الش ص وقوته  .فقوة فداء المسيح أيطتنا هاه الحياة.

ولنرى تسلسل الفكر فى االحداث.
االصحاح االول

المسيح هو ابن هللا  ،كلمة هللا  ،الذى تجسد  )0ليتمم البداء  )1لييلن لنا اآلب " هللا لةم يةره أحةد قةع  .االبةن

الوحيد الاى هو فى ح ن أبيه هو َخَّبر (دية  . )01ولقد أرسل هللا يوحنا لييمد المسةيح فيتأسةو سةر الميموديةة
الاى به نموت ونقوم م المسيح خليقة جديدة فبه اان ال ة ، .ال ليقةة االولةى وال ليقةة الجديةدة (ديةة ، )0
يتمم ا فينا الرو القدس الاى حل يلى المسيح ليسون فينا بيد ذل وي بتنا فى المسيح الةاى هةو الطريةق (: 01

 ، ) 1وهاا هو ما قدده يوحنا الميمدان بقوله "هو الاى ييمد بالرو القدس" (. )00
االصحاح الاانى

المسيح يح ةر عـرس نقانـا الجليـل ويحةو مةاء التط يةر الةى خمةر

وال مةر يشةير للبةر فةى الكتةاب المقةدس .

والمينى ان المسيح حاضر فى انيسته لييطى البر لكل من يجاهد أن يط ر نبسه .

المسيح يط ةر ال يوةل بالسـوط
ببيض التجارب

مةن ي مةل تط يةر نبسةه ( والكنيسةة هةى هيوةل جسةد المسةيح ) يسةايده المسةيح

السوط ليترك خطيته فيط ره دم المسيح فيبر .

ذاً أول معنى للخالص حياة جديدة كلها فرح حتى لو تألمنا يسي اًر  .وهاه هى مواصبات الحياة الجديدة-:
 )1ال ا فر داخلةى حتةى مة وجةود أالم خارجيةة  ،فحيةاة بةدون فةر ليسةت حيةاة  .ومب ةوم الندةرة
 )0نقية

فى المسيحية أن البر الاى ييطيه المسيح لنا ي.لب األالم (. )11 : 01

 )0أبدية .

االصحاح الاالث
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داع للتجسةد  .ولكةن يةأتى
هل محاوالتى انا وج ادى واألالم وحدها تط ر ؟! لةو اةان هةاا صةحيحا مةا اةان هنةاك س

هاا االصحا لنرى أنه ال بد من الوالدة ال انية أى الميمودية المبنية يلى الدليب (دية . )01
هنا نرى المعنى الاانى للخالص وهو الوالدة الاانية التى بها نصير خليقة جديدة .
االصحاح الرابا

هنا نرى المعنى الاالث للخالص

تتحو السامرية الزانية إلى كارزة

 .ولكن للحدو يلى الحياة الجديدة يجب أن يامن الش ص

وهاا تطبيق راص لمينةى ال ليقةة الجديةدة

( ديات . ) :0 – 11

االصحاح الخامس

المعنى الرابا للخالص هنا هو ..الشفاء  ،ونرى المسيح هنا يتقدم من نبسةه ليشةبى هةاا المةريض دون ان يسةأله
أحد  .ألةم يتجسةد المسةيح دون أن يسةأله أحةد  .هةو يريةد ويشةتاق ل ةال

اإلنسةان ولكةن هةاا ال ةال

هةو لمـن

يريد ان يب أر ( . )1ونب م من باقى االصحا أن المسيح هنا يحقق رادة اآلب  ،وهاا مينى ما قيةل سةابقا "االبةن
خبر" (. )01 : 0
الوحيد الاى هو فى ح ن أبيه هو َّ

ونةةرى أن الشةةباء لمةةن يةةامن فقةةع  ،ولكةةن نةةرى أن الي ةةود الةةاين ال يريةةدون أن يامنةوا أخةةاوا فةةى مقاومةةة المسةةيح.
ف االء ليو ل م خال

 .فمن يسم للمسيح هو من يتوب ين أيماله وبالتالى سيحيا أبديا .

وهنا نرى الهوت المسيح بوضةو تةام ف ةو ابةن هللا  )0 ......هةو ييمةل نبةو أيمةا اآلب (.)04

)1

اآلب يحب االبن وهاه يبارة تشير للوحدة بين اآلب واالبن ( ، )11ف ما واحد بالمحبة فالمحبة هةى طبييةة هللا ،
فةةاهلل محبةةة .

(. )11

 )0االبةةن ألنةةه ابةةن هللا فلةةه السةةلطان أن يحيةةى مةةن يشةةاء(. )10
 ):االبن له اإلكرام ااآلب (. )10

 )1االبةةن هةةو الةةديان

االصحاح السادس

هنا نرى المسيح المشب لمن يامن به ويريد أن يت.ير ،وهةو يشةب جسةديا ونبسةيا وروحيةا .وييطةى الحيةاة األبديةة
بأن ييطينا جسده مأكال حقيقيا .

ونرى هنا التناقض بين رادة هللا وموقف الناس من هللا  .فاهلل يريد لالنسان الحياة  ،والمسيح أتةى لتكةون لنةا حيةاة

وليوةةون لنةةا أف ةةل (  . ) 01 : 01أمةةا مةةن لةةه مدةةالح دنيويةةة تتيةةارب مة رادة المسةةيح ف ةةو يةرفض المسةةيح .

فنرى هنا رجوع الناس ين المسيح ( ،)11وي وذا يسةلمه ( . )10وهةاه الدةورة تتكةرر فةى االصةحاحات التاليةة ،
صور متيددة لمن تنبتح يينيه فيامن ومن تمل يينه م.لقة فيياند وال يامن .
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االصحاح السابا

امتةةدادا لمةةا سةةبق نةةرى الي ةةود يريةةدون قتةةل المسةةيح  .بةةل خوتةةه يريةةدون نبةةو الشةة ، .ف ةةم يح ونةةه أن يدةةيد الةةى

أور ةةليم ف ةةم ييلمةةون بنيةةة الي ةةود لقتلةةه  .والسةةبب هةةو الحسةةد امةةا ف م ةةم بةةيالطو (مةةر  )01 : 0:فالبريسةةيون
والكتبة والك نة ور ساء الك نة (هاالء أسماهم يوحنا الي ود)  .أمةا خوتةه فينطبةق يلةي م قةو المسةيح "لةيو لنبةى

ك ارمةةة فةةى وطنةةه" (يةةو  . )11 : 1فوخوتةةه أخةةات م ال.يةرة مةةن ة رته  ،والي ةةود خةةافوا يلةةى مواسةةب م الماديةةة ألن

المسةةيح جتةةاب النةةاس حولةةه  .وهنةةا نةةرى التنةةاقض مةرة أخةةرى بةةين موقةةف هةاالء الةةاين يريةةدون قتةةل المسةةيح وبةةين
مب وم ييد المما  ،الاى يشير ل.ربتنا فى هاا اليالم و لى الحياة األبدية التى فى السماء بيد نت ةاء أيةام لربتنةا

فى هاا اليالم  .ف االء الراف ين للمسيح بسبب أهداف م المادية ظنوا أن ةم سيييشةون لألبةد هنةا يلةى هةاه االرب

 .ولنرى الحوار بين هاالء الي ود وبين المسيح  ،ولنب م أن من له أهداف أخرى دنيوية لير حياة الط ارة وال.ربة
ين اليالم وأن تكون يينه م بتة يلى موطنه فى السماء  ،م ل هاا يرفض المسيح ويةدخل فةى مجةادالت ال يريةد

من وراص ا سوى أن يبرر رف ه للمسيح  .م ل هاا تيمةى يينيةه فةال ييةرف المسةيح وال يةراه  .أمةا الةاين لةيو ل ةم
أهةةداف ماديةةة

ه ةاالء م ةةل ال ةةدام الةةاين أرسةةل م البريسةةيون ور سةةاء الك نةةة ليمسةةووا المسةةيح (ه ةاالء هةةم جنةةود

تابيين لر ساء الك نة)  ،هاالء أيجبةوا بالمسةيح ورف ةوا لقةاء القةبض يليةه ( . )11- 1: ، 01بةل نيقوديمةوس

نجةةد أنةةه وهةةو مةةن الر سةةاء ( السةةن دريم ) بةةدأ يمانةةه بالمسةةيح ينمةةو .أى أن يينةةه بةةدأت تنبةةتح وييةةرف مةةن هةةو

المسيح  .ورأينا أن ايمان نيقوديموس قد ن ق أخي ار بيد صلب المسةيح (  . ) 04 : 04ونةرى المسةيح الميلةم ال
ييأس من تيليم هاالء الي ود ف و"قدبة مرضوضة ال يقدةف" (مةت  . )11 : 01وهةاا الحةوار متةد لالصةحا

ال امن  .لكن لنةرى أن كـالم المسـيح هةو سةال ذو حةدين (يةب  )01 : 1ف ةو إمـا للحيـاة  ،فكةالم المسةيح رو

وحياة ( )10 : 01واالم المسيح ينقى ( )0 : 0:لمن يسم ويطي  ،وهاا تكون له حياة أبدية (  ) 11 : 1أما
من يياند ويقاوم فكلمة المسيح تدين (.)11: 01

االصحاح الاامن

هنا نرى معنى جديد للخالص  ،فنرى أن المسيح أتى لي.بر ال طايا م ما اانت ال طية ،هنةا يغفر للزانية يلةى
رط أن الييود اإلنسان لل طية ( )00فدم المسيح يط ر من ال خطية (0يو  . )01 – 1 : 0والسيد له المجد

ي ة

ةةرطا م مةةا لل.ب ةران  ،هةةو أن نتبيةةه ونتةةرك طريةةق الملمةةة ( ، )01ب ةةاا نسةةتبيد مةةن موانيةةات الةةدم ال.ةةافر

المط ر  .ومن يدر يلى خطاياه ف و لن يتب المسيح الى السةماء ( . )10والشةرط اآلخةر هةو اإليمةان (، )11

وحةةين ن ة المقدةةود ب ةةاه الشةةروط نب ةةم أن االيمةةان لةةيو هةةو اإليمةةان النمةةرى بةةالبم  ،بةةل هةةو أن نتبة المسةةيح
ونسةةير فةةى النةةور راف ةةين طريةةق الملمةةة  .ومةةن يحبةةظ اةةالم السةةيد فلةةه حيةةاة أبديةةة ( ، ):0وه ةاالء هةةم أوالد هللا

الاين يرفوا المسيح وتبيوه ( . )11أما الاين يسيرون فى الملمة ياملين

وات م ف م أوالد ابليو.

ونرى هنا معنى جديد للخالص وهو الحرية فلقد حررنا المسيح من اليبودية للشيطان ولل طية.
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االصحاح التاسا

من رف ةوا المسةيح ورأينةاهم فيمةا سةبق  ،هةاالء أيمةت ييةون م خطايةاهم و ة وات م  ،فدةاروا ال ييرفةون مةن هةو
المسيح فرف وه بل أرادوا قتله  .والقديو يوحنا ي

فى هاا االصحا صورة م ادة  ،المسيح ياهب من نبسه

ليبتح أيين مولود أيمى  .ف و ل اا أتى  ،لي برنا ين اآلب و رادتةه مةن نحونةا فةى ال ةال

 ،ويم ةر لنةا طريةق

النور والحياة لنتبيه  .فنحن ولدنا بالطبيية مةن أبوينةا يميانةا ال نةرى طريةق السةماء  ،وأتةى المسةيح ليبةتح ييوننةا
بالميموديةة (اإللتسةا فةى براةة سةلوام)  .ف ةاا المولةود أيمةى سةتنار ودمةن بالمسةيح ذ يرفةه ف لةص  .هنةا نةةرى

معنــى جديــد للخــالص

العــين المفتوحــة التةةى تيةةرف المسةةيح وتتبيةةه فةةى النةةور  .ويوحنةةا هنةةا ييةةرب الموقةةف

الم اد للي ود اليميان بقلوب م  ،ف االء الاين أرادوا قتل المسيح هةا هةم يريةدون قتةل مةن تبيةوا المسةيح  .وهةاا مةا

قالةةه المسةةيح سةةابقا (  . ) 1 : 1ثةةم اةةرره بةةأك ر تبدةةيل فةةى( .)1- 0: 01ولكةةن هةةل يتةةرك المسةةيح مةةن يتبيةةه
ويت لةةى ينةةه ؟! أبةةدا  ،فحينمةةا طةةرد الي ةةود الرجةةل الةةاى اةةان أيمةةى وجــده المســيح ف ةةو ال اريةةى الدةةالح الةةاى ال
يترك خرافه  .وهاا هو موضوع االصحا القادم .
االصحاح العاشر

هنا نرى معنى الخالص بوضـوح فالمسةيح هةو ال اريةي الدةالح الةاى يبةا نبسةه يةن خ ارفةه ( )00لكةى تكةون ل ةا

حياة وليوون ل ا أف ل ( )01وي

نبسه ين ال راف ( )0:وهاا بورادته وسلطانه أى ليو مجب ار يلى هاا بةل

حبةا فةى خ ارفةةه ( . )01وسةيوون هةةاا بةأن يقــدم نفســه ذبيحـة يةةن خ ارفةه ()01

وهةةاا مينةى نقدســه اآلب .وهةةو

سيقدم نبسه ذبيحة بسلطانه "لى سلطان ان أضي ا" ( )01وهاا مينى "ألجل ةم اقةدس انةا ذاتةى" (يةو ) 04 : 01

 .لكنه سيقوم ()01

لى سلطان أن دخاها أي ةا

ويعطينـا بقيامتـه حيـاة أبديـة ( .)11والشةرط نةراه موةر ار

خال اإلنجيل اله أال وهو اإليمان (. )01
االصحاح الحادى عشر
هنا يورد القةديو يوحنةا ميجةزة قامةة ليةازر اةويالن يةن ألوهيتةه ف ةو لةه سةلطان أن يقةيم ميةت لةه أربيةة أيةام فةى

القبةةر وقةةد أنةةتن  .وأي ةةا هةةاه الميج ةزة هةةى يةةالن يةةن رادة هللا فةةى أن نحيةةا  ،وأن الحيةةاة األبديةةة التةةى نحدةةل
يلي ا هى فى المسيح ف و القيامة والحياة ( . )1:وهنا نةرى معنـى واضـح للخـالص وهةو أن المسةيح أتةى ليقيمنةا
من موت ال طية اآلن .ويقيمنا لحياة أبدية .فنحن نموت بالجسد وتنتن أجسادنا ولكن سةيأتى المسةيح ليقيمنةا لةى

حياة أبدية .ونرى هنا التناقض بين موقبين لمن أروا الميجزة ....

 )0فمن ل م اليين المبتوحة (ليو ل م رادة خاطعة و وات مادية) هاالء دمنوا .
 )1أمةةا االخةرين فةةوزداد حقةةدهم يلةةى المسةةيح وبةةدأوا فةةى تةةدبير مةاامرة لقتلةةه .بةةل وصةةل يمةةى قلةةوب م
أن ةم تشةاوروا لقتةل ليةازر أي ةا ،وهةاا هةو قمةة يمةى القلةب  ،ذ أن مةن أقةام ليةازر مةرة أمةا هةو

قادر أن يقيمه مرة أخرى !!
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االصحاح الاانى عشر
هنةةاك ت ةةاد واضةةح بةةين موقةةف الي ةةود الةةاين أرادوا قتةةل المسةةيح ليمةةى قلةةوب م  ،وبةةين مةةن يينةةه مبتوحةةة ويةةرف
المسةةيح فأحبةةه وبةةا مةةن أجلةةه اةةل مةةا هةةو لةةا س (م ةريم)  .ونةةرى أي ةةا ييةةون مبتوحةةة تسةةتقبل المسةةيح المتواض ة
ستقبا الملوك ين حب ( . )00واليوو نرى اراهية الي ود اليميان ( . )04ثةم نةرى أن المسةيح لةم يةأت للي ةود

فقةةع بةةل هةةو قةةد فةةر باليونةةانيين ( )11الةةاين أت ةوا اليةةه ف ةةو يريةةد أن الجمي ة ي لدةةون (0تةةى  . )1 : 1ثةةم تأمةةل

المسةةيح فةةى الة من الةةاى سةةيدفيه ألجةةل ذلة وحزنةةه الشةةديد يلةةى مةةن يةرفض ( ، )11ويت ةةح حةةزن المسةةيح يلةةى
هالك الراف ين مما قاله يوحنا ( . ) 10 – 01ثم ينبه المسيح الكل بتحاير أخير (. ) :1 – 11
االصحاح الاالث عشر

هنا نرى معنى جديـد للخـالص  ،فالمسةيح ي.سةل أرجةل تالميةاه اسةتيدادا لياسةو مبا ةرة سةر االف ارسةتيا  .وهةاا

ميناه أن المسيح ينقي م قبل أن يناول م جسده  ،ثم يترك هاا اليمةل لتالميةاه وخلبةاص م ( )01فةى سةري اإلعتـراف

(يةةو  )10 ، 11 : 11واإلفخارســتيا (لةةو  . )04 : 11ومةةن هةةاه الليلةةة التةةى أسةةو السةةيد في ةةا سةةر اإلف ارسةةتيا
(ليلة خميو الي د) بدأت أحدا

الدليب  ،ونرى خيانة ي وذا (. )11

إصحاحات البارانقليط (  - 74 : 17نهاية االصحاح ) 12
السةةيد المسةةيح وهةةو هنةةا يبدةةله يةةن الدةةليب سةةايات قليلةةة  ،وقةةد قتةةرب مةةن نت ةةاء تنبيةةا م متةةه بجسةةده يلةةى

االرب والتةةى مةةن أجل ةةا قةةد تجسةةد  ،ييلةةن لتالميةةاه وللكنيسةةة ال ةةا ان الــروح القــدس ســيكمل العمــل وهةةو سةةيبقى

مينا فى الكنيسة وفي ال ميمد مدهون بالميرون لن اية الزمان  .أما المسيح االبن سينطلق للسماء لةيجلو يةن

يمين اآلب أى ليتمجد بناسةوته ( ): : 01ولييةد لنةا موةان أى ُيةدخل الجسةد االنسةانى لةى السةماء  ،وفةى الزمةان
المحدد نتبيه ( ، )0 : 01وهاا مةا قالةه لتالميةاه ( )00 : 00أن ةم سةوف يتبيونةه أمةا الي ةود فلةن يسةتطييوا ذلة
ليدم يمان م بل لدلب م للمسيح ولينادهم (يو . )10 : 1

وعمل الروح القدس معنا هو  )1 -:الميزى ( )01 : 01وهاا مينى المة الباراقليع

 )2ماكث مينا ويوون فينا (. )01 : 01

 )7ييلمنا ال  .وياارنا بول ما قاله المسيح ()0 . )11 : 01

هةةو ي بتنةةا فةةى الكرمةةة (المسةةيح) فنكةةون ألدةةانا فةةى هةةاه الكرمةةة

(أي ةةاء جسةةد المسةةيح) ()1 . ):- 0 : 0:

هةةو يش ة د للمسةةيح ( )11 : 0:وييطينةةا نحةةن أي ةةا أن نش ة د للمسةةيح ( . )11 : 0:فلةةيو أحةةد يقةةدر أن يقةةو

المسةةيح رب ال بةةالرو القةةدس ( 0كةةو. )0 : 01
. )1

 )6هةةو يبوةةت يلةةى خطيةةة ويلةةى بةةر ويلةةى دينونةةة (: 01

 )2ير ةةدنا لةةى جمي ة الحةةق (. )00 : 01

 )1هةةو ييطينةةا ر يةةة صةةحيحة يمةةن هةةو المسةةيح ،

وييطينةةا أن نيرفةةه ونمجةةده ونحبةةه ذ نةةدرك مةةن هةةو ومقةةدار محبتةةه لنةةا وبالةةه ألجلنةةا  ،والةةرو القةةدس ب ةةاا يمجةةد

المسيح (.)01 – 00 : 01

 )1بل الرو القدس ييطينا أن نيرف أمور دتية (. )00 : 01
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األناجيل – أنجيل يوحنا(تسلسل األحداث في أنجيل يوحنا)

 )14ب ةةاا فــالروح القــدس ييلةةن لنةةا المسةةيح حتةةى نيرفةةه  ،وحينمةةا نيرفةةه نحبةةه (ف ةةو فةةى محبتةةه ولطبةةه وحةةالوة
يشةرته  ،هةةو ة ص نقة فةةى محبتةةه  ،هةةو ة ص ُي َّحة ِب)  ،وهةةاا مينةةى أن الةةرو القةةدس يسةةوب محبةةة هللا فةةى
قلوبنا (رو  . ): : :ف و ال يسوب محبة هللا ينوة بل بميرفة حقيقية لش ص المسيح (فطريقة الرو القدس هةى
اإلقناع والتيليم وراج ر  . )1 : 11وحينما نيرف المسيح و نحبه  ،نحيا أبدياً فمحبة المسيح تينى االتحاد به

(رج ة تبسةةير يةةو  )4: 0:وهوةةاا ميرفةةة المسةةيح تينةةى االتحةةاد بةةه ( ارج ة تبسةةير مةةت  )11 : 00والمسةةيح هةةو
ا
الحياة (يو  . )1: : 00فمن يتحد بالمسيح يتحد بالحياة فيحيا أبةديا  ،وهةاا مينةى قةو السةيد المسةيح "وهةاه هةى

الحيةوة األبديةةة أن ييرفةةوك أنةةت اإللةةه الحقيقةةى ويسةةوع المسةةيح الةةاى أرسةلته" (يةةو  )0 : 01وهةةاا مينةةى أن الــروح

القدس هو الروح المحيى ألنه هو الاى ي بتنا فى المسيح الاى هو الحياة .

ثم تأتى أحداث الصلب والقيامة فى بقية االصحاحات
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