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 (3األناجيل ) جذول - (3األناجيل )

 رقم اإلصذاح رقم اإلصذاح رقم اإلصذاح رقم اإلصذاح رقم اإلصذاح رقم اإلصذاح رقم اإلصذاح

التسلسل في  4يودنا  11لوقا  11لوقا  3لوقا  8مرقس  1مرقس 
 5يودنا  18لوقا  11لوقا  4لوقا  9مرقس  2مرقس  يوحنا

  6يودنا  19لوقا  12لوقا  5لوقا  11مرقس  3مرقس 

التسلسل في  4مرقس 

 مرقس

  1ا يودن التسلسل في لوقا 13لوقا  6لوقا 

  8يودنا  1يودنا  14لوقا  1لوقا  5مرقس 

  9يودنا  2يودنا  15لوقا  8لوقا  1لوقا  6مرقس 

  11يودنا  3يودنا  16لوقا  9لوقا  2لوقا  1مرقس 

 

 (3األناجيل ) - الثالثالكتاب  عة فيبتواجد آيات األناجيل األر 
 

 يوحناتابع  لوقاتابع  لوقاتابع  لوقا تابع مرقس المكان

الكتــاب الــثا
لث
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 عودة لمجدول )إنجيل مرقس()اإلصحاح األول(

 اإلصحاح األول
 

 في كتاب الميبلد  (ٖٔ-ٔ:ٔاآليات )مر
 (ٕ٘-ٗ:ٖٔفي كتاب إنجيل متى )مت  -(:ٕٓ-ٔ:ٗٔاآليات )مر

 
 (ٖٚ-ٗ:ٖٔ( + )لوٕٛ-ٔ:ٕٔاآليات )مر
َفُبِيُتوا ِمْن ٕٕاُحوَم، َوِلْمَوْقِت َدَخَل اْلَمْجَمَع ِفي السَّْبِت َوَصاَر ُيَعمُّْم. ُثمَّ َدَخُموا َكْفَرنَ ٕٔ" -(:ٕٛ-ٔ:ٕٔاآليات )مر

َوَكاَن ِفي َمْجَمِعِيْم َرُجٌل ِبِو ُروٌح َنِجٌس، َفَصَرَخ َٖٕتْعِميِمِو أَلنَُّو َكاَن ُيَعمُّْمُيْم َكَمْن َلُو ُسْمَطاٌن َوَلْيَس َكاْلَكَتَبِة. 
؟ َأَتْيَت ِلُتْيِمَكَنا! َأَنا َأْعِرُفك ! َما َلَنا َوَلكَ آهِ »َقاِئبًل: ٕٗ َفاْنَتَيَرُه َيُسوُع ٕ٘« َمْن َأْنَت: ُقدُّوُس اهلِل! َيا َيُسوُع النَّاِصِريُّ

وُح النَِّجُس َوَصاَح ِبَصْوٍت َعِظيٍم َوَخَرَج ِمْنُو. ٕٙ« اْخَرْس! َواْخُرْج ِمْنُو!»َقاِئبًل:  َفَتَحيَُّروا ُكمُُّيْم، َحتَّى َٕٚفَصَرَعُو الرُّ
َما ىَذا؟ َما ُىَو ىَذا التَّْعِميُم اْلَجِديُد؟ أَلنَُّو ِبُسْمَطاٍن َيْأُمُر َحتَّى اأَلْرَواَح النَِّجَسَة »َسَأَل َبْعُضُيْم َبْعًضا َقاِئِميَن:

 " ِة ِباْلَجِميِل.َفَخَرَج َخَبُرُه ِلْمَوْقِت ِفي ُكلّْ اْلُكوَرِة اْلُمِحيطَ ٕٛ« َفُتِطيُعُو!

 
َفُبِيُتوا َٕٖواْنَحَدَر ِإَلى َكْفِرَناُحوَم، َمِديَنٍة ِمَن اْلَجِميِل، َوَكاَن ُيَعمُّْمُيْم ِفي السُُّبوِت. ٖٔ" -(:ٖٚ-ٗ:ٖٔاآليات )لو

ْيَطاٍن َنِجٍس، َفَصَرَخ ِبَصْوٍت َعِظيٍم َوَكاَن ِفي اْلَمْجَمِع َرُجٌل ِبِو ُروُح شَ ِٖٖمْن َتْعِميِمِو، أَلنَّ َكبَلَمُو َكاَن ِبُسْمَطاٍن. 
؟ َأَتْيَت ِلُتْيِمَكَنا! َأَنا َأْعِرُفَك َمْن َأْنَت: ُقدُّوُس اهلِل!»ِقاِئبًل:ٖٗ َفاْنَتَيَرُه َيُسوُع ٖ٘«. آِه! َما َلَنا َوَلَك َيا َيُسوُع النَّاِصِريُّ

َفَوَقَعْت َدْىَشٌة َعَمى َٖٙطاُن ِفي اْلَوْسِط َوَخَرَج ِمْنُو َوَلْم َيُضرَُّه َشْيًئا. َفَصَرَعُو الشَّيْ «. اْخَرْس! َواْخُرْج ِمْنُو!»َقاِئبًل:
َما ىِذِه اْلَكِمَمُة؟ أَلنَُّو ِبُسْمَطاٍن َوُقوٍَّة َيْأُمُر اأَلْرَواَح النَِّجَسَة »اْلَجِميِع، َوَكاُنوا ُيَخاِطُبوَن َبْعُضُيْم َبْعًضا َقاِئِميَن:

 " َوَخَرَج ِصيٌت َعْنُو ِإَلى ُكلّْ َمْوِضٍع ِفي اْلُكوَرِة اْلُمِحيَطِة.ٖٚ «.َفَتْخُرُج!

 إنحدر. كفر النياح أك الراحة كجغرافيان فيي أكطى مف الناصرة لذلؾ يقكؿ = كفرناحوم
يكـ الراحة فالقديس مرقس بدأ معجزات السيد المسيح بيذه المعجزة، كىك يكتب لؤلمـ ليعمف ليـ أف = السبتفى 

يـ بؿ السيد المسيح أتى ليعطي الراحة لممتعبيف إذ يحررىـ مف األركاح النجسة التي سيطرت عمييـ زمانان كأتعبت
ركاح كالقكل الخفية . كمرقس ىنا يبرز ماـ األأكلكف ال حكؿ ليـ كال قكة قكياء عسكريا أاستعبدتيـ. الركماف كانكا 

كمن لو ـ ممككـ بقكتو العسكرية. أالمسيح  ، بالخضكعجدر أييما أف المسيح عمييا. ككأف مرقس يقكؿ سمطا
كاف الكتبة يقكلكف، النامكس يقكؿ.. أك المعمـ فبلف يقكؿ، أما السيد المسيح فكاف = سمطان وليس كالكتبة
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يقكؿ.. أما أنا فأقكؿ كذا ككذا.. كالكتبة كانت كمماتيـ جكفاء ببل قكة، أٌما المسيح فكمماتو كميا قكة كجذابة 
 لمنفس.

الشياطيف عرفت المسيح كلكف ليس كمعرفة المبلئكة كالقديسيف = آه ما لنا ولك يا يسوع الناصري.. أنا أعرفك
(. أٌما الشياطيف فتعرفو ديانان ليا يأتي لييمكيا، 1ُّٕالذيف يجدكف في معرفتو فرحان كحياة كشركة أبدية )يك

ا ىؤالء الشياطيف فمممكئيف كراىية كحقد. ىـ يعرفكف كترتعب منو. مف يفرح بالمسيح ىك مف إمتؤل قمبو محبة، أمٌ 
( كىـ يحاكلكف إبعاد البشر عف اهلل. كاهلل ال 1ُِٗاهلل لكنيا معرفة ببل حب كال رجاء، يؤمنكف كيقشعركف )يع

يقبؿ شيادة ىؤالء، فيـ إذا شيدكا يككف ىذا بنية خبيثة، فمثبلن ىـ أقنعكا الفريسييف أف السيد يخرج الشياطيف 
سطة بعمزبكؿ، كربما يريدكف بشيادتيـ إثبات ىذه العبلقة. الميـ أف المسيح في غنى عف شيادة األشرار عنو. بكا

كالسيد المسيح كاف ال يريد في البداية اإلعبلف عف أنو المسيا المنتظر حتى ال تحدث ثكرة سياسية إذ يظف 
ف. فشيادتيـ لو ىي نكع مف الخداع. فيـ الشعب أنو جاء ليحررىـ مف الركماف. كالمسيح رفض شيادة الشياطي

 يريدكف إثبات أف ليـ عبلقة بالمسيح، كاليكـ يشيدكف لو كغدان يياجمكنو فيضممكف السامعيف.
كالحظ أف الشيطاف لـ يحتمؿ كجكد المسيح الذم كاف يعمـ بسمطاف فبدأ ييتاج. كلكف الشيطاف ميما كانت قكتو 

لمجد. كالحظ أنيـ عرفكا كثيران عف المسيح، لكف الشياطيف لـ يدرككا أنو فيك ببل حكؿ كال قكة أماـ سمطاف رب ا
اهلل المتجسد، كلكف الشيطاف فزع منو كما تفزع الظممة مف النكر. كالحظ أف السيد المسيح قبؿ أف يخرج 

ىذا الشياطيف مف الناس سبؽ كىـز الشياطيف في البرية. فيك إف لـ يكف قد ىزمو، ما كاف يقدر أف يككف لو 
 السمطاف. فيك ىزمو لحسابنا ليحررنا مف سمطانو.

أف المسيح ليس كمف ليـ مكىبة إخراج الشياطيف  الكممة = يقصدكف بقكليـ َما ىِذِه اْلَكِمَمُة؟ أَلنَُّو ِبُسْمَطانٍ 
بالصبلة كالتضرعات، لكف ىـ كجدكا المسيح بكممة كاحدة يأمر الشيطاف فيخرج فكران. كبلـ المسيح ككصاياه 
يصاحبو قكة لمتنفيذ. قكة شعر بيا كؿ مف كاف يسمع المسيح، كقكة لـ يتمكف الشيطاف أف يصمد أماميا فأطاع 

 كخرج فكرا.
ختبر محبتو. كعرفو بعد سقكطو كأدرؾ عدلو. كىك  أنا أعرفك = الشيطاف يعرؼ اهلل جيدان، عرفو كىك مبلؾ كا 

أدرؾ أف ىذه القكة قد إختبرىا كعرفيا مف قبؿ، كأنيا فى  يعرؼ قكة اهلل كسمطانو. كحيف رأل قكة المسيح كسمطانو
 اهلل فقط، فبدأ يشؾ أف المسيح ىك اهلل.

 
 (ٚٔ-ٛ:ٗٔ(   في كتاب إنجيل متى )متٖٗ-ٔ:ٜٕاآليات )مر
 (ٗٗ-ٗ:ٕٗ( + )لوٜٖ-ٔ:ٖ٘اآليات )مر
ْبِح َباِكرًا ِجدِّا َقاَم َوَخَرَج َوَمَضى ٖ٘" -(:ٜٖ-ٔ:ٖ٘اآليات )مر ِإَلى َمْوِضٍع َخبَلٍء، َوَكاَن ُيَصمّْي ُىَناَك، َوِفي الصُّ

ِلَنْذَىْب ِإَلى اْلُقَرى »َفَقاَل َلُيْم: ٖٛ«. ِإنَّ اْلَجِميَع َيْطُمُبوَنكَ »َوَلمَّا َوَجُدوُه َقاُلوا َلُو: َٖٚفَتِبَعُو ِسْمَعاُن َوالَِّذيَن َمَعُو. ٖٙ
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 َفَكاَن َيْكِرُز ِفي َمَجاِمِعِيْم ِفي ُكلّْ اْلَجِميِل َوُيْخِرُج الشََّياِطيَن.ٜٖ«. ِليَذا َخَرْجتُ  اْلُمَجاِوَرِة أَلْكِرَز ُىَناَك َأْيًضا، أَلنّْي
" 
 

َوَلمَّا َصاَر النََّياُر َخَرَج َوَذَىَب ِإَلى َمْوِضٍع َخبَلٍء، َوَكاَن اْلُجُموُع ُيَفتُّْشوَن َعَمْيِو. ٕٗ" -(:ٗٗ-ٗ:ٕٗاآليات )لو
ِإنَُّو َيْنَبِغي ِلي َأْن ُأَبشَّْر اْلُمُدَن اأُلَخَر َأْيًضا ِبَمَمُكوِت اهلِل، »َفَقاَل َلُيْم:َٖٗوَأْمَسُكوُه ِلَئبلَّ َيْذَىَب َعْنُيْم.  َفَجاُءوا ِإَلْيوِ 

 " َفَكاَن َيْكِرُز ِفي َمَجاِمِع اْلَجِميِل.ٗٗ«. أَلنّْي ِليَذا َقْد ُأْرِسْمتُ 
ف كاف المسيح يصمي ىي عبلقة النكر بالشمس= وكان يصمي ، ىي صمة اإلبف بأبيو، ىي المحبة المتبادلة، كا 

فكـ ككـ إحتياجنا نحف لمصبلة. فبدكف الصبلة أم الصمة باهلل فبل سمطاف لنا عمى إبميس. كال حماية مف اهلل لنا 
ـى بأف الجمكع تطمبو ذىب ليكرز كيخرج شياطيف، فيك لـ ي ًم أتي لراحتو بؿ بدكف عبلقتنا باهلل. كالحظ أنو إذ عى

ينبغي لي أن كالمسيح لـ يكتفي بمدينة كاحدة بؿ ىك يريد أف يذىب لمجميع=  .ألني ليذا خرجتليريح الناس= 
فيك يريد أف الجميع يخمصكف. فنحف نرل أف سكاف كفر ناحـك حاكلكا أف يمسككه كيحتفظكا . أبشر المدن األخر

 يحرر الكؿ مف سمطاف إبميس.بو لكنو في محبة شرح ليـ أنو أتى لمكؿ. يريد أف 
(.ٗ-ٛ:ٔ(  في كتاب إنجيل متى )مت٘ٗ-ٔ:ٓٗاآليات )مر



 (اإلصذاح الثاني) (قامرقس واألحداث الموازية في إنجيل لو إنجيل تفسير )(  3تفسير األناجيل )
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 عودة لمجدول (ثاني)إنجيل مرقس()اإلصحاح ال

 

 اإلصحاح الثاني
 

 (ٛ-ٜ:ٔفي كتاب إنجيل متى )مت  (ٕٔ-ٕ:ٔاآليات )مر
 (ٖٔ-ٜ:ٜفي كتاب إنجيل متى )مت  (ٚٔ-ٕ:ٖٔاآليات )مر
 (ٚٔ-ٜ:ٗٔفي كتاب إنجيل متى )مت  (ٕٕ-ٕ:ٛٔاآليات )مر
 (ٛ-ٕٔ:ٔفي كتاب إنجيل متى )مت  (ٕٛ-ٕ:ٖٕاآليات )مر
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 عودة لمجدول (ثالث)إنجيل مرقس()اإلصحاح ال

 

 اإلصحاح الثالث
 

 (ٗٔ-ٕٔ:ٜفي كتاب إنجيل متى )مت  (ٙ-ٖ:ٔاآليات )مر

 
 (ٜٔ-ٙ:ٚٔ( + )لؤٕ-ٖ:ٚمراآليات )

َفاْنَصَرَف َيُسوُع َمَع َتبَلِميِذِه ِإَلى اْلَبْحِر، َوَتِبَعُو َجْمٌع َكِثيٌر ِمَن اْلَجِميِل َوِمَن اْلَيُيوِديَِّة ٚ" -(:ٕٔ-ٖ:ٚاآليات )مر
. َوالَِّذيَن َحْوَل ُصو ٛ َر َوَصْيَداَء، َجْمٌع َكِثيٌر، ِإْذ َسِمُعوا َكْم َصَنَع َأَتْوا َوِمْن ُأوُرَشِميَم َوِمْن َأُدوِميََّة َوِمْن َعْبِر اأُلْرُدنّْ

أَلنَُّو َكاَن َقْد َشَفى َكِثيِريَن، َحتَّى َٓٔفَقاَل ِلَتبَلِميِذِه َأْن ُتبَلِزَمُو َسِفيَنٌة َصِغيَرٌة ِلَسَبِب اْلَجْمِع، َكْي اَل َيْزَحُموُه، ِٜإَلْيِو. 
ِإنََّك َأْنَت اْبُن »َواأَلْرَواُح النَِّجَسُة ِحيَنَما َنَظَرْتُو َخرَّْت َلُو َوَصَرَخْت َقاِئَمًة:ٔٔلُّ َمْن ِفيِو َداٌء. َوَقَع َعَمْيِو ِلَيْمِمَسُو كُ 

 " َوَأْوَصاُىْم َكِثيرًا َأْن اَل ُيْظِيُروُه.ٕٔ«. اهلِل!
 

ُىَو َوَجْمٌع ِمْن َتبَلِميِذِه، َوُجْمُيوٌر َكِثيٌر ِمَن  َوَنَزَل َمَعُيْم َوَوَقَف ِفي َمْوِضٍع َسْيل،ٚٔ" -(:ٜٔ-ٙ:ٚٔاآليات )لو
ا ِمْن َأْمرَاِضِيْم، الشَّْعِب، ِمْن َجِميِع اْلَيُيوِديَِّة َوُأوُرَشِميَم َوَساِحِل ُصوَر َوَصْيَداَء، الَِّذيَن َجاُءوا ِلَيْسَمُعوُه َوُيْشَفوْ 

َوُكلُّ اْلَجْمِع َطَمُبوا َأْن َيْمِمُسوُه، أَلنَّ ُقوًَّة َكاَنْت َتْخُرُج ِمْنُو ٜٔاُنوا َيْبرَُأوَن. َواْلُمَعذَُّبوَن ِمْن َأْرَواٍح َنِجَسٍة. َوكَ ٛٔ
 " َوَتْشِفي اْلَجِميَع.

ستمر إفي اآليات السابقة رأينا أف الييكد تشاكركا عمى السيد لييمككه، أما ىك كعادتو ال يقاكـ الشر بالشر، بؿ 
ركيـ ال عف خكؼ، بؿ ألف ساعتو لـ تكف قد جاءت بعد، كىك يريد قبؿ أف يصمب أف يعمـ كيكرز كيشفي. ىك ت

ىذه = فإنصرف يسوع مع تبلميذه إلى البحريكمؿ تعميمو ككرازتو. كىنا تعميـ أف نيرب مف الشر بقدر اإلمكاف 
 عمى شاطئ البحيرة.( أف السيد قاؿ تعاليمو عند البحر، أم 1ُْمقدمة لما سيأتي في )

( نجد أف الفريسييف كالييركدسييف يتشاكركف عميو ليقتمكه. لذلؾ أتت 1ٔ  ّ= فى اآلية السابقة )مر فإنصرف
 .معنى إنسحب في حالة الخطرب في أصميا اليكناني ىنا كممة إنصرؼ

الكثيرة التي كاف يصنعيا تزاحـ الكثير حكلو فإضطركا أف تبلزمو سفينة، يككف السيد فييا  كبسبب المعجزات
كاف لممسيح أف يشفي المرضى باألمر، لكنو لمس المرضى، = طمبوا أن يممسوهالجمكع دكف أف يزحمكه. كيعمـ 

فنحف بشر ماديكف نحتاج أف نرل شيئان مممكسان )الماء في المعمكدية كالخبز كالخمر في اإلفخارستيا..( التبلمس 
أىـ مف الجسدم، بؿ أف المرض قد  مع المسيح يشفي الركح كالجسد إف كاف بإيماف. كطبعان الشفاء الركحي

  -: يككف كسيمة لمشفاء الركحي )بكلس كأيكب( كالحظ ىنا
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 تبعكا يسكع كانكا مف كؿ مكاف. [ أف الذيف ُ]
 األسمكب القكم الذم يقدـ بو مرقس المسيح لمركماف. [ِ]
 

 (ٗ-ٓٔ:ٔفي كتاب إنجيل متى )مت (ٜٔ-ٖ:ٖٔاآليات )مر
َوَلمَّا َسِمَع َأْقِرَباُؤُه َٕٔتَمَع َأْيًضا َجْمٌع َحتَّى َلْم َيْقِدُروا َواَل َعَمى َأْكِل ُخْبٍز. َفاجْ ٕٓ" -(:ٕٔ-ٖ:ٕٓاآليات )مر

 " «.ِإنَُّو ُمْخَتل!»َخَرُجوا ِلُيْمِسُكوُه، أَلنَُّيْم َقاُلوا:
قاربو يتيمكنو الحظ الجمع الذم إكتشؼ محبتو كقدرتو عمى الشفاء كتمذذكا بتعميمو، يجتمعكف حكلو. كلكف نجد أ

( ىؤالء ألغراضيـ ِِىي تعني اليكس الديني، كبعد ىذا يقكؿ عنو الكتبة أف معو بعمزبكؿ )آية= مختلبأنو 
الخاصة )الكبرياء كالحسد( لـ تنفتح عيكنيـ لمعرفتو مثؿ الشعب الذم لبساطة إيمانو إكتشفكه كأحبكه. ككثيران ما 

راض أخرل. كالحظ أف العبلقة الجسدية ال تعطي معرفة بالمسيح، تنغمؽ أعيننا عف رؤية يسكع ألف في القمب أغ
(. فاإليماف كعمؿ مشيئتو يعطي اإلنساف أف تنفتح عيناه 1ُِْٔ+ مت1ُٓٔككِ+ 1ٕٓفأقرباؤه رفضكه )يك

كيعرفو. كبالمعمكدية كالتكبة كالتناكؿ نثبت في ىذه المعرفة كىذه الرؤية. في ىذه اآليات نرل اهلل فاتحان أحضانو 
ليقبؿ الجميع في حب. كىناؾ مف يتيـ اهلل بأنو أخطأ ألف عيف ىذا اإلنساف ىي المغمقة، فأنقياء القمب فقط ىـ 

 الذيف يعاينكف اهلل كيعرفكنو.
 

 (ٖٚ-ٕٔ:ٕٕفي كتاب إنجيل متى )مت (ٖٓ-ٖ:ٕٕاآليات )مر
 

 (ٓ٘-ٕٔ:ٙٗفي كتاب إنجيل متى )مت (ٖ٘-ٖ:ٖٔاآليات )مر
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 عودة لمجدول (رابعل)إنجيل مرقس()اإلصحاح ا

 اإلصحاح الرابع
 (ٖٕ-ٛ،ٜ-ٖٔ:ٔ( في كتاب إنجيل متى )متٕٓ -ٖٔ،  ٜ-ٗ:ٔاآليات )مر

 
 (ٚٔ-ٖٔ:ٓٔفي كتاب إنجيل متى )مت (ٕٔ-ٗ:ٓٔاآليات )مر

 
 ( )مثل السراج(ٛٔ-ٛ:ٙٔ( + )لوٕ٘-ٗ:ٕٔاآليات )مر
َىْل ُيْؤَتى ِبِسرَاٍج ِلُيوَضَع َتْحَت اْلِمْكَياِل َأْو َتْحَت السَِّريِر؟ أََلْيَس »َقاَل َلُيْم:ُثمَّ ٕٔ" -(:ٕ٘-ٗ:ٕٔاآليات )مر

ِإْن َكاَن أَلَحٍد ُأُذَناِن ٖٕأَلنَُّو َلْيَس َشْيٌء َخِفيّّ اَل ُيْظَيُر، َواَل َصاَر َمْكُتوًما ِإالَّ ِلُيْعَمَن. ِٕٕلُيوَضَع َعَمى اْلَمَناَرِة؟ 
اْنُظُروا َما َتْسَمُعوَن! ِباْلَكْيِل الَِّذي ِبِو َتِكيُموَن ُيَكاُل َلُكْم َوُيزَاُد َلُكْم َأيَُّيا »َوَقاَل َلُيُم:ٕٗ« ْمِع، َفْمَيْسَمعْ ِلمسَّ 

 "«.أَلنَّ َمْن َلُو َسُيْعَطى، َوَأمَّا َمْن َلْيَس َلُو َفالَِّذي ِعْنَدُه َسُيْؤَخُذ ِمْنوُ ٕ٘السَّاِمُعوَن. 
 
َوَلْيَس َأَحٌد ُيوِقُد ِسرَاًجا َوُيَغطّْيِو ِبِإَناٍء َأْو َيَضُعُو َتْحَت َسِريٍر، َبْل َيَضُعُو َعَمى »ٙٔ" -(:ٛٔ-ٛ:ٙٔيات )لواآل

َفاْنُظُروا َكْيَف َتْسَمُعوَن، ٛٔأَلنَُّو َلْيَس َخِفيّّ اَل ُيْظَيُر، َواَل َمْكُتوٌم اَل ُيْعَمُم َوُيْعَمُن. َٚٔمَناَرٍة، ِلَيْنُظَر الدَّاِخُموَن النُّوَر. 
 "«.أَلنَّ َمْن َلُو َسُيْعَطى، َوَمْن َلْيَس َلُو َفالَِّذي َيُظنُُّو َلُو ُيْؤَخُذ ِمْنوُ 

مجد المسيح لف ييخفى، بؿ سييعرؼ في كؿ العالـ، كتعاليمو سيعرفيا = ىل يؤتى بسراج ليوضع تحت مكيال
نطبؽ تعاليمو ككصاياه فنككف نكران لمعالـ، نككف  عف طريقنا نحف إذطريؽ تبلميذه ك  الجميع كستعمف لمعالـ عف

نكران إذ يحيا المسيح فينا، كالمسيح ىك الذم سيظير فينا، نكران في أعمالنا كأحاديثنا. حقان المسيح يطمب أف تككف 
خصي لنا، بؿ حياتنا في الخفاء، أم كؿ صمكاتنا كأصكامنا في الخفاء، كلكف معنى ىذا أف ال نبحث عف مجد ش

نبحث عف مجد المسيح في أم عمؿ نقكـ بو، كمف يبحث عف مجد المسيح سيجعمو المسيح نكران لمعالـ ال يمكف 
ىك كممة اهلل )المسيح ىك كممة اهلل( كىك تعاليـ السيد المسيح التي عمينا أف ننشرىا كال  فالسراجأف يختفي. 

 نخفييا. 
لبذار كيسع كيمة قمح(. فما يخفي نكر المؤمف ىمكـ المكسب كالخسارة يستخدـ لمبيع كالشراء )لكيؿ ا= المكيال

(. 1ٕٔكىمكـ لقمة العيش، كالمقاييس البشرية التي تفقد اإلنساف إيمانو باهلل العامؿ فكؽ كؿ الحدكد البشرية )يك
المادية لمعالـ (. المكياؿ ىك اإلنشغاؿ بالعالـ كىك المقاييس 1ِّكالمكياؿ ىك حب الماؿ كنسياف حقكؽ اهلل )نش

 التي تخفي كممة اهلل. 
( "في الميؿ عمى فراشي طمبت 1ُّىك إشارة لمكسؿ كالنكـ كالتراخي، كىذا ال يميؽ بتبلميذ المسيح )نش= السرير

 . مف تحبو نفسي طمبتو فما كجدتو"
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سيككف نكران لمعالـ. كالحظ أف ىذا المثؿ يأتي كراء مثؿ الزارع، فمف يتقبؿ كممة اهلل في قمبو كيككف أرضان جيدة 
كيككف سراجان متقدان بزيت النعمة، أم مممكءان مف الركح القدس الذم يميب قمكب أكالد اهلل حبان كغيرة عمى مجد 

ىي إشارة  والمنارةاهلل. كما يطفئ ىذه النار ىك التراخي كالكسؿ أك اإلنشغاؿ عف اهلل بسبب ماديات ىذا العالـ. 
كنيسة. كالنكر الذم ىك المسيح، الذم كاف مكتكمان فينا حينئذ سيظير لمعالـ كمو لمشيادة لمحؽ كالخدمة، ىي ال

مف خبلؿ الشيادة لمحؽ كاألعماؿ الصالحة التي يراىا الناس فيمجدكا أبكنا السماكم. كؿ ىذا ليس مٌنا بؿ مف 
لسماكية المرتفعة عف المسيح الذم يحيا فينا، مجده ىك الذم سيظير. كالمنارة مرتفعة إشارة لحياة المؤمنيف ا

إذ أخفينا كممة اهلل بحياتنا األرضية = ليس شئ خفي ال ُيظيرممذات كشيكات ىذا العالـ. فيككنكا نكران لمعالـ. 
كخطايانا ستظير في حياة آخريف، لكف نككف قد خسرنا فرصة العمؿ في خدمة المسيح كىي أيضان ممككت 

بدأ الممككت كتعاليـ المسيح = وال صار مكتوماً العالـ كمو.  المسيح الذم بدأ كسط اإلثنى عشر ثـ إنتشر في
مكتكمة بؿ كشخص المسيح غير معركؼ مف ىك )حتى التبلميذ ما كانكا يعرفكف حقيقة المسيح(، كاف مخفيان 

 داخميتاف أذنافالممككت سيعمف كسيعرفو مف لو = إن كان ألحد أذنان..في البداية، ثـ عيًرؼ كؿ شئ بعد ذلؾ. 
  .، كاألذاف الداخمية يفتحيا الركح القدس لمف يريدكؿ العالـكليس 

، بؿ لو نية أف = أنظروا كيف تسمعونكفي لكقا يقكؿ  فمف يسمع كيريد أف يفيـ، كليس لو نية أف يعاند كيقاـك
 ينفذ مثؿ ىذا يككف لو أذناف لمسمع كسيسمع كيفيـ كيؤمف، أٌما مف يسمع كىك يريد أف يعاند كيقاكـ، أك يسمع

لو مف معرفة كحكمة عالمية سكؼ يؤخذ  أنو الذم يظنو أف دكف نية عمى التنفيذ فيك لف يسمع كلف يفيـ، بؿ
بحسب طريقتكـ في السماع، لك = بالكيل الذي بو تكيمون يكال لكم وُيزادمنو. كىنا يضيؼ معممنا مرقس= 

شيئان كستككنكف ببل بصيرة. أك لك كاف  بإستيتار أك بعناد كمقاكمة، حينئذ ستككنكف كمف ببل أذاف، كلف تفيمكا
ستنارة.  ىي الخداـ كىـ كؿ  والسرجىي الكنيسة  المنارةسماعكـ بقمكب بسيطة تريد أف تفيـ سأعطيكـ فيمان كا 

مف كاف أمينان سيزداد دائمان، ىذا لمخداـ في خدمتيـ كلمشعب في  =من لو سيعطىمؤمف ينفذ كصايا المسيح. 
أم تأممكا ىذه التعاليـ أكالن كتشبعكا بيا في نفكسكـ قبؿ أف تعممكىا = تسمعون أنظروا ماطريقة حياتيـ. 

 لآلخريف. نفذكا أنتـ أكالن ىذه التعاليـ ثـ عممكىا. 
مف ييمؿ في حياتو الركحية يزداد فقران، مف ىك ليس أمينان كيجحد = أما من ليس لو فالذي عنده سيؤخذ منو

خذ منيـ فراحت منيـ أكرشميـ كىيكميـ، كفقدكا حكمتيـ كفيميـ لمنامكس الرب مثؿ الييكد فالذم كاف عندىـ أ
فبعد أف كانكا يفيمكف النبكات كينتظركف المسيح، صاركا يجيمكف كؿ شئ. كفي حياتنا الركحية إف رفضنا عمؿ 

مف  اهلل فحتى ما نمناه بالطبيعة مف مكاىب سيؤخذ منا. لذلؾ نجد أف بعض البشر يسمككف كحيكانات، بؿ أقؿ
 . الحيكانات )فالشذكذ الجنسي غير معركؼ كسط معظـ الحيكانات(

)فحتى ما كاف عنده مف نكر  حقان.. نرل في ىذا المثؿ.. إٌما أف يصير المؤمف نكران ال ييخفى أك يصير ظممة
إسمو  . فاهلل أعطى لكؿ منا مكاىب ككزنات ال ليستمتع بيا في ممذاتو بؿ ليشيد بيا هلل كيمجدبسيط يسحب منو(

 حـر مف ىذه المكاىب.(. فإف لـ يصنع كيمجد إسـ اهلل فمف العدؿ أف يي 1َُْبطُ)
  (  نمو البذارٜٕ-ٗ:ٕٙاآليات )مر
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َوَيَناُم َوَيُقوُم ٕٚىَكَذا َمَمُكوُت اهلِل: َكَأنَّ ِإْنَساًنا ُيْمِقي اْلِبَذاَر َعَمى اأَلْرِض، »َوَقاَل:ٕٙ" -(:ٜٕ-ٗ:ٕٙاآليات )مر
أَلنَّ اأَلْرَض ِمْن َذاِتَيا تَْأِتي ِبَثَمٍر. َأوَّاًل َنَباتًا، ُثمَّ ُسْنُببًل، َٕٛيارًا، َواْلِبَذاُر َيْطُمُع َوَيْنُمو، َوُىَو اَل َيْعَمُم َكْيَف، َلْيبًل َونَ 

 "«.ْنَجَل أَلنَّ اْلَحَصاَد َقْد َحَضرَ َوَأمَّا َمَتى َأْدَرَك الثََّمُر، َفِمْمَوْقِت ُيْرِسُل اْلمِ ُٜٕثمَّ َقْمًحا َمآلَن ِفي السُّْنُبِل. 

 القديس مرقس ىك الكحيد الذم يذكر ىذا المثؿ "البذكر التي تنمك في السر" كىك مقابؿ لمثؿ الخميرة.
ربما إستصعب التبلميذ العمؿ، ككيؼ يقدمكف نكران لمعالـ، لذلؾ يؤكد ليـ السيد ىنا أف العمؿ الكرازم، كعمؿ 

تمر، لو فاعميتو في حياة اآلخريف. الكارز أك الخادـ يمقي الكممة في القمكب كاهلل الخدمة ىك عمؿ إليي مس
ينمييا كيؼ؟ ال نعرؼ. ىنا اإلنساف الذم يمقي البذار عمى األرض ىك الكارز أك الخادـ. )ىناؾ مف قاؿ أنو 

فالخادـ يمقي . (ىو ال يعممينام ويقوم ليبًل ونيارًا.. و المسيح.. كلكف ال يصح أف تقاؿ باقي الكممات عف المسيح 
البذار أم كممة اهلل، كاهلل في سرية لو عممو الخفي في القمكب التي يقيميا معو بطريقة ال يمكف لنا إدراكيا. 
كيفاجأ الخادـ بنمك الممككت. نحف نجيؿ طريقة نمك البذار، كلكننا نرل نتائجيا كربما بعد مدة. النمك ىك عمؿ 

عمؿ الخادـ. فالخادـ يجيؿ كيؼ تنمك الكممة. كالنمك قد يككف داخؿ قمب كؿ  الركح القدس في النفس كليس
انساف كلنرل كيؼ نمت محبة اهلل داخؿ قاتؿ مثؿ القديس مكسى األسكد ، كقد يككف النمك ىك إلنتشار الكنيسة 

 . (ٕ – 1ٓ  ّككُ) عاف ما مؤلت العالـ كمور التى بدأت بعدد قميؿ فى أكرشميـ حكؿ المسيح كس
فيذا سيقكدؾ لمسقكط  "عميؾ أف تشعر أنؾ تنمك كرةأنو مف الخط"كف ىناؾ ممحكظة ميمة لقداسة البابا شنكدة كل

 . "عبيد بطالكف"فى الكبرياء ، كلنقؿ دائما كما عممنا رب المجد أننا 
قاؿ في حفؿ أقيـ لو في مصر حضره  -سمعت ىذا االعتراؼ مف أحد خداـ الكنيسة المكقريف خارج مصر1 
فتقدتني، خا دـ مدارس األحد الذم كاف يخدمو منذ ثبلثيف عامان، قاؿ لخادمو ىذا في الحفؿ.. لطالما زرتني كا 

ذا حضرت فصؿ مدارس األحد كنت أسخر مف  ككنت آخذ كبلمؾ بسخرية، كلطالما إحتممتني لمدة سنكات، كا 
سافرت لمخارج.. كىناؾ كأنا كؿ ما أسمعو، كلطالما أتعبتؾ في مناقشات حكؿ صحة الفمسفات اإللحادية. ك 

كحدم كانت كمماتؾ ترف بشدة في أعماقي، كحكلتني تدريجيان إلى الكنيسة كىناؾ كصمت ألعمى درجات 
الخدمة.. لقد نمت الكممات بطريقة سرية، مع أف الخادـ نفسو كاف يائسان مف إصبلح ىذا الشاب الذم كاف يظنو 

(. كلكف عمى الخادـ أف 1ّٕككُ) "كال الساقي بؿ اهلل الذم يينميليس الغارس شيئان "في طريقو لئللحاد. حقان 
يصبر. كفي النياية سيأتي المبلئكة كحاصديف قادميف بالمنجؿ السماكم يحصدكف لحساب ممككت اهلل ثماران 
مفرحة. كقد يشير المنجؿ لمحصاد اآلف عمى األرض، فكؿ مف نمت داخمو البذار يخطفو منجؿ اهلل ليترؾ خدمة 

 لـ كيبدأ في خدمة اهلل ككنيستو، مثؿ ىذا الخادـ الذم ذكرنا قصتو. العا
 (1ُٕٓككُاألرض إشارة إلى طبيعة البشر بعد أف صارت خميقة جديدة )= األرض من ذاتيا تأتي بثمر
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 (ٕٖ-ٖٔ:ٖٔفي كتاب إنجيل متى )مت  (  ٕٖ-ٗ:ٖٓاآليات )مر
 

 (ٖ٘،ٖٔ:ٖٗفي كتاب إنجيل متى )مت   (ٖٗ-ٗ:ٖٖاآليات )مر
 

 (ٕٚ-ٛ:ٖٕفي كتاب إنجيل متى )مت   (ٔٗ-ٗ:ٖ٘اآليات )مر



 (اإلصذاح الخامس) (ية في إنجيل لوقامرقس واألحداث المواز إنجيل تفسير )(  3تفسير األناجيل )
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 عودة لمجدول (خامس)إنجيل مرقس()اإلصحاح ال

 

 اإلصحاح الخامس
 

 (ٖٗ-ٛ:ٕٛفي كتاب إنجيل متى )مت   (ٕٓ-٘:ٔاآليات )مر

 
 (ٕٙ-ٜ:ٛٔفي كتاب إنجيل متى )مت   (ٖٗ-٘:ٕٔاآليات )مر
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 عودة لمجدول (سادسنجيل مرقس()اإلصحاح ال)إ

 

 اإلصحاح السادس
 

 (ٛ٘-ٖٔ:ٗ٘في كتاب إنجيل متى )مت         (ٙ-ٙ:ٔاآليات )مر

 
 (٘ٔ-ٓٔ:ٜفي كتاب إنجيل متى )مت   (ٖٔ-ٙ:ٚاآليات )مر

 

 (ٕٔ-ٗٔ:ٔفي كتاب إنجيل متى )مت   (ٜٕ-ٙ:ٗٔاآليات )مر

 
 (ٖٕ-ٗٔ:ٖٔفي كتاب إنجيل متى )مت   (ٗٗ-ٙ:ٖٓ)مر اآليات

 
 (ٖٖ-ٗٔ:ٕٕفي كتاب إنجيل متى )مت   (ٕ٘-ٙ:٘ٗاآليات )مر

 
 (ٖٙ-ٗٔ:ٖٗفي كتاب إنجيل متى )مت   (ٙ٘-ٙ:ٖ٘اآليات )مر



 (اإلصذاح السابع) (مرقس واألحداث الموازية في إنجيل لوقاإنجيل تفسير )(  3تفسير األناجيل )
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 عودة لمجدول (سابع)إنجيل مرقس()اإلصحاح ال

 

 اإلصحاح السابع
 

 (ٕٓ-٘ٔ:ٔفي كتاب إنجيل متى )مت  (ٖٕ-ٚ:ٔاآليات )مر
 

 (ٕٛ-٘ٔ:ٕٔفي كتاب إنجيل متى )مت  (ٖٓ-ٚ:ٕٗاآليات )مر
 

 )شفاء أصم أعقد( (ٖٚ-ٚ:ٖٔاآليات )مر
ُثمَّ َخَرَج َأْيًضا ِمْن ُتُخوِم ُصوَر َوَصْيَداَء، َوَجاَء ِإَلى َبْحِر اْلَجِميِل ِفي َوْسِط ُحُدوِد ٖٔ" -(:ٖٚ-ٚ:ٖٔاآليات )مر

َفَأَخَذُه ِمْن َبْيِن اْلَجْمِع َعَمى َٖٖوَجاُءوا ِإَلْيِو ِبَأَصمَّ َأْعَقَد، َوَطَمُبوا ِإَلْيِو َأْن َيَضَع َيَدُه َعَمْيِو. ُٕٖمُدِن اْلَعْشِر. الْ 
َأِي «. ِإفَّثَا»َماِء، َوَأنَّ َوَقاَل َلُو:َوَرَفَع َنَظَرُه َنْحَو السَّ َٖٗناِحَيٍة، َوَوَضَع َأَصاِبَعُو ِفي ُأُذَنْيِو َوَتَفَل َوَلَمَس ِلَساَنُو، 

َفَأْوَصاُىْم َأْن اَل َيُقوُلوا أَلَحٍد. َولِكْن َعَمى َٖٙوِلْمَوْقِت اْنَفَتَحْت ُأْذَناُه، َواْنَحلَّ ِرَباُط ِلَساِنِو، َوَتَكمََّم ُمْسَتِقيًما. ٖ٘اْنَفِتْح. 
مَّ »َوُبِيُتوا ِإَلى اْلَغاَيِة َقاِئِميَن:َٖٚثَر َكِثيرًا. َقْدِر َما َأْوَصاُىْم َكاُنوا ُيَناُدوَن َأكْ  ِإنَُّو َعِمَل ُكلَّ َشْيٍء َحَسًنا! َجَعَل الصُّ

 "«.َيْسَمُعوَن َواْلُخْرَس َيَتَكمَُّمونَ 
بنتيا، ا  في اآليات السابقة رأينا السيد المسيح يذىب إلى تخكـ صكر كصيدا حتى يخمص نفس المرأة الكنعانية ك 

رد أف صان ليذه الكنعانية. كلكنو لـ يي كما ذىب لمسامرة ألجؿ خبلص نفس السامرية، ىكذا صنع ىنا خبلفيك 
إذ يركنو في  (=ثم خرج أيضًا من تخوم صور وصيداءعثر الييكد )= يستمر في أراضي األمـ كثيران حتى ال يي 

ساف، يتكمـ بصعكبة كذلؾ ألنو أصـ، شركة مع األمـ الدنسيف. كالسيد ىنا يشفي أصـ أعقد. كأعقد أم ثقيؿ الم
كبسبب صممو إلتكل لسانو. كركحيان فيذا يمثؿ العاجز عف تسبيح اهلل ألنو سد أذانو عف سماع كممة اهلل، كيمثؿ 

 العاجز عف الشيادة لمحؽ. 
شفاء، تكقظ فيو ىذه الحركات الخارجية ركح اإليماف البلـز لنكاؿ ال*، حتى *طرقان مممكسةستخدـ معو إكالمسيح 

كضع إصبعو في أذنيو ليشعر المريض بإصبعو أم * فالسيد*ألنو كىك أصـ ال يستطيع أف يسمع كبلـ الرب. 
كلمس لسانو ليؤمف أف ىناؾ قكة ستخرج منو *كتفؿ *كيتبلمس أيضان مع حب المسيح كحنانو. *قكتو الشافية 
و أف القكة التي ستشفيو ىي مف اهلل كأنو متحد كرفع نظره ليعمـ المريض أف يرفع نظره هلل، كليؤكد ل*لتفؾ لسانو. 

+ 1َُُِمع اآلب. كأف قكة الشفاء ىي مف اهلل كليست مف بعمزبكؿ. كاإلصبع ىك إشارة لمركح القدس )لك
ليرل ىذا  كتفؿ المسيح كاف*(. كعمؿ الركح القدس ىك فتح حكاسنا الركحية لندرؾ السماكيات. 1ُِِٖمت

( 1ٕٔٓالمسيح، فجسد المسيح حي كمحيي كمف يأكمو يحيا بو )يكمف  األصـ شئ معبر عف الحياة يخرج
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جزء مف جسد المسيح( ليعطي حياة ألعضائو الميتة، ىذه كنقؿ دـ لمريض ليعطيو حياة كىك ) المعابككاف *
*)راجع معنى الشفاء بالمعاب عند الييكد ككيؼ فيـ الييكد معنى المعجزة فى الكتاب األكؿ لؤلناجيؿ فى 

 األناجيؿ( .مقدمات 
.. وقال إفثأ أنيف المسيح ىنا ىك مثؿ بكائو عمى قبر لعازر فيك متعاطؼ معنا، شاعر بأالمنا "في كؿ = وأنَّ

)آرامية كتعني بالعربية إنفتح(، فيذا يعبر عف إرادة اهلل أف تككف حكاسنا مفتكحة عمى  إفثأضيقيـ تضايؽ" كقكلو 
 ما يريد مرقس إظياره لمركماف.نجد الشفاء فكريان، كىذا  إعبلنان عف قدرة السيد= ولموقتالسماكيات. 

[ الحظ كيؼ يقدـ ِ[ إذان ىناؾ معجزات كثيرة أخرل لـ تذكر ]ُ]= جعل الصم يسمعون والخرس يتكممون
مرقس المسيح لمركماف الذيف يعشقكف القكة، فيك ينتصر ال عمى جنكد بؿ عمى أركاح شريرة كعمى أمراض 

 مستعصية.
 ة ىي معجزة متعددة1 كىذه المعجز 

 شفاء الصمـ. .ُ
 شفاء الخرس. .ِ
 .تكمم مستقيماً تدريب عمى الكبلـ =  .ّ
 تخزيف كممات في عقؿ المريض. .ْ

 =أوصاىم أال يقولوا ألحد

 ( حتى ال يثير الييكد بأنو المسيا المنتظر بحسب مفاىيميـ فيثكركا عمى الركماف.ُ 
 .(  ىك ال يبحث عف الشيرة بؿ إليماف الناس ليخمصكاِ

تجو إلى حدكد ربع فيمبس كمنو إلى المدف  مع إزدياد الزحاـ ترؾ المسيح بيت الجميؿ عمى تخكـ صكر كصيدا، كا 
العشر، متجيا إلى الشاطئ الشرقى لمبحيرة. كالمدف العشرة ىى بيف حدكد ربع أنتيباس كربع فيمبس كتخضع 

حاكـ سكريا. كتغمب الكثنية عمى المنطقة كما تشيد عمى ذلؾ أثار تماثيؿ اآللية الكثنية المكجكدة لآلف. ل
كسياسيا تعتبر مف المدف اليكنانية الحرة كأخذت ىذا الكضع مف أياـ بكمبى. كمع أف الرب يسكع كاف فى ىذه 

ط بو كاف كثنيا. كىناؾ صنع يسكع معجزات األماكف مكجكدا داخؿ حدكد إسرائيؿ القديمة إال أف كؿ ما كاف يحي
كقطعا كاف  .(. كمف ىذه المعجزات كانت ىذه المعجزة1ُّ  ُٓشفاء كثيرة فمجد ىؤالء الناس إلو إسرائيؿ )مت

ىذا الرجؿ كثنى كالذيف أتكا بو أيضا كثنييف كلكنيـ يتعايشكف مع الييكد فى نفس المكاف فعرفكا المسيح. كحدثت 
ز ىذه المعجزة * الرب يأخذ ىذا األصـ عمى ناحية مف كسط الجمع. *كضع الرب أصابعو ىنا عدة أشياء تمي

(. *رفع 1ِّ  ٖفى أذنيو. *أفَّ = تنيد الرب. *تفؿ كلمس لسانو )كىذا تكرر مع األعمى فى بيت صيدا مر
كثنييف المكجكديف. نظره نحك السماء. *قاؿ لو إفثأ أل إنفتح. ككؿ ىذا يبدك كاضحا أنو مكجو ليذا الكثنى أك لم

 كيمكف فيـ ىذا بأف الرب أراد أف يظير أف ما يعممو ليس بالسحر كما يفيـ الكثنيكف، بؿ يربط ما يعممو باهلل
الذل فى السماء كأف الشفاء مف عند اهلل. كأف اهلل ىك الذل أرسمو ليشفى. كأف كضع يده عمى األصـ كأنو ىك 
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يفتح طريقا لمسمع داخؿ أذنو، ككضع المعاب عمى لسانو، كاف ليظير إرتباط الشفاء بشخصو. ككاف الشفاء 
 (.ِٔ - 1ِِ  ٖبالمعاب معركفا عند الربييف. كتكرر ىذا فى معجزة شفاء األعمى )مر

ككاف الرب بطريقتو المطيفة فى معاممة ىذا الشخص المريض، حيف أخذه مف بيف الجمع ليككف مع الرب عمى 
ناحية، كأنو يجذبو بمطؼ إليو بعيدا عف الجك الكثنى المحيط إلى حياة جديدة، كيشعره بمحبتو. ككانت حركات 

حساسو بمعاناتو. ثـ يشفيو جسديا كركحيا. كاف كؿ شفتيو كىك يئف يراىا األصـ فيشعر بتعاطؼ المسيح معو  كا 
ىذا ليثير الرب فيو اإليماف بو كبمحبتو. فيؤمف كيخمص. ككانت كممة إفثأ = إنفتح، التى نطقيا المسيح بمغة 

 الييكد كأنيا مكجية لكؿ األمـ ككؿ الكثنييف لتنفتح أذانيـ كيسمعكا كيفيمكا فيؤمنكا.



 (اإلصذاح الثامن) (األحداث الموازية في إنجيل لوقامرقس و إنجيل تفسير )(  3تفسير األناجيل )
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 عودة لمجدول (ثامن)إنجيل مرقس()اإلصحاح ال

 

 اإلصحاح الثامن
 

 (ٖٛ-٘ٔ:ٕٖفي كتاب إنجيل متى )مت   (ٜ-ٛ:ٔاآليات )مر
 

 (ٕٔ-ٙٔ:ٔفي كتاب إنجيل متى )مت   (ٕٔ-ٛ:ٓٔاآليات )مر
 

 )شفاء أعمى(     (ٕٙ-ٛ:ٕٕاآليات )مر
َفَأَخَذ ِبَيِد َٖٕوَجاَء ِإَلى َبْيِت َصْيَدا، َفَقدَُّموا ِإَلْيِو َأْعَمى َوَطَمُبوا ِإَلْيِو َأْن َيْمِمَسُو، ٕٕ" -(:ٕٙ-ٛ:ٕٕاآليات )مر

َطمََّع َفتَ َٕٗر َشْيًئا؟ اأَلْعَمى َوَأْخَرَجُو ِإَلى َخاِرِج اْلَقْرَيِة، َوَتَفَل ِفي َعْيَنْيِو، َوَوَضَع َيَدْيِو َعَمْيِو َوَسأََلُو: َىْل َأْبصَ 
ُثمَّ َوَضَع َيَدْيِو َأْيًضا َعَمى َعْيَنْيِو، َوَجَعَمُو َيَتَطمَُّع. َفَعاَد َصِحيًحا َوَأْبَصَر ٕ٘«. ُأْبِصُر النَّاَس َكَأْشَجاٍر َيْمُشونَ »َوَقاَل:

 "«.اَل َتُقْل أَلَحٍد ِفي اْلَقْرَيةِ اَل َتْدُخِل اْلَقْرَيَة، وَ »َفَأْرَسَمُو ِإَلى َبْيِتِو َقاِئبًل:ُٕٙكلَّ ِإْنَساٍن َجِميِّا. 
 [ مؤل ذاكرتو. ِ] .       [ فتح أعيف األعمىُتمت في ىذه المعجزة معجزتيف ]

كلشرح ىذا عمينا أف نفيـ كيفية الرؤية1 فنحف عند كالدتنا، تنفتح عيكننا كتسجؿ كؿ الصكر التي نراىا في ذاكرة 
ذه الصكرة إلى المخ ليبحث في ذاكرتو عف ماذا تعني ىذه المخ، كحيف نرل شخص أك أم صكرة ترسؿ العيف ى

الصكرة؟ كلمف ىذه الصكرة. كىذا يفسر لنا قكؿ األعمى حيف إنفتحت عيناه أنو يرل الناس كأشجار يمشكف. ىك 
في الكاقع بدأ يرل أشياء، كلكف ذاكرتو ليس بيا شئ، فيك ال يعرؼ الفرؽ بيف شكؿ الرجؿ كشكؿ الشجرة إذ لـ 

مف قبؿ كلـ تسجؿ ذاكرتو أم صكرة مف قبؿ. كلما كضع السيد يديو عميو ثانية مؤل ذاكرتو فأبصر جميان يراىما 
 أم إستطاع أف يميز بيف الناس كبيف األشجار.

[ شفاء الصمـ كالمساف. ُكأيضان في المعجزة السابقة، كىي شفاء أصـ أعقد، يمكف إعتبارىا معجزتيف1 ]
 كمف المعركؼ أف التدريب عمى النطؽ يستغرؽ سنكات. [التدريب عمى النطؽ في لحظةِ]

كيمكف أف يقاؿ أف الشفاء ىنا كاف تدريجيان، عمى مراحؿ. كذلؾ ألف السيد أراد إظيار ىذا، فيك شفى عمياف 
(. إذان فإظيار ىذا التدريج لو حكمة ركحية. ٗمكلكديف ىكذا عدة مرات كلـ نسمع عف ىذا الشفاء التدريجي )يك

( ِٓ-1َُْٔقصة شفاء بارتيماكس األعمى كاف بارتيماكس يصرخ بإيماف "يا ابف داكد ارحمني" )مرفمثبلن في 
كلكف ىنا نجد أف الجمكع ىـ الذيف قدمكا األعمى لمسيد المسيح، كىذا يدؿ عمى أنو لـ يسمع بو مف قبؿ، أك 

بالتدريج.. أم مع كؿ خطكة سمع بو كلكف إيمانو كاف ضعيفان، كمف كاف إيمانو ضعيفان يصير شفاؤه أصعب.. ك 
شفاء ينمك اإليماف فيستحؽ درجة أعمى مف الشفاء. كبالنسبة لنا فنحف نككف في حاؿ الخطية عمياف ركحيان، 
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كيبدأ اهلل العمؿ معنا عف طريؽ خدامو، كما قدـ الناس ىذا األعمى لممسيح، كمع أكؿ إستجابة لعمؿ المسيح 
ان، كلكف ما نراه يككف كافيان.. إف أردنا كاستمر التجاكب مع عمؿ اهلل.. تبدأ عيكننا تنفتح كلكننا ال نبصر جيد

لزيادة إيماننا كمع زيادة اإليماف تأتي الممسة التالية مف السيد المسيح كيفتح أعيننا باألكثر، فنرل الركحيات 
 ب"أكضح، كيزداد فرحنا كيزداد إيماننا.. كعمينا أف نصرخ دائمان "إفتح عيني حتى أراؾ يا ر 

ىي بالتأكيد قرية ال تستحؽ أف تحدث المعجزة فييا بسبب قمة إيمانيـ. كىكذا يدعكنا = وأخرجو إلى خارج القرية
ىذه ىي التي قاؿ عنيا السيد كيبلتو = وبيت صيداالمسيح لترؾ أماكف الشر حتى يستطيع أف يفتح أعيننا. 

(. فمك كانكا قد آمنكا لكانكا قد ِِ-1َُُِ" )متبسبب عدـ إيمانيـ "كيؿه لؾ يا ككرزيف، كيؿه لؾ يا بيت صيدا
 فيك إذان مف قرية أخرل.= ال تدخل القريةىك سبؽ كقاؿ لو = فأرسمو إلى بيتوتابكا. 

كالحظ أف السيد يأخذ بيد األعمى ليخرجو خارج القرية، فالمسيح يعيننا عمى ترؾ أماكف الشر، فيؿ نطيع مثمما 
 أطاع ىذا األعمى السيد المسيح.

ىذا األعمى كاف مف بيت صيدا جكلياس عمى الشاطئ الشرقى لمبحيرة كليست بيت صيدا الغربية. بدليؿ أف 
( نجده قد خرج إلى قرل قيصرية فيمبس كىذه فى الشرؽ. كالرب شفى األعمى عمى مرحمتيف ِٕالرب فى )اآلية

خارج القرية كتفؿ فى عينيو. فيك ما زاؿ كسط  كبنفس طريقة الشفاء التى إتبعيا مع األصـ. فالرب أخذه كأخرجو
الكثنييف كيظير ليـ أف الشفاء منو كليس بالسحر. كأيضا ىنا تـ الشفاء عمى مرحمتيف كبالممس فى المرتيف كىذا 
يشير أف المكضكع ال عبلقة لو بالسحر. ككما قمنا أف الربييف كانكا يستعممكف المعاب فى الشفاء كبالذات مع 

ناؾ قصة مسجمة عف الرابى مائير أف إمرأة كانت كثيرة التردد عمى محاضراتو، كأثار ىذا زكجيا العينيف. كى
فأمرىا بالبصؽ عمى ىذا الربى. كلما أخبرت الرابى بما طمبو زكجيا لـ ييًرد أنيا تكسر أكامره. ككاف أف إدَّعى أف 

يتنا نقكؿ أف لعاب المسيح بؿ كأل جزء عينيو مريضتيف كطمب مف المرأة أف تبصؽ فييما ليشفكا. كلكف مف ناح
مف جسده المتحد ببلىكتو فيو الحياة كالشفاء، كىذا ما نحصؿ عميو مف سر اإلفخارستيا أل حياة أبدية لمف 

 يتناكؿ منو

 (ٕٓ-ٙٔ:ٖٔفي كتاب إنجيل متى )مت   (ٖٓ-ٛ:ٕٚآليات )مرا

 (ٕٛ-ٙٔ:ٕٔفي كتاب إنجيل متى )مت  ( ٜ:ٔ+ٖٖ-ٛ:ٖٔاآليات )مر

 وما بعده( ٖٙ-ٓٔ:ٖٗفي كتاب إنجيل متى )مت   ( ٖٛ-ٛ:ٖٗاآليات )مر
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 عودة لمجدول (تاسع)إنجيل مرقس()اإلصحاح ال

 

 تاسعاإلصحاح ال
 

 (ٙٔ:ٕٛفي كتاب إنجيل متى )مت    (ٜ:ٔاآلية )مر
 

 (ٛ-ٚٔ:ٔفي كتاب إنجيل متى )مت   (ٛ-ٜ:ٕاآليات )مر
 

 (ٖٔ-ٚٔ:ٜفي كتاب إنجيل متى )مت   (ٖٔ-ٜ:ٜاآليات )مر
 

 (ٕٔ-ٚٔ:ٗٔفي كتاب إنجيل متى )مت       (   ٜٕ-ٜ:ٗٔاآليات )مر
 

 (ٖٕ،ٚٔ:ٕٕفي كتاب إنجيل متى )مت   (ٕٖ-ٜ:ٖٓاآليات )مر
 

 (٘-ٛٔ:ٔفي كتاب إنجيل متى )مت   (ٖٚ-ٜ:ٖٖاآليات )مر

 

 (ٛٔفي كتاب إنجيل متى )مت                    (ٔٗ-ٜ:ٖٛاآليات )مر

 

 (ٚ-ٛٔ:ٙفي كتاب إنجيل متى )مت    ( ٜ:ٕٗاآلية )
 

 (ٓٔ-ٛٔ:ٛفي كتاب إنجيل متى )مت       (   ٛٗ-ٜ:ٖٗاآليات )مر
 

 (ٗٔ – ٔٔ:  ٛٔآيات )مت ب إنجيل متى بعد تفسيرفى كتا  (ٓ٘-ٜ:ٜٗاآليات )مر



 (اإلصذاح العاشر) (مرقس واألحداث الموازية في إنجيل لوقاإنجيل تفسير )(  3تفسير األناجيل )
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 عودة لمجدول (عاشر)إنجيل مرقس()اإلصحاح ال

 
 األصذاح العاشر

 
 (ٕٔ-ٜٔ:ٔفي كتاب إنجيل متى )مت   (ٕٔ-ٓٔ:ٔاآليات )مر

 
 (٘ٔ-ٜٔ:ٖٔفي كتاب إنجيل متى )مت  ( ٙٔ-ٓٔ:ٖٔاآليات )مر

 

 (ٕٙ-ٜٔ:ٙٔفي كتاب إنجيل متى )مت  (ٕٚ-ٓٔ:ٚٔاآليات )مر

 

 (ٖٓ-ٜٔ:ٕٚفي كتاب إنجيل متى )مت  (ٖٔ-ٓٔ:ٕٛاآليات )مر

 

 (ٜٔ-ٕٓ:ٚٔفي كتاب إنجيل متى )مت  (ٖٗ-ٓٔ:ٕٖاآليات )مر

 
 (ٕٛ-ٕٓ:ٕٓفي كتاب إنجيل متى )مت  (٘ٗ-ٓٔ:ٖ٘اآليات )مر



 (التسلسل في إنجيل مرقس) (مرقس واألحداث الموازية في إنجيل لوقاإنجيل ر تفسي)(  3تفسير األناجيل )
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 عودة لمجدول (تسمسل األحداث فى إنجيل القديس مرقس )إنجيل مرقس()

 تسمسل األحداث فى إنجيل القديس مرقس
تبدك االحداث كاحدة فى االناجيؿ الثبلثة، متى كمرقص كلكقا، فيى نفس القصص كالمعجزات كالتعاليـ. كلكف 

نيا لممسيح فيرتب االنجيمييف ليسكا مؤرخيف يكتبكف كتبا تاريخية. بؿ كؿ منيـ لو رؤيتو كالزاكية التى ينظر م
 االحداث بتسمسؿ يشرح بو ىذه الرؤية.

ف يرسمو ليصكر أكسبؽ كرأينا ىذه الفكرة مع انجيؿ متى. فما ىى نظرة القديس مرقس كما ىك الشكؿ الذل يريد 
 بو المسيح ؟

 
 رؤية القديس مرقس الرسول لممسيح

قكة كاالنتصارات كيؤليكف ممككيـ كقادتيـ بقكة ممككيـ كيعبدكف ال ايكتب القديس مرقس لمركماف الذيف يتباىك 
المنتصريف كيفتخركف بيـ. لذلؾ يقدـ مرقس ليـ المسيح الممؾ القكل بؿ األقكل بما ال يقاس مف ممككيـ. ىك 

عدكا ىك الشيطاف كيحرر مف  ممؾ ليس مف االرض بؿ ىك ابف اهلل، أتى الى االرض ليؤسس مممكة كيحارب
 كاف قد استعبدىـ كيشفييـ. 

كل ممكؾ الركماف أك العالـ كمو ال يقدر اف ينتصر سكل عمى جنكد بشر كيقتؿ منيـ الكثيريف، لكف المسيح أق
ممؾ ييـز القكل الخفية التى يرتعب منيا كؿ البشر بما فييـ ممكؾ الركماف، كىذه القكل الخفية يسمكنيا 

سرىا أخطؼ مف يده النفكس التى سبؽ ك كي الميتافيزيقية. لكف مرقس يقدـ المسيح الممؾ الذل ييـز ىذه القكل
كقادىا لممكت، كجاء المسيح الممؾ ليحرر ىذه النفكس مف يده كيحيييا فنجده ىك اإللو الحي المحيي. كمف ىذه 
النفكس المحررة يككف مممكتو، بؿ نجد أفراد ىذه المممكة ليـ نفس السمطاف عمى الشيطاف كعمى عمؿ المعجزات 

 (. ُٖ،  1ُٕ  ُٔمثؿ المسيح )مر 
كلذلؾ تجد مرقس يقدـ المسيح الممؾ القكل الذل لو السمطاف عمى كؿ الخميقة، الطبيعة، االنساف، المكت، 

ف ييب ىذا السمطاف لرعيتو أرض لو ىذا السطاف بؿ مف يستطيع ف ممكؾ االف مً الشيطاف كاألمراض ...الخ فمى 
 اك تابعيو.

 
 االصحاح  االول

 ىك .لتككيف مممكة الحياة كالشفاء ذف فما ىى ؟ ابف اهلل أتىإبشارة مفرحة = مرقس يكرز ب إنجيل - ٔ:  ٔ
 .يو الممؾ االنساف بؿ ىك ابف اهللبأليس ممؾ بشرل تكارث الممؾ مف 

سيكر  مامو كالممكؾ ، كىذا الذل يعد الطريؽ لو غير مستحؽ لحؿأىك لو مف يعد الطريؽ  -(  ٛ – ٕ: ) ٔ
ستنفتح عينيو كيعرؼ  عداد ىك الدعكة لمتكبة ، فمف يتكبممؾ . كطريؽ اإللندرؾ عظمة ىذا الحذائو . ىذا 
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بنفسو كيعتمد عبلمة عمى ذلؾ .  = ىك قرار يأخذه مف يقرر التكبة عمدتكم بالماءالمسيح الممؾ كيتبعو . 
 الذل يعيف عمى اتخاذ قرار التكبة . ف ييب الركحأ= ىك لو ىذا السمطاف  القدسيعمدكم بالروح 

ألنو ممؾ مف السماء كليس ممؾ أرضى ،  ىك ممؾ متكاضع يقؼ فى صفكؼ البشر ، كلكف –(  ٔٔ – ٜ: ) ٔ
دعكا إشيادة مف اهلل. ىناؾ ممكؾ مف قبؿ  . كىىلمف سمع كلنا. كىذه الشيادة كانت نو ابف اهلل تشيد لو السماء أ

ما المسيح فمو أخ يعرفكف الحقيقة . زيكس ، ككاف الناس كالتاري لونو ابف اإلأكبر كقاؿ ىذا مثؿ االسكندر األ
 شيادة مف اهلل.

كجنكده  تى ليقيـ مممكة ، كىا ىك يعمف بدء الحرب ضد الممؾ القديـ الشيطافأىك ممؾ  –(  ٖٔ – ٕٔ: ) ٔ
فكرة  يعطى ف ىـ المبلئكة السماكييف . كىذاحتى اآل الذل مف السماء جيش الممؾ المسيحجنكد ما أالكحكش . 

ل أالممؾ السابؽ ،  نقاض مممكة عدكهأتى مف السماء . ىك سيقيـ مممكتو عمى ممؾ اآلعف عظمة ىذا ال
 الشيطاف .

 ف ىذه المممكة قد اقتربت ، كسمات ىذه المممكةأممؾ يبدأ تككيف مممكتو ، كيبشر بال –(  ٘ٔ،  ٗٔ: ) ٔ
نترؾ مممكة عدكه  فأيطمب بميس عدكه ، ىك إفالنجاسة كالخطية ىى سمات مممكة الطيارة لذلؾ يطمب التكبة ، 

 بدية .مممكة النجاسة كنيايتيا المكت لننتمى لمممكتو مممكة الطيارة كالحياة األ
 رض .كاأل رضى كيدعك جنكده كسفراءه . ىك ممؾ السماءىنا يبدأ الممؾ يككف جيشو األ –(  ٕٓ - ٙٔ: ) ٔ
 (1ٕ َِف يقنعو)ار أال بعد إحد شيئا أك لمممكتو بالتعميـ كاليفرض عمى ىك يدع –( ٕٕ،  ٕٔ: )ٔ
قكة  نرل ىنا عدكه ميزكما . بدأ مرقس بيذه المعجزة فيى تبير الركماف ألنيا تظير –(  ٕٛ – ٖٕ: ) ٔ

 ى ترعبيـ كترعب ممككيـ كأبطاليـ .تكجبركت الممؾ المسيح عمى القكات الخفية ال
كىذا معنى  .دمرىا الممؾ السابؽبعد أف  لى مممكتوإىك ممؾ يعطى الشفاء لمف ينتمى  –(  ٖٗ – ٜٕ: )ٔ

 ( ، فيى بشارة مفرحة أنو أتى ليخمص البشر مف ممؾ طاغى دمر البشر.1ُْ  ُ"يكرز ببشارة ممككت اهلل" )مر
ثار أبميس كيشفيو مما لحقو مف إ فيك يحرر مف يتبعو مف سمطاف ،كلممرة الثانية نرل سمطانو عمى الشيطاف

 عبكديتو لو .
نرل  = لتأسيس مممكتو . كىنا الكرازة= ىك لو صمتو كجمستو مع أبيو السماكل .  يصمى –(  ٜٖ – ٖ٘: )ٔ

 لممرة الثالثة سمطانو عمى عدكه الممؾ الميزـك . ىك أتى ليحاربو كنراه منتصرا دائما عميو.
يشير  سمطانو عمى شفاء األمراض التى ال يشفييا سكل اهلل فيك ابف اهلل . كالبرص مرض –( ٘ٗ – ٓٗ: )ٔ
كالمسيح أتى  .الذل دمَّر البشر خطية ) راجع تفسير سفر البلكييف ( كىك مف عمؿ الممؾ السابؽ الشيطافلم

الشفاء متاح لمف يريد كيأتى  فأكىنا نفيـ  ليشفى مممكتو التى سيحررىا مف الممؾ السابؽ كيممؾ ىك عمييا .
سمات مممكة المسيح ىى شفاء طبيعة  إذان  نتشار المممكة.إكنرل ىنا  .لمممؾ يسكع المسيح منضمان لمممكتو

 اإلنساف.
 
 



 (التسلسل في إنجيل مرقس) (مرقس واألحداث الموازية في إنجيل لوقاإنجيل ر تفسي)(  3تفسير األناجيل )

 

 
23 

 االصحاح الثانى
السمطاف عمى  كاهلل لو .مراضيـأالـ البشر ك أبب الخطية ىى سبلح العدك الميزكـ ، كىى س –(  ٕٔ – ٔ: )ٕ

كغفراف الخطية لكؿ مف  غفراف الخطية . كىذا السمطاف البنو الممؾ المسيح الذل أتى ليؤسس مممكة الطيارة
 ف ينتمى ليذه المممكة . ألي مممكتو تائبان قاببل إتى يأ
بؿ ىك  فالخطاة مرضى كىك الطبيب المعالج ، الكؿ مدعك ليذه لممممكة حتى أشر الخطاة. –( ٕٕ – ٖٔ: )ٕ

الكل العشار  ىك الخالؽ لؤلكلى . كىا ىك يجدأتى ليجدد الخميقة ، كيخمؽ مف االنساف خمقة جديدة . أليس 
ىى مممكة يحكؿ فييا المسيح  ( .1ٗ  ٗ+  1ّ  َُتمميذه االنجيمى البشير القديس متى )مت كيجدده ليصير 

 الممؾ السماكل الخطاة إلى قديسيف.
نفسو.  = ىك الممؾ المشرع ابف اهلل كاضع كصية السبت قديما . كىك ال يناقض رب السبت –( ٕٛ – ٖٕ: )ٕ

 .ركح الكصية فالتمسؾ بالحرؼ يقتؿ لكنو ىنا يفسر
 

 االصحاح الثالث
الجديدة  = مف الذل يرفض ىذه المممكة الجيدة مممكة الشفاء كالحياة كالخميقة غبلظة قموبيم –(  ٙ – ٔ: ) ٖ

متمسكا بالحرؼ ، مختفيا  ؟  ىك مف كاف قمبو متحجرا ، مستعبدا لشيكاتو القديمة ىذا يرفض الطيارة الداخمية
. مثؿ ىؤالء تكشفيـ فى نجاسات قمبو ف ظؿإلحرفى يحميو مف المـك قمبو بأف ىذا التمسؾ ا نان ك  سى كراءه ، مي 

فككنكا رحماء كما أف ببل رحمة . أما تعميـ المسيح   "  تصرفاتيـ القاسية  فاإلبتعاد عف اهلل يجعؿ القمب متحجرا
الييكد قساة يقدر عميو مف كاف ممتصقا باهلل . كىذا يفسر مكقؼ ىؤالء  كىذا (. 1ّٔ  ٔ" ) لكأباكـ أيضان رحيـ

ال كىك الرحمة . أحكمة الشريعة  . كىنا نرل المسيح الممؾ المشرع يشرحنسافالشفاء إل القمكب الذيف رفضكا
 . (1ُّ  ٗمت)  "رحمة ال ذبيحة  ريد"أ ىك كاضع قانكف ليسأ
ماـ أيمتو كالممؾ القديـ الشيطاف يعمف ىز  ، كممكيا يشفى مف يتبعو،نتشار المممكةإنرل ىنا  -(  ٕٔ – ٚ: ) ٖ

 . كييرب مف أمامو المسيح الممؾ
الشفاء الجسدل كاف إشارة لشفاء طبيعة اإلنساف المخمكؽ عمى صكرة اهلل، كلكف فى بداية تككيف  -1ممحوظة 

يفيمكف سكل ىذا . كبعد ذلؾ فيمنا أف أالـ الجسد  المممكة كاف الشفاء الجسدل، ألف الداخميف لئليماف ما كانكا
 داة لنكمؿ كتشفى طبيعتنا. كلنذكر كـ تألـ بكلس الرسكؿ .يسمح بيا اهلل كأ

 سفرائو كقادة جيكشو .  الممؾ يحدد كيعمف أسماء –(  ٕٓ – ٖٔ: ) ٖ
تابعيف لمممؾ  نو سيككف لو أعداء ىـ بقمبيـ ال زالكاأكؿ ممؾ خرج ليحارب فمف المؤكد  –(  ٖ٘ – ٕٔ: ) ٖ

، لذلؾ يشرح مرقس إخكتو بالجسد ف نرل أعداء الممؾ المسيح ىـأيحاربو الممؾ المسيح . كالعجيب  السابؽ الذل
، فالمممكة التى يككنيا المسيح كبيف الخميقة القديمة ف الخميقة الجديدة التى يككنيا المسيح ال عبلقة بينياأىنا 

عجيب فراد مممكتو أقرباء لو بالجسد كأحباء لو . ك أبؿ ىك جعؿ  ستصير جسده . فالمسيح ليس الممؾ المستبد
ماميـ ، كلـ يكتشفكا أالمسيح الذل الكتبة دارسى كشارحى النامكس الذل كضعو  عداءه ىـ مفأف نرل أيضا أ
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 لو خكتوإيضا سبب عداء أ(. كالحسد كالغيرة 1َُ ُٓ)مر  يضا بيبلطسأعماىـ كما فيميـ أالذل  ذلؾ لحسدىـ
كىنا  . رىـ ، فيذا العدك ال يستسمـ بسيكلة، كالممؾ القديـ ىك الذل أثار حسد إخكتو ضده كأيضا الكتبة كغي

 بميس لينيب شعبو مف بيف يديو كيحررىـ كيككف مممكتو.إنو ييـز أيشرح الممؾ خطتو ك 
 

 االصحاح الرابع
يشرح  رضية فيا ىكأنيا مممكة أحد أ، كحتى ال يفيـ  ف المسيح الممؾ سيقيـ مممكةأالقديس مرقس تكمـ عف 

بدا أنيا لف تغرؽ مكاج ، لكىذه المممكة ىى كسفينة تضربيا األف أثـ نرل  ات كأكصاؼ ىذه المممكة .سم
 .مكركمسيطر عمى كؿ األ ،فالمسيح الممؾ داخميا

القديس  القديس مرقس يأتى بأمثاؿ ىنا ذكرىا السيد المسيح عف ممككت السمكات ليشرح –(  ٖٗ – ٔ: )ٗ
كنقاء داخمى ، كىى مممكة  الـ فيى مممكة طيارةرضية، كىى مختمفة عف ممالؾ العأف المممكة ليست أمرقس 

مممكتو كأنيا مختمفة عف مممكة مف قبمو أم  = المسيح يشرح لمناس مفيـكيعمم تنمك كالعالـ كمو مدعك ليا . 
 ( .1ٕ  َِر إ) ف يدعكأالشيطاف ، فيك يقنع قبؿ 

نائـ  ممؾ ىادئ يبدك أنوىك ممؾ لو سمطاف عمى البحر بؿ كعمى كؿ الطبيعة . كىك  –(  ٔٗ – ٖ٘: ) ٗ
ىذا ما يضع السبلـ فى قمكب ( . ك 1ْ  ُٖش إب كييدئ أمكاج بحر ىذا العالـ )كلكنو يتدخؿ فى الكقت المناس

 نو كسط كنيستو يحفظيا . لذلؾ ىك ممؾ السبلـ .أنو ممؾ قكل ، ك أشعبو 
 

 االصحاح الخامس        
الشياطيف يسكف انسانا كيستعبده كيذلو. الممؾ ىنا  ىنا نرل المسيح الممؾ لو سمطاف عجيب عمى جيش مف 

  كماذا عمؿ فى البشر. ،ح عمؿ ىذا الممؾ الممعكف المستبديحارب بسمطانو جيشا لكحده. كىذه القصة تشر 
 شارة لرباطات الخطية(إ)أل مستعبدا  مقيدا )أل فى المكت( ، ككاف يحيا فى القبورفيذا االنساف البائس كاف 

يختار الطريؽ الذل ىك ضد  شارة لكؿ مف يحيا رافضا التكبة فيكإ) مجنوناً اف بيا بنى البشر ، التى كبؿ الشيط
ف يبقى فى أما مف يصر عمى أررنا مف ىذا الكضع كىذا المصير .تى ليحأما الممؾ المسيح فمقد أ (.مصمحتو

( فيك يح رئيس ىذا العالـالمس لذلؾ أسماهىى سبلح الشيطاف الممؾ الميزكـ )النجاسة ، نجاسة الخطية التى 
يظؿ مستعبدا ليذا الممؾ المذؿ ، كيككف كالخنزير الذل يحيا فى النجاسة . مثؿ ىذا االنساف البائس ستستعبده 

، كليذا ترؾ المسيح الشياطيف تدخؿ فى الخنازير لنفيـ مصير خنقو فى بحر ىذا العالـ حتى يمكتالشياطيف كت
ز بما صنعو المسيح بو ، إذ رسمو ليكر أف شفى ىذا االنساف ألمسيح بعد ف يحيا فى نجاستو . كاأمف يصر عمى 

 ف يدخؿ الى مممكة المسيح . أجديدة . فيصير نمكذجا لمف يقبؿ  لى خميقةإلو حكَّ 
كبيذا نفيـ لماذا  ثـ فى صكرة مناقضة لمصكرة السابقة نرل المسيح يشفى كيقيـ مف األمكات...ىذه ىى مممكتو .

إنجيمو بقكلو "بدء إنجيؿ يسكع المسيح" فكممة إنجيؿ تعنى بشارة مفرحة ، كاآلف فيمنا ما ىى  بدأ القديس مرقس
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البشارة المفرحة ، أف المسيح أتى لينقؿ البشر مف مممكة المكت كالدمار كالعبكدية كالذؿ لممؾ مستبد، إلى مممكتو 
 مممكة الحرية كالشفاء كالحياة األبدية .

 
 االصحاح السادس

المسيح ممف  تعجب . كليذاكينضـ لمممكتو الممؾ المسيحقط لمف يؤمف بالشفاء كالحياة ىما ف –(  ٙ – ٔ: ) ٙ
   .عمى رفض االيماف يرفض الشفاء كالحياة منتميا لممممكة مصران 

لينشركا مممكتو  . كىنا المسيح يرسميـى تبلميذه ليـ نفس سمطاف المسيحف حتأىنا نرل  –(  ٖٔ – ٚ: ) ٙ
نو يرفض أذ إلمف يرفض دعكتيـ ،  كالكيؿمراض كليـ سمطاف عمى الشياطيف كلف يعكزىـ شيئا . كيشفكا األ

بؿ نجد أف ىذا السمطاف عمى عمؿ الشفاء كالعجائب ىك ليس  بدية كيظؿ مقيدا مع الشيطاف .الشفاء كالحياة األ
مممكة جبارة تحت ميمؾ ممؾ ( . ىى ُٖ،  1ُٕ  ُٔلتبلميذ المسيح فقط بؿ "كىذه اآليات تتبع المؤمنيف" )مر

 سماكل جبار ىك ابف اهلل .
كاف  تطبيقا عمى ما فات نرل ىنا رعب ىيركدس الذل صكر لو قيامة المعمداف الذم –(  ٙٔ  - ٗٔ: )  ٙ

ىنا نرل ممؾ أرضى لو جيكشو لكنو فى رعب، ألنو إختار مممكة الشيطاف قد قتمو ، كىذا مرض نفسى . 
 بخضكعو لشيكاتو الخاطئة .

خطاياه  سباب الرعب معركفة كىى الخطايا التى يرتكبيا االنساف . فسبب رعب ىيركدسأ –(  ٜٕ – ٚٔ: ) ٙ
 ما مف يحيا فى التكبة فى طيارة فيك يحيا فى سبلـ فى مممكة السبلـ . أ. 
ف كقطعا م مممكة المسيح ىى مممكة الشبع أل عدـ اإلحتياج )معجزة الخمسة الخبزات(. –(  ٗٗ – ٖٓ: ) ٙ

 يشبع الجسد فيك قادر عمى إشباع النفس كالركح .
منو  عبلناإ صعد الى الجبلف المسيح سيقيـ مممكتو عمى االرض أحتى ال يفيـ التبلميذ  –(  ٖ٘ – ٘ٗ: )  ٙ
عالمى بؿ ىناؾ  . كلف تككف مممكتو مممكة شبع مادل كسبلـرضيةألى السماء كلف يقيـ مممكة إنو سيصعد أ
ف ينزلكا لمبحر أ لزم تبلميذهأ حداث . لكؿ ذلؾممؾ قكل كسيككف مسيطرا عمى كؿ األىك  الـ تنتظرىا كلكنوأ

الضابط الكؿ  لو، كالمسيح اإل اليائج الذل سيخدـ فيو تبلميذه رمزا لمعالـ ، فالكتاب يستعمؿ البحر رمزا لمعالـ
ليكاء ىك الذل يييىي ج البحر = كا (.1ِ  ِؼأياج الشيطاف رئيس سمطاف اليكاء )رمزا لي بيياج الريحدبر كسمح 

 الشيطاف ىك الذل يييج الناس ضد المسيح ككنيستو. 
 حداث فيك ضابط الكؿ . م مسيطرا عمى كؿ األأ ماشيا عمى البحر 
. مممكة المسيحكلكف األالـ كالضيقات التى ستكاجو مممكة المسيح لف تكقؼ إمتداد كنمك  –(  ٙ٘ – ٗ٘: ) ٗ

 الميا .أر بالرغـ مف تمتد كتنتش فنراىا ىنا 
 
 
 



 (التسلسل في إنجيل مرقس) (مرقس واألحداث الموازية في إنجيل لوقاإنجيل ر تفسي)(  3تفسير األناجيل )

 

 
26 

 االصحاح السابع
، طيارة المممكة ىى طيارة داخمية فى القمبىنا نرل أف مممكة المسيح سمتيا الطيارة، ك  –(  ٖٕ – ٔ: )ٚ

كليست مظاىر خارجية بغسؿ األيادل بالماء، كىذه ليست فى إمكاف بشر، ىذه فقط إمكانية دـ المسيح القادر 
. كىذا طريؽ  (1ِِ  ُِقكؿ بكلس الرسكؿ "مرشكشة قمكبنا مف ضمير شرير" )عبعمى تنقية األعماؽ  كما ي

 الشفاء كالسبلـ لمف ينضـ لممممكة .
لف  بميس الممؾ السابؽ . كالمسيح الممؾ لو سمطاف عميو كلكفإسبب عدـ الطيارة ىك  – ( ٖٓ – ٕٗ: )  ٚ

مف الممؾ السابؽ  ى ميما كاف نجسا كيتحررشفى ال مف يأتى لممسيح طالبا الشفاء ، كسيإيستفيد مف ىذا السمطاف 
  .بميسإالظالـ 

كانت  ف فسدت الخميقة القديمة كالتىأ= ىذا عف الخميقة الجديدة بعد  عمل كل شئ حسنا –(  ٖٚ – ٖٔ: )ٚ
 التى يتـ بيا شفائنا ككيؼ ليو يشفى . كنرل ىنا الطريقةإف كؿ مف يقبؿ أ( . كىنا نرل 1ُّ  ُحسنة جدا )تؾ

فجسده متحد   ،يعطينا حياة )لعابو( جسده = تبلمسنا مع تفل ولمس لسانو، لى حياةإالمكت الذل فينا  يتحكؿ
. كفتح األذف إشارة ألف مف ييشفىى تككف لو إمكانية أف يسمع كبلـ اهلل، ثـ يكرز بو )شفاء  ببلىكتو الحى المحيى

الدعكة كاإلقناع ، كىذا ىك عمؿ الركح القدس المساف فينطؽ( كتنمك المممكة. فالمممكة ال تنمك بالسيكؼ بؿ ب
 الذل يقنع المتكمـ كالسامع، كيعطى كممة لمكارز. 

 
 االصحاح الثامن 

الحقيقى  ف طريؽ الشبعأالؼ كليشرح = ليشبع األ كم عندكم من الخبزالمسيح ىنا يسأؿ  –(  ٓٔ -ٔ: )  ٛ
 = لف نحتاج لغيره . ىك شخصو فيك خبز الحياة ، ىك مشبع لكؿ مف فى مممكتو بشخصو

يفيـ بؿ ىك يصر عمى عدـ الفيـ ميما رأل ، لذلؾ  لف)كيؤالء الفريسييف( غميظ مف قمبو  –(  ٕٔ،  ٔٔ: )  ٛ
 ف يتعامؿ مع أمثاؿ ىؤالء .أيرفض  فالمسيح

 نفسيـ بعد كؿ ما رأكه ، كالمسيح يعاتبيـ .أىنا نرل عدـ فيـ التبلميذ  –(  ٕٔ – ٖٔ: )  ٛ
فيـ  القديس مرقس يضع قصة شفاء ىذا األعمى عمى مراحؿ ، ليشرح كيبرر عدـ –(  ٕٙ – ٕٕ: )  ٛ

 نيـ سيفيمكف كؿ شئ عمى مراحؿ كما حدث مع ىذا األعمى .أالتبلميذ السابؽ ذكره ك 
ىذا ىك  مف ىك . بؿنفتحت ؟ ىذا لك عرفنا إف عيكننا قد أسيح يشرح كيؼ نعرؼ الم –(  ٖٓ – ٕٚ: )  ٛ

 إذ سنرل فيو كؿ إحتياجنا .طريؽ الشبع بو ، 
نفس الطريؽ  ف يسيركا عمىأىى مممكة المسيح الذل يبذؿ نفسو عف العالـ كعمى تبلميذه  –(  ٖٛ – ٖٔ: ) ٛ

كحمؿ الصميب )كالصميب نكعاف ، صميب مفركض عمىَّ كالمرض مثبل كصميب إختيارل  الذل ىك البذؿ
 ( .1ِٕ  ٗككُكالصـك مثبل  
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 االصحاح  التاسع
  .ىناؾ مف سيدرؾ ىذا الممككت مف السامعيف كبيذا يحيا ، فيي مممكة الحياة  -  ٔ: ٜ
 . بالتجمى بف اهلل كيظير الىكتوكإ كيظير ذاتو المسيح يعمف –(  ٖٔ  – ٕ: ) ٜ
 حتممكمأ لى متىإ ف يككف ليـ نفس سمطاف المسيح عمى الشيطاف.أتبلميذ المسيح ال بد  –(  ٜٕ – ٗٔ: ) ٜ

بميس . بالصكـ إيشرح ليـ كيؼ يغمبكا  كىك ىنا .نفس السمطاف ف تبلميذه لـ يكف ليـأسيح = سر غضب الم
 سبلحو الذل ىك ممذات الجسد .  بميس مفإف نحـر أ= ىك  الصوم كالصبلة .
 = ىى صمتنا باهلل كبيذه الصمة نغمبو . والصبلة

 ى القمة كىى الصميب نفسو . لإرفضو لممذات العالـ ك  بذؿ ذاتو المسيح يصؿ فى –(  ٕٖ – ٖٓ: ) ٜ
خراج الشيطاف كىك شيكتيـ لممراكز العالمية إىنا مرقس يشرح سبب فشؿ التبلميذ فى  –(  ٖٚ – ٖٖ: ) ٜ

بميس عمييـ إ نيـ حتى يغمبكاأك   ،نو سيصمبأ، كىذا تناقض لما قالو المسيح فى كجداليـ عمف ىك األعظـ بينيـ
ىذا عبر عف عدـ  سمحتو . فحكارىـأ بميس مفإمسيح بالصـك ليحرمكا بترؾ كؿ شيكة لمعالـ أل ما عبر عنو ال

 فيميـ لما قالو المسيح .
)راجع  .يضاأىنا نرل قكانيف المممكة كأىمية المكت عف شيكات العالـ لنغمب نحف  –(  ٓ٘ – ٖٛ: )  ٜ

 فى مكضكع قكانيف المممكة( . ُٗ،  ُٖمت
 

 العاشراالصحاح 
بييـ . أف نعكد كاألطفاؿ الذيف يعتمدكف عمى أمممكة المسيح فى الزكاج . كفى  قكانيف –(  ٕٚ – ٔ: )  ٓٔ 

ك أالماؿ  كليس عمى االتكاؿ عميو ككتطبيؽ نرل قصة الشاب الغنى الذل شرح المسيح فييا طريؽ الكماؿ كىك
 غيره .
 ديا . فى مممكة المسيح مف يترؾ شئ ألجمو يعكضو أكثر كثيرا ، ركحيا كما –(  ٖٔ – ٕٛ: )  ٓٔ
 نرل التطبيؽ فى المسيح الذل يبذؿ ذاتو كيترؾ كؿ شئ حتى الصميب . –(  ٖٗ – ٕٖ: )  ٓٔ
 مرة ثانية نرل عدـ فيـ التبلميذ فعيكنيـ مغمقة .  –(  ٗٗ – ٖ٘: )  ٓٔ
المسيح .  ف المبصر يعرؼأالقديس مرقس يكرد قصة تفتيح عيف األعمي ليقكؿ  –(  ٕ٘ – ٙٗ: )  ٓٔ

كصنا أ طفاؿ يعرفكنو كيقكلكفكرشميـ كاأللؾ مباشرة نسمع عف دخكؿ المسيح ألفيمكا كالعكس بعد ذفالتبلميذ لـ ي
 يا ابف داكد .

 
لى أورشميم كممك ، ثم يتوج ممكا عمى القموب بصميبو ويموت إثم تأتى بعد ذلك قصة دخول السيد المسيح 

.ليقوم ويصعد لمسماء ليجمس عن يمين أبيو السماوى
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 عودة لمجدول )اإلصحاح األول()إنجيل لوقا(

 
 في كتاب الميبلد
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 عودة لمجدول (ثاني)إنجيل لوقا()اإلصحاح ال

 
 في كتاب الميبلد
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 الميبلد في كتاب



 (اإلصذاح الرابع) (لوقاإنجيل تفسير )(  3جيل )تفسير األنا

 

 
31 

 عودة لمجدول (رابع)إنجيل لوقا()اإلصحاح ال

 

 اإلصحاح الرابع
 

   في كتاب الميبلد فصل التجربة   (ٖٔ-ٗ:ٔاآليات )لو
 

وِح ِإَلى اْلَجِميِل، َوَخَرَج َخَبٌر َعْنُو فِ ٗٔ" -(:ٕٕ-ٗ:ٗٔاآليات )لو ي َجِميِع اْلُكوَرِة اْلُمِحيَطِة. َوَرَجَع َيُسوُع ِبُقوَِّة الرُّ
ًدا ِمَن اْلَجِميِع.٘ٔ َوَجاَء ِإَلى النَّاِصَرِة َحْيُث َكاَن َقْد َتَربَّى. َوَدَخَل اْلَمْجَمَع َحَسَب ٙٔ َوَكاَن ُيَعمُّْم ِفي َمَجاِمِعِيْم ُمَمجَّ

. َوَلمَّا َفَتَح السّْْفَر َوَجَد اْلَمْوِضَع الَِّذي َكاَن َمْكُتوًبا َفُدِفَع ِإَلْيِو ِسفْ َٚٔعاَدِتِو َيْوَم السَّْبِت َوَقاَم ِلَيْقرََأ،  ُر ِإَشْعَياَء النَِّبيّْ
، أَلنَُّو َمَسَحِني أُلَبشَّْر اْلَمَساِكيَن، َأْرَسَمِني أَلْشِفَي اْلُمْنَكِسِري اْلُقُموِب، أُلَنادِ »ِٛٔفيِو:  َي ُروُح الرَّبّْ َعَميَّ

يَِّة، ِلْمَمْأُسوِريَن بِ  ثُمَّ ٕٓ«. َوَأْكِرَز ِبَسَنِة الرَّبّْ اْلَمْقُبوَلةِ ٜٔاإِلْطبَلِق وِلْمُعْمِي ِباْلَبَصِر، َوُأْرِسَل اْلُمْنَسِحِقيَن ِفي اْلُحرّْ
َفاْبَتَدَأ َيُقوُل َٕٔصًة ِإَلْيِو. َطَوى السّْْفَر َوَسمََّمُو ِإَلى اْلَخاِدِم، َوَجَمَس. َوَجِميُع الَِّذيَن ِفي اْلَمْجَمِع َكاَنْت ُعُيوُنُيْم َشاخِ 

ُبوَن ِمْن َكِمَماِت النّْْعَمِة ٕٕ«.ِإنَُّو اْلَيْوَم َقْد َتمَّ ىَذا اْلَمْكُتوُب ِفي َمَساِمِعُكمْ »َلُيْم: َوَكاَن اْلَجِميُع َيْشَيُدوَن َلُو َوَيَتَعجَّ
 ".«وُسَف؟أََلْيَس ىَذا اْبَن يُ »اْلَخاِرَجِة ِمْن َفِمِو، َوَيُقوُلوَن: 

نتصر  َْسبؽ ىذه اآليات أف الركح إقتاد يسكع  يكما فى البرية ليحارب إبميس، ككاف يسكع خبلليا صائما، كا 
عمى إبميس بزىده فى كؿ ممذات العالـ فيذه أسمحة إبميس، كبرفضو لكؿ ما عرضو إبميس عميو فيك حـر إبميس 

حركتو، فبماذا يحاربو كيغكيو كىك رافض لكؿ ما يعرضو مف أسمحتو )ممذات العالـ(، كبيذا فيك ربطو أل قيَّد 
عميو. كالذل غمب الشيطاف ىنا ىك يسكع اإلنساف فبل معنى ألف نقكؿ أف اهلل ىك الذل كاف ييجرَّب مف إبميس 
كأف اهلل ىـز إبميس. فاهلل قادر ببلىكتو أف يسحؽ إبميس بكممة. كلكف كانت ىذه المعركة كىذا اإلنتصار لحساب 

( لينتصر عمى الشيطاف. 1ُ  ْاف. فكؿ منا إذا إتحد بالمسيح كثبت فيو يقتاده الركح كما إقتاد المسيح )لكاإلنس
رافضا ممذاتو الخاطئة يمتمئ بالركح كما حدث مع المسيح فى اآليات التالية. أما مف  كمف ينتصر عمى الشيطاف

 طفئ الركح كيحزنو.يقاكـ الركح القدس كيستجيب لمشيطاف كيتمذذ بإغراءات العالـ يي 
، كلكف الركح كاف قكيان لكف اإلنسانية التي في المسيح مف الصكـ الجسد كاف ضعيفان = رجع يسوع بقوة الروح

حينما غمب إبميس كىذا لكى يعطى لكؿ مف يتحد بو مف البشر  إمكانية أف يمتمئ  يسكع إمتؤلت بقكة الركح
[ صكـ كصبلة ُنمتمئ بالركح ] ح أقكياء بالركح أك كيؼ. كمف منيج المسيح نفيـ كيؼ نصببالركح ىك أيضا

. كالميركف [ قطعان يسبؽ كؿ ىذا المعمكديةّ[ رفض إقتراحات إبميس ]ِكما صاـ المسيح ىذه األربعيف يكمان ]
 كمف المؤكد سننتصر ألف غمبة المسيح عمى الشيطاف كانت لحسابنا.
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، كخرجت أخباره لكؿ بدأ السيد = خرج خبٌر عنو في جميع الكورة المحيطة معجزاتو كتعاليمو في كفرناحـك
حيث كان قد (. 1ِّْمنطقة الجميؿ، مما أثار غيرة أىؿ الناصرة، فالناصرة ىي كطنو، كآخذكه عمى ذلؾ )

ًلدى في بيت لحـ لكنو تربى في الناصرة.= تربى  ىذه تشير لدقة لكقا، فالمسيح كي
جزاتو، كلكف كيالمعجب فبعد قميؿ نجدىـ يثكركف ضده كيحاكلكف لقد إنبيركا بتعاليمو كمع= ممجدًا من الجميع

(، فيـ ال يريدكف أف يسمعكا كممات تأنيب، ىـ يريدكف المعجزات كلكف ال يريدكف التعاليـ التي تقكد 1ِْٗقتمو )
ؿ بسيط لمحياة، يريدكف شفاء األجساد كلكف ال يريدكف شفاء األركاح. كالحظ كبريائيـ فما أعثرىـ فيو أنو مف أص

بعد ذلؾ فيـ في كبريائيـ يريدكف أف مف يعمميـ يككف إبف ممكؾ. كسنرل سببان آخر أليس ىذا إبن يوسف 
( كىـ كانكا يشعركف أنيـ أبناء اهلل أٌما األمـ فكانكا ِٕ-1ِْٔستحقاؽ األمـ لمشفاء )لثكرتيـ أف السيد أشار إل

 يسمكنيـ كبلبان.

-1ِِّٖفقدكا الحس كالبصيرة )تث يشير أنيـكاف محاكلة قتمو إلى  إلعجاب بالمسيحإف إنتقاليـ ىكذا مف ا
كاف الشعب يجتمع في المجامع لمصبلة كلسماع الكتاب المقدس كالكعظ كالتعميـ. = وقام ليقرأ(1 ُٔ(. )آيةّّ

 ككاف مف الممكف أف ييدعى لمقراءة كالكعظ أم شخص يمكنو أف يتكمـ، كىذا إستغمو ريسيؿ المسيحية فعممكا مف
خبلؿ المجامع الييكدية المنتشرة في العالـ كمو عف المسيح. كالمجامع بدأ إنشاؤىا بعد السبي. ككانكا يجتمعكف 
أياـ السبت كاإلثنيف كالخميس. ككانت ىناؾ قراءات محددة لكؿ يكـ. )بنظاـ القطمارس القبطي حاليان(. فكاف يقرأ 

إذان فالمسيح كاف قد تعكد = حسب عادتو(. ُٔ-1ُُّْعجزء مف نامكس مكسى أم التكراة كجزء مف األنبياء )أ
 كىكذا عمؿ بكلس الرسكؿ . حضكر المجامع في المكاف الذم يكجد بو.

كانت العادة = وقام ليقرأنجد أف المسيح قد ظير في مجامع الييكد ككاعظ مشيكر.  -(1ُٓكبالرجكع لآلية ) 
(. كمف كاف يريد أف يتكمـ كيعظ يقؼ، لذلؾ 1ٖٓميـ )نحأف يقرأكا الكتاب كىـ كقكؼ، كيجمسكف عند الكعظ كالتع

 كقؼ السيد.

(. ككاف ىذا ِ-1ُُٔشإ(1 كانت القراءة مف أسفار النبكات في ىذا اليـك مأخكذة مف سفر إشعياء )ُٕ)آية
 بتدبير إليي فميس ىناؾ مكاف لمصدؼ في تدبيرات اهلل، ككاف النص يتحدث عف المسيح.

كلـ ييًكمؿ باقي اآلية مف سفر إشعياء،  وأكرز بسنة الرب المقبولةبعد أف قرأ  =وطوى السفر(1 َِ-ُٖ)آيات 
كالتكممة ىي "كبيكـ إنتقاـ إللينا" لكف المسيح في مجيئو األكؿ أتى ليخمص ال لينتقـ، لذلؾ طكل السفر تعني أف 

رئيس كينة يقدـ ذبيحة الكقت ليس ىك كقت اإلنتقاـ. ىك جاء لييٍمسىٍح مف الركح القدس يكـ األردف كيخصص ك
وليكرز نفسو ليخمص المساكيف، المطحكنيف في عبكدية إلبميس، جاء كطبيب سماكم ليشفي المنكسرم القمكب. 

نة ككاف يتـ فييا تحرير العبيد كتحرير األرض، س َٓىي سنة اليكبيؿ التي تأتي كؿ = بسنة الرب المقبولة
يك أتى لييب المؤمنيف الحرية الركحية، كيعيد لمبشر ما فقدكه كىذا رمز لما سيقدمو المسيح بصميبو لمبشرية، ف

مف ميراث البر كممككت السمكات. كليعيد لنا البصيرة الركحية. إذان سنة اليكبيؿ، السنة المقبكلة، ىي مجيئو 
احة أنو األكؿ، أما "يكـ إنتقاـ إلينا" فيذه إشارة لمجيئو الثاني كدياف لؤلرض كميا. كالمسيح في كبلمو أشار صر 
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ىك المقصكد بيذه النبكة. ككاف يتكمـ بقكة كسمطاف جذبا السامعيف إليو، كلكف يالؤلسؼ فكبريائيـ قد أعمى 
 عيكنيـ فمـ يعرفكه كلـ يؤمنكا.. لماذا؟ ألنو إبف يكسؼ النجار البسيط.

 
َثَل: َأيَُّيا الطَِّبيُب اْشِف َنْفَسَك! َكْم َعَمى ُكلّْ َحال َتُقوُلوَن ِلي ىَذا اْلمَ »َفَقاَل َلُيْم:ٖٕ" -(:ٖٓ-ٗ:ٖٕاآليات )لو

اْلَحقَّ َأُقوُل َلُكْم: ِإنَُّو َلْيَس َنِبيّّ »َوَقاَل: ٕٗ« َسِمْعَنا َأنَُّو َجَرى ِفي َكْفِرَناُحوَم، َفاْفَعْل ذِلَك ُىَنا َأْيًضا ِفي َوَطِنكَ 
َأَراِمَل َكِثيَرًة ُكنَّ ِفي ِإْسرَاِئيَل ِفي َأيَّاِم ِإيِميَّا ِحيَن ُأْغِمَقِت السََّماُء ُمدََّة  َوِباْلَحقّْ َأُقوُل َلُكْم: ِإنَّ َٕ٘مْقُبواًل ِفي َوَطِنِو. 

َوَلْم ُيْرَسْل ِإيِميَّا ِإَلى َواِحَدٍة ِمْنَيا، ِإالَّ ِإَلى َٕٙثبَلِث ِسِنيَن َوِستَِّة َأْشُيٍر، َلمَّا َكاَن ُجوٌع َعِظيٌم ِفي اأَلْرِض ُكمَّْيا، 
، َوَلْم ُيَطيَّْر َواِحٌد ْٕٚمرََأٍة َأْرَمَمٍة، ِإَلى َصْرَفِة َصْيَداَء. ا َوُبْرٌص َكِثيُروَن َكاُنوا ِفي ِإْسرَاِئيَل ِفي َزَماِن أَِليَشَع النَِّبيّْ

َفَقاُموا َوَأْخَرُجوُه َخاِرَج َٜٕسِمُعوا ىَذا،  َفاْمَتؤَل َغَضًبا َجِميُع الَِّذيَن ِفي اْلَمْجَمِع ِحينَ ٕٛ«. ِمْنُيْم ِإالَّ ُنْعَماُن السُّْرَياِنيُّ 
َأمَّا ُىَو َفَجاَز َٖٓلى َأْسَفٍل. اْلَمِديَنِة، َوَجاُءوا ِبِو ِإَلى َحافََّة اْلَجَبِل الَِّذي َكاَنْت َمِديَنُتُيْم َمْبِنيًَّة َعَمْيِو َحتَّى َيْطَرُحوُه إِ 

 " ِفي َوْسِطِيْم َوَمَضى.
. كالمسيح عرؼ ما يجكؿ في ىـ تساءلكا لماذا  لـ يبدأ المسيح معجزاتو في بمده الناصرة كلماذا بدأ في كفرناحـك

أم إذا كنت = تقولون لي ىذا المثل، أييا الطبيب إشف نفسكذىنيـ فيك اهلل فاحص القمكب كالكمى، فقاؿ ليـ 
كبيذا تثبت  .في الناصرةأىمؾ  أل = نفسك بؾ أف تشفيطبيبان كقادر أف تشفي أىؿ كفرناحكـ، كاف األكلى 

نفسؾ كطبيب شافي كلست إبف يكسؼ النجار فقط )طبعان المثؿ يقاؿ أصبلن إذا أصاب الطبيب أم مرض(. 
أقول لكم  الحقككاف رد المسيح عمييـ كعمى تساؤالتيـ أنو لـ يصنع آيات في كسطيـ ألنيـ ال يستحقكف.. 

المشكمة أنكـ ال تقبمكنني كال تؤمنكف بي، بؿ كؿ ما = )ىذا مثؿ شائع عندىـ(. فليس نبي مقبواًل في وطنو
رافضيف لممسيح كما رفض أباؤىـ  أنيـإلى فالمثؿ يشير ف أبي نجار. كأيضان تفكركف فيو بساطة عائمتي كأ

األنبياء كقتمكىـ، كذلؾ بسب الحسد، فأىؿ النبي إذ يعرفكف أىمو كبيتو كسيرتو يستكثركف عميو أف يصير نبيان، إذ 
ككاحد منيـ أك أقؿ. فرؤية إنساف كثيران يفرغ الميابة مف حكؿ شخصو. كىذا حقيقي دائمان فالحسد يجعؿ  يحسبكنو

 كؿ كاحد، ال يحتمؿ تفكؽ جاره الذم يعرفو كيظف أنو األجدر بيذه الكرامة.
ليشع إذ تمتع بمعجزاتيـ األمـ كليس أبناء كطنيـ الذيف  بؿ أف السيد أشار أف مكقفو ىذا تكرر مف قبؿ مع إيميا كا 

ال يستحقكف، بؿ كاف اهلل يؤدبيـ لعبادتيـ الكثنية. كىنا نفيـ أسمكب اهلل، أف اهلل يمنع نعمو كبركاتو عمف ال 
ليشع، إشارة كاضحة لقبكؿ األمـ  يستحقيا. كىؿ كاف في إسرائيؿ إيماف مثؿ إيماف المرأة. كطبعان فقصتي إيميا كا 

كلكف المعنى القريب ىك إستحقاؽ كفرناحكـ لممعجزات إليمانيـ كعدـ كرفض الييكد فيما بعد لصمبيـ المسيح. 
ليشع،  إستحقاؽ أىؿ الناصرة لعدـ إيمانيـ. كلكف إشارة المسيح إلستحقاؽ األمـ أكثر مف الييكد لمعجزات إيميا كا 

قة نفسو كيكره أثارت الييكد الحاضريف لكبريائيـ كقامكا بمحاكلة لقتؿ المسيح. عمكمان ال أحد يريد أف يسمع حقي
(. إاٌل أف المسيح لـ تكف ساعتو قد جاءت بعد فجاز في كسطيـ 1َُُُمف يظير لو حقيقة خطاياه )رؤ

( إذان ىك ُٖ-1َُُٕ(، بؿ ىك يضع ذاتو مف نفسو حيف يريد )يك1ُُُٗكتركيـ، فبل سمطاف ألحد عميو )يك
 ليعمف قبكلو لكؿ البشرية.جاز كسطيـ بسمطاف الىكتو. كىنا السيد إستغؿ مقاكمة أىؿ بمده لو 
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 -راجع نظاـ الصمكات كالكعظ فى كتاب إدرشيـ. كبإختصار1
(. كفى يـك السبت ىذا دعا رئيس الشيكخ الرب ْع حسب عادتو يتكجو لممجمع يـك السبت )لكنجد الرب يسك 

يسكع ليقكـ بطقكس الصمكات. كبحسب المشناة كاف الشخص الذل يقرأ النبكات كاف مسئكال عف القياـ بأكبر قسـ 
منبر الكعظ = كقاؿ عنو فى خدمة العبادة. كلذلؾ حيف ديعى يسكع كاف عميو أف يتكجو إلى البيما )العرش أل 

 المسيح كرسى مكسى( كيذىب إلى المنبر كيبدأ الصبلة كالتسابيح. ثـ تقرأ النبكات المقررة ليذا اليكـ )كىذا النظاـ
نجده فى كنيستنا فى كتاب القطمارس(. كبعد قراءة جزء النبكات مباشرة يأتى الدكر عمى مف يقـك لمكعظ أك 

يككف لك كيًجد رابى متمكف مف الشرح أك ضيؼ مميز. كشركط مف يتقدـ لمكعظ الخطبة أك مف يدير حكارا. كىذا 
أف تككف سمعتو األخبلقية ال غبار عمييا، كتككف قدراتو تؤىمو لذلؾ )كىنا كاف المسيح ىك مف سيقكـ بالكعظ(. 

ليكنانية أك البلتينية أك كقد يتكمـ المتكمـ بالعبرية أك ييمس لممترجـ كيقكـ المترجـ بترجمة ماقيؿ إلى األرامية أك ا
 ألل لغة يفيميا السامعيف. 

كعادة ما ينيى الكاعظ كبلمو ككعظو باإلشارة لرجاء إسرائيؿ الكبير فى العصر المسيانى. كتنتيى الخدمة بصبلة 
قصيرة. ككاضح طبعا الترتيب اإلليى الذل حدد ىذه القراءات فى ىذا اليكـ فكانت القراءة التى كضعت أماـ 

 (ِ،  1ُ  ُٔليقرأىا ىى )إش المسيح
، ألنو مسحنى ألبشر المساكيف، أرسمنى  فبل تكجد آيات تعطى رجاء إلنساف بقدر ىذه اآليات "ركح الرب عمىَّ
ألشفى المنكسرل القمكب، ألنادل لممأسكريف باإلطبلؽ كلمعمى بالبصر، كأرسؿ المنسحقيف فى الحرية، كأكرز 

. بؿ كال تكجد أنسب مف ىذه اآليات ليبدأ بيا المسيح رسالتو. ككاف (ِ،  1ُ  ُٔبسنة الرب المقبكلة" )إش
النظاـ المتبع كما سبؽ شرحو أف يصمت الحاضركف تماما إلى أف ينتيى الكاعظ مف كعظتو ثـ تبدأ األسئمة 

 كالحكار. كيجيب الكاعظ عمى األسئمة أك يكاجو اإلعتراضات. 
اف قد تربى" لخصت تاريخ عمؿ المسيح مع الييكد "إلى خاصتو أكؿ زيارة لممسيح لمجمع الناصرة بمده "حيث ك

(. ُِ - 1ُٖ  ِجاء كخاصتو لـ تقبمو". ككما لـ تقبمو خاصتو فى مجمع الناصرة لـ ييقبؿ فى ىيكؿ أكرشميـ )يك
بؿ إتخذت كمماتو شيادة ضده عند محاكمتو. أما فى الناصرة فأخرجكه مف المجمع كحاكلكا قتمو. كغالبا فقد تمت 
 ْدعكة المسيح لكى يعظ بسبب شيرتو التى سبقتو، كما عممو فى كفر ناحكـ كمعجزة قانا التى تبعد عنيـ 

أمياؿ. بؿ كحمؿ الناصرييف فى عكدتيـ مف أكرشميـ أخبار ما عممو فى الييكؿ. كربما أراد أىؿ الناصرة كطنو 
 ى كفر ناحكـ.أف يختبركا ىؿ يستحؽ كؿ ما سمعكه عنو أك أرادكه أف يصنع ما صنعو ف

نتظر المسيح  كتعجب الجميع مف كممات النعمة التى قاليا كالتى لـ يسمعكا مثميا مف ألو مف الربييف مف قبؿ. كا 
أف يككف ىنا أسئمة أك حكار ركحى حكؿ "كيؼ نبدأ أك ما ىك المطمكب منا لنحصؿ عمى ىذا الخبلص" أك 

اجيا إيمانيـ ألجؿ خبلص نفكسيـ. فيذا المكتكب فى أسئمة عما كعظ بو. لقد كانت عظة المسيح بحرارة قمب ر 
إشعياء قد تحقؽ فيو. كمف العجيب أف مف يصمى كيعظ  فى كسطيـ ىك إبف اهلل نفسو كالذل ال بد أف تشعؿ 

حرارة صمكاتو قمكب الحاضريف، كلكف كاف تعميقيـ "أليس ىذا إبف يكسؼ النجار الذل نعرفو". كىذا ما أثار فى 
 ا. كالقكؿ القديـ المعركؼ أف "أعماؿ الخير تبدأ مف بيتؾ ككطنؾ" أك كما يقكؿ الييكد "أيياالسيد غضبا مقدس
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الطبيب إشؼ نفسؾ". كلكف كيؼ يعمؿ المسيح ليـ أعماؿ خير كىك فى حالة الغضب ىذه. فيك أتى ألجؿ 
ى عظتو، لكنيـ خبلص النفكس كليدـ مممكة الشر كليس لعمؿ معجزات. كلكنيـ لـ يمتفتكا إلى كؿ ما قالو ف

بحثكا عف معجزات. فكاف تعميقو أنو غير مقبكؿ فى كطنو. كأشار الرب لعدـ إستحقاقيـ لعمؿ أعماؿ معجزية 
ليشع. ككاضح مف إشارة المسيح إلى أرممة ناييف كنعماف السريانى أف األمـ ىـ  كسطيـ إلى ما حدث أياـ إيميا كا 

ر المجمع ضده فقامكا كدفعكه خارج المجمع ليرجمكه. كحاكلكا إلقاءه األكلى بأعمالو كأنو سيتجو لؤلمـ. كىذا ما أثا
متر(. كلكف ىيبتو اإلليية أكقفتيـ كمر فى كسطيـ دكف أف  ُّقدـ )حكالى  َْمف فكؽ صخرة إرتفاعيا حكالى 

  يمسو أحد.
ف كتنفيذ عقكبة الرجـ عند الييكد كانت بإلقاء المتيـ مف فكؽ صخرة عالية ككاف مف يمقيو ىك ا لشاىد األكؿ. كا 

ف لـ يمت يقكـ باقى الجماعة بإلقاء الحجارة عميو. كىذا  لـ يمت يمقى الشاىد الثانى عمى قمبو حجرا ثقيبل. كا 
يفسر لماذا كضع الييكد عند قدمى شاكؿ الطرسكسى مبلبسيـ ليقكمكا برجـ الشييد إسطفانكس، فالحجارة التى 

 يمقكنيا تككنة ثقيمة.
تجو الرب يسكع بعد ذلؾ إلى كفر ناحـك ليستقر ىناؾ، كتصير كفر ناحكـ كطنو فى الجميؿ. ىناؾ عمى األقؿ  كا 

أصدقاءه كتبلميذه األكائؿ بطرس كأندراكس كيعقكب كيكحنا إبنا زبدل. كاألىـ كىذا ىك ما يبحث عنو المسيح أف 
ائد المئة الذل بنى المجمع ىناؾ فى كفرناحـك الكثيريف الذيف سيقبمكف عممو كيؤمنكف بو كيمؤلكف كنيستو مثؿ ق

 فى كفرناحكـ كىناؾ يايرس.
 
 

 (ٕٛ-ٔ:ٕٔفي كتابنا ىذا )مر   (ٖٚ-ٗ:ٖٔاآليات )لو
 

 (ٚٔ-ٛ:ٗٔفي كتاب إنجيل متى )مت   (ٔٗ-ٗ:ٖٛاآليات )لو
 

 )ٜٖ-ٔ:ٖ٘كتابنا ىذا )مر   (ٗٗ-ٗ:ٕٗاآليات )لو
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 عودة لمجدول (خامس)إنجيل لوقا()اإلصحاح ال

 

 الخامساإلصحاح 
 

 وما بعده( ٕٕ-ٗ:ٛٔفي كتاب إنجيل متى )مت      (ٔٔ-٘:ٔاآليات )لو

 

 وما بعده( ٗ-ٛ:ٕفي كتاب إنجيل متى )مت  (ٙٔ-٘:ٕٔاآليات )لو

 

 (ٛ-ٜ:ٔفي كتاب إنجيل متى )مت  (ٕٙ-٘:ٚٔاآليات )لو

 

 (ٖٔ-ٜ:ٜفي كتاب إنجيل متى )مت  (ٕٖ-٘:ٕٚاآليات )لو

 
 )ٚٔ-ٜ:ٗٔإنجيل متى )متفي كتاب   (ٜٖ-٘:ٖٖاآليات )لو
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 عودة لمجدول (سادس)إنجيل لوقا()اإلصحاح ال

 

 اإلصحاح السادس
 

 (ٛ-ٕٔ:ٔفي كتاب إنجيل متى )مت      (٘-ٙ:ٔاآليات )لو

 
 (ٗٔ-ٕٔ:ٜفي كتاب إنجيل متى )مت      (ٔٔ-ٙ:ٙاآليات )لو

 
 (ٗ-ٓٔ:ٔمتى )مت في كتاب إنجيل   ( ٙٔ-ٙ:ٕٔاآليات )لو

 
 وما بعده( ٕٔ-٘:ٔفي كتاب إنجيل متى )مت   ( ٕٙ-ٙ:ٚٔاآليات )لو

 
 وما بعده( ٛٗ-٘:ٖٗفي كتاب إنجيل متى )مت   ( ٖٙ-ٙ:ٕٚاآليات )لو

 
 وما بعده( ٘-ٚ:ٔفي كتاب إنجيل متى )مت     (ٕٗ-ٙ:ٖٚاآليات )لو

 
 ا بعده(وم ٕٓ-ٚ:٘ٔفي كتاب إنجيل متى )مت     ( ٙٗ-ٙ:ٖٗاآليات )لو

 
 )ٕٚ-ٚ:ٕٗفي كتاب إنجيل متى )مت  (ٜٗ-ٙ:ٚٗاآليات )لو
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 عودة لمجدول (سابع)إنجيل لوقا()اإلصحاح ال

 

 اإلصحاح السابع
 

 (ٖٔ-ٛ:٘في كتاب إنجيل متى )مت  (ٓٔ-ٚ:ٔاآليات )لو
 

 )إقامة إبن أرممة نايين(  (ٚٔ-ٚ:ٔٔاآليات )لو
َوِفي اْلَيْوِم التَّاِلي َذَىَب ِإَلى َمِديَنٍة ُتْدَعى َناِييَن، َوَذَىَب َمَعُو َكِثيُروَن ِمْن َتبَلِميِذِه ٔٔ" -(:ٚٔ-ٚ:ٔٔاآليات )لو

َوَمَعَيا َجْمٌع َكِثيٌر  َفَممَّا اْقَتَرَب ِإَلى َباِب اْلَمِديَنِة، ِإَذا َمْيٌت َمْحُموٌل، اْبٌن َوِحيٌد أُلمِّْو، َوِىَي َأْرَمَمةٌ َٕٔوَجْمٌع َكِثيٌر. 
ُثمَّ َتَقدََّم َوَلَمَس النَّْعَش، َفَوَقَف اْلَحاِمُموَن. ٗٔ«. اَل َتْبِكي»َفَممَّا َرآَىا الرَّبُّ َتَحنََّن َعَمْيَيا، َوَقاَل َلَيا:ِٖٔمَن اْلَمِديَنِة. 

، َلَك َأُقوُل: ُقْم!»َفَقاَل:  ِو.  َفَجَمَس اْلَمْيتُ ٘ٔ«. َأيَُّيا الشَّابُّ َفَأَخَذ اْلَجِميَع َخْوٌف، َٙٔواْبَتَدَأ َيَتَكمَُّم، َفَدَفَعُو ِإَلى ُأمّْ
ُدوا اهلَل َقاِئِميَن: َوَخَرَج ىَذا اْلَخَبُر َعْنُو ِفي ُكلّْ اْلَيُيوِديَِّة َوِفي ٚٔ«. َقْد َقاَم ِفيَنا َنِبيّّ َعِظيٌم، َواْفَتَقَد اهلُل َشْعَبوُ »َوَمجَّ

 " ِة اْلُمِحيَطِة.َجِميِع اْلُكورَ 
كىك يحكؿ قائد المئة الكثنى النجس إلى مؤمف طاىر،  (َُ - 1ُ  ٕفى اآليات السابقة )لك رأينا الرب يسكع

المكت كىك نجاسة إلى حياة. كاف الرب فى كفرناحكـ كذىب مع تبلميذه إلى ناييف التى  كفى ىذه المعجزة يحكؿ
ميبل عف كفرناحـك ليصؿ عند مساء اليكـ، كىك المكعد الذم يدفنكف فيو مكتاىـ. كىناؾ تقابؿ مككب  ِٓتبعد 

ف إحتراـ الميت، إذ رئيس الحياة مع مككب جنازة حزيف. ككانت مكاكب الجنازات تسير كراء نعش الميت كنكع م
كانكا يعتقدكف أف ركح الميت تظؿ تحـك حكؿ الميت فترة مف الزماف. كمف ال يستطيع السير كراء الميت كاف 

عميو أف يقؼ إحتراما عند مركر الجنازة. كبجانب الحزف المفيـك لدل كؿ الشعكب عمى المكتى، نجد الييكد ليـ 
يستأجركنيف لمعكيؿ كترديد بعض العبارات عف الميت مثؿ يا أسد طقكسيـ المؤلمة. فيسير كراء النعش ندابات 

كحتى الربييف كالفاىميف ما كاف لدييـ كممات معزية فيـ أنفسيـ  ]كىذا إلى حد بعيد نراه فى مصر[.ك يا بطؿ 
ببل رجاء، أيف سيذىبكف بعد المكت. بؿ لدييـ أفكار مخيفة طفكلية عف المكت. كلنتصكر مف كانت أفكارىـ 

ا كيؼ سيعزكف األـ الحزينة فى خطبيـ التى يقكلكنيا عادة فى ىذه المناسبات. ككاف يصاحب المككب ىكذ
الحزيف قارعى طبكؿ كمزمريف. ككانت األـ الثكمى أك األرممة ال تأكؿ لحما كال تشرب خمرا فترة طكيمة مكتفية 

 بأكؿ زىيد.
مع المكت كالحزف، ليغير الحزف إلى فرح. فيك ليذا  كيقابؿ الرب يسكع رئيس الحياة ىذا المككب، يتقابؿ الحياة

أتى كتجسد. كلمس نعش الميت ينجس، ككاف الربييف يحذركف مف العكاقب الكخيمة كتحذيرات مرعبة ببل نياية 
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لمف ينجس نفسو كيتبلمس مع نعش ميت غير الذيف يحممكنو طبعا. كلكف القدكس الطاىر لمس النعش كأقاـ 
 الميت، فيك ال يتنجس.

قبؿ أف يممس الرب النعش لمس قمب األـ قائبلن ليا ال تبكي. كال تبكي ىذه لك قاليا أم إنساف ألـ = ال تبكي (ُ
فاهلل يعطى مع كبلمو  فقدت كحيدىا فيي لف تعزييا، أٌما لك سمعتيا مف المسيح نفسو لدخؿ العزاء إلى قمبيا.

قادريف عمى تعزية أحد. لكف  غير (1ِ  ُٔ)أل متعبكفناس معزكف الك  قكة كمع كصاياه قدرة عمى التنفيذ.
 اهلل كحده ىك الذم يحكؿ النار التي في القمب إلى بركدة.

قامة لعازر، فينا نجد أف المسيح ىك الذم يبادر بصنع المعجزة  (ِ ىذه المعجزة تختمؼ عف إقامة إبنة يايرس كا 
ر، فيك ليس قادر عمى أف يقيـ مف المكت الجسدم فقط، دكف أف يسألو أحد ليعمف أنو أتى ليعطي حياة لمبش

(. كمف يقكـ مف مكت الخطية تككف لو حياة أبدية. ىذه 1ِٓٓبؿ ىك قادر أف يقيمنا مف مكت الخطية )يك
المعجزة تشير تمامان لما عممو المسيح، فيك أتى ليعطي لمبشرية حياة دكف أف يسألو أحد. فمف كاف يتصكر 

 لمشكمة المكت. مف البشر أف ىناؾ حؿ
ليشع كغيرىـ ممف أقامكا أمكات، أقامكىـ بالصبلة هلل أما المسيح فكاف يعطي أمران دكف أف يصمي. (ّ  إيميا كا 
األرممة تشير لمبشرية التي صارت كأرممة بفقدىا نعمة اهلل كلذة العشرة مع اهلل. أما الشاب الميت فيشير لكؿ  (ْ

 نفس كقد أفقدتيا الخطية حياتيا فصارت ميتة.
ىناؾ أمكات كثيريف ماتكا أياـ السيد المسيح كلـ يقميـ، فالسيد ال ييتـ بأف يقيـ األجساد لتمكت ثانية، بؿ  (ٓ

قامتو ليذا الشاب خير دليؿ عمى إمكانية  ىك يريد أف يعمف أنو يريد قيامتنا مف مكت الخطية لحياة أبدية، كا 
يعطى فكرة عف إرادة اهلل أف يسكد الفرح البشر،  كىال تب السيد ىنا لؤلرممة كقكؿ األبدية.حدكث ىذه القيامة 

 فاهلل ال يريد لنا أف نحزف. كلذلؾ أيضا بكى عمى قبر لعازر بسبب األالـ التى لحقت بالبشر.
الثبلث معجزات التي أقاـ فييا السيد أمكات، تشير لثبلث درجات الخطية )راجع معجزة إقامة إبنة يايرس في  (ٔ

 . متى( كتاب إنجيؿ
سيد لمنعش يظير أف جسد المسيح المتحد ببلىكتو قادر أف يعطي حياة لمف يتبلمس معو، فيك لو لمس ال (ٕ

(. كبنفس المفيكـ حيف تفؿ المسيح كلمس 1ٕٔٓسمطاف عمى محك المكت كالفساد "مف يأكمني يحيا بي" )يك
(. مف 1ٗٔ+ يك1ِّٖ+ مر1ّّٕلساف األصـ فيك كاف ينقؿ لو حياة، كحيف تفؿ ليممس عيف األعمى )مر

ىنا نفيـ أف جسد المسيح كاف لو تأثير في خبلص اإلنساف، كىذا إلتحاده بالبلىكت. كنرل تطبيقان ليذا قكؿ 
 .كشفاء  السيد المسيح عف سر اإلفخارستيا "مف يأكمني يحيا بي" ففي جسده حياة

 رأكا ىذه المعجزة. كالسيد قصد ىذا لتثبيت إيمانيـ. كثيرونكاف مع السيد المسيح  (ٖ
 

 (ٙ-ٔٔ:ٔفي كتاب إنجيل متى )مت (ٖٕ-ٚ:ٛٔاآليات )لو
 

 (ٔٔ-ٔٔ:ٚفي كتاب إنجيل متى )مت (ٕٛ-ٚ:ٕٗاآليات )لو
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 (ٜٔ-ٔٔ:ٙٔفي كتاب إنجيل متى )مت (ٖ٘-ٚ:ٜٕاآليات )لو

 

 )المرأة الخاطئة(  (ٓ٘-ٚ:ٖٙاآليات )لو
يِسيّْيَن َأنْ ٖٙ" -(:ٓ٘-ٚ:ٖٙاآليات )لو يِسيّْ َواتََّكَأ.  َوَسأََلُو َواِحٌد ِمَن اْلَفرّْ َذا اْمرََأٌة َٖٚيْأُكَل َمَعُو، َفَدَخَل َبْيَت اْلَفرّْ َواِ 

، َجاَءْت ِبَقاُروَرِة ِطيٍب  يِسيّْ َوَوَقَفْت ِعْنَد َقَدَمْيِو ِمْن ِٖٛفي اْلَمِديَنِة َكاَنْت َخاِطَئًة، ِإْذ َعِمَمْت َأنَُّو ُمتَِّكٌئ ِفي َبْيِت اْلَفرّْ
ُنُيَما ِبالطّْيِب. ًة، َواْبَتَدَأْت َتُبلُّ َقَدَمْيِو ِبالدُُّموِع، َوَكاَنْت َتْمَسُحُيَما ِبَشْعِر رَْأِسَيا، َوُتَقبُّْل َقَدَمْيِو َوَتْدىَ َورَاِئِو َباِكيَ 

يِسيُّ الَِّذي َدَعاُه ذِلَك، َتَكمََّم ِفي َنْفِسِو ِقاِئبًل:ٜٖ ا، َلَعِمَم َمْن ىِذِه االَمْرَأُة الَِّتي َتْمِمُسُو َلْو َكاَن ىَذا َنِبيِّ »َفَممَّا رََأى اْلَفرّْ
«. ُقْل، َياُمَعمّْمُ »َفَقاَل:«. َياِسْمَعاُن، ِعْنِدي َشْيٌء َأُقوُلُو َلكَ »َفَأَجاَب َيُسوُع َوَقاَل َلُو:ٓٗ«. َوَما ِىَي! ِإنََّيا َخاِطَئةٌ 

ْذ َلْم َيُكْن َلُيَما َما ُيوِفَياِن ِٕٗمَئِة ِديَناٍر َوَعَمى اآلَخِر َخْمُسوَن. َكاَن ِلُمَداِيٍن َمْدُيوَناِن. َعَمى اْلَواِحِد َخْمسُ »ٔٗ َواِ 
َفَقاَل «. َأُظنُّ الَِّذي َساَمَحُو ِباأَلْكَثرِ »َفَأَجاَب ِسْمَعاُن َوَقاَل:ٖٗ« َساَمَحُيَما َجِميًعا. َفُقْل: َأيُُّيَما َيُكوُن َأْكَثَر ُحبِّا َلُو؟

وَ »َلُو: َأَتْنُظُر ىِذِه اْلَمْرَأَة؟ ِإنّْي َدَخْمُت َبْيَتَك، َوَماًء أَلْجِل »ثُمَّ اْلَتَفَت ِإَلى اْلَمْرَأِة َوَقاَل ِلِسْمَعاَن:ٗٗ«. اِب َحَكْمتَ ِبالصَّ
ُقْبَمًة َلْم ُتَقبّْْمِني، َوَأمَّا ِىَي َفُمْنُذ ِ٘ٗرْجَميَّ َلْم ُتْعِط. َوَأمَّا ِىَي َفَقْد َغَسَمْت ِرْجَميَّ ِبالدُُّموِع َوَمَسَحْتُيَما ِبَشْعِر رَْأِسَيا. 

 . . َٙٗدَخْمُت َلْم َتُكفَّ َعْن َتْقِبيِل ِرْجَميَّ ِمْن َأْجِل ذِلَك ِٚٗبَزْيٍت َلْم َتْدُىْن رَْأِسي، َوَأمَّا ِىَي َفَقْد َدَىَنْت ِبالطّْيِب ِرْجَميَّ
ُثمَّ َقاَل ٛٗ«. ُة، أَلنََّيا َأَحبَّْت َكِثيرًا. َوالَِّذي ُيْغَفُر َلُو َقِميٌل ُيِحبُّ َقِميبلً َأُقوُل َلَك: َقْد ُغِفَرْت َخَطاَياَىا اْلَكِثيرَ 

«. َمْن ىَذا الَِّذي َيْغِفُر َخَطاَيا َأْيًضا؟»َفاْبَتَدَأ اْلُمتَِّكُئوَن َمَعُو َيُقوُلوَن ِفي َأْنُفِسِيْم:ٜٗ«. َمْغُفوَرٌة َلِك َخَطاَياكِ »َلَيا:
 "«.ِإيَماُنِك َقْد َخمََّصِك، ِاْذَىِبي ِبَسبَلمٍ »اَل ِلْمَمْرَأِة:َفقَ ٓ٘

، نجد تطبيقيا المباشر في ىذه القصة، فيا ىي الحكمة تبررت من جميع بنييااآلية السابقة مباشرة  .ُ
المرأة الخاطئة كلكنيا كانت حكيمة، فيي أتت لممسيح معترفة بخطاياىا في إنكسار نفس، دكف إعتراض 

 أما الفريسى صاحب الكليمة ينسب الخطأ لممسيح . الخبلص.اء أك عجرفة، فحصمت عمى أك كبري
 (. كلكف ىناؾ فركؽ.ُّ-1ِٔٔىناؾ مف يخمط بيف ىذه القصة كبيف ساكبة الطيب في )مت .ِ

 
 ٕلػػػك ِٔمػػػت 

 سمعاف الفريسي سمعاف األبرص المضيؼ1

 امرأة خاطئة مريـ القديسة المرأة1

 اقتراب الخاطئة مف المسيح ثمف الطيب أكلى بو الفقراء اعتراض الحاضركف1

 في بداية خدمة المسيح في نياية حياة المسيح الزمف1

 في الجميؿ بيت عنيا قرب أكرشميـ المكاف1
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سكبت مريـ  ِٔكبالتالي نستنتج أنيما قصتاف مختمفتاف تمامان كالحظ أف إسـ سمعاف كاف منتشران كفي متى
( تسكب ىذه المرأة ٕالتي إختارت النصيب الصالح الطيب حبان في يسكع. كفي )لك القديسة أخت لعازر

عترافان بخطاياىا. كىي إمرأة سيرتيا سيئة في المدينة. كيمكننا القكؿ مف سياؽ القصة  الطيب طمبان لمغفراف كا 
و غفرانو، كأنيا أتت كمعيا زجاجة طيب، أنو ربما حدث لقاء سابؽ مع المسيح مع ىذه المرأة لمست في

ككاف ىذا تعبيرا عف محبتيا كشكرىا عمى الغفراف الذل حصمت عميو، أك ىى أتت بالطيب ممتمسة الغفراف 
. 

، كخصكصان في مناسبة كيذه. لذلؾ دخمت ىذه المرأة. ىي  .ّ كانت أبكاب الييكد مفتكحة بداعي الكـر
لغفراف كبدء حياة جديدة ببل كانت قد سمعت أف المسيح يقبؿ الخطاة كيغفر ليـ فأتت ككميا أمؿ في ا

إثـ. ككقفت ىذه المرأة كراء السيد كسكبت الطيب عمى رجميو كلما لـ يمنعيا أك يرفض ما عممتو، كربما 
نظر ليا نظرة قبكؿ، كىي تعرؼ عدـ استحقاقيا بكت عند قدميو فبمت قدميو كىك متكئ، كلما سقطت 

( فيي بيذا 1ُُُٓككُشعر المرأة مجدىا دمكعيا عمى قدميو خجمت فمسحتيما بشعرىا )كالحظ أف 
 ىـ كانكا يخمعكف النعاؿ إذا إتكأكا لمطعاـ(. 1ممحوظةتضع كؿ مجدىا ككرامتيا تحت قدمي المسيح. )

كاف مف عادة الييكد أف المضيؼ ليظير إحترامو لضيفو، كتقديره لو، أف يغسؿ = وماء لرجمي لم تعطي .ْ
زيت مضاؼ لو ركائح طيبة(. فسمعاف تكمؼ ماالن كثيران في قدميو كيمسح رأسو بالدىف الطيب الرائحة )

الكليمة كلكنو لـ يعط لضيفو مف مشاعره، ربما خكفان مف بقية الفريسييف لئبل ينتقدكه كربما شعر أنو يكفي 
أف يقيـ كليمة لممسيح المرفكض مف الجميع. ىك بيذا شعر أنو صاحب فضؿ عمى المسيح، كالمسيح 

. ."لو كان ىذا نبيًا، لعمم من ىذه..بيذا سريعان ما ييديف المسيح، كىذا ما حدث " يكفيو ىذا. كمف يشعر
نا فنحف إذا شعرنا أننا أصحاب فضؿ عمى اهلل معحدث ي)مف يدايف المسيح سريعان ما يدينو(. كىذا ما 

.. كأف حينما نصمي كنصكـ، فسريعان ما ندينو إذا حدثت لنا أم تجربة قائميف.. لماذا يا رب تفعؿ ذلؾ
اهلل قد أخطأ. لذلؾ ينبو المسيح "ال تعرؼ شمالؾ ما تعممو يمينؾ" فاليميف ىك عمؿ البر مف صبلة 
..الخ. كالشماؿ ىك االفتخار بيذا كالشعكر بأننا أصحاب فضؿ. كتعميـ رب المجد "إف فعمتـ كؿ  كصـك

ذا جاءتو تجربة يقكؿ. ىذا ، فمف يشعر أنو عبد بطاؿ غير مستحؽ لشئ، إ"البر فقكلكا إننا عبيد بطالكف
 يديف اهلل. ينسب خطأ هلل ككأنو بسبب خطيتي، لكنو ال

لقد إقتحمت ىذه المرأة مجمس السيد المسيح كلكنو قبميا، إذ قد أتت بتكبة صادقة. كىك يقبؿ كؿ مف  .ٓ
لمسيح فغفر يأتي بتكبة صادقة غافران لو. لقد صارت ىذه المرأة نمكذجان لكثيريف، تعممكا منيا كأتكا لمسيد ا

 ليـ. 
ىذه المرأة تعطي درسان لكؿ منَّا كىك.. أف الطريؽ الشرعي المقبكؿ لكي نقترب مف المسيح كنككف  .ٔ

مقبكليف.. ىك أف نأتي معترفيف بخطايانا معترفيف بعدـ إستحقاقنا )راجع قصة الفريسي كالعشار(. بؿ أف 
ية، التي تشعر بإحتياجيا إليو كرب غافر. المسيح في إشتياؽ لمثؿ ىذه النفكس التائبة المعترفة الباك
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كميما كانت خطايانا فرحمة اهلل أعظـ. فيذه المرأة بحسب النامكس تستحؽ الرجـ لكف مراحـ اهلل 
 خمصتيا.

ىذا الفريسي دعا المسيح إلى بيتو، ال إلى قمبو، كلكف المرأة الخاطئة إقتحمت البيت بدالة المحبة.  .ٕ
ى كراء المظاىر الخارجية دكف األعماؽ، أما المرأة فتمثؿ النفس الجادة الفريسي يمثؿ النفس التي تتخف

في خبلصيا فتيتـ بالمقاء الخفي مع العريس السماكم. كربما كاف ىذا الفريسي يريد أف يرل آية مف 
آيات الرب التي سمع عنيا أك ىك رأم أف مستقبؿ ىذا المعمـ مشرؽ كأراد أف يستفيد منو، عمكمان 

المسيح بسبب أغراض كمطامع مادية يضيع مٌنا الخبلص. أٌما لك أتينا لو كخطاة مثؿ ىذه فإرتباطنا ب
 المرأة سنناؿ الخبلص.

طريقة الجمكس أثناء الطعاـ1 كانكا يجمسكف حكؿ مكائد ذات أرجؿ قصيرة، ككانكا يجمسكف عمى أرائؾ  .ٖ
يـ، لذلؾ أتت تمؾ المرأة مف أم مقاعد أرضية مستنديف عمى المائدة، كأرجميـ إلى خمؼ، كخالعيف نعال

في كضع أقرب  أنيا كانت فيفيـمسحت قدميو بشعرىا، خمؼ السيد كسكبت الطيب عند قدميو، كطالما 
 لمسجكد.

ذا امرأة في المدينة كانت خاطئةقكؿ الكتاب " .ٗ " ىذا القكؿ يشير ألف سمعتيا كانت سيئة كمنتشرة في وا 
خير شاىد لذلؾ، كدمكعيا، دمكع التكبة عند المسيح ىي كؿ المدينة. كلكف كاضح أنيا تابت، كدمكعيا 

 أثمف مف أم قاركرة طيب.
شؾ الفريسي في أف المسيح ليس بنبي ألف مف يممس زانية يتنجس، كلكف مف يممس المسيح يتقدس  .َُ

كالسيد أظير لو أنو أعظـ مف نبي، فالنبي ال يعمـ ما في القمكب، لكف السيد المسيح أجاب عمنان عمى 
[ ُ] فالفريسيت سمعاف التي في قمبو. كالسيد المسيح أظير لمفريسي أف ىذه المرأة أعظـ منو حبان. تساؤال

[ الدىف ِلـ يقـ بكاجبات المضيؼ مف غسؿ األرجؿ فكانكا يمبسكف صنادؿ فتتسخ أرجميـ مف التراب. ]
تكم عمى عطكر [ التقبيؿ )أم إبداء مشاعر المحبة(. )ممحكظة1 الزيت يحّبالزيت إلنعاش الضيؼ. ]

 لئلنعاش(.
[ قبمت قدميو. كما سبب ىذا ّ[ دىنت قدميو بالطيب ]ِ[ غسمت قدمي السيد كمسحتيما بشعرىا ]ُ] والمرأة 

العطاء؟ الحب الذم مؤل قمبيا. كما سبب ىذا الحب؟ شعكرىا بغفراف السيد ليا، كالحظ أنيا ما كانت 
عيناىا عمى خطاياىا، بؿ كعمى محبتو كغفرانو ليا. ستشعر بحب السيد كغفرانو إاٌل لك كانت قد إنفتحت 

كالسؤاؿ كيؼ أدركت ىذا الحب؟ ال نعرؼ. فاهلل لو طرقو الخاصة التي تختمؼ مف إنساف إلنساف. كىك 
أعطى ليا مف محبتو )ربما في ىذا اليكـ أك قبؿ ىذا اليكـ فصارت تسير كراءه( ما جعميا تفيـ أنو غفر ليا 

لمعجب بنفسو، فيك يرل أنو كامؿ ببل خطية كبالتالي فيك ال يحتاج لغفراف، كلذلؾ فأحبتو. أما الفريسي ا
فمحبتو محدكدة. كالحظ أف محبة المرأة كانت أيضان إليمانيا بأف المسيح غفر، كلو سمطاف أف يغفر= 

 إيمانك قد خمصك.



 (اإلصذاح السابع) (لوقاإنجيل تفسير )(  3تفسير األناجيل )

 

 
43 

[ لنعرؼ شخص ُنا ]إننا نحتاج لقضاء أكقات طكيمة في الصبلة كدراسة الكتاب المقدس فيذا يفتح أعين .ُُ
ذا إنفتحت أعيننا كرأيناه ِالمسيح ] [ لنعرؼ نجاسة قمكبنا ككـ غفر المسيح لنا، ككيؼ قبمنا كنحف ىكذا. كا 

كعرفنا ما فعمو ألجمنا سيمتمئ القمب حبان لو. كلكف ىذا الفريسي كانت عينو مغمقة، فيك شعر أنو أعطى 
 يح.المسيح كلـ يأخذ شيئان مف المسيح، فمـ يحب المس

ىذا يعني عجز البشر عف إيفاء اهلل ما عمييـ مف ديف الخطية، زادت خطاياه أـ = لم يكن ليما ما يوفيان .ُِ
 قمت.

 ىذه ليست مثؿ "مع السبلمة" كلكف المسيح ييبيا سبلمان عجيبان.= إذىبي بسبلم .ُّ
صحيح لئلقتراب مف ألىمية ىذا الجزء تصميو الكنيسة يكميان في صبلة نصؼ الميؿ، ألننا نرل فيو الطريؽ ال

 المسيح لنناؿ الغفراف كالسبلـ كننعـ بمحبتو، أال كىك اإلنسحاؽ أماـ اهلل طالبيف الرحمة كالغفراف.
= ىؿ كانت خطايا ىذا الفريسى قميمة حقا؟ ال بؿ ىك الذل ال  َوالَِّذي ُيْغَفُر َلُو َقِميٌل ُيِحبُّ َقِميبلً  .ُْ

. كبالتالى ىك ال يشعر بالغفراف الذل قدمو لو المسيح يرل خطاياه ، كىكذا كؿ مف كانت عينو مغمقة
بدمو، كبالتالى لف يقدـ الحب المطمكب إذ ال يشعر بقدر النعمة التى أعطيت لو . أما المرأة الخاطئة 

عميو ......  ( قدر الغفراف الذل حصمتِ( بشاعة خطيتيا  ُ  -العيف المفتكحة فرأت 1 فكاف ليا
كىذا ما قيؿ كتكرر فى سفر حزقياؿ النبى أف اهلل سيؤدبيـ عمى خطاياىـ  . أحبت كثيرا –كالنتيجة 

( . فالتكبة الحقيقية تفتح العيف كتدرؾ بشاعة 1ّْ  َِفيرجعكف بالتكبة كحينئذ "تمقتكف أنفسكـ" )حز
الخطايا السابقة فيكره اإلنساف نفسو ، كفى نفس الكقت يقدـ الشكر لممسيح عمى ما صنعو لكى تغفر 

 خطيتو.
( ىكذا أنيى خدمتو قبؿ صمبو بأياـ بتطيير الييكؿ، ِكما بدأ المخمص فى بداية خدمتو بتطيير الييكؿ )يك

إلنساف(. ىكذا نجد قصتى ساكبات الطيب، كىذه تطيير ىيكؿ اهلل )الكنيسة كا -كذلؾ ليعمف ىدؼ مجيئو 
ىى األكلى فى بداية خدمتو، كفييا نراه يقبؿ ىذه الخاطئة كيعطييا غفراف الخطية ككعد بالخبلص، كأنيى 

أيضا خدمتو فى األسبكع األخير بمريـ ساكبة الطيب إعبلنا عف محبتيا الكبيرة. فمف عرؼ المسيح كغفرانو 
ذا ما يريده أف يعيد الصكرة الفردكسية األكلى. كلكف الحظ أف ىذا الحب مف مريـ كمحبتو سيبادلو الحب، كى

جاء بعد تممذة طكيمة ليسكع، إذ كاف يسكع يذىب كثيرا لبيت لعازر. كالحظ أنو إحتراما لمشاعر المرأة التى 
 كانت خاطئة أخفى اإلنجيؿ إسميا.

 ؿ المعمـ ليا كلـ يحتقرىا كباقى معممى الييكد بؿكالحظ التناقض الكبير بيف المرأة التى جاءت فرحة بقبك 
نحنت لتمسح دمكعيا مف عمى قدميو  غفر ليا، ككانت تبكى كحينما نزلت دمكعيا كبممت قدميو خجمت كا 

بشعرىا. كبيف الفريسى الذل دعاه كأدانو كفكر فيو أفكارا غير الئقة. كعند الييكد كانكا يعطكف كرامة كبيرة 
ذا الفريسى لممسيح. لذلؾ نقكؿ أنو لـ يدعو إلى بيتو ألنو كاف مقتنعا بو بؿ ألنو كانت لممعمميف لـ يعطيا ى

ىذه ىى العادة أف يدعك الفريسييف المعمميف الكبار إلى مائدتيـ. كربما حدثت ىذه الحادثة فى ناييف بعد 
رأة أعقبت مباشرة قصة ]الحظ أف قصة المإقامة إبف األرممة فإزدادت شيرة المسيح لذلؾ دعاه ىذا الفريسى. 
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. كبيذا نتأكد أف ىذا الفريسى المزىك بنفسو ىك مف أراد أف يستفيد مف شيرة المسيح، إقامة إبف أرممة ناييف[
 كلكنو فى داخمو إستنكر كتضرر مف قبكؿ المسيح ليذه المرأة.
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 عودة لمجدول (ثامن)إنجيل لوقا()اإلصحاح ال

 

 اإلصحاح الثامن
 

 
َوَعَمى َأَثِر ذِلَك َكاَن َيِسيُر ِفي َمِديَنٍة َوَقْرَيٍة َيْكِرُز َوُيَبشُّْر ِبَمَمُكوِت اهلِل، َوَمَعُو االْثَنا ٔ" -(:ٖ-ٛ:ٔاآليات )لو
يَرٍة َوَأْمرَاٍض: َمْرَيُم الَِّتي ُتْدَعى اْلَمْجَدِليََّة الَِّتي َخَرَج ِمنْ َوَبْعُض النّْ َٕعَشَر.  َيا َساِء ُكنَّ َقْد ُشِفيَن ِمْن َأْرَواٍح ِشرّْ

. َوُيَونَّا اْمرََأُة ُخوِزي َوِكيِل ِىيُروُدَس، َوُسوَسنَُّة، َوُأَخُر َكِثيرَاٌت ُكنَّ َيْخِدْمَنُو ِمنْ َٖسْبَعُة َشَياِطيَن،   " َأْمَواِلِينَّ
(. كىنا نرل السيد يكسع نشاطو كيقبؿ ٕذلؾ ىك قبكؿ السيد لممرأة الخاطئة )نياية إصحاح = وعمى أثر ذلك

 الخطاة في كؿ مكاف، بؿ يككف لمنساء دكر في العمؿ خصكصان مع رفض الييكد لو.
فرناحكـ مركزان لو يبدأ منيا ىنا نرل المسيح يكسع خدمتو لكؿ مكاف ممكف أف يصؿ إليو، كقد إتخذ مدينة ك

السيد بكجكده كسط الناس، كاف ىذا ىك ممككت اهلل، كبكجكده في = يكرز ويبشر بممكوت اهللرحبلتو لمكرازة. 
( أما يكحنا المعمداف فكاف يكرز أنو قد إقترب ممككت السمكات 1ُُِٕقمكبنا، يككف ممككت اهلل في داخمنا )لك

بعو بعض النساء، كبيذا فالمسيح بدأ مفيكمان جديدان عمى الييكد، إذ كاف ( كالحظ أف المسيح كاف يت1ُّ)مت
مرأة.."، فكانكا يحتقركف النساء كاألطفاؿ. كىكذا إالييكد يصمكف يكميان "أشكرؾ يا رب ألنؾ لـ تخمقني عبدان كال 

لصرؼ، أم كاف األمـ يحتقركف النساء. كلكننا ىنا نجد المسيح ييًكـر النساء، بؿ صرف مسئكالت عف ا
المصركفات المادية التي تحتاجيا الكرازة. كككف المسيح يعمي مف شأف النساء فيذا تعميـ لمكنيسة بأف الرجؿ 

(، كلكننا 1ُِْٕكالمرأة متساكياف. كالحظ أف المسيح كتبلميذه كانكا فقراء، بؿ لـ يكف معو ما يدفعو لمجزية )مت
ة. كعمكمان فخادـ الكممة يجب أف مف يسمعكنو يشترككف في سد نرل أف اهلل يدبر األمكاؿ التي تحتاجيا الخدم

إحتياجاتو. المسيح قدَّـ ليف الشفاء، أم ىك قدـ ليف الركحيات فميس بكثير أف يقدمف الماديات كماذا تساكم 
( العطاء المادم لمخدمة يظير المحبة، ىك فرصة 1ُُٗككُأمكاليف بجانب شفائيف مف األركاح الشريرة )

 لحب هلل. إلظيار ا
تشير إلذاعة األخبار السارة بأف ىناؾ أفراح سماكية بعد أحزاف ىذا العالـ.. بينما = يبشرتشير لمتعميـ. = يكرز

الكرازة قد تشمؿ المكـ كالتكبيخ عمى الخطية. ىنا نرل إتضاع المسيح فمف أشبع الجمع بخمس خبزات، تنفؽ 
البشارة بأف ىناؾ مممكة يسكدىا الفرح كالسبلـ كالحرية. مف النساء. كالبشارة بالممككت معناىا   عميو بعض

ىي مممكة حررىا اهلل مف سمطاف الشياطيف كما فعؿ مع مريـ المجدلية كالنساء البلتي كف يتبعنو. كىذا ىك 
اإلنجيؿ، فمريـ المجدلية ىذه صارت كارزة بالقيامة كلمف؟ لمتبلميذ! ىذا ىك الممككت كىذا ىك اإلنجيؿ أم 

 البشارة.
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 (ٖٕ-ٛٔ+ٜ-ٖٔ:ٔ(   في كتاب إنجيل متى )مت٘ٔ-ٔٔ+ ٛ-ٛ:ٗاآليات )لو
 

 (ٚٔ-ٖٔ:ٓٔفي كتاب إنجيل متى )مت  ( ٓٔ-ٛ:ٜاآليات )لو
 

 (ٕ٘-ٗ:ٕٔفي كتابنا ىذا )مر  ( ٛٔ-ٛ:ٙٔاآليات )لو
 

 (ٓ٘-ٕٔ:ٙٗفي كتاب إنجيل متى )مت  ( ٕٔ-ٛ:ٜٔاآليات )لو
 

 (ٕٚ-ٛ:ٖٕ)متفي كتاب إنجيل متى   ( ٕ٘-ٛ:ٕٕاآليات )لو
 

 (ٖٗ-ٛ:ٕٛفي كتاب إنجيل متى )مت  ( ٜٖ-ٛ:ٕٙاآليات )لو
 

 (ٕٙ-ٜ:ٛٔفي كتاب إنجيل متى )مت  ( ٙ٘-ٛ:ٓٗاآليات )لو
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 عودة لمجدول (تاسع)إنجيل لوقا()اإلصحاح ال

 

 اإلصحاح التاسع
 

 (٘ٔ-ٓٔ:ٜفي كتاب إنجيل متى )مت   ( ٙ-ٜ:ٔاآليات )لو
 

 (ٕٔ-ٗٔ:ٔفي كتاب إنجيل متى )مت   ( ٜ-ٜ:ٚاآليات )لو
 

 (ٖٕ-ٗٔ:ٖٔفي كتاب إنجيل متى )مت   ( ٚٔ-ٜ:ٓٔاآليات )لو
 

 (ٕٓ-ٙٔ:ٖٔفي كتاب إنجيل متى )مت   ( ٕٔ-ٜ:ٛٔاآليات )لو
 

 (ٕٛ-ٙٔ:ٕٔفي كتاب إنجيل متى )مت   ( ٕٚ-ٜ:ٕٕاآليات )لو
 

 (ٙٔ:ٕٛفي كتاب إنجيل متى )مت    (ٜ:ٕٚآية )لو
 

 (ٛ-ٚٔ:ٔفي كتاب إنجيل متى )مت   ( ٖٙ-ٜ:ٕٛاآليات )لو
 

 (ٕٔ-ٚٔ:ٗٔفي كتاب إنجيل متى )مت   ( ٖٗ-ٜ:ٖٚاآليات )لو
 

 (ٖٕ-ٚٔ:ٕٕفي كتاب إنجيل متى )مت   ( ٘ٗ-ٜ:ٖٗاآليات )لو
 

 (٘-ٛٔ:ٔفي كتاب إنجيل متى )مت   ( ٛٗ-ٜ:ٙٗاآليات )لو
 

 وما بعده( ٚ-ٛٔ:ٙمتى )متفي كتاب إنجيل    ( ٓ٘-ٜ:ٜٗاآليات )لو
َوَأْرَسَل َأَماَم َوْجِيِو َٕ٘وِحيَن َتمَِّت اأَليَّاُم الْرِتَفاِعِو ثَبََّت َوْجَيُو ِلَيْنَطِمَق ِإَلى ُأوُرَشِميَم، ٔ٘" -(:ٙ٘-ٜ:ٔ٘اآليات )لو

َفَممَّا ْٗ٘م َيْقَبُموُه أَلنَّ َوْجَيُو َكاَن ُمتَِّجًيا َنْحَو ُأوُرَشِميَم. َفمَ ُٖ٘رُسبًل، َفَذَىُبوا َوَدَخُموا َقْرَيًة ِلمسَّاِمِريّْيَن َحتَّى ُيِعدُّوا َلُو. 
، َأُتِريُد َأْن َنُقوَل َأْن َتْنِزَل َناٌر ِمَن السََّماِء َفُتْفِنَيُيْم، َكَما َفَعَل ِإيِميَّا »رََأى ذِلَك ِتْمِميَذاُه َيْعُقوُب َوُيوَحنَّا، َقااَل: َياَربُّ
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أَلنَّ اْبَن اإِلْنَساِن َلْم َيْأِت ِلُيْيِمَك َأْنُفَس َٙ٘لْسُتَما َتْعَمَماِن ِمْن َأيّْ ُروٍح َأْنُتَما! »َفاْلَتَفَت َواْنَتَيَرُىَما َوَقاَل:٘٘« َأْيًضا؟
 " َفَمَضْوا ِإَلى َقْرَيٍة ُأْخَرى.«. النَّاِس، َبْل ِلُيَخمَّْص 

صنع المعجزات كأتى كقت الصميب. ككممة تمت تشير أف كؿ = إنتيى زمف التعميـ ك حين تمت األيام إلرتفاعو
= إرتفاعوشئ يسير كفؽ خطة إليية أزلية، فبل مجاؿ لمصدفة في األحداث. فكـ مرة حاكلكا قتمو كلـ يمكنيـ. 

تشير إلرتفاعو عمى الصميب، كتشير أيضان لصعكده إلى السماء. فيذا التعبير إرتفاع إستخدـ مع إيميا عند 
 ى السماء.إرتفاعو إل

(. 1ُّّْ+ خر1َُُِرإ+ 1ِٔتعبير عبرم يعني العزيمة القكية أماـ صعكبات قائمة )حز= وجيو ثبت
فالمسيح قصد أف يتكجو إلى أكرشميـ كىك عالـ بأف أعدائو يتآمركف عميو كأنو ىناؾ سيحاكـ كيصمب كيمكت، 

ة حبان فينا، كبنفس المعنى قاؿ "قكمكا كلكنو قد جاء ليذه الساعة ليخمص البشر. ككاف كأنو مشتاؽ ليذه الساع
(. كالسيد إذ كاف متكجيان ألكرشميـ كاف البد لو أف يمر بالسامرة فإنتيزىا فرصة 1ُُّْننطمؽ مف ىينا" )يك

ليكرز كيبشر أىميا، فأرسؿ تبلميذه يعدكف لو ليستريح مف عناء السفر كليكرز ليـ، لكف أىؿ السامرة لعدائيـ 
متجيان ألكرشميـ أم ألنو ييكدم كمعركؼ العداكة بيف السامرييف كالييكد. كقطعان ىذه البمدة لمييكد رفضكه إذ كاف 

غير بمدة المرأة السامرية. )السامريكف ىـ خميط مف الييكد الذيف تبقكا في أرض العشر أسباط أم مممكة إسرائيؿ 
ببلد بابؿ كأشكر في ذلؾ الكقت.. الشمالية بعد أف أخذ ممؾ أشكر معظـ الييكد إلى أشكر.. مع النازحيف مف 

لذلؾ كانت عبادة السامرييف ىي خميط مف الييكدية كالكثنية. كانكا ال يعترفكف سكل بأسفار مكسى الخمسة، كال 
يعترفكف بأكرشميـ كمدينة مقدسة كال بالييكؿ فييا، إنما يعتبركف أف جبؿ جرزيـ الذم في أرضيـ ىك الجبؿ 

السامرييف، ككره السامريكف الييكد( ككاف مف العسير أف يمر ييكدم في أرض المقدس.. لذلؾ إحتقر الييكد 
 السامرة خصكصان لك كاف متجيان ألكرشميـ، كالسبب أف السامريكف كانكا يعتدكف عميو كيضربكنو.

كأماـ ىذا الرفض يطمب يعقكب كيكحنا ناران تنزؿ كتحرؽ كتفني، لذلؾ أسماىـ المسيح بكانرجس أم إبني الرعد 
(. كربما لغيرتيما الشديدة كحماسيما. كلكف ىذه الغيرة التي تطمب اإلنتقاـ إذ تقدست في المسيح 1ُّٕمر)

 صارت غيرة مقدسة لمجد اهلل، كلخدمة إسمو.
أم أنتـ قد تغافمتـ عف ماىية الركح الذم فيكـ، كالذم أريده لكـ، كالذم يقكد = لستما تعممان من أي روح أنتما

المحبة كعدـ مقاكمة الشر بالشر، كالرغبة في خبلص األشرار كليس ركح النقمة كاإلفناء. أما لمسبلـ كالكداعة ك 
 ركح اإلنتقاـ كاإلفناء فيي مف عدك الخير كليس مف ركح اهلل القدكس الذم يسكب المحبة في قمكبنا.

 
 (ٕٕ-ٛ:ٛٔفي كتاب إنجيل متى )مت   (ٕٙ-ٜ:ٚ٘اآليات )لو
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 تسمسل األحداث
بحسب إنجيؿ القديس يكحنا نجد المسيح بعد أف شفى مريض بيت حسدا فى أكرشميـ إتجو إلى الجميؿ. ككانت 

ككاف ذلؾ قبؿ عيد الفصح مباشرة. كعيد الفصح يأتى فى اليكـ الخامس  َََٓنياية أعمالو فى الجميؿ إشباع الػ
الشير األكؿ مف السنة الدينية عند الييكد. ثـ إتجو إلى شرؽ البحيرة كىناؾ أنيى خدمتو بإشباع عشر مف 

( كىذه الفترة لـ يسجؿ الكتاب عنيا شئ. ثـ إتجو الرب يسكع 1ُ  ٕ. كظؿ فترة يتردد عمى الجميؿ )يكَََْالػ
ف السنة الدينية. ككانت مكاكب إلى أكرشميـ فى عيد المظاؿ كىذا يأتى فى اليـك األكؿ مف الشير السادس م

سنيف.  ّالحج إلى أكرشميـ إستعدادا لعيد المظاؿ قد بدأت. كلنبلحظ الكضع بعد عمؿ المسيح كخدمتو مدة 
*فشؿ تبلميذه فى تقبؿ حقيقة صمبو كمكتو أك التشكؾ فيو إذ لـ يقدـ آية مف السماء لمكتبة )خمير الفريسييف(. 

بكا منو أف يصعد إلى أكرشميـ ليظير آياتو فيؤمف بو الناس. كىذا كاف لو أحد *بؿ حتى إخكتو لـ يؤمنكا بو كطم
تفسيريف إما يقتمو الييكد فيتخمصكا منو لحسدىـ، أك يممؾ فعبل كيككف ليـ نصيب فى أمجاده. كلكف المسيح لـ 

كلـ يصعد  يأتى ليعيد كيحيى مممكة أرضية، بؿ ليقيـ مممكة سماكية عمى األرض كيحطـ أعماؿ عدك الخير.
 .(ٕ)يك المسيح إلى أكرشميـ مع مكاكب الحجاج الصاخبة بؿ صعد كحده فى ىدكء بعدىـ مع تبلميذه

 
 ترتيب األحداث األخيرة

( كلـ يذكر 1ُْ  ُٖ - 1ُٓ  ٗأحداث ىذه الفترة األخيرة يصعب ترتيبيا فمـ ترد سكل فى إنجيؿ لكقا فقط )
كال زمنيا. كلكف ىناؾ إتفاؽ كاضح بيف ما جاء بإنجيؿ يكحنا مع ما  القديس لكقا لؤلحداث التى ذكرىا ال مكانيا

( *كعيد َُ - ٕجاء بإنجيؿ لكقا. فإنجيؿ يكحنا يذكر ثبلث ظيكرات لمرب فى أكرشميـ ىى *عيد المظاؿ )يك
( كأخيرا *دخكؿ المسيح األخير إلى أكرشميـ. كنجد القديس يكحنا يأتى بتفاصيؿ ِْ - 1ِِ  َُالتجديد )يك

حداث فى أكرشميـ. كنجد أف إنجيؿ يكحنا يكرد خبر مغادرة الرب ألكرشميـ متجيا إلى شرؽ األردف مرتيف األ
(. كمف اآلية ّْ - 1ّٗ  َُ+  ُِ - 1ُٗ  َُخبلؿ الثبلث مرات التى تكاجد بيا الرب فى أكرشميـ  )

ر أف ىناؾ محاكلة سابقة ألف تشي أيضا( يقكؿ القديس يكحنا أنيـ حاكلكا أيضا أف يمسككه فقكلو 1ّٗ  َُ)يك
(. كسجؿ القديس يكحنا أيضا ذىاب الرب إلى بيت عنيا ُِ - 1ُٗ  َُيمسككه ىى غالبا بعد الخبلؼ األكؿ )

نسحاب الرب إلى مقاطعة بجانب البرية.  ليقيـ لعازر. كبعد ىذه المعجزة نجد إجتماعا لتدبير قتؿ الرب يسكع كا 
(. كمف الصعب 1ُّ  ُٖ+  1ِِ  ُّ+  1ُٓ  ٗيح إلى أكرشميـ )كيسجؿ القديس لكقا ثبلث رحبلت لممس

تحديد مكاف مدينة إفرايـ كىى بقرب البرية. كبالتالى نجد إتفاؽ القديس لكقا مع القديس يكحنا فى أف المسيح 
 غادر إلى أكرشميـ ثبلث مرات )لكقا( كظيكره فى أكرشميـ ثبلث مرات )يكحنا(.

بلت مستقمة لممسيح إلى أكرشميـ عمى أنيا رحمة طكيمة كاحدة. ككانت عيف رح ّكنجد أف القديس لكقا يقدـ 
القديس لكقا فى كتابتو مكجية عمى صعكد المسيح إلى السماء بجسده "كحيف تمت األياـ إلرتفاعو ثبت كجيو 

مو يأخذنا ( كختـ إنجيمو بصعكد المسيح فعبل لمسماء. ككأف القديس لكقا فى تقدي1ُٓ  ٗلينطمؽ إلى أكرشميـ" )لك
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فى رحمة كاحدة يخرج فييا المسيح مف الجميؿ ليدخؿ دخكلو النيائى إلى أكرشميـ ثـ يصمب كيمكت كيقـك ليصعد 
 لمسماء.

كأراد الرب يسكع أف يتجو إلى أكرشميـ متخذا الطريؽ المختصر عبر السامرة مع تبلميذه كليس طريؽ الحجاج 
تجو الرب لقرية أخرل كنجد شخص فى حماس  عبر بيرية، فرفضتو السامرة لكراىيتيا لمييكد كرفضيـ لممسيح. كا 

يطمب أف يتبع المعمـ. ككاف تعبير "يتبع المعمـ" ىك تعبير معركؼ فى تمؾ األياـ كيتضمف التممذة لممعمـ. ككاف 
رسكال  ، فالسيد كاف يككف مجمكعة السبعيف(1ٓٗ  ٗ)لك ىذا يعتبر شيئا مقدسا. كآخر يطمب المعمـ منو أف يتبعو

 ككاف يريد ضـ ىذا التمميذ ليـ.
مف تبلميذه ليرسميـ  َٕفى أثناء إرتحاؿ الرب يسكع جنكبا متجيا إلى أكرشميـ إختار  -إرسال السبعين رسوال :

أمامو ليبشركا كؿ قرية كمدينة سيذىب إلييا. ككانت كصايا الرب ليـ مشابية لكصاياه لئلثنى عشر فى معظميا 
ء أخرل. كالقديس لكقا ىك الذل أشار ليذه اإلرسالية كأف الرب أرسميـ فى رحمتو األخيرة كلكف مختمفة فى أشيا

إلى أكرشميـ. ككاف ذلؾ قبؿ عيد المظاؿ الذل كاف مف نتيجة حكار المسيح مع الييكد خبللو فى أكرشميـ أف بدأ 
1  ُُبيف الييكد )يك (، كأيضا ما عاد المسيح يمشى عبلنية1ٓٗ  ٖ،  1ْْ  ٕإضطياد الييكد لممسيح )يك

(. إذان إرسالية السبعيف كانت بعد مغادرتو الجميؿ نيائيا، كأيضا مغادرتو شرؽ البحيرة حيث العشر المدف، ْٓ
 كقبؿ عيد المظاؿ كفى أثناء رحمتو األخيرة إلى أكرشميـ.

ة كسمطاف ىذه الدرجة كاف لئلثنى عشر الدرجة الرسكلية كىذه ليا قكتيا كسمطانيا. أما السبعيف فمـ تكف ليـ قك 
الرسكلية، كاف اإلثنى عشر مرسميف لكؿ العالـ أما السبعيف فميمتيـ مؤقتة فى حدكد إعداد الطريؽ لممسيح فى 

 َٕ]رأينا بعد ذلؾ مف التاريخ أف كثيريف مف الػ كؿ مدينة أك قرية كاف مزمعا أف يزكرىا فى طريقو ألكرشميـ. 
إرسالية السبعيف إثنيف إثنيف بينما اإلثنى عشر كؿه إنطمؽ بمفرده. كاف . ككانت إنطمقكا يبشركف فى كؿ مكاف[

عمؿ السبعيف إعداد مف يذىبكا إلييـ ليستقبمكا المسيح الممؾ كما عمؿ يكحنا المعمداف تماما. كلـ يحذر الرب الػ 
مؿ السبعيف رسكال كغالبا خبلؿ ع .مف دخكؿ مدينة لمسامرييف، فميمتيـ ستككف فى بيرية كلف يمركا بالسامرة َٕ

فى إعداد الطريؽ لممسيح تعرفكا عمى عائمة لعازر كأختيو. )كربما حدث بعد ذلؾ شفاء كالدىما سمعاف األبرص( 
(ِْ - 1ّٖ  َُككانت زيارة الرب يسكع ليذا البيت المبارؾ )لك  

كقت طكيؿ. فبعد  (1ُ  ُٖ)لك ، كمثؿ قاضى الظمـ(1ُٗ  ُٔ)لك ما بيف مثؿ الغنى كلعازر -ترتيب األحداث :
مثؿ الغنى كلعازر ذىب الرب إلى بيت عنيا ليقيـ لعازر، كبعدىا عقدت الرئاسات الدينية مجمعا ضد المسيح. 

( كقضى مدة يعظ كيعمـ مف حدكد الجميؿ إلى أكرشميـ، كبدء 1ْٓ  ُُكبعدىا ذىب الرب إلى مدينة إفرايـ )يك
كحديثو عف  ُٕ(. كخبلؿ ىذه المدة كانت أحداث إصحاح1ُُ  ُٕاإلستعداد لرحمتو األخيرة إلى أكرشميـ )لك

 متى يأتى ممككت اهلل".كىذا ما جعؿ الفريسييف يسألكنو "مجيئو الثانى، كعف أياـ النياية، 
. كطردكه بعدىا مف المجمع ككجده يسكع كراع (ٖ،  ٕ)يك كاف شفاء المكلكد أعمى فى نياية أياـ عيد المظاؿ

ف الرعاة المصكص. كنجد الرب يسكع بعدىا يتكمـ عف معنى الراعى الصالح كالرعية صالح بعد أف طرده الفريسيي
صالح لرعيتو التى يبذؿ نفسو . كأنيى الرب يسكع كبلمو فى أكرشميـ بكممات كميا محبة كراع (َُ)يك الكاحدة
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نقسمكا عمى أنفسيـ حكؿ شخص الرب يسكع. كأصبح كاضحا أف تعميـ ىؤالء مستحيبل. لذل عنيا. ؾ ترؾ الرب كا 
شيكر ثـ عاد إلى أكرشميـ لزيارة خاطفة أثناء عيد التجديد. كعاد بعدىا ليكمؿ خدمتو  ّأكرشميـ إلى بيرية لفترة 

، كىذه الزيارة (ْٓ - 1ُ  ُُ)يك زيارة الرب لبيت عنيا ليقيـ لعازرثـ كانت فى بيرية لمدة ثبلث شيكر أخرل. 
، كبيف دخكؿ الرب إلى أكرشميـ لممرة األخيرة فى الفصح (َُ)يك يـتقسـ الفترة ما بيف عيد التجديد فى أكرشم

ليصمب. ككانت إقامة لعازر ىى المعجزة الكبرل التى قاـ بيا المسيح كرأينا فييا الىكتو مع ناسكتو. كىى السبب 
 لذلؾ. المباشر الذل مف أجمو إتخذ السنيدريـ قراره بأف يمكت المسيح، كبدأ التخطيط

 الفصح األخير لو عمى األرض بالجسد، كذلؾ ليتمـ الفداء كيصمب كيقكـ.عاد بعدىا قبؿ 
ما بيف عيد المظاؿ كعيد الفصح حكالى ستة شيكر، فعيد المظاؿ )يأتى ما بيف سبتمبر كأكتكبر( كعيد الفصح 

كد )يأتى ما بيف مارس كأبريؿ(. أما عيد التجديد فيأتى فى ديسمبر. فيككف المسيح قد قضى بعد شفاء المكل
(. ثـ ترؾ 1ِِ  َُأعمى ثبلثة أشير فى بيرية. عاد بعدىا فى زيارة خاطفة ألكرشميـ أثناء عيد التجديد )يك

أكرشميـ إلى بيرية لمدة ثبلثة أشير عاد بعدىا قبؿ الفصح مباشرة ليدخؿ أكرشميـ فى مككب ممككى إنتيى بصمبو 
أشير. كما تـ تسجيمو عف  ّمى فترتيف كؿ منيما كقيامتو. لذلؾ فخدمة الرب فى بيرية كانت لمدة ستة أشير ع

(. أما األحداث التى حدثت فى 1ُُ  ُٕ - 1ُّ  ُُ+ لك ْٓ - 1ِِ  ُِىذه الفترة ىك ما كرد فى )مت
(. أما بقية ُٓ - 1ْٔ  ُُ+  ْٓ - 1ُ  ُُ+  ِْ - 1ِِ  َُالييكدية كأكرشميـ أكرده القديس يكحنا )يك

مرقس كلكقا. عمكما ما تـ تسجيمو عف فترة بيرية قميؿ ربما ألنو مشابو لما األحداث فنجدىا فى أناجيؿ متى ك 
 حدث فى الجميؿ.

 
 فيما يمى بعض الرسوم التوضيحية لتشرح خط خدمة الرب بالجسد عمى األرض.
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 بدء خدمة المسيح
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ*ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ*ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ*ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ**ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ*ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ٔ          ٕ         ٖ         ٗ            ٘               ٙ 
 
 يعرؼ أنو المسيح مف عبلمة حمكؿ الركح.كيكحنا  يح.المسمعمكدية  ٔ
 يكحنا المعمداف يحكؿ تبلميذه يكحنا كأندراكس لممسيح ٕ
 (.1ّْ  ُالمسيح يتجو لمجميؿ كيختار تمميذيو فيمبس كنثنائيؿ )يك ٖ
 عرس قانا الجميؿ. كاف فى اليـك الثالث إلختيار فيمبس ٗ
 ى كفر ناحكـ.الرب يسكع يذىب ىك كأمو كمعو تبلميذه إل ٘
 .(ِ)يك الرب يذىب إلى أكرشميـ فى الفصح كيطير الييكؿ لممرة األكلى ٙ

 .(صـك المسيح كالتجربة)أربعيف يكما    ٕ - ٔالمدة مف 
 .(1ُ  ِثبلثة أياـ )يك   ٗ - ٖالمدة مف 

 
 فى أورشميم

 (.ّفى أكرشميـ يتـ الحكار مع نيقكديمكس )يك
 (.ْيقو يتقابؿ مع السامرية )يكالرب يسكع يتجو إلى الجميؿ كفى طر 
 (.ْٓ - 1ّْ  ْفى الجميؿ يشفى إبف خادـ الممؾ )يك
 الرب يسكع يقضى مدة فى الجميؿ.

 (.ٓالرب يسكع يصعد إلى أكرشميـ فى عيد لمييكد كيشفى مريض بيت حسدا )يك
 (.ٓالرب يعكد لمجميؿ بعد حكاره مع الييكد )يك

 
 

 الخط العام لخدمة الرب يسوع
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ**ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ*ػػػ
 ٔ                                                   ٕ             ٖ 
 
 سنكات فى الجميؿ(. ّمدة   ِ   -  ُ.   )مف يبدأ خدمتو فى الجميؿ الرب يسكع ٔ
 بداية خدمة الرب يسكع فى بيرية بعد أف ترؾ الجميؿ. ٕ
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 أحد الشعانيف. دخكؿ أكرشميـ يكـ ٖ
 

 سنكات فى خدمة الجميؿ كتخمميا عدة زيارات ألكرشميـ. ّالمسيح يقضى 
 .َََٓإنتيت خدمة الرب يسكع فى الجميؿ بإشباع الػػ 

 أشير لمخدمة فى بيرية شرؽ األردف. ٔإتجو بعد ذلؾ الرب يسكع لمدة 
 

 أحداث الفترة األخيرة
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ**ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ*ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ*ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ٔ                            ٕ                               ٖ 
 

 إقامة لعازر                                          
 
 )ما بيف سبتمبر كأكتكبر(. عيد المظاؿ  ٔ
 )ديسمبر(. عيد التجديد  ٕ
 دخكؿ أكرشميـ يـك أحد الشعانيف.  ٖ
 

 .أشير ّ(  ِ - ُالفترة مف )
 تخمميا إقامة لعازر عاد بعدىا الرب لبيت عنيا.أشير  ّ(  ّ - ِالفترة مف )

 
 ف. * بعد نياية خدمة الجميؿ كقبؿ عيد المظاؿ كانت إرسالية السبعي

 (.ُِ - 1ُ  َُ،  ٗ،  ٖ،  ٕ* فى عيد المظاؿ جرت أحداث )يك
 . َََْ* فى نياية مدة خدمة بيرية كانت معجزة إشباع الػػ 
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 عودة لمجدول (شرعا)إنجيل لوقا()اإلصحاح ال

 

 اإلصحاح العاشر
 

 (ٓٔ:ٙٔ-ٜ:ٖٚراجع تفسير إنجيل متى )مت  (ٕٔ-ٓٔ:ٔاآليات )لو
ِإَلى  َوَبْعَد ذِلَك َعيََّن الرَّبُّ َسْبِعيَن آَخِريَن َأْيًضا، َوَأْرَسَمُيُم اْثَنْيِن اْثَنْيِن َأَماَم َوْجِيوِ ٔ "-:(ٕٔ-ٓٔ:ٔاآليات )لو

ِإنَّ اْلَحَصاَد َكِثيٌر، َولِكنَّ اْلَفَعَمَة َقِميُموَن. َفاْطُمُبوا »َفَقاَل َلُيْم:ُٕكلّْ َمِديَنٍة َوَمْوِضٍع َحْيُث َكاَن ُىَو ُمْزِمًعا َأْن َيْأِتَي. 
اَل َتْحِمُموا ِكيًسا ُٗمُكْم ِمْثَل ُحْمبَلٍن َبْيَن ِذَئاٍب. ِاْذَىُبوا! َىا َأَنا ُأْرسِ ِٖمْن َربّْ اْلَحَصاِد َأْن ُيْرِسَل َفَعَمًة ِإَلى َحَصاِدِه. 

َفِإْن َٙوَأيُّ َبْيٍت َدَخْمُتُموُه َفُقوُلوا َأوَّاًل: َسبَلٌم ِليَذا اْلَبْيِت. َ٘واَل ِمْزَوًدا َواَل َأْحِذَيًة، َواَل ُتَسمُّْموا َعَمى َأَحٍد ِفي الطَِّريِق. 
َوَأِقيُموا ِفي ذِلَك اْلَبْيِت آِكِميَن َوَشاِرِبيَن ِممَّا ِٚم َيُحلُّ َسبَلُمُكْم َعَمْيِو، َوا ّْالَّ َفَيْرجُع ِإَلْيُكْم. َكاَن ُىَناَك اْبُن السَّبلَ 

ا َوَقِبُموُكْم، َفُكُموا ِممَّا َوَأيََّة َمِديَنٍة َدَخْمُتُموىَ ِٛعْنَدُىْم، أَلنَّ اْلَفاِعَل ُمْسَتِحق ُأْجَرَتُو. اَل َتْنَتِقُموا ِمْن َبْيٍت ِإَلى َبْيٍت. 
َوَأيَُّة َمِديَنٍة َدَخْمُتُموَىا َوَلْم َٓٔواْشُفوا اْلَمْرَضى الَِّذيَن ِفيَيا، َوُقوُلوا َلُيْم: َقِد اْقَتَرَب ِمْنُكْم َمَمُكوُت اهلِل. ُٜيَقدَُّم َلُكْم، 

تَّى اْلُغَباَر الَِّذي َلِصَق ِبَنا ِمْن َمِديَنِتُكْم َنْنُفُضُو َلُكْم. َولِكِن اْعَمُموا ىَذا حَ َٔٔيْقَبُموُكْم، َفاْخُرُجوا ِإَلى َشَوارِِعَيا َوُقوُلوا: 
 َوَأُقوُل َلُكْم: ِإنَُّو َيُكوُن ِلَسُدوَم ِفي ذِلَك اْلَيْوِم َحاَلٌة َأْكَثُر اْحِتَمااًل ِممَّا ِلِتْمكَ ٕٔإنَُّو َقِد اْقَتَرَب ِمْنُكْم َمَمُكوُت اهلِل. 

 " اْلَمِديَنِة .

في إنجيؿ متى نجد تعميمات السيد لئلثني عشر قبؿ إرساليتيـ كفي إنجيؿ لكقا ىنا في ىذه اآليات نجد تعميماتو 
لمسبعيف رسكالن كىي متشابية. كالسيد المسيح أرسؿ اإلثني عشر ليكرزكا في الجميؿ ثـ أرسؿ السبعيف ليكرزكا في 

في ىذا رمز = أرسميم.. إلى كل مدينةصمب السيد بستة أشير كالحظ قكلو الييكدية، ككاف إرساؿ السبعيف قبؿ 
ختار  .ألنو سيرسميـ بعد ذلؾ لمعالـ أجمع أم لؤلمـ. كالسيد إختار اإلثني عشر بحسب عدد أسباط إسرائيؿ كا 

، كبحسب عدد أسباط إسرائيؿ الذيف نزلكا (َُالسبعيف بحسب عدد شعكب العالـ كالتي كرد ذكرىا في )تؾ
فاألمـ كانكا فى عبكدية إبميس قبؿ . رض مصر فإستعبدكىـ ىناؾ إلى أف أرسؿ ليـ اهلل مكسى النبى لينقذىـأل

 المسيح .
رسالية  كبيذا تشير اإلرساليتيف لمكرازة كسط الييكد ككسط األمـ. إرسالية اإلثني عشر تشير لمكرازة كسط الييكد كا 

 السبعيف تشير لمكرازة كسط األمـ.
كذلؾ ليعدكا الناس لسماع السيد كقبكلو. كالسيد = أرسميم إلى.. حيث ىو كان مزمعًا أن يأتيلكتاب كالحظ قكؿ ا

كاف بعد أف ترؾ الجميؿ نيائيان متجيان ألكرشميـ، كاف سيمر في بيرية، كسكانيا أمميكف كىذا يؤكد أف إرسالية 
= البيت آكمين وشاربين مما عندىملؾ السبعيف تشير لمكرازة كسط األمـ. كلذلؾ قاؿ ليـ السيد أقيمكا في ذ

 فالييكدم يشعر أنو يتنجس مف طعاـ األمـ كلكف السيد ىنا يفتح أذىانيـ أنو جاء لمكؿ.
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 كيقاؿ أف لكقا كاف أحد السبعيف رسكالن.
 كالحظ أف متى إذ يكتب لمييكد لـ يشر إلرسالية السبعيف. أما لكقا الذم يكتب لؤلمـ فأشار ليـ.

 
ِديَنٍة َوَبْعَد ذِلَك َعيََّن الرَّبُّ َسْبِعيَن آَخِريَن َأْيًضا، َوَأْرَسَمُيُم اْثَنْيِن اْثَنْيِن َأَماَم َوْجِيِو ِإَلى ُكلّْ مَ ٔ" -(:ٓٔ:ٔآية )لو

  " َوَمْوِضٍع َحْيُث َكاَن ُىَو ُمْزِمًعا َأْن َيْأِتَي.
 

 (. ٗبعد تركو الجميؿ نيائيان كبعد األحداث في إصحاح )= وبعد ذلك
ليشددا = اثنين اثنين( كىؤالء كانكا كأساقفة. 1ُٗغير اإلثني عشر السابؽ إرساليـ )لك= سبعين رسواًل آخرين
( كىؤالء أقيـ منيـ كينة كشمامسة لكف لـ يكف ليـ درجة األسقفية. 1ٕٔ+ مرَُ-1ْٗبعضيـ البعض )جا

 (1ُِٕٓمكسى في إيميـ )خركتذكرنا ىذه األرقاـ باإلثنتا عشرة عيف ماء كسبعكف نخمة التي كجدىا 
 .(1ْٓالرب ىك الذم يدعك لمخدمة )عب= عين الرب

 
ِإنَّ اْلَحَصاَد َكِثيٌر، َولِكنَّ اْلَفَعَمَة َقِميُموَن. َفاْطُمُبوا ِمْن َربّْ اْلَحَصاِد َأْن ُيْرِسَل َفَعَمًة »َفَقاَل َلُيْم:ٕ" -(:ٓٔ:ٕآية )لو

  " ِإَلى َحَصاِدِه.
 فإختيار الخداـ يأتي بالصبلة أكالن.= ادفأطمبوا من رب الحص

اهلل ميتـ برعاية أكالده كيرسؿ رعاة لمف ال يعرؼ شيئا، كما أرسؿ فيمبس لمخصى الحبشى ككما ظير رجؿ              
بالنسبة  -(( . كلكف 1ٗ  ُٔ+ أع َْ - 1ِٔ  ٖمكدكنى لبكلس الرسكؿ كقاؿ لو "أعبر إلينا كأعنا" )أع

المسيح ىنا يككف السؤاؿ ... ىؿ حقا أنتـ ميتمكف بالرعاية الركحية كمعرفة كممة اهلل دكف لمكنائس التى تعرؼ 
أغراض أخرل؟ إذان فمتصمكا كتطمبكا كاهلل يرسؿ لكـ. كالكنيسة التى تطمب مف اهلل الرعاية الحقيقية كتصمى مف 

 أجؿ ىذا يرسؿ ليـ اهلل راعيا صالحا.
 

  " َنا ُأْرِسُمُكْم ِمْثَل ُحْمبَلٍن َبْيَن ِذَئاٍب.ِاْذَىُبوا! َىا أَ ٖ" -(:ٓٔ:ٖآية )لو
يجعمو ىك المسئكؿ  ىا أنا أرسمكمىي نبكة مسبقة باإلضطيادات التي ستكاجييـ كلكف قكلو = حمبلن بين ذئاب

عنيـ كىك الذم سيحمييـ، كيحكؿ ليـ الذئاب لحمبلف. كاهلل ىك الذم ييرسؿ، كالكنيسة ىي التي يرشدىا اهلل لمف 
ف لـ تكف الكنيسة ىي التي ترسؿ بإرشاد الركح القدس لكثرت الذئاب كسط 1َُُٓيد اهلل أف ييرسمو )ركيير  (. كا 

الحمبلف. كالكنيسة إنتشرت بكاسطة حمبلف. فمرقس الرسكؿ جاء مصر كحمؿ كديع ذبحكه لكف قكة اهلل التي 
 كانت تعمؿ معو نشرت المسيحية في مصر.

 
  " وا ِكيًسا َواَل ِمْزَوًدا َواَل َأْحِذَيًة، َواَل ُتَسمُّْموا َعَمى َأَحٍد ِفي الطَِّريِق.اَل َتْحِممُ ٗ" -(:ٓٔ:ٗآية )لو

حتى ال يرتبؾ الكارز بالمجامبلت الكثيرة ببل ىدؼ ركحي، كيحفظ قمبو كفكره = وال تسمموا عمى أحد في الطريق
زاميرىـ أك صبلة يسكع "يا ربي يسكع المسيح منحصريف في اهلل، كثير مف أكالد اهلل يسيركف في الشارع مردديف م
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نعدـ الكد بيننا كبيف الناس.  اٌل تخاصمنا مع الناس، كا  ارحمني أنا الخاطئ". كقطعان ال يمكننا أف نفيـ ىذا حرفيان كا 
 كلكف المقصكد ىك عدـ تضييع الكقت في المجامبلت كاألحاديث التافية غير البناءة. 

لحمؿ الطعاـ. المقصكد أف اهلل ىك الذم سيدبر كؿ إحتياجاتيـ، فيعتمدكا عميو = المزودلحمؿ النقكد. = الكيس
 كليس عمى الماديات.

 
َفِإْن َكاَن ُىَناَك اْبُن السَّبَلِم َيُحلُّ ٙ َوَأيُّ َبْيٍت َدَخْمُتُموُه َفُقوُلوا َأوَّاًل: َسبَلٌم ِليَذا اْلَبْيِت.٘" -(:ٙ-ٓٔ:٘اآليات )لو

  " ، َوا ّْالَّ َفَيْرجُع ِإَلْيُكْم.َسبَلُمُكْم َعَمْيوِ 
فالرسكؿ حيف يمقي السبلـ فيك يعطي مف عند اهلل سبلمان يمؤل القمب فعبلن، كلكف = فإن كان ىناك ابن السبلم

ذا لـ يكف ىناؾ مف يقبؿ يعكد ىذا السبلـ كىذه البركة لمرسكؿ  اإلنساف الشرير كالمقاكـ ال يقبؿ ىذا السبلـ. كا 
 .كرفضكا سبلمو هك رفض الذيف سبلمو بسببتمئ ىك سبلمان. كلف يفقد الذم قاليا، كيم

 
َوَأِقيُموا ِفي ذِلَك اْلَبْيِت آِكِميَن َوَشاِرِبيَن ِممَّا ِعْنَدُىْم، أَلنَّ اْلَفاِعَل ُمْسَتِحق ُأْجَرَتُو. اَل ٚ" -(:ٛ-ٓٔ:ٚاآليات )لو

 "َنٍة َدَخْمُتُموَىا َوَقِبُموُكْم، َفُكُموا ِممَّا ُيَقدَُّم َلُكْم،َوَأيََّة َمِديَٛتْنَتِقُموا ِمْن َبْيٍت ِإَلى َبْيٍت. 
في المسيحية لف نعكد لنقكؿ ىناؾ طعاـ نجس كطعاـ طاىر أك طعاـ سامرم أك أممي. ىنا المسيح يكسع 

كتفكا بما يقدـ لكـ.  .كموا مما يقدم لكمأذىانيـ كيشفييا مف الييكدية الضيقة=  = لى بيتال تنتقموا من بيت إكا 
 سعيان كراء طعاـ أفضؿ. كالتركيز في الخدمة.

 
 َواْشُفوا اْلَمْرَضى الَِّذيَن ِفيَيا، َوُقوُلوا َلُيْم: َقِد اْقَتَرَب ِمْنُكْم َمَمُكوُت اهلِل. ٜ -(:ٓٔ:ٜآية )لو

 المسيح عضد تبلميذه بالمعجزات لتأكيد بشارتيـ.= اشفوا المرضى
 

َحتَّى اْلُغَباَر ٔٔ ُة َمِديَنٍة َدَخْمُتُموَىا َوَلْم َيْقَبُموُكْم، َفاْخُرُجوا ِإَلى َشَوارِِعَيا َوُقوُلوا:َوَأيَّ ٓٔ" -(:ٔٔ-ٓٔ:ٓٔاآليات )لو
 " .الَِّذي َلِصَق ِبَنا ِمْن َمِديَنِتُكْم َنْنُفُضُو َلُكْم. َولِكِن اْعَمُموا ىَذا إنَُّو َقِد اْقَتَرَب ِمْنُكْم َمَمُكوُت اهللِ 

لـ نأخذ منكـ شيئان حتى الغبار نتركو لكـ. لكف إعممكا أف = الغبارإعمنكا لكؿ الناس. = شوارعيا اخرجوا إلى
 كرفضتمكه. ممكوت السموات إقترب منكم

 
 (ٕٗ-ٔٔ:ٕٓفي إنجيل متى )   ( ٙٔ-ٓٔ:ٕٔاآليات )لو
، َحتَّ »َفَرَجَع السَّْبُعوَن ِبَفَرٍح َقاِئِميَن:ٚٔ" -(:ٕٓ-ٓٔ:ٚٔاآليات )لو «. ى الشََّياِطيُن َتْخَضُع َلَنا ِباْسِمَك!َياَربُّ

َىا َأَنا ُأْعِطيُكْم ُسْمَطاًنا ِلَتُدوُسوا اْلَحيَّاِت ٜٔرََأْيُت الشَّْيَطاَن َساِقًطا ِمْثَل اْلَبْرِق ِمَن السََّماِء. »َفَقاَل َلُيْم: ٛٔ
، َواَل َيُضرُُّكْم َشْيٌء. َولِكْن اَل َتْفَرُحوا ِبيَذا: َأنَّ اأَلْرَواَح َتْخَضُع َلُكْم، َبِل اْفَرُحوا ِباْلَحرِيّْ ٕٓ َواْلَعَقاِرَب َوُكلَّ ُقوَِّة اْلَعُدوّْ

 "«.َأنَّ َأْسَماَءُكْم ُكِتَبْت ِفي السََّماَواتِ 
 ىنا نرل ليس فقط خضكع الذئاب أماـ الحمبلف، بؿ خضكع الشيطاف نفسو ليـ.
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ساف خبلؿ كرازتيـ بالممككت، كالسيد ىنا يؤكد أف إنييار الشيطاف فرح الرسؿ إذ رأكا الشيطاف ينيار أماـ اإلن
بالصميب. لكف ما يفرحنا ليس إنييار الشيطاف أك صنع المعجزات بؿ في أف نتمتع بالممككت السماكم خبلؿ 

ىبة الحياة الفاضمة التي نناليا بنعمة اهلل. بيذا تكتب أسماؤنا في ممككت السمكات، أما إخراج الشياطيف فيي مك 
قد يعطييا اهلل لشخص أك ال يعطييا. بؿ أف ىناؾ أشرار حصمكا عمى ىذه المكىبة، ألـ يتمتع ييكذا 
اإلسخريكطي بيذه المكاىب ثـ ىمؾ. كنبلحظ ىنا أف السيد المسيح أشفؽ عمى تبلميذه كرسمو أف فرحة النجاح 

ادة النفس، لكف الفرح بالخبلص فيو بالخدمة تنسييـ اإلىتماـ بخبلص نفكسيـ. فالفرح بالنجاح فيو شئ مف عب
 عبادة هلل كالشكر لو.

الدرس المستفاد ىنا أف ال نفرح بالمكاىب، بؿ بأف نتمتع بثمار الركح القدس فالمكىبة ال تبرر صاحبيا إف لـ 
ف لقد ناؿ الشيطاف سمطانان عمى اإلنساف خبلؿ اإلرتداد، ىذا السمطا= رأيت الشيطان ساقطاً يتب كيحيا مع اهلل. 

قد فقديه بالصميب، كلكف يككف لمشيطاف سمطاف عمى كؿ مف يترؾ المسيح كيرتد لمخطية، ثـ يعكد الشيطاف كيفقد 
جاءت بصيغة الماضي = رأيتسمطانو عمى ىذا الشخص إف رجع ىذا الشخص بالتكبة إلى اهلل. كقكؿ السيد 

لقكة عمى اإلنساف كىي رؤية تشمؿ ما ألف ىذا سيتـ حتمان. فسقكط الشيطاف يعني سقكطو مف مركز السيادة كا
ستحاؿ ظبلمان، = البرقبعد الصميب.  فإبميس كاف مخمكقان نكرانيان، أضاء لحظة مف الزماف، كبخطيتو فقد نكره كا 

فيك كاف نكران لفترة كجيزة ثـ صار ظبلمان. كالبرؽ ال ثبات لو فيك ينير لمحظة ثـ يأتي ظبلـ كىكذا إبميس . 
ف ممذات الخطايا ىي كالبرؽ تخدع االنساف بمتع  لحظية سريعا ما تختفى كما يختفى يضا مأبميس إكعطايا 

( أم نكره ثابت كىكذا عطاياه . كالفرح الذل 1ُُٔالبرؽ . أما المسيح فيقاؿ عنو أنو في نكره كالشمس )رؤ
+  1ِّيكُ(، كىكذا المبلئكة كىكذا نحف حيف نككف في السماء ) 1ِِ  ُٔحد ) يكأيعطيو ال ينزعو 

 (.1ُِّفي
كالكنيسة المقدسة أخذت ىذه اآلية ككضعتيا في صبلة الشكر التي نصمييا دائمان، فنحف نشكر اهلل الذم أعطانا 
السمطاف أف ندكس كؿ قكة العدك. كلكف لؤلسؼ فيناؾ بعض المؤمنيف ذكم اإليماف الميتز كالضعيؼ، مازالكا 

 عطى المؤمنيف سمطاف أف ندكس كؿ ىذا؟! يصدقكف أف ىناؾ حسد كأعماؿ.. الخ كيؼ كالمسيح أ
نقضاض كسـ مميت .  = الحيات ككبلىما رمز  شر مستتر مع سرعة إختفاء.= والعقاربمكر كخداع كا 

 لمشيطاف .
 

 (ٖٓ-ٔٔ:ٕ٘في كتاب إنجيل متى )مت  ( ٕٗ-ٓٔ:ٕٔاآليات )لو
 

 وما بعده( ٖٓ-ٔٔ:ٜٕفي كتاب إنجيل متى )مت ( ٕٗ-ٓٔ:ٖٕاآليات )لو
عنا عدة مرات أف يسكع بكى. كىنا نسمع لممرة الكحيدة أنو تيمؿ. فيك ليذا أتى ليخضع الشيطاف تحت سم= تيمل

رادة االبف أيضا كىنا المسيح يعمف إرادة اآلب ىي نفسيا إ= وقال أحمدك أييا اآلبأقداـ عبيده كىذا قد حدث. 
( . ىذا 1ُٖ ُتعمف اآلب لنا )يكيضا ، فالمسيح يسأيضا ىذا اعبلف لفرح اآلب أعف فرحتو بخبلص البشر ك 
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فيك ليس تيميؿ جسدم = تيمل بالروححديث داخؿ الذات اإلليية مثمما يتحاكر اإلنساف مع نفسو داخؿ عقمو. 
ف يممس تبلميذه ىذه الفرحة أكما نتيمؿ بالممذات العالمية. بؿ ىك تيميؿ ركحي لخبلص البشر، كالمسيح سمح ب

 اهلل . ليدرككا كندرؾ نحف معيـ كـ يحبنا
ف ىناؾ فرح ركحى كىناؾ أيضا مصادر أخرل لمفرح لكنيا مصادر مخادعة . أتعطينا فكرة عف = وتيمل بالروح
اإلنساف بأل نجاح فى  ىذه كفرح) أفراح نفسانية)كممذات الطعاـ كالجنس..( كىناؾ  أفراح جسدانيةمثبلن ىناؾ 
فراح النفسانية ، فيـ فرحكا بالمكاىب ، كلذلؾ نبييـ ( مف نكع األُٕ( . ككاف فرح السبعكف ىنا )آية ىذا العالـ

(. بينما كاف فرح المسيح بالركح سماءنا كتبت فى السماءأما يفرح حقيقة ىك ضماف الخبلص ) السيد إلى أف
بمعنى أنو فرح ركحى . كىذا يعنى نجاح عمؿ الخبلص الذل أتى مف أجمو ليخمص اإلنساف مف عبكديتو 

ف اآلب السماكل . كنبلحظ تحذير رب المجد بأف عمينا أال نفرح بالمكاىب ، فكثيريف لمشيطاف كرجكعو ألحضا
 (.ِّ – 1ُِ  ٕممف كانت ليـ مكاىب لـ يخمصكا )مت

 
 )سؤال الناموسي( (ٜٕ-ٓٔ:ٕ٘اآليات )لو
ُبُو َقاِئبًل:ٕ٘" -(:ٜٕ-ٓٔ:ٕ٘اآليات )لو َذا َناُموِسيّّ َقاَم ُيَجرّْ « ْعَمُل أَلِرَث اْلَحَياَة اأَلَبِديََّة؟َيا ُمَعمُّْم، َماَذا أَ »َواِ 

ُتِحبُّ الرَّبَّ ِإلَيَك ِمْن ُكلّْ َقْمِبَك، َوِمْن ُكلّْ »َفَأَجاَب َوَقاَل:ٕٚ« َما ُىَو َمْكُتوٌب ِفي النَّاُموِس. َكْيَف َتْقرَُأ؟»َفَقاَل َلُو:ٕٙ
َواِب َأَجْبَت. ِاْفَعْل ىَذا َفَتْحَيا»َفَقاَل َلُو:ٕٛ«. يَبَك ِمْثَل َنْفِسكَ َنْفِسَك، َوِمْن ُكلّْ ُقْدَرِتَك، َوِمْن ُكلّْ ِفْكِرَك، َوَقرِ  «. ِبالصَّ

َر َنْفَسُو، َقَاَل ِلَيُسوَع: ٜٕ  "«.َوَمْن ُىَو َقِريِبي؟»َوَأمَّا ُىَو َفِإْذ َأرَاَد َأْن ُيَبرّْ
ييتمكف بالكتاب كمو. كىذا النامكسيكف يتخصصكف في نامكس مكسى أم كتب مكسى الخمسة، أٌما الكتبة ف

ر أف المسيح سيياجـ النامكس فيك تصكَّ = يجربوليس إحترامان إنما بخبث لكي  قام النامكسي في أدب مصطنع=
 كبيذا يكقعو. كالحظ أف ىذا عمؿ الشياطيف، فيـ يجربكف اإلنساف ليكقعكه في فخ.

ت اهلل، لكاف الركح القدس قد أرشده إلحتياجو لك كاف ىذا النامكسي يقرأ بركح الصبلة لطمب فيـ كمما= كيف تقرأ
لممسيح الذم تنبأت عنو النبكات. لكف ىذا النامكسي كاف يقرأ ليزداد معرفة فينتفخ عمى الناس. كنحف كيؼ نقرأ؟ 

في سؤاؿ مماثؿ، حينما سألكا = إفعل ىذا فتحياىؿ لممعمكمات فقط، أـ لمعرفة المسيح الذم يشفي طبيعتنا. 
( كبيذا نفيـ أف ِٗ-1ِٖٔنفعؿ حتى نعمؿ أعماؿ اهلل.. أجاب يسكع.. أف تؤمنكا بالذم أرسمو )يكالمسيح "ماذا 

المسيح لف يعمف كصايا جديدة، ىك لـ يأتي ليعمف كصايا جديدة، بؿ إذ رأل اإلنساف عاجزان عف تنفيذ كصايا 
ؤمف أكالن. كبدكنو ال نقدر أف النامكس أتى المسيح ليعطينا طبيعة جديدة بيا نحفظ النامكس، كلكف ىذا لمف ي

(. ككأف قكؿ المسيح لمنامكسي يعني.. إف كنت تستطيع بدكني أف تنفذ ْ-1ّٖ+ رك1ُٓٓنفعؿ شئ )يك
النامكس فنفذه، كلكنؾ لف تقدر أف تنفذه كحدؾ، كىا أنت تحيا كنامكسي كلكنؾ بسؤالؾ تكشؼ فشمؾ في أف 

كلكنو مف المؤكد  مكسى يتكمـ عف المحبة هلل كلمناس كمعمكماتىذا النا أنا.تعرؼ طريؽ الحياة األبدية الذم ىك 
 كلقد يعجز عف أف يحيا بيذه المحبة، فيذه المحبة ثمرة مف ثمار الركح القدس، كىذا لف يحدث إال بعد الفداء .

= ليبرر نفسو(. كالنامكسي سأؿ سؤاؿ آخر 1َُُٓعبر التبلميذ صراحة عف صعكبة حفظ كصايا النامكس )أع
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إجابة المسيح أحرجتو أماـ الناس، إذ أظيرتو أماميـ غير عارؼ بالنامكس، فكيؼ كىك نامكسي معمـ  إذ أف
لمنامكس يسأؿ سؤاالن بسيطان كاضحان كيذا، كىؿ ىك ال يحفظ الكصايا. كالحظ رقة المسيح في إجابتو إذ يعرؼ أف 

القمب = تحب الرب إليك من قمبكيماف. لعمو يجذبو لئل بالصواب أجبتىذا النامكسي يجربو، لكنو يشجعو قائبلن 
ىك مركز الشعكر كالقرار كالعكاطؼ كالكياف. لذلؾ حينما يطمب اهلل "يا ابني إعطنى قمبؾ" المقصكد أف تككف هلل 

النفس ىي مركز العكاطؼ )كالحزف كالقمؽ كالفرح..( = ومن كل نفسكبالكمية، ال ينقسـ قمبؾ بيف اهلل كالعالـ. 
ت. كاإلنساف الجسداني يشتيي الجسدانيات أٌما الركحاني فيك يشتيي الحياة مع اهلل "إلى إسمؾ كالغرائز كالشيكا

لى ذكرؾ شيكة النفس. بنفسي إشتييتؾ في الميؿ" )إش (. كبكلس الرسكؿ يقكؿ "لي إشتياء أف أنطمؽ ٗ-1ِٖٔكا 
اهلل، كىنا تبدأ النفس تشتيي لذة العشرة كأككف مع المسيح". فالقمب الذم إتخذ قراران بإختيار اهلل يفرح باهلل كيتذكؽ 

 مع اهلل.
القدرة ىي اإلرادة لمعمؿ، فنحف نجد شيكات في النفس لتتمذذ باهلل، كلكف قد يككف الجسد ببل = ومن كل قدرتك

= ومن كل فكرك .الجياد لنتمذذ باهلل ىمة، كمتكاسبلن عف الصبلة كعف حياة التسبيح. ىنا المطمكب التغصب أم 
اذا يشغؿ الفكر؟ ىؿ نيتـ بالماديات كالغنى أك بيمكـ ىذا العالـ، أـ نميج في كممات اهلل كمف يفعؿ يا ترل م

 (.ٗ-1ٔٔ(. ككانت ىذه كصية اهلل لشعبو )تثَُّ+ٕٗ+ُْٖ+1ُُُُُٗيفرح باهلل )مز
ف الركح كالسؤاؿ ىؿ كاف شعب العيد القديـ قادران عمى ىذا؟ ببلشؾ كاف ىناؾ إستثناءات مثؿ داكد المممكء م

القدس. كلكف الشعب العادم ما كاف قادران عمى ىذا الحب هلل. فالمحبة ىي ثمرة مف ثمار الركح القدس 
عطية العيد الجديد لكؿ ميعىمٍَّد ممسكح بالميركف. كالركح ىك الذم يسكب محبة اهلل في  كىذه ىي. ( 1ِِٓ)غؿ

 (. 1ٓٓقمكبنا )رك
ا النامكسي جيمو بالنامكس كلكف السيد إستغؿ السؤاؿ بمثؿ ىك السؤاؿ الذم يبرر بو ىذ= من ىو قريبي

 السامرم الصالح.
كالحظ فإف اهلل طمب أف نحبو بكؿ قدراتنا فيذا ىك الطريؽ الكحيد لنعيش في فرح. كىذا ما عممو الركح القدس 

 أنو يسكب محبة اهلل في قمكبنا فتككف ثمار الركح محبة / فرح .. 
 

 ل السامري الصالح()مث  (ٖٚ-ٓٔ:ٖٓاآليات )لو
ِإْنَساٌن َكاَن َنازاًِل ِمْن ُأوُرَشِميَم ِإَلى َأِريَحا، َفَوَقَع َبْيَن »َفَأَجاَب َيُسوُع َوَقاَل: ٖٓ -(:ٖٚ-ٓٔ:ٖٓاآليات )لو

ْوُه َوَجرَُّحوُه، َوَمَضْوا َوَتَرُكوُه َبْيَن َحيٍّ َوَمْيٍت.  ِفي ِتْمَك الطَِّريِق، َفَرآُه َوَجاَز  َفَعَرَض َأنَّ َكاِىًنا َنَزلَ ُٖٔلُصوٍص، َفَعرَّ
َولِكنَّ َساِمِريِّا ُمَساِفرًا َجاَء ِإَلْيِو، َٖٖوَكذِلَك اَلِويّّ َأْيًضا، ِإْذ َصاَر ِعْنَد اْلَمَكاِن َجاَء َوَنَظَر َوَجاَز ُمَقاِبَمُو. ُٕٖمَقاِبَمُو. 

ِتِو، َوَصبَّ َعَمْيَيا َزْيتًا َوَخْمرًا، َوَأْرَكَبُو َعَمى َدابَِّتِو، َوَأَتى ِبِو ِإَلى ُفْنُدق َفَتَقدََّم َوَضَمَد ِجرَاَحاَٖٗوَلمَّا َرآُه َتَحنََّن، 
َأْنَفْقَت َوِفي اْلَغِد َلمَّا َمَضى َأْخَرَج ِديَناَرْيِن َوَأْعَطاُىَما ِلَصاِحِب اْلُفْنُدِق، َوَقاَل َلُو: اْعَتِن ِبِو، َوَمْيَما َٖ٘واْعَتَنى ِبِو. 

الَِّذي »َفَقاَل: ٖٚ« َفَأيَّ ىُؤاَلِء الثَّبَلَثِة َتَرى َصاَر َقِريًبا ِلمَِّذي َوَقَع َبْيَن المُُّصوِص؟َٖٙأْكَثَر َفِعْنَد ُرُجوِعي ُأوِفيَك. 
 «.اْذَىْب َأْنَت َأْيًضا َواْصَنْع ىَكَذا»َفَقاَل َلُو َيُسوُع: «. َصَنَع َمَعُو الرَّْحَمةَ 
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مثؿ ىك أف قريبي ىك كؿ إنساف يحتاج لمعكنة، حتى لك كانت ىناؾ عداكة بيني كبينو. المعنى األساسي لم
كالحظ أف كؿ خدمة نقدميا ىي محسكبة لنا، فاهلل ال ينسى مف يقدـ كأس ماء. كالحظ أف ليس ىناؾ ما يسمى 

ية إنما ىي الصدفة في أف يجد الكاىف كالبلكم كالسامرم ىذا اإلنساف الجريح. فالصدؼ في حياتنا األرض
تكفيقات السماء. كقد خسر الكاىف كالبلكم ىذه الفرصة التي مف السماء ليقكما بيذه الخدمة، ككسبيا ىذا 

 السامرم الصالح. كلكف القصة ليا معنى رمزم1
 ىك رمز آلدـ كلمبشرية كميا.= إنسان

م أعده لو اهلل، كأكرشميـ تعني بسبب الخطية نزؿ آدـ مف أكرشميـ أم الجنة أك الفردكس الذ= نازاًل من أورشميم
 سبلـ اهلل كرؤيتو. ىي مكاف السبلـ مع اهلل كالحياة مع اهلل.

( كترمز لؤلرض الممعكنة 1ِٔٔترمز ألرض الشقاء الذم نزؿ إلييا آدـ. فأريحا مدينة المعنة )يش= إلى أريحا
 (. ىي مكاف يمثؿ العالـ كشيكاتو.1ُّٕبسبب الخطية )تؾ

بميس دائمان يترقب أم نفس تخرج ىـ القكل العد= لصوص غراءاتو. كا  كانية ضد اإلنساف أم إبميس كجنكده كا 
مف يد  يريد أف يسرؽ أكالد اهللخارجان عف أسكار أكرشميـ )أم الكنيسة فيياجميا إذ ىي ببل حماية، إبميس لص 

  .اهلل( 
، كىذا  ة. أم فقد صكرتو اإللييةنزع الفضائؿ عف اإلنساف كفضحو. كجعمو ببل طيارة كال كرامة كال حكم= فعروه

  .ما حدث مع آدـ 
 ىي أثار الخطايا المدمرة لئلنساف ركحيان كنفسيان كجسديان. = جرحوه

ميبلن( كيمر بصحراء، حتى ُٖالطريؽ مف أكرشميـ إلى أريحا ىك طريؽ مممكء بالصخكر كيختبئ المصكص فيو )
متر(. ككاف يقيـ َََُ يي منخفضة عف أكرشميـ )بحكاليأنو لقب بالطريؽ الدمكم. كأريحا تقع في كادو لذلؾ ف

 اىف كالكم مف خداـ الييكؿ.ك َََُِفييا 
ىك حي جسديان كلكف لفترة قصيرة سيمكت بعدىا حتمان. كحتى في خبلؿ ىذه الفترة فيك ميت = بين حي وميت

 ركحيان بسبب الخطية إلنفصالو عف اهلل. فكؿ مف ينفصؿ عف اهلل يمكت.
لمنبكات ككبلىما عجزا أف يعطيا شفاء كحياة لمبشرية، ىما البلكم رمز الكاىف رمز لمنامكس ك = ويالكاىن والبل 

مكنيما أف يضمدا جراحات البشرية، كال يمكنيما أف يعطكنا طبيعة جديدة، أك ا الداء فقط، لكف ال يشخصَّ 
 يعيدكننا لمطبيعة األصمية التي عمى صكرة اهلل.

ـ اإلنساف الجريح كلكنيما كانا عاجزيف عف شفائو، كالمعنى أنيما كانا مرحمة مف ىما كقفا أما= جازا مقابمو
 المراحؿ التي جاز فييا اإلنساف في إنتظار أف يأتي المسيح.. السامرم الصالح.

المسيح كاف في األرض لمدة مؤقتة، كلكنو مف السماء كسيعكد لمسماء، فكأنو كاف مسافران = سامريًا مسافراً 
ًرحى كاف أيضان مسافران مف أكرشميـ. فأكالد اهلل أيضان ىـ غرباء عف ىذا العالـ، غريبان. كا إلنساف الذم سقط كجي

 حارس فيي رمز لممسيح الذم أشفؽ عمى البشرية.كسيعكدكف ألكرشميـ السماكية. ككممة سامرم تعني 
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ا إلى أيف نحف مسافركف؟ ىؿ نحف اآلف فى أكرشميـ األرضية )الكنيسة( كعمينا أف نسأؿ أنفسنا دائم -تأمؿ 1
نحدر لمكاف  نسافر إلى أكرشميـ السماكية، أـ نككف مثؿ ىذا الذل سافر إلى أريحا أل ترؾ حياتو المقدسة كا 

 الخطية كالمعنة.
الخمر بما فييا مف كحكؿ تستخدـ لقتؿ الميكركبات كالزيت يعزؿ الجرح عف الجك الممكث، يعمؿ = الخمر والزيت

ح. كالخمر رمز لمدـ كالزيت رمز لمركح القدس. كعمؿ المعمكدية ىك قتؿ الخطية كما يقتؿ كفاصؿ كيميف الجرك 
الخمر الميكركبات. كالركح القدس في سر الميركف يعطي نعمة كقكة لنا حتى ننعزؿ عف ىذا العالـ فبل نيمؾ، 

ان ىناؾ قتؿ لمخطية كىذا كيككف ىذا بأف يعطينا طبيعة جديدة رافضة لمخطية، كتمنعنا مف أف نخطئ بعد ذلؾ. إذ
(. كالخمر مؤلـ لمجرح كالزيت ممطؼ لو. كىكذا الركح 1ُْٔإشارة لغفرانيا، كىناؾ قكة تحفظنا مف السقكط )رك

 القدس يعالجنا ببعض مف إحسانات اهلل كأيضان ببعض التجارب.
 =خمره كبركحو  =يح بدمو الدابة ىي جسدنا، فالدابة تشير لمشيكة الجسدية كحقيقة فإف المس= أركبو عمى دابتو

 ،بنعمة المسيح(. لكف لنا سمطاف عمييا 1ُٕٓزيتو شفى طبيعتنا كلكننا مازلنا في الجسد نعاني مف شيكاتو )غؿ
 .= لنا سمطاف عمى شيكات الجسدأركبو عمى دابتو ك

عتني بوىك الكنيسة التي تستقبؿ الناس كتشفييـ بالمسيح الذم فييا لذلؾ قاؿ= = فندق  .وا 
كالمسيح أعطانا جسده نتحد بو، كىذا سر حياة  جسد فيك الذم جعؿ االثنيف كاحدان يشير لمت ِرقـ = دينارينترك 

 ( نتغذل بيما، كبيما نتعرؼ عميو.ِالكنيسة. كترؾ لنا المسيح الكتاب المقدس بعيديو )
ا كأف يطعمكنيـ بكممة ىك إشارة لمكينكت كلمخداـ في كؿ كنيسة ككظيفتيـ إستقباؿ المؤمنيف فيي= صاحب الفندق

 اهلل ليشفكا.
 فالمسيح سيأتي ثانية في مجيئو الثاني.= فعند رجوعي

 عمى الخادـ أف يعمؿ في خدمة أكالد اهلل كالمسيح سيجازيو.= أوفيك
فعل ىكذا أم تشبو أييا النامكسي بيذا السامرم في العمؿ بمقتضى شريعة الحب. كلكف = إذىب أنت أيضًا وا 

فالييكد ال يحتممكف . الذي صنع معو الرحمةكسي فيك تحاشى أف يقكؿ السامرم بؿ قاؿ الحظ إجابة النام
التعايش مع السامرييف كىـ لـ يحتممكا المسيح كرفضكه كقالكا عنو أنو سامرم كىذه عند الييكد ىي نكع مف 

ذا النامكسي لـ (. كلكف مثؿ السامرم الصالح يشير لمحبة الناس جميعان بدكف تمييز، لكف ى1ْٖٖالسباب )يك
 يفيمو.

 
 )مريم ومرثا(  (ٕٗ-ٓٔ:ٖٛاآليات )لو
َوَكاَنْت َٜٖوِفيَما ُىْم َساِئُروَن َدَخَل َقْرَيًة، َفَقِبَمْتُو اْمرََأٌة اْسُمَيا َمْرثَا ِفي َبْيِتَيا. ٖٛ" -1(ٕٗ-ٓٔ:ٖٛاآليات )لو

َوَأمَّا َمْرثَا َفَكاَنْت ُمْرَتِبَكًة ِفي َٓٗيُسوَع َوَكاَنْت َتْسَمُع َكبَلَمُو.  ِليِذِه ُأْخٌت ُتْدَعى َمْرَيَم، الَِّتي َجَمَسْت ِعْنَد َقَدَميْ 
، َأَما ُتَباِلي ِبَأنَّ ُأْخِتي َقْد َتَرَكْتِني َأْخُدُم َوْحِدي؟ َفُقْل َلَيا َأْن ُتِعيَنِني!»ِخْدَمٍة َكِثيَرٍة. َفَوَقَفْت َوَقاَلْت:  « َياَربُّ
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َولِكنَّ اْلَحاَجَة ِإَلى َواِحٍد. َٕٗمْرثَا، َمْرثَا، َأْنِت َتْيَتمّْيَن َوَتْضَطِرِبيَن أَلْجِل ُأُموٍر َكِثيَرٍة، »َقاَل َليا:َفَأَجاَب َيُسوُع وَ ٔٗ
اِلَح الَِّذي َلْن ُيْنَزَع ِمْنَيا  "«.َفاْختَاَرْت َمْرَيُم النَِّصيَب الصَّ
فمريـ جمست عند  فقبمتو امرأةرفكض. كىنا صكرة عكسية= في اآليات السابقة شبَّو المسيح نفسو بالسامرم الم

 قدميو، كمرثا خدمتو. فيناؾ مف يرفضكنو. لكف ىناؾ مف يحبكنو.
مثؿ السامرم الصالح يشير لمخدمة كالعطاء في محبة، كقصة مريـ التي جمست عند قدمي المسيح تكمؿ 

صالح ما لـ تكف لنا ىذه الجمسة اليادئة الصكرة، فنحف لف نستطيع أف نخدـ في محبة متشبييف بالسامرم ال
كالخمكة اليكمية مع المسيح، نشبع بو كنتشبو بو فنستطيع أف نقـك بخدمتنا كسامرييف صالحيف نشبو مسيحنا 

 السامرم الصالح.
اٌل لمات الناس جكعان، كىمؾ المخدكميف  المسيح في إجابتو عمى مرثا المرتبكة لـ يقؿ ليا "إمتنعي عف العمؿ" كا 

دميو نشبع بو كنعرفو عدـ الخدمة، لكف المسيح يشرح ليا أننا نحتاج بالدرجة األكلى إلى الجمكس عند ق مف
كيزكؿ إرتباكنا فالكاحد الذم نحتاجو ىك المسيح، أٌما باقي األشياء فيي فانية كسكؼ تنتيي بإنتياء  ان فنمتمئ سبلم

رتبكت مرثا، كنسيت أف تجمس عند قدمي المسيح. الجسد )األكؿ كالشرب..( فعمينا أف ال نرتبؾ بسببيا كما إ
لؤلسؼ ىذا حاؿ الكثيريف في ىذه األياـ، فيـ مرتبكيف بأمكر ىذه الحياة، ال يذىبكف لكنيسة إاٌل فيما ندر، ال 
كقت لدييـ لمصبلة كال لمكتاب المقدس. بؿ ىذا حاؿ كثير مف الخداـ، كؿ كقتيـ في الخدمة، دكف خمكة فردية 

 ف المسيح، كلكف بيذا تتحكؿ الخدمة إلى اجتماعيات.يشبعكف بيا م
كالمسيح لـ يىميـٍ مرثا عمى خدمتيا بؿ إلرتباكيا في أمكر كثيرة تاركة كممة الحياة األبدية، إذان ىك ينبو عمى أىمية 

ائد أم إلى شخص المسيح كمعرفتو، كليس االىتماـ الز  الحاجة إلى واحدالشعكر بالحاجة لكممة الحياة األبدية= 
بالجسديات كفي نفس الكقت فعمي الخادـ أف يعرؼ أنو ال يكفي أف يجمس يتأمؿ كيدرس كيصمي، كييمؿ 
خدمتو. ما يريده المسيح ىك التعقؿ. ال نترؾ ىذا كال نيمؿ ذاؾ. المسيح يريدنا أف تككف لنا خمكتنا كلكف ليس 

 م المطمكب التكازف.عمى حساب الخدمة، كيككف لنا خدمتنا كلكف ليس عمى حساب خمكتنا. أ
ىك = في بيتياىي بيت عنيا كىي بالقرب مف أكرشميـ. = قريةذاىبكف إلى أكرشميـ. = سائرون(1 ّٖفي آية )

 بيت لعازر كمريـ كمرثا.
فمحبة المسيح تدـك كتثبت في قمب اإلنساف، ىنا عمى األرض كىناؾ في = لن ينزع منيا(1 ِْكفي آية )

انيات أك الماديات عمكمان فيي إلى زكاؿ، إما نتركيا كنمضي بالمكت أك تزكؿ السماء. أما األطعمة أك الجسد
 ىي عنا.
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 عودة لمجدول (حادى عشر)إنجيل لوقا()اإلصحاح ال

 اإلصحاح الحادي عشر
 

 (٘ٔ-ٙ:ٜفي كتاب إنجيل متى )مت   (ٗ-ٔٔ:ٔاآليات )لو
مسيح كإنساف كامؿ كاف يحتاج لمصبلة. ككنائب عف البشرية يرفع صبلة عنا. ال= إذ كان يصمي(1 ُفي آية )

 كليقدـ لنا نمكذجان. كالتبلميذ حينما رأكه يصمي بحرارة إشتيكا أف يصمكا مثمو، فسألكه أف يعمميـ الصبلة.
 

ِإَلْيِو ِنْصَف المَّْيِل، َوَيُقوُل َلُو  َمْن ِمْنُكْم َيُكوُن َلُو َصِديٌق، َوَيْمِضي»ُثمَّ َقاَل َلُيْم:٘" -(:ٛ-ٔٔ:٘اآليات )لو
َفُيِجيَب ذِلَك ِمْن ٚأَلنَّ َصِديًقا ِلي َجاَءِني ِمْن َسَفٍر، َوَلْيَس ِلي َما ُأَقدُّْم َلُو. َٙياَصِديُق، َأْقِرْضِني َثبَلَثَة َأْرِغَفٍة، 

َأُقوُل َلُكْم: ِٛدي َمِعي ِفي اْلِفرَاِش. اَل َأْقِدُر َأْن َأُقوَم َوُأْعِطَيَك. َداِخل َوَيُقوَل: اَل ُتْزِعْجِني! اَْلَباُب ُمْغَمٌق اآلَن، َوَأْوالَ 
ْن َكاَن اَل َيُقوُم َوُيْعِطيِو ِلَكْوِنِو َصِديَقُو، َفِإنَُّو ِمْن َأْجِل َلَجاَجِتِو َيُقوُم َوُيْعِطيِو َقْدَر َما يَ   " ْحتَاُج.َواِ 

فى مثؿ السامرل الرب أعطى كؿ الحب دكف أف نطمب إذ كجدنا محتاجيف. كىنا نرل  -يل :صديق نصف الم
جانب آخر لمحبة المسيح الذل يصكر نفسو ىنا كصديؽ الذل يعطينا إحتياجنا كلكف حينما نطمب. كقاؿ الرب 

كاضح يعنى أنو ىذا المثؿ بعد أف طمب منو تبلميذه أف يعمميـ كيؼ يصمكا. ككاف طمب الرجؿ لصديقو كما ىك 
يطمب فى كقت غير مناسب )نصؼ الميؿ(. كالباب مغمؽ. كطمبو سيسبب إزعاجا لآلخريف )أكالدل معى فى 
الفراش(. كالمعنى أف تأخر الرب فى تحقيؽ طمبنا ليس ألنو يرفض، كلكف ألف الكقت غير مناسب كىناؾ 

( أف يككف ّ( المجاجة بإيماف. ِديؽ. ( ألنو صُصعكبات تمنع اإلستجابة الفكرية. كتككف إستجابة الرب 1 
 أرغفة( بؿ كؿ اإلحتياج. ّىناؾ إحتياج حقيقى. كالرب سيعطى ليس فقط ما طمبناه )

كذجان حيان لمصبلة مما دفع تبلميذه أف يسألكه عممنا أف نصمي. فعمميـ في اآليات السابقة قدـ السيد نفسو نم
نما حيف نطيؿ صمكاتنا، فنحف  الصبلة الربانية ثـ ىا ىك ىنا يعمميـ المجاجة. ليس ألنو يستجيب لكثرة الكبلـ كا 

بالركح، فييا  نطيؿ فترة صمتنا باهلل، كندخؿ معو في صمة حقيقية، كمع الكقت تتحكؿ الصبلة إلى عبادة ممتيبة
ال نكؼ عف الصبلة، بؿ نظؿ في صمة مع اهلل حتى كنحف في أعمالنا، كفي الشارع كفي كؿ مكاف. صمكا ببل 

(. كالصبلة بمجاجة تحمؿ معنى اإليماف كالثقة في إستجابة اهلل، أٌما ترؾ الصبلة بيأس 1ُٕٓتسُإنقطاع )
بلحظ في مثؿ السيد المسيح أف ىذا اإلنساف حقؽ غرضو فيحمؿ معنى عدـ الثقة في اهلل كىذا مٌما يحزف اهلل. كن

مف إنساف مثمو تتنازعو عكامؿ األثرة كالكسؿ، أفبل نستطيع أف نحقؽ أغراضنا مف اهلل كمي المحبة كالقدرة 
بمجاجتنا مثؿ ىذا اإلنساف، بصبلتنا نحف أيضان بمجاجة. كلكننا يجب أف نعمـ أف اهلل كثيران ما يؤجؿ اإلستجابة 

يماف تعطينا ىذا اإلستعداد، بؿ تغير طبيعتنا بسبب  عدـ إستعدادنا لقبكؿ البركة. كلنعمـ أف الصبلة بمجاجة كا 
  -1تمامان. كلنبلحظ أف اإلنساف تتنازعو نكعاف مف المشاعر كبلىما خطأ 
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 [ُأف يشعر اإلنساف ] ا كأنو ال يحتاج أف يطمب فبل يصمى كمثؿ ىذا اإلنساف قاؿ عنو المسيح "أن بقكتو
  (.ُٕ،  1ُٔ  ّمزمع أف أتقيأؾ مف فمى" )رؤ

 [ِ ]فيكؼ اإلنساف عف الصبلة فى يأس.الشعكر بأف اهلل ال يستجيب ، 
حتياجنا هلل كأيضان بقدرة  كتأخر إستجابة اهلل مع إستمرار الصبلة يعطي إصبلح لكبل النكعيف، فنشعر بضعفنا كا 

شيئة اهلل بؿ ىي كسيمة لتغيير مشيئتي فأقبؿ ما يسمح بو أيضان أف الصبلة ليست كسيمة لتغيير م اهلل. كلنبلحظ
 اهلل كالقمب يمتمئ سبلمان كتسميـ لمشيئة اهلل.

رساـ يقكـ برسـ صكرة ألحد األشخاص عمى لكحة. فإذا جمس الشخص أماـ الرساـ لحظات ثـ قاـ، ليأتي : مثال
، لف يستطيع ىذا الرساـ رسـ المكحة. ك  لكف عمى الشخص أف يطيؿ كقفتو أماـ بعد أياـ كيجمس لحظات كيقـك

الرساـ حتى ترسـ الصكرة. كالرساـ ىك الركح القدس، كىك يرسـ فينا صكرة المسيح، كلكنو يحتاج لكقت نقؼ فيو 
( إذان لنقؼ أماـ اهلل في مثابرة حتى تتغير طبيعتنا. كأضؼ 1ُْٗأماـ اهلل، ليتمكف مف رسـ ىذه الصكرة فينا )غؿ

 كقكفنا أمامو في صمة معو.لذلؾ أف اهلل يفرح ب
كىذا يشرح لنا أف طمبتنا منو يجب أف تككف بدالة = من منكم يكون لو صديقكالمسيح ىنا يقدـ نفسو كصديؽ= 

فيك صديؽ. بؿ اهلل ىك أب نصرخ لو قائميف يا أبانا.. فما مقدار الدالة كالثقة التي يجب أف نصمي بيا. كىناؾ 
ما تعبر عنو المجاجة. كنبلحظ في المثؿ أف الطالب يطمب ألجؿ آخر شرط آخر ىك اإلحساس بالعكز، كىذا 

 جاء ليزكره، كىذا يعممنا أف نصمي ألجؿ اآلخريف.. ىذه ىي المحبة في المسيحية.
كالحظ أف المسيح يصعب األمر )نصؼ الميؿ كالصديؽ نائـ/ ال تزعجني/ الباب مغمؽ اآلف/ أكالدم في الفراش/ 

عض األحياف تتأخر اإلستجابة، كحتى نزيد مف لجاجتنا في الصبلة، كيرتفع مستكل ال أقدر( ليشرح أنو في ب
 الصبلة كحرارة المجاجة إلى المستكل الذم يساكم إستجابة الصبلة.

نصؼ الميؿ إعبلف عف كقت الضيقة، كلمف نذىب في ضيقتنا؟ لك ذىبنا لصديؽ بشرم في = نصف الميل
كنا السماكم ال ينعس كال يناـ، كيقكؿ "إدعني كقت الضيؽ" كداكد كاف منتصؼ الميؿ لكاف ىذا إزعاجان كلكف أب

بتعاد، 1ُُِٗٔيسبحو في نصؼ الميؿ )مز (. كنصؼ الميؿ أيضان تعبير عف حالة كسؿ كفتكر أك خطية كا 
فالميؿ يشير لكؿ ىذا. كلكف مف يدرؾ كضعو ىذا، عميو أف يمجأ هلل صارخان شاعران بالعكز كاإلحتياج، كلكف 

صرار كمف المؤكد فاهلل سيستجيب. قد يتأخر اهلل، حتى نشعر بعظـ العطية التي  مصميان  برجاء كدالة، بثقة كا 
إشارة لمثالكث فنحف  ّ[ رقـ ِ[ فاهلل يشبعنا نفسان كجسدان كركحان. ]ُ]= ثبلث خبزاتسنأخذىا لكنو سيستجيب. 

[ الخبز يشير لجسد ّبف يحممنا ألحضاف اآلب. ]نشبع بمعرفتنا كعبلقتنا بالثالكث. فالركح يثبتنا في االبف، كاإل
يشير لمقيامة، فنحف نشبع بجسد المسيح القائـ مف األمكات. كلكف لف نشبع إف لـ نقـ نحف مف  ّالمسيح، كرقـ 
 مكت الخطية.

 يأتي بعد ىذا المثؿ إسألكا تعطكا كالمقصكد إسألكا بمجاجة كثقة.
 

 (ٕٔ-ٚ:ٚ)متفي كتاب إنجيل متى    (ٖٔ-ٔٔ:ٜاآليات )لو
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 (ٖٚ-ٕٔ:ٕٕفي كتاب إنجيل متى )مت  (ٖٕ-ٔٔ:ٗٔاآليات )لو
 

 (٘ٗ-ٕٔ:ٖٗفي كتاب إنجيل متى )مت  ( ٕٙ-ٔٔ:ٕٗاآليات )لو
 

 وما بعده(٘ٗ-ٕٔ:ٖٗفي كتاب إنجيل متى )مت ( ٕٛ-ٔٔ:ٕٚاآليات )لو
 

 (ٕٗ-ٕٔ:ٖٛفي كتاب إنجيل متى )مت  (ٕٖ-ٔٔ:ٜٕاآليات )لو
 

 (ٕ٘-ٗ:ٕٔاجع ىذا الكتاب )مرر   ( ٖٙ-ٔٔ:ٖٖاآليات )لو
 (ٖٕ-ٙ:ٕٕوراجع كتاب إنجيل متى )     

 

َلْيَس َأَحٌد ُيوِقُد ِسرَاًجا َوَيَضُعُو ِفي ِخْفَيٍة، َواَل َتْحَت اْلِمْكَياِل، َبْل َعَمى اْلَمَناَرِة، »ٖٖ" -(:ٖٙ-ٔٔ:ٖٖاآليات )لو
ُىَو اْلَعْيُن، َفَمَتى َكاَنْت َعْيُنَك َبِسيَطًة َفَجَسُدَك ُكمُُّو َيُكوُن َنيّْرًا، َوَمَتى  ِسرَاُج اْلَجَسدِ ِٖٗلَكْي َيْنُظَر الدَّاِخُموَن النُّوَر. 

يَرًة َفَجَسُدَك َيُكوُن ُمْظِمًما.  َفِإْن َكاَن َجَسُدَك ُكمُُّو َنيّْرًا ُٖٙاْنُظْر ِإًذا ِلَئبلَّ َيُكوَن النُّوُر الَِّذي ِفيَك ُظْمَمًة. َٖ٘كاَنْت ِشرّْ
 "«.ْيَس ِفيِو ُجْزٌء ُمْظِمٌم، َيُكوُن َنيّْرًا ُكمُُّو، َكَما ِحيَنَما ُيِضيُء َلَك السّْرَاُج ِبَمَمَعاِنوِ لَ 

( في حديث السيد المسيح عف أمثاؿ ممككت اهلل، فمماذا يكرره ىنا ثانية؟ 1ُٖٔمثؿ السراج جاء مف قبؿ في )لك
شرير( آية. كالسيد كصفيـ بالجيؿ الشرير بسبب مقاكمتيـ. كما الحظ أنو يأتي مباشرة بعد طمب الييكد )الجيؿ ال

سر مقاكمتيـ كالمسيح نكران ظاىران أماميـ؟ أف عينيـ ليست بسيطة. فالعيف البسيطة ىي التي ليا ىدؼ كاحد ىك 
أف تعرؼ الرب كتعايف الرب، كتطمب مجد الرب. فممكة التيمف كاف ليا ىدؼ كاحد، ىك أف ترل مجد سميماف 

كأىؿ نينكل كاف ىدفيـ إرضاء اهلل فقبمت تكبتيـ. أٌما ىؤالء  بؿ ىذا ما حدث مع المجكس . تو فرأت،كحكم
(. فعيكنيـ ليست 1ْْٓالييكد فبل يطمبكف معرفة المسيح كال يطمبكف مجد اهلل، بؿ ىـ يطمبكف مجد أنفسيـ )يك

يران. مف يفتح أعيف قمبو لمنكر بسيطة كمف عينو بسيطة يستريح المسيح فيو كيظير لو ذاتو فيككف جسده ن
السماكم يخمص كما فعؿ أىؿ نينكل كممكة التيمف ، كعيف القمب تظمـ بعدـ اإليماف كالخطية. أم لك إمتؤل قمب 
اإلنساف بالبغضة كحب الذات كالكبرياء كالحقد كالحسد فإنو ييحـر مف سكنى المسيح، النكر الحقيقي في داخمو، 

ليس ان، كمع ىذا ييمسى اإلنساف حكيمان في عيني نفسو كىك ال يدرم أنو في ظممة. فيصير النكر الذم فيو ظبلم
ىذا إشارة ألف تعاليـ المسيح كأعمالو كآياتو كانت أماـ الجميع، فمماذا = أحد يوقد سراجًا ويضعو في خفية

ع عف األعماؿ ألنني يطمبكف آية؟ المسيح يقصد أنا أتيت لكي أنير لمعالـ فمماذا أخبئ نكرم، ال داعي أف أمتن
أتيت ليذا. لكنكـ أنتـ ال تركف النكر. السبب أنيـ صاركا ظممة كال يفيمكف بينما ىـ يدَّعكف الفيـ كالحكمة. 
يقصد المسيح أف الجيالة بالنكر ال تككف بسبب المصباح بؿ بسبب العيف العمياء. فممكة التيمف جاءت تتممس 

أف أماميـ أقنكـ الحكمة. مف يريد بإخبلص أف يعرؼ سيعطيو المسيح حكمة سميماف كىؤالء العمياف ال يدرككف 
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أف يعرؼ. فالمجكس كجدكا المسيح، أما ىيركدس كالكينة فمـ يجدكه لسبب حسدىـ لو. كحسدىـ أعمى عيكنيـ 
 فمـ يركا النكر.
ذا كضع فكقيا النكر سيراه كؿ أحد كالمسيح السماكم نكره = بل عمى المنارة يشع في كؿ مكاف المنارة عالية كا 

 كلكؿ أحد لكنيـ ىـ عمياف. كالمسيح سيعطي تبلميذه أيضان أف يككنكا نكران لمعالـ.
ىذه تعني إف كاف داخمؾ نيران، مستنيران بنكر المسيح، = فإن كان جسدك كمو نيرًا ليس فيو جزء مظمم(1 ّٔ)آية

ئذ يشع نكرؾ لمخارج، سيككف نكرؾ ظاىران حين= يكون نيرًا كموكأنت ال تترؾ مجاالن لنفسؾ لمسقكط في الخطية. 
 كما حينما يضئ لك السراج بممعانو.لمجميع كما مف مصباح= 
أم ما يجعؿ جسدؾ منيران كسراج أك مظممان ىك عينؾ أم.. ماذا تريد، ما ىك ىدفؾ؟ = سراج الجسد ىو العين

مظممة كىذا  مف أف تككف إرادتؾأم حاذر = أنظر لئبل يكون النور الذي فيك ظممةىؿ ىك المسيح أـ العالـ. 
رادتؾ يحدث إذا إخترت العالـ تاركا طريؽ اهلل حدث مع  كىذا ماجعميا اهلل في سمطانؾ، إذ خمقؾ حران،  . كا 

 . )النكر ىك عقمؾ الذل تحدد بو قرارؾ( الكينة كىيركدس.
 

 ( في كتاب اآلالم والقيامةٖٕراجع تفسير )مت (ٗ٘-ٔٔ:ٖٚاآليات )لو
يِسيّّ َأْن َيَتَغدَّى ِعْنَدُه، َفَدَخَل َواتََّكَأ. ٖٚ" -(:ٗ٘-ٔٔ:ٖٚاآليات )لو يِسيُّ َٖٛوِفيَما ُىَو َيَتَكمَُّم َسأََلُو َفرّْ َوَأمَّا اْلَفرّْ

َب َأنَُّو َلْم َيْغَتِسْل َأوَّاًل َقْبَل اْلَغَداِء.  :َٜٖفَممَّا رََأى ذِلَك َتَعجَّ يِسيُّوَن ُتَنقُّوَن َخاِرَج َأْنُتُم اآلَن »َفَقاَل َلُو الرَّبُّ َأيَُّيا اْلَفرّْ
َيا َأْغِبَياُء، َأَلْيَس الَِّذي َصَنَع اْلَخاِرَج َصَنَع الدَّاِخَل ٓٗاْلَكْأِس َواْلَقْصَعِة، َوَأمَّا َباِطُنُكْم َفَمْمُموٌء اْخِتَطاًفا َوُخْبثًا. 

يِسيُّوَن! أَلنَُّكْم ٕٗا ُكلُّ َشْيٍء َيُكوُن َنِقيِّا َلُكْم. َبْل َأْعُطوا َما ِعْنَدُكْم َصَدَقًة، َفُيَوذَ َٔٗأْيًضا؟  َولِكْن َوْيٌل َلُكْم َأيَُّيا اْلَفرّْ
ُكوا ْعَمُموا ىِذِه َواَل َتْترُ ُتَعشُّْروَن النَّْعَنَع َوالسََّذاَب َوُكلَّ َبْقل، َوَتَتَجاَوُزوَن َعِن اْلَحقّْ َوَمَحبَِّة اهلِل. َكاَن َيْنَبِغي َأْن تَ 

َل ِفي اْلَمَجاِمِع، َوالتَِّحيَّاِت ِفي اِٖٗتْمَك.  يِسيُّوَن! أَلنَُّكْم ُتِحبُّوَن اْلَمْجِمَس اأَلوَّ َوْيٌل َلُكْم ٗٗأَلْسَواِق. َوْيٌل َلُكْم َأيَُّيا اْلَفرّْ
يِسيُّوَن اْلُمرَاُؤوَن! أَلنَُّكْم ِمْثُل اْلُقُبوِر الْ  َفأَجاَب ٘ٗ «.ُمْخَتِفَيِة، َوالَِّذيَن َيْمُشوَن َعَمْيَيا اَل َيْعَمُموَن!َأيَُّيا اْلَكَتَبُة َواْلَفرّْ

َوَوْيٌل َلُكْم َأْنُتْم َأيَُّيا »َفَقاَل:ٙٗ«. َياُمَعمُّْم، ِحيَن َتُقوُل ىَذا َتْشُتُمَنا َنْحُن َأْيًضا!»َواِحٌد ِمَن النَّاُموِسيّْيَن َوقاَل َلُو: 
َوْيٌل َلُكْم! ْٚٗم ُتَحمُّْموَن النَّاَس َأْحَمااًل َعِسَرَة اْلَحْمِل َوَأْنُتْم اَل َتَمسُّوَن اأَلْحَماَل ِبِإْحَدى َأَصاِبِعُكْم. النَّاُموِسيُّوَن! أَلنَّكُ 

ُكْم، أَلنَُّيْم ُىْم َقَتُموُىْم َوَأْنُتْم ِإًذا َتْشَيُدوَن َوَتْرَضْوَن ِبَأْعَماِل آَبائِ ٛٗأَلنَُّكْم َتْبُنوَن ُقُبوَر اأَلْنِبَياِء، َوآَباُؤُكْم َقَتُموُىْم. 
ِلَكْي ٓ٘ ِلذِلَك َأْيًضا َقاَلْت ِحْكَمُة اهلِل: ِإنّْي ُأْرِسُل ِإَلْيِيْم َأْنِبَياَء َوُرُسبًل، َفَيْقُتُموَن ِمْنُيْم َوَيْطُرُدونَ َٜٗتْبُنوَن ُقُبوَرُىْم. 

ِمْن َدِم َىاِبيَل ِإَلى َدِم َزَكِريَّا الَِّذي ُأْىِمَك َٔ٘ياِء اْلُمْيَرُق ُمْنُذ ِإْنَشاِء اْلَعاَلِم، ُيْطَمَب ِمْن ىَذا اْلِجيِل َدُم َجِميِع اأَلْنبِ 
َخْذُتْم ِمْفتَاَح َوْيٌل َلُكْم َأيَُّيا النَّاُموِسيُّوَن! أَلنَُّكْم أَ َٕ٘بْيَن اْلَمْذَبِح َواْلَبْيِت. َنَعْم، َأُقوُل َلُكْم: ِإنَُّو ُيْطَمُب ِمْن ىَذا اْلِجيِل! 

يِسيُّوَن َيْحَنُقوَن ٖ٘«.اْلَمْعِرَفِة. َما َدَخْمُتْم َأْنُتْم، َوالدَّاِخُموَن َمَنْعُتُموُىمْ  َوِفيَما ُىَو ُيَكمُّْمُيْم ِبيَذا، اْبَتَدَأ اْلَكَتَبُة َواْلَفرّْ
 " ُو َطاِلِبيَن َأْن َيْصَطاُدوا َشْيًئا ِمْن َفِمِو ِلَكْي َيْشَتُكوا َعَمْيِو.َوُىْم ُيرَاِقُبونَ ِٗ٘جدِّا، َوُيَصاِدُروَنُو َعَمى ُأُموٍر َكِثيَرٍة، 

دعا ىذا الفريسي السيد المسيح، غالبان ليس عف محبة، بؿ ألنو أراد أف يكقع بو كيتصيد أم خطأ عميو. كالسيد 
مف معو بأف الميـ ىك الطيارة لـ يغتسؿ عمدان ال ألف اإلغتساؿ خطأ كلكنو أراد أف يعطي درسان ليذا الفريسي ك 
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الباطنية كليس الخارجية، بينما أف تطيير الخارج دكف الداخؿ ليك حماقة. لقد ظف ىذا الفريسي أف عدـ 
اإلغتساؿ خطية كبرل كدليؿ عمى عدـ الطيارة الباطنية، لكف في حقيقة األمر كاف داخمو عداء كحقد كرياء 

بؿ ىك يريد أف يكقع بو. كالحظ أف نامكس مكسى ال تكجد بو  نزلو،كعدـ محبة ليذا الضيؼ الذم أتى بو إلى م
إف = الذي صنع الخارج صنع الداخل أيضاً كصية كاحدة عف اإلغتساؿ قبؿ األكؿ، فالمسيح لـ يكسر النامكس. 

خاليان مف اهلل حقان ييتـ بنظافة الخارج ألنو خمقو، فيك قطعان ييتـ بطيارة القمب الذم خمقو أيضان، كييتـ بأف يككف 
 الشر كالرياء كالحقد حتى تجاه الضيؼ الذم تستضيفو.

كالحظ أف الييكد كانكا يغسمكف اآلنية مف الخارج كليس الداخؿ، فالغسيؿ ليس لمتنظيؼ بؿ لمطيارة الطقسية 
)كانكا يخافكف أف تككف قد تبلمست مع نجس مثؿ شخص أممي مثبلن(. كىذا فيو نكع مف الغباء، فكيؼ يطيركف 

ج اآلنية كيترككف داخميا الذم سيأكمكف فيو أك يشربكف منو. الميـ أنيـ يمارسكف نفس الشئ مع أنفسيـ إذ خار 
ىـ يغتسمكف مف الخارج كقمكبيـ مممكءة شران. ىـ بيذا قد إىتمكا برأم الناس فييـ )فالناس يركف الظاىر( كلـ 

 ياء. ييتمكا برأم اهلل فييـ )فاهلل كحده يرل الداخؿ(. كىذا ىك الر 
 الطبؽ. = القصعة

ىـ محبيف لؤلمكاؿ، كلكف مف يعطي يصبح قمبو نقيان مف الطمع كالجشع كحب الظيكر )إف = أعطوا صدقة
أعطى خفية(. فمف يعمؿ خيران ينقيو اهلل. كقكؿ المسيح ىذا كاف حبلن لمشكمة الفريسييف الذيف ييتمكف بأنفسيـ في 

 اآلخريف فتمتمئ قمكبيـ محبة. كبرياء. كالسيد يطمب منيـ ىنا اإلىتماـ ب
النباتات التي يشير إلييا السيد ىي التي تزرع = تعشرون النعنع والسذاب.. وتتجاوزون عن الحق ومحبة اهلل

في البيكت، كىـ يعشركنيا ليظيركا أماـ الناس أنيـ مدققيف في النامكس، أٌما باطف القمب كالذم مف المفركض 
يتمكف بو. كالحظ أف إىتماميـ بالعشكر كاف ليشجعكا الشعب عمى دفع العشكر أف يمتمئ حقان كمحبة هلل فبل ي

 كىـ يستفيدكف مف ذلؾ. 
(. 1َِِٕ( كعبدان )مت1ْٖٗاألصغر )لك كفمف أراد أف يككف عظيمان يككف ى (1 أما في المسيحيةّْ)آية

(. ُْ-1ُُّْشإظ أف الكبرياء ىك سقطة الشيطاف )المسيح أخمى ذاتو فيؿ نقبؿ أف نتكاضع، كلنبلح
حتقركا الفقراء كالمساكيف كالضعفاء.  كالفريسيكف كانكا قد إفتتنكا بمحبة المجد مف الناس كا 

كاف مف يممس قبران يتنجس سبعة أياـ لذلؾ كضعكا عبلمات عمى القبكر حتى ال = القبور المختفية(1 ْْ)آية
بكر ببل عبلمات، ألف داخميـ نجاسة كلكنيـ يممسيا المارة. كىؤالء الفريسيكف المممكئيف شران كرياء ىـ مثؿ ق

 يتظاىركف بالطيارة.
بالنامكس. فطبعان  كالنامكسيكف ىـ كتبة مشتغميف. الكتبة والفريسيون( قاؿ كيؿ لكـ أييا ْْ(1 في آية )ْٓ)آية

 ب.فيما قيؿ كيفكر في كيؼ يتك  الكبلـ كاف مكجو ليـ أيضان. كىذا النامكسي ثار لكرامتو عكضان عف أف يفكر
(1 كانكا يعطكف أنفسيـ حبلن مف ممارسة ما يطمبكنو مف الناس. كلنفس السبب ىاجميـ بكلس الرسكؿ ْٔ)آية
 (.ِّ-1ُِٕ)رك
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(1 المسيح يكبخيـ عمى أنيـ يبنكف كيزينكف قبكر األنبياء الذيف قتميـ أبائيـ كرفضكا تعاليميـ. ْٗ-ْٕاآليات )
تفقكف مع آبائيـ قتمة األنبياء أكثر مف إتفاقيـ مع األنبياء في كىـ بسيرتيـ كأعماليـ كشركرىـ يثبتكف أنيـ م

(. ثـ ظير في مؤامرة الصميب، ثـ ْٓ-ّٓأعماليـ الصالحة. كىذا ظير في إتفاقيـ اآلف ضد المسيح )آيات 
اهلل أرسؿ ليـ = لذلك أيضًا قالت حكمة اهلل إنى أرسلرجـ إسطفانكس، فيـ مستمريف في نفس أعماؿ أبائيـ. 

بياء كالرسؿ لكي إذا سمعكىـ يخمصكا لكنيـ قامكا عمييـ كقتمكىـ، فدـ ىؤالء األنبياء سيشيد عمييـ. لكف اهلل األن
 سيتبرر إذا حاكمو أحد ىؤالء، فاهلل سبؽ كأنذر، كلـ يتركيـ دكف شاىد.

ح، كلكف ىذا طمب منيـ إف كانكا قد تابكا أك آمنكا بالمسيما كاف يي = يطمب من ىذا الجيل دم جميع(1 َٓآية )
 الجيؿ أكمؿ خطية اآلباء بصمبيـ لممسيح.

( حيث يذكر أنو زكريا إبف ييكياداع. كغالبان ِِ-1َِِْأمِ+ 1ِّّٓ(1 زكريا ىك إبف برخيا )متُٓ)آية
سنة. َُّفزكريا كاف أبكه ىك برخيا الذم مات مبكران فنسب إلى جده ييكياداع، كىذا منطقي فعمر ييكياداع كاف 

فسير في كتاب آالـ كقيامة السيد المسيح. كيقاؿ أف زكريا ىك أبك يكحنا المعمداف، الذم قتمو الجند راجع باقي الت
بعدما كضع الطفؿ يكحنا عمى المذبح قائبلن، مف حيث أخذتو )المذبح( أعيده، فخطفو مبلؾ الرب كذىب بو 

 لمبرية ككاف ذلؾ إباف قتؿ أطفاؿ بيت لحـ.
كؿ نامكسي مفتاحان عند تعيينو كفرزه لمخدمة كذلؾ عند الثبلثيف مف عمره داللة  يعطى (1 جرت العادة أف يي ِٓ)آية

أنو ممـز بفتح كنكز المعرفة كالحكمة اإلليية لمشعب. ككاف ىؤالء الدارسيف لمنامكس يعرفكف النبكات التي تشيد 
نتظرت لممسيح كأخفكىا عف الشعب. كضممكا الشعب )بينما كاف ىناؾ مف فيـ مكعد مجيء المسيح  مثؿ حنة كا 

المسيح في الييكؿ( فيؤالء النامكسيكف لـ يدخمكا إلى اإليماف كمنعكا الشعب بينما أف معيـ مفتاح معرفة كفيـ 
 النبكات.

ىي كممة قضائية بمعنى أف السمطات تصادر الشخص معنكيان السيما = عمى أمور كثيرة  يصادرونو( ّٓ)آية
 ـ مقاطعتو كمنعو مف إبداء رأيو كاإلعتراض عميو. عند إستخداـ األحكاـ العرفية. كالمفيك 

 يتكبكا. لرؤساء الييكد عمى أنو مجدؼ، أك مقاكـ لمركماف كىذا بدالن مف أف= يشتكوا عميو(1 ْٓ)آية
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 عودة لمجدول (ثاني عشر)إنجيل لوقا()اإلصحاح ال

 

 اإلصحاح الثاني عشر
 

 وما بعده( ٕٗ-ٓٔ:ٙٔفي كتاب إنجيل متى )مت  ( ٕٔ-ٕٔ:ٔاآليات )لو
 

 وما بعده( ٖٚ-ٕٔ:ٕٕفي كتاب إنجيل متى )مت    (ٕٔ:ٓٔآية )لو
 

َفَقاَل ٗٔ«. َيا ُمَعمُّْم، ُقْل أَلِخي َأْن ُيَقاِسَمِني اْلِميرَاثَ »َوَقاَل َلُو َواِحٌد ِمَن اْلَجْمِع:ٖٔ" -(:ٕٔ-ٕٔ:ٖٔاآليات )لو
اْنُظُروا َوَتَحفَُّظوا ِمَن الطََّمِع، َفِإنَُّو َمَتى َكاَن »َوَقاَل َلُيُم:٘ٔ« ، َمْن َأَقاَمِني َعَمْيُكَما َقاِضًيا َأْو ُمَقسًّْما؟َياِإْنَسانُ »َلُو: 

َفَفكََّر ِفي ُٚٔكوَرُتُو،  ِإْنَساٌن َغِنيّّ َأْخَصَبتْ »َوَضَرَب َلُيْم َمَثبًل َقاِئبًل:ٙٔ«. أَلَحٍد َكِثيٌر َفَمْيَسْت َحَياُتُو ِمْن َأْمَواِلوِ 
َوَقاَل: َأْعَمُل ىَذا: َأْىِدُم َمَخاِزِني َوَأْبِني َٛٔنْفِسِو َقاِئبًل: َماَذا َأْعَمُل، أَلْن َلْيَس ِلي َمْوِضٌع َأْجَمُع ِفيِو َأْثَماِري؟ 

: َيا َنْفُس َلِك َخْيرَاٌت َكِثيَرٌة، َمْوُضوَعٌة ِلِسِنيَن َكِثيَرٍة. َوَأُقوُل ِلَنْفِسئَٜأْعَظَم، َوَأْجَمُع ُىَناَك َجِميَع غَّبَلِتي َوَخْيرَاِتي، 
! ىِذِه المَّْيَمَة ُتْطَمُب َنْفُسَك ِمْنَك، َفيِذِه الَِّتي َأْعَدْدَتَيا ِٕٓاْسَتِريِحي َوُكِمي َواْشَرِبي َواْفَرِحي!  َفَقاَل َلُو اهلُل: َياَغِبيُّ

 "«.َيْكِنُز ِلَنْفِسِو َوَلْيَس ُىَو َغِنيِّاِ هللِ  ىَكَذا الَِّذئِٕلَمْن َتُكوُن؟ 
األالؼ المكجكديف حكؿ الرب كاف ىناؾ شخص لو مشكمة ميراث مع أخيو، كأراد أف يككف مف  -الغنى الغبى :

المسيح قاضيا بينيما. كلكف المسيح جاء يدعكنا لمسماكيات كلـ ييًرٍد أف يتدخؿ فى األرضيات فيذه ليا قضاة، 
ى الشريعة )البكر لو بينما المسيح بالجسد لـ يكف لو حؽ الحكـ بيف الناس كقاض. كقكانيف الميراث كاضحة ف

ضعؼ نصيب إخكتو ككؿ اإلخكة متساكيف(. كنبلحظ أف المشكمة ىى مشكمة طمع، فإما األخ األكبر طماع 
كأخذ كؿ الميراث، أك أف يككف الشاكى كىك األصغر كأنو غير راضى عف أف يككف نصيبو نصؼ أخيو البكر 

 كيريد أف يقتسمو مع األكبر.
في اآليات السابقة كاف المسيح يكمميـ عف الكرازة ببل خكؼ كالضيقات التي ستأتي. فإرتفع صكت شخص 
يشتكي أخيو الذم ظممو في الميراث. كيظير ىنا التناقض، فمك فيـ ىذا الشخص كبلـ المسيح الذم يعني أنو 

ككف ضيؽ مستمر، كلكف الركح القدس يساندنا كفي النياية مف يثبت يعترؼ بو المسيح، في ىذا العالـ سي
اذا سيخسر ىذا حينما إلحتقر ىذا الشخص الماديات كميا فماذا ستنفعو أمكالو كقت اإلضطياد كاالستشياد، كم

يماننا بأننا غرباء في فىان بو أماـ اهلل. المسيح كاضح ىنا أنو يريد رفع مستكل تفكيرنا إلى السيقؼ ميٍعتىرى  ماكيات، كا 
ىذه األرض. لذلؾ ينبو أف الطمع ىك أخطر عدك يقابؿ المسيحي، لذلؾ أسماه بكلس الرسكؿ عبادة أكثاف 

(. ألف الطماع ينسى إنتمائو لمسماء كيظف أنو سيعيش لؤلبد عمى األرض )ىذا ىك معنى المثؿ الذم 1ّٓ)كك
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رفض أف يأخذ دكر  ال يعطي سبلمان، اهلل ىك الذم يعطيو. كالسيد المسيح قالو ىنا السيد المسيح(. لنثؽ أف الماؿ
كصمـ عمى أف يككف دكره ركحيان. ىك تحاشى أف يضع  ، القضاة، فتقسيـ الميراث ىك عمؿ السمطة الزمنية

ر بأننا قكانيف أرضية لمميراث كخبلفو بؿ ىك السماكم، أتى مف السماء ليرفعنا لمسماكيات، المسيح يريدنا أف نشع
غرباء عمى األرض. ىك يريد أف يحؿ المشاكؿ بإصبلح الداخؿ، كمنع الطمع المفسد لمحياة السماكية. كالحظ 

ني بؿ الطمع. كالطمع ىك الشعكر الدائـ بعدـ اإلكتفاء كالنيـ لؤلرضيات كالماديات، فإف المسيح ال يديف الغً 
 يككف لمشخص كنز سماكم. كاإلنشغاؿ بالماديات عف الركحيات، كعدـ اإلىتماـ بأف 

 المسيحية لـ تضع أم قانكف لمميراث. فالمسيح أتى لنرث السماء.= من أقامني قاضياً 
 كاف كظيفة معممي الييكد أف يتدخمكا لحؿ ىذه المشاكؿ.= يا معمم قل ألخي
ىذا الغني ىؿ خطأ أف يفكر إنساف أف يقيـ مخازف؟ قطعان ىذا ليس خطأ، فما ىك إذان خطأ  مثل الغني الغبي:
 الذم جعمو غبيان؟

ىك كاف يفكر في الحاضر فقط كالمستقبؿ عمى أنو سيعيش دائمان كربما لؤلبد. كلـ يفكر أنو في ىذه الميمة  .ُ
 ستؤخذ نفسو. فعمينا أف نعمؿ بجد كلكف ال ننسى أننا ىنا غرباء، قد نترؾ العالـ في أم لحظة.

حظة، فما الذم أعددناه لمسماء. ىذا الغني كؿ ما فكر فيو إذا فيمنا أنو يمكف لنا أف نترؾ العالـ في أم ل .ِ
 كاف يخص حياتو عمى األرض، فأيف ىي كنكزه التي في السماء )أم أيف صبلتو كأصكامو كصدقاتو..(.

فيك نسب الخير لنفسو كلـ يذكر أف اهلل أعطاه أثماري غبلتي خيراتي عطايا اهلل لو حسبيا تخصو كحده=  .ّ
 يعطي ىك مف ليس ليـ، فنحف ككبلء عمى ما عندنا.الكثير فيشكر اهلل كل

فرحيأنظر ما يفكر فيو  .ْ فكؿ ما يفكر فيو ىك ما يشبع الحيكانات أيضان، كلكف = يا نفسي كمي واشربي وا 
أيف نصيب الركح. ىدؼ السيد مف المثؿ أننا مخمكقات تنتمي لمسماء كغرباء عمى األرض فمنيتـ 

 بالسمائيات.
إعتبر أف الخيرات ىي الماديات فقط كتناسي أف الخيرات الحقيقية ىي الفضائؿ  ىك= لِك خيرات يا نفسي .ٓ

 فيذه تكصمنا لمسماء أما األمكاؿ فيذه يمكف تكجيييا لتككف خيران كيمكف تكجيييا لتككف شران.
. ىك إفترض أف غناه سيككف سببان في راحتو، مع أنو أصبح ىمان ثقيبلن عميو كشاغبلن يشغؿ بالو كيمؤله قمقان  .ٔ

أم يككف = غنيًا هلللقد ظف أنو يممؾ الماؿ لكف الماؿ ىك الذم إمتمكو. أٌما الراحة الحقيقية ىي في المسيح. 
 غناه ىذا لمجد اهلل كليس لراحتو ىك شخصيان.

ف كؿ شئ ىك ألكلـ يخطر عمى بالو أم اعتبار = يقول يا نفسي لِك خيرات كثيرة، موضوعة لسنين كثيرة .ٕ
ء عمى ما بيف أيدينا. كأف اهلل سيحاسب كؿه منا حسب ما سكؼ يتصرؼ في أمكالو. ممؾ هلل، كأننا ككبل

كالحظ قكلو سنيف كثيرة، ىك ال يفكر أنو يمكف أف ينتقؿ في أم لحظة. ىذا اإلنساف ربط نفسو باألرضيات 
 كبالتالي فيك ال يصمح لمسماكيات. فمف يصمح لمسماكيات ىك مف عاش في األرض سماكيان غريبان عف

 األرض.
 حينما زادت خيراتو فكر في زيادة مخازنو بدالن مف أف يفكر في إحتياج الفقراء ليذه الزيادات. .ٖ
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1 ما يحكـ نظرتنا لمماؿ ىك أنو ماؿ اهلل كأنا أميف عميو + لك ضاع الماؿ ال أىتـ فاهلل قادر أف يعكض ممحوظة
 يتعارض مع كاجباتي نحك اهلل + ال + ال تعارض بيف عدـ الطمع كالطمكح. فالطمكح مطمكب لكف عمى أال

 يككف بظمـ اآلخريف + شعكرم بأف ضماف المستقبؿ ليس في أمكالي بؿ أف لي إلو غني قدير يحبني.
 

 وما بعده( ٖٗ-ٙ:ٕ٘في كتاب إنجيل متى )مت ( ٖٔ-ٕٔ:ٕٕاآليات )لو
 

ِغيُر، ألَ »ٕٖ" -1(ٛٗ-ٕٔ:ٕٖاآليات )لو ِبيُعوا ٖٖنَّ َأَباُكْم َقْد ُسرَّ َأْن ُيْعِطَيُكُم اْلَمَمُكوَت. اَل َتَخْف، َأيَُّيا اْلَقِطيُع الصَّ
َيْقَرُب َساِرٌق َواَل ُيْبِمي  َما َلُكْم َوَأْعُطوا َصَدَقًة. ِاْعَمُموا َلُكْم َأْكَياًسا اَل َتْفَنى َوَكْنزًا اَل َيْنَفُد ِفي السََّماَواِت، َحْيُث الَ 

َوَأْنتُْم ِٖٙلَتُكْن َأْحَقاُؤُكْم ُمَمْنَطَقًة َوُسُرُجُكْم ُموَقَدًة، »َٖ٘كْنُزُكْم ُىَناَك َيُكوُن َقْمُبُكْم َأْيًضا.  أَلنَُّو َحْيُث َيُكونُ ُٖٗسوٌس، 
وَبى أُلوَلِئَك طُ ٖٚ. ِمْثُل ُأَناٍس َيْنَتِظُروَن َسيَّْدُىْم َمَتى َيْرجُع ِمَن اْلُعْرِس، َحتَّى ِإَذا َجاَء َوَقَرَع َيْفَتُحوَن َلُو ِلْمَوْقتِ 

ْن ُٖٛيْم َوَيَتَقدَُّم َوَيْخُدُمُيْم. اْلَعِبيِد الَِّذيَن ِإَذا َجاَء َسيُّْدُىْم َيِجُدُىْم َساِىِريَن. اَْلَحقَّ َأُقوُل َلُكْم: ِإنَُّو َيَتَمْنَطُق َوُيْتِكئُ  َواِ 
نََّما اْعَمُموا ىَذا: َأنَُّو َٜٖجَدُىْم ىَكَذا، َفُطوَبى أُلوَلِئَك اْلَعِبيِد. َأَتى ِفي اْلَيِزيِع الثَّاِني َأْو َأَتى ِفي اْلَيِزيِع الثَّاِلِث َووَ  َواِ 

َفُكوُنوا َأْنُتْم ِإًذا ُمْسَتِعدّْيَن، أَلنَُّو َٓٗلْو َعَرَف َربُّ اْلَبْيِت ِفي َأيَِّة َساَعٍة َيْأِتي السَّاِرُق َلَسِيَر، َوَلْم َيَدْع َبْيَتُو ُيْنَقُب. 
، أََلَنا َتُقوُل ىَذا اْلَمَثَل َأْم ِلْمَجِميِع َأْيًضا؟»َفَقاَل َلُو ُبْطُرُس:ٔٗ«.َعٍة اَل َتُظنُّوَن َيْأِتي اْبُن اإِلْنَسانِ ِفي َسا « َياَربُّ

ٕٗ : َيُيُم اْلُعُموَفَة ِفي ِحيِنَيا؟ َفَمْن ُىَو اْلَوِكيُل اأَلِميُن اْلَحِكيُم الَِّذي ُيِقيُمُو َسيُّْدُه َعَمى َخَدِمِو ِلُيْعطِ »َفَقاَل الرَّبُّ
ِباْلَحقّْ َأُقوُل َلُكْم: ِإنَُّو ُيِقيُمُو َعَمى َجِميِع َأْمَواِلِو. ُٗٗطوَبى ِلذِلَك اْلَعْبِد الَِّذي ِإَذا َجاَء َسيُّْدُه َيِجُدُه َيْفَعُل ىَكَذا! ٖٗ
ُئ ُقُدوَمُو، َفَيْبَتِدُئ َيْضِرُب اْلِغْمَماَن َواْلَجَواِرَي، َوَيْأُكُل َوَيْشَرُب َولِكْن ِإْن َقاَل ذِلَك اْلَعْبُد ِفي َقْمِبِو: َسيِّْدي ُيْبطِ ٘ٗ

َمَع اْلَخاِئِنيَن. َيْأِتي َسيُّْد ذِلَك اْلَعْبِد ِفي َيْوٍم اَل َيْنَتِظُرُه َوِفي َساَعٍة اَل َيْعِرُفَيا، َفَيْقَطُعُو َوَيْجَعُل َنِصيَبُو َٙٗوَيْسَكُر. 
َولِكنَّ الَِّذي اَل َيْعَمُم، ٛٗرًا. ا ذِلَك اْلَعْبُد الَِّذي َيْعَمُم ِإرَاَدَة َسيِّْدِه َواَل َيْسَتِعدُّ َواَل َيْفَعُل بَحَسِب ِإرَاَدِتِو، َفُيْضَرُب َكِثيَوَأمَّ ٚٗ

ُب ِمْنُو َكِثيٌر، َوَمْن ُيوِدُعوَنُو َكِثيرًا ُيَطاِلُبوَنُو َوَيْفَعُل َما َيْسَتِحقُّ َضَرَباٍت، ُيْضَرُب َقِميبًل. َفُكلُّ َمْن ُأْعِطَي َكِثيرًا ُيْطمَ 
 " ِبَأْكَثَر.

 في اآليات السابقة دعكة السيد ألكالده أال يقمقكا فاهلل يعكؿ أكالده كييتـ بيـ.
 كاف اهلل قد سيرَّ أف يعطيكـ ، فإفأك مف إنساف عدك أك مف شيطاف الغذاء كالكساءمف الغد أك مف قمة = ال تخف

 الممككت فيؿ يبخؿ عميكـ بالجسديات.
فالمدعككف كثيركف كالمنتخبكف قميمكف، الذيف يخمصكف ىـ قميمكف. كفي أكؿ لقاء مع تبلميذه = القطيع الصغير

سمكة ىـ القطيع الصغير. كفي مثؿ ُّٓ( كفي آخر لقاء أعطاىـ ٓأعطاىـ الرب صيدان كفيران ببل عدد )لك
يريف، كلكف عاد كأخرج مف ليس عمييـ ثياب العرس. كىـ قطيع صغير لقمة عرس إبف الممؾ كاف المدعككف كث

 عددىـ كسط عالـ كبير كأعداء كثيريف أشداء. كىـ قطيع صغير لقمة إمكانياتيـ البشرية.
ربما ىـ ببل حكؿ كال قكة في العالـ، لكف أنظر ألبييـ الذم سر بيـ كمدل محبتو ليـ، كماذا أعد = ألن أباكم

معركؼ عدده ال ييمؾ منو أحد/ بؿ ىك معدكد ت. كالحظ أف عدد المؤمنيف في القطيع الصغير ليـ؟ الممكك 
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خركؼ لك ضؿ أحدىـ يذىب الراعي ليفتش [ ََُ]يـ ف = ّ+  َٓ+  ََُ=  ُّٓىـ  رمزياً كاحدان فكاحدان )
 أب. راعي كىك  (. فيك[ّ[ كقامكا مف مكت الخطية ]َٓ، كقد حررىـ الركح القدس ]عميو حتى يجده
مف آمف كصدَّؽ أف اهلل أعد لو الممككت سيبيع بسيكلة األرضيات، كيعطي صدقة فيكنز لو كنزان = بيعوا ما لكم

ىك ينقؿ بيذا أمكالو إلى بنؾ السماء حيث ىك ذاىب. كمف ىذه اآلية نفيـ  ، سماكيان حيث يثؽ أنو ذاىب
يف اهلل كالماؿ. بيذا يتكقؼ المسيح عف الكبلـ في إستحالة الجمع بيف كنزيف إذ ال يمكف أف يتكزع القمب بيف إثن

الماديات كينتقؿ لمركحيات. كقكلو بيعكا ال تعني أف نبيع كؿ شئ كنفتقر بؿ أف نتكقؼ عف التعمؽ بيا أك 
اإلتكاؿ = أكياسًا ال تفني. أف نفيـ بقمكبنا تفاىتيا، فمنا أب سماكم ىك يعكلنا. أك فى أنيا تحمينا اإلعتماد عمييا

اهلل ىك كمف لو كيس ال يفنى ما فيو مف نقكد مثؿ ككز زيت األرممة في قصة إيميا. فاهلل مصدر ال نيائي عمى 
أم تككف حياتو سماكية كتككف أمكالو = كنز في السمواتلكؿ ما يحتاجو أكالده. كلكف ىذا لمف إىتـ أف يككف لو 

 لخدمة المحتاجيف.
ذا لـ يتمنطقكا تعكقيـ ثيابيـ عف العمؿ كالرحيؿ ألنيا تشتبؾ ثياب الشرقييف طكيمة، = لتكن أحقاءكم ممنطقة كا 

بأقداميـ. إذان المعنى الركحي أف ال يرتبؾ المؤمف بالمعكقات العالمية التي تعكقو عف الخدمة كعف إنتظار الرب 
ة بفرح، كيككف ىذا بضبط النفس عف اإلسترساؿ في الشيكات كاإلنغماس في ممذات الدنيا، كاإلىتماـ بحيا

( 1ّٓىي إعتبار الجسد ميت عف ممذات العالـ كالخطية )كك األحقاء الممنطقة الفضيمة كاألعماؿ الصالحة. إذان 
 )جياد سمبي( كعمؿ أعماؿ بر كخدمة )جياد إيجابي(. فمف باع العالـ أم لـ يعد ييتـ بو يسيؿ عميو تركو.

ـ عمى كسادة، كجدكه يحتضف كسادتو 1 حينما أتت ساعة المكت مف شخص مريض طريح الفراش، كاف يناقصة
بعنؼ، كحاكلكا أخذ الكسادة منو ليجعمكه يناـ عمييا كيستريح، فكاف يرفض بشدة محتضنان كسادتو حتى مات، 
كلما مات فتحكا الكسادة، فكجدكه قد أخفى ثركتو فييا. ىذا كاف رافضان لممكت متعمقان بثركتو. فكؿ مف تعمؽ 

 حيث يكون كنزكم ىناك يكون قمبكم أيضًا. =بالعالـ ال يريد أف يتركو. 
مفردىا حيؽ كىك حيؽ الفخذ الذم ييٍربىٍط حزاـ الكسط فكقو فيشد قامة اإلنساف كيرفع مبلبسو فكؽ = أحقاؤكم

 األرض كيجعمو بيذا مستعدان لممشي كالرحيؿ.
إلنساف ما أصاب يحتاج اإلنساف في الميؿ لسراج مكقد يسير بو في الظبلـ. لئبل يصيب ا= سرجكم موقدة

العذارل الجاىبلت. كىذا إشارة لضركرة اإلمتبلء مف الركح القدس كسط ليؿ ىذا العالـ. كىذا يككف بطمب الركح 
 القدس بمجاجة في الصبلة. فيمتمئ اإلنساف كيحؿ المسيح )النكر( في قمبو. فينير ىك أيضان.

 نتقاؿ. إشارة لممجيء الثاني، أك ساعة اإل= ينتظرون سيدىم متى يرجع
ساىر عمى أف يككف مصباحو مممكءان بالزيت كالعذارل الحكيمات كساىر عمى أكالده كبيتو، كالخادـ = ساىرين

ساىر عمى كنيستو حتى ال يخطؼ عدك الخير أحد أكالده، ساىران أف يؤدم خدمتو بأمانة. ككؿ إنساف يككف 
لممجد. كقد يككف العبيد إشارة لطاقات اإلنساف ساىران عمى أف تككف عبادتو بأمانة، كالساىر يأخذه رب المجد 
 )الجسدية كالركحية( التي ينبغي أف تككف في خدمة السيد المسيح.
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 البركاتالفرح ك شئ مف  مف أف اهلل لف يحرمنا فى السماء ال كالئـ في السماء كلكف المعنى= يتمنطق.. ويخدميم
تمنطقكا في العالـ. كىك يمنطؽ حقكيو إستعدادان لمدينكنة يتمنطؽ ليخدـ الذيف سبقكا ك  . ىككالمجد الذل أعده لنا

كفييا يكـر الساىريف، كيحكـ عمى األشرار. كعربكف ىذا ىك الفرح كالسبلـ المذاف يحيا فييما أكالد اهلل اآلف عمى 
 األرض.

شتياقو الشديد أف يرل أكالده معو في الس ماء كفي كلكف قكلو يتمنطؽ كيخدميـ ىك إعبلف عف محبة المسيح كا 
 . (1َِّصـُالمجد، فمف أكرمو عمى األرض سيكرمو المسيح في السماء "أنا أكـر الذيف يكرمكنني" )

الييكد يقسمكف الميؿ إلى أربعة ىيزع. كيقسمكف ٍعمر اإلنساف ألربعة أقساـ )الطفكلة/ اليزيع الثاني أو..= 
ترة كجكدنا عمى األرض. كلكنو أشار لثبلثة ىيزيٍع الشباب/ الرجكلة/ الشيخكخة( كأشار ىنا إلى الميؿ الذم يشير لف

 فقط. كقد يككف اليزيع الرابع ىك1
 .الطفكلة= فالطفؿ غير مسئكؿ عف تصرفاتو كال يعاقب عمى خطاياه فييا 
 كىذا ىك الرأل  (1ُُِالشيخكخة= حتى ال نؤخر تكبتنا لسف الشيخكخة "أذكر خالقؾ أياـ شبابؾ" )جا .

ف يؤجؿ تكبتو ليستمتع بشبابو ظانا أف العمر ما زاؿ طكيبلن، كأنو يمكنو الكؼ األرجح فاألنساف يميؿ أل
 عف الخطية حينما يكبر سنا.

 يأتي فجأة دكف إنتظار. لذلؾ  بمص و المكتب  شى االىتماـ بالسير كسط ليؿ ىذا العالـ. كىك يي  كالمعنى ىك
 عمى اإلنساف أف يسير أم يككف مستعدان في كؿ كقت بتكبة مستمرة.

يقيمو  ما قيؿ كاف يخص كؿ خادـ ككؿ راعو  أف. ألنا تقول ىذا.. أم لمجميعككاف رد السيد عمى سؤاؿ بطرس 
السيد ليخدـ شعبو. بؿ أف ىذا المثؿ يمتد لكؿ مف أعطاه السيد كزنة يخدمو بيا. فالغني الغبي أعطاه اهلل كزنة 

األمكاؿ لـ يكف أمينان عمى ىذه الككالة كىكذا. ىي الماؿ الكفير، ككاف ىناؾ حكلو جكعي، فيك كككيؿ عمى ىذه 
 (.ّْكالسيد يطكب كؿ مف كاف أمينان في كزنتو )آية

( . 1ُ ِْمز) "هلل "لمرب األرض كممؤىاكؿ انساف ىك ككيؿ عمى شئ فى ىذه األرض التى ىى ممؾ  = الوكيل
( أل بكممة يضعيا اهلل ُٕ،  1َُ  ُرإمو اهلل عمى الشعكب ليقمع كييدـ .. كيبنى كيغرس ..)رمياء النبى ككَّ إف

1  ْبطُ( ، ككؿ انساف أخذ مكىبة مف اهلل )1ُ  ْككُفى فمو يحدث ىذا ، كاإلكميركس ككبلء سرائر اهلل )
 ( ، كاهلل سيحاسب كؿ انساف عمى أمانتو ككـ تاجر بما أعطاه لو اهلل ككـ ربح . َُ

اء الركحي البلـز كالمناسب لكؿ كاحد. كسؤاؿ ىي كمية األكؿ المخصصة لكؿ كاحد كالمعنى الغذ= العموفة
بطرس غالبان ألنو فيـ مف أقكاؿ المسيح الكرامة التي ستناؿ الخادـ الساىر، فسأؿ ليتأكد باألكثر. كبمقارنة النص 

 ( نجد فرقيف1ْٓ-1ِِْْىنا بما كرد في نظيره في إنجيؿ )مت
 

 لكقا )يكتب لؤلمـ( متى )يكتب لمييكد(
 أقامو .ُ
 طعاـ .ِ

 يقيمو
 عمكفة
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فيقكؿ لمييكد أقامو فمطالما أرسؿ اهلل لمييكد أنبياء، أما لؤلمـ فيك مزمع أف يقيـ ليـ رعاة. كلمييكد أرسؿ اهلل ليـ 
طعامان فيـ أبناء كقد أرسؿ ليـ نامكس كنبكات. أٌما لؤلمـ فيشير لطعاميـ بقكلو عمكفة، فيـ كانكا ببل إلو غارقيف 

 في شيكاتيـ كالبيائـ.
ىك إىتـ بممذاتو، كأعثر أكالد اهلل كمنعيـ أك صدىـ عف الشبع بكممة اهلل، في = مان ويأكل ويشربيضرب الغم

 قسكتو عمييـ لـ يكف صكرة لممسيح فصدىـ عف معرفة المسيح كالشبع بو.
يكحده فيو كعركس مع عريسيا كيعطيو مجدان، ال مجدان أرضيان بؿ سماكيان. أم يعطيو = يقيمو عمى جميع أموالو

 ممؾ األبدم. ال
ه ءجسده كصحتو كأعضااتو أمينان عمى تطبيؽ عاـ عمى كممات الرب= عمى كؿ كاحد مٌنا أف يككف أمينان في كزن

كغرائزه كعممو كخدمتو التي أستأمنو اهلل عمييا، ليكف كؿ ما سممنا اهلل إياه ىك أمانة بيف أيدينا، نشبع  كعكاطفو
 حياتنا بطعاـ الركح حتى ال تيمؾ.

ي كبلـ السيد أف مسئكلية كؿ إنساف ستككف بحسب معرفتو، كلكف ىذا ليس مبرران أف نيمؿ المعرفة، فقمة كنرل ف
 . (1ْٔالمعرفة قد تسبب اليبلؾ بؿ ىي مف المؤكد ستسبب اليبلؾ "ىمؾ شعبي مف عدـ المعرفة" )ىك

 يعرف رب كثيرًا، ومن الفمن يعرف وييمل يضكىنا نرل أف مف ال يعمـ يعاقب أيضان، فيك أىمؿ في أف يعرؼ. 
 . كبلىما يضرب أم ييمؾ.يضرب قميبلً ألنو لـ يطمب المعرفة 
 ينيي حياتو.= يقطعومف يتصكر أف ساعة مكتو بعيدة فيجرم كراء شيكات العالـ. = سيدي يبطئ قدومو

 
 وما بعده( ٜٖ-ٓٔ:ٖٚفي كتاب إنجيل متى )مت ( ٖ٘-ٕٔ:ٜٗاآليات )لو

 
 (ٖ-ٙٔ:ٔكتاب إنجيل متى )راجع   (ٜ٘-ٕٔ:ٗ٘اآليات )لو
 (ٕٙ،٘:ٕ٘راجع كتاب إنجيل متى )            

ِإَذا رََأْيُتُم السََّحاَب َتْطُمُع ِمَن اْلَمَغاِرِب َفِمْمَوْقِت َتُقوُلوَن: ِإنَُّو »ُثمَّ َقاَل َأْيًضا ِلْمُجُموِع:ٗ٘" -(:ٜ٘-ٕٔ:ٗ٘اآليات )لو
َذا َ٘٘يْأِتي َمَطٌر، َفَيُكوُن ىَكَذا.  ، َفَيُكوُن. َواِ  َياُمرَاُؤوَن! ٙ٘رََأْيُتْم ِريَح اْلَجُنوِب َتُيبُّ َتُقوُلوَن: ِإنَُّو َسَيُكوُن َحرّّ

ْن َوِلَماَذا اَل َتْحُكُموَن ِباْلَحقّْ مِ َٚ٘تْعِرُفوَن َأْن ُتَميُّْزوا َوْجَو اأَلْرِض َوالسََّماِء، َوَأمَّا ىَذا الزََّماُن َفَكْيَف اَل ُتَميُّْزوَنُو؟ 
ُجرََّك ِحيَنَما َتْذَىُب َمَع َخْصِمَك ِإَلى اْلَحاِكِم، اْبُذِل اْلَجْيَد َوَأْنَت ِفي الطَِّريِق ِلَتَتَخمََّص ِمْنُو، ِلَئبلَّ يَ ِٛ٘قَبِل ُنُفوِسُكْم؟ 

َأُقوُل َلَك: اَل َتْخُرُج ِمْن ُىَناَك َحتَّى ِٜ٘إَلى اْلَقاِضي، َوُيَسمَّْمَك اْلَقاِضي ِإَلى اْلَحاِكِم، َفُيْمِقَيَك اْلَحاِكُم ِفي السّْْجِن. 
 "«.ُتوِفَي اْلَفْمَس اأَلِخيرَ 

ىنا يؤنب السيد مف لو حكمة زمنية بيا يعرؼ عبلمات الجك، كمتى ستمطر السماء، كمتى يككف الجك صحكان. 
كـ يؤنب السيد الذيف كفي نفس الكقت ال يميز الكقت المقبكؿ لمتكبة كاإليماف كالتصالح مع اهلل. كبنفس المفي

يسعكف لمعرفة زماف مجيئو الثاني الذم سيككف لمدينكنة كيترككف معرفة قيمة الزماف الحاضر، كىك زماف 
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مكانية التكبة كالخبلص. كالرب كاقؼ عمى الباب يقرع، ىك زماف ترحيب اهلل بكؿ تائب. أما في  المصالحة كا 
 مجيئو الثاني سيغمؽ باب التكبة كالمراحـ.

حارة ترمز لمحرارة الركحية التي يعطييا الركح القدس لمتائب. وريح الجنوب ترمز لمنعـ السمائية. = طارواألم
 كىذا ما تـ بالمسيح كفدائو. ككـ مف إنساف أتت عميو نعـ اهلل كأدرؾ أنيا مف اهلل فسبح اهلل.

كا أف الذم أماميـ ىك المسيح ىذا القكؿ لمفريسييف ىك عتاب أنيـ لـ يميز = أما ىذا الزمان فكيف ال تميزونو
بعد كؿ ما سمعكه مف أقكالو كرأكه مف أعمالو كمقارنة ىذا بالنبكات، كىذا راجع لكبريائيـ كريائيـ. كىذا القكؿ لنا 

 لننتيز الفرصة، فرصة ىذه الحياة لمتكبة كالتصالح مع اهلل، كخطكرة إىماؿ ذلؾ.
نقسامان )آياتكالحظ أف ىذا الكبلـ يأتي بعد نبكة المسيح عف اإل -ْٗضطياد القادـ حتمان فيك جاء ليمقي ناران كا 

(. كىذه اإلضطيادات لف يحتمميا سكل التائبيف كالمتصالحيف مع اهلل، فيؤالء سيتمتعكف بالتعزية التي بيا ّٓ
سيح يحتممكف اآلالـ. أٌما الفاتريف، أك المنغمسيف في الخطية كرافضي التكبة، حينما تأتي اآلالـ سيترككف الم

إمتدادان لعدـ التمييز ال ييحاسب = لماذا ال تحكمون بالحق من قبل نفوسكمألنيـ لـ كلف يستطيعكا أف يميزكه= 
أما مف يحيا حياة  .اإلنساف نفسو فيقدـ تكبة، كيرفض الخضكع لمحؽ اإلليي كيتمادل في الخطية مبرران نفسو

ييف مممكئيف رياء كحسد لذلؾ ال يستطيعكف أف يميزكا التكبة سيقتني المسيح داخمو فيميز الحؽ، كىؤالء الفريس
ضطيادات.  الحؽ، كالمنغمسيف في خطاياىـ أيضان لف يستطيعكا تمييز المسيح، لذلؾ سيترككنو إذا جاءت آالـ كا 
كبالنسبة لنا حتى يمكننا أف نحكـ بالحؽ عمينا أف نقتني الحؽ في داخمنا أم المسيح كىذا ال يككف سكل بتقديـ 

 قيقية.تكبة ح
كبعد أف كبخ المخمص السامعيف عمى عدـ تمييزىـ لؤلزمنة كعدـ إنتيازىـ فرصة عيد النعمة إلتماـ التكبة، أخذ 
يبيف ليـ الخطر العظيـ الذم ينجـ عف ذلؾ، فشبو الخاطئ برجؿ أخذه خصمو لمقاضي ليحاكمو. ىذا الخصـ 

يت الركح القدس، كىك يطمب إستيفاء حقكقو ىك نامكس اهلل ككصاياه العادلة كقد يككف الخصـ ىك صكت تبك
كاممة كالقاضي ىك الدياف العادؿ الذم يجمس لمقضاء يـك الديف، كالطريؽ ىك فرصة ىذا العمر. كالحاكـ ىك مف 

يمقي في السجف أم المبلئكة التي تضع النفس في مكاف العذاب األبدم. كالتخمص مف الخصـ ىك التصالح 
ال معو قبؿ الكصكؿ إلى كرسي ا لقضاء. أم نطمب العفك كالمغفرة كنقدـ تكبة هلل قبؿ إنتقالنا لمعالـ اآلخر. كا 

سنكضع في السجف حتى نكفي آخر فىٍمس )أصغر عممة إشارة ألصغر خطية(. ككيؼ نكفي ما عمينا كنحف في 
 .بررالعذاب األبدم، فإف لـ يبررنا دـ المسيح فسنظؿ ىناؾ لؤلبد، فبل شئ يفكؽ دـ المسيح قادر أف ي
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 عودة لمجدول (ثالث عشر)إنجيل لوقا()اإلصحاح ال

 

 اإلصحاح الثالث عشر
 

َوَكاَن َحاِضرًا ِفي ذِلَك اْلَوْقِت َقْوٌم ُيْخِبُروَنُو َعِن اْلَجِميِميّْيَن الَِّذيَن َخَمَط ِبيبَلُطُس َدَمُيْم ٔ" -(:٘-ٖٔ:ٔاآليات )لو
َأَتُظنُّوَن َأنَّ ىُؤاَلِء اْلَجِميِميّْيَن َكاُنوا ُخَطاًة َأْكَثَر ِمْن ُكلّْ اْلَجِميِميّْيَن أَلنَُّيْم »َفأَجاَب َيُسوُع َوَقاَل َلُيْم:ِٕيْم. ِبَذَباِئحِ 

َأْو ُأولِئَك الثََّماِنَيَة َعَشَر الَِّذيَن َسَقَط ٗ َكبلَّ! َأُقوُل َلُكْم: َبْل ِإْن َلْم َتُتوُبوا َفَجِميُعُكْم َكذِلَك َتْيِمُكوَن.َٖكاَبُدوا ِمْثَل ىَذا؟ 
ِس السَّاِكِنيَن ِفي ُأوُرَشِميَم؟ َعَمْيِيُم اْلُبْرُج ِفي ِسْمَواَم َوَقَتَمُيْم، َأَتُظنُّوَن َأنَّ ىُؤاَلِء َكاُنوا ُمْذِنِبيَن َأْكَثَر ِمْن َجِميِع النَّا

 "«.ُتوُبوا َفَجِميُعُكْم َكذِلَك َتْيِمُكونَ َكبلَّ! َأُقوُل َلُكْم: َبْل ِإْن َلْم تَ ٘
سمع الييكد تأنيب السيد ليـ في اآليات السابقة عمى عدـ تمييزىـ فبادركه بيذا السؤاؿ. كربما يككف ىدؼ 

 السؤاؿ1
 ربما كانكا يصرفكف نظره إلى مصيبة قتؿ الجميمييف ليكؼ عف ىجكمو عمييـ. .ُ
 األخير إشتككا لو مف ظمـ بيبلطس. إذ أشار المسيح لمحاكـ كالقاضي في مثمو .ِ
ف ىك كافؽ بيبلطس لصار معاديان  .ّ ربما أرادكا أف يكقعكا بالمسيح، فإف ىك ىاجـ بيبلطس إشتككه لو كا 

 لمشعب.
مشكمة األلـ ىي مشكمة كاجيت البشر في كؿ مكاف كزماف، كالسؤاؿ ىنا، لماذا يتألـ ىؤالء كيمكتكا كىـ  .ْ

 يعممكف خيران أم يقدمكف ذبائح.
 ربما تصكركا أف المسيح ىك الممؾ اآلتي، فيـ يشتككف لو ظمـ بيبلطس. .ٓ

كالييكد كاف ليـ رأم أف مف يكابد ألمان فيك بالضركرة شرير، كىذا قد إتضح في حديث أيكب مع أصدقائو. 
ت كالمسيح ىنا ينكر ىذا الفكر بؿ يزيد عمى الحادثة التي ذكركىا أم قتؿ بيبلطس لمجميمييف، حادثة أخرل تم

شخصان فقتميـ. فالحادثة التي أشاركا ىـ إلييا تمت بيد بشرية ىي يد بيبلطس، كالحادثة ُٖبكقكع برج عمى 
 الثانية تمت بيد إليية مثؿ الككارث الطبيعية كالزالزؿ. كرد السيد نبلحظ فيو1

ثة. أنو لـ يقدـ تفسير ليذه الحادثة أك تمؾ، فاهلل غير مطالب بأف يقدـ لنا تفسير عف كؿ حاد .أ 
التي سيقكـ بيا، يكفي المريض ثقتو في فالطبيب الماىر ال يشرح لمريضو تفاصيؿ العممية الجراحية 

ذا سمح ، الذل ىك ضابط الكؿ القكل كىك أبكناطبيبو، كيكفينا كأكالد اهلل أف نعمـ أننا في يد اهلل ، كا 
يسمكنو ككارث، فما  بأم حدث سيككف لمخير، فاهلل صانع خيرات، كليس ىناؾ عند أكالد اهلل ما

نسميو ككارث سيككف عمة دخكلنا لمسماء، الميـ أننا ال نطالب اهلل بتقديـ تفسير عف كؿ ما يسمح 
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، كفى ىذا يقكؿ بكلس الرسكؿ "كؿ األشياء تعمؿ معا لمخير..." بو، ثقة مٌنا في أنو صانع خيرات
 ( .1ِٖ  ٖ)رك

ك جميمييف أك أم مف الشعكب في كؿ زماف أف النكازؿ كالككارث التي تصيب البشر سكاء ييكد أ .ب 
طبيعية ليست بدليؿ عمى أف مف نزلت بيـ كمكاف عمى السكاء، سكاء ىي بفعؿ إنساف أك كارثة 

كانكا أشر مف غيرىـ، كأف المكت الزمني رمز لممكت الركحي، كأف كؿ نازلة ما ىي إاٌل إنذار 
فالمكت يأتى  ذه الحادثة يجب إعتبارىا كإنذارباليبلؾ المعد لمباقيف إف لـ يتفادكه بالتكبة. إذان ى

 ، بؿ ككؿ حادثة مماثمة عكضان عف أف نحكـ عمى المصاب بأنو خاطئ.كمص
عمينا أف ال نحكـ عمى أف اآلخريف مخطئيف بالضركرة إف كقعكا تحت اآلالـ، كأف نقكؿ أف  .ج 

مً  اٌل لما تألـ المسيح نفسو كصي اٌل لما ذىب األصحاء كاألغنياء ىـ أبرار بالضركرة كا  ب كىك البار.. كا 
 لعازر لمسماء، كالغني إلى الجحيـ. كلكف الخطية ىي عمة اليبلؾ األبدم كليس الزمني.

عمينا أف ال نحكـ عمى أحد، كعمينا أف ال نيتـ بخطايا اآلخريف، بؿ بخطايانا نحف، كنقدـ عنيا تكبة  .د 
إذان عمينا أف ال . كم كذلك تيمكونإن لم تتوبوا فجميعكلذلؾ يكرر المسيح مرتيف في ىذه اآليات 

 ر كال يخطئ".ي  نتساءؿ عف الحكمة في كؿ تجربة، بؿ عمينا أف نقدـ تكبة قائميف "إلينا إلو خى 
ف لـ يقدـ السامعيف تكبة  .ق  سييمككف. كىذا ما حدث، المسيح إعتبر أف ىذه اآلالـ ىي مجرد إنذار، كا 

 ـ أىمؾ تيطس أكرشميـ.َٕففي سنة 
الجميمييف ثكاران رافضيف لممؾ قيصر، رافضيف أف يقدمكا ذبائح لسبلمة قيصر كسبلمة كاف كثيركف مف  . ك

الذيف  كربما ظف بيبلطس أف ىؤالء الجميمييف. الدكلة الركمانية، ككانكا أتباع ثائر إسمو ييكذا الجميمي
يـ في الييكؿ فقتميـ بيبلطس كىـ يقدمكف ذبائح، مف ىؤالء الثكار كىـ أبرياء أتكا ليقدمكا ذبائح أنيـ

كيرل بعض الدارسيف أف ما عممو بيبلطس ىنا كاف سبب العداء بينو كبيف ىيركدس، . (1ٕٓ)أع
  فيؤالء الجميمييف كانكا مف رعاياه.

قد يسمح اهلل ببعض الضيقات كيككف ذلؾ ليدفعنا لمتكبة، فإف لـ نفيـ كنتب، تككف ىذه الضيقات رمزان  . ز
 لضيقتنا كىبلكنا األبدم.

كالمكابدة )المعاناة( في القداس الغريغكرم "أنا إختطفت لي قضية المكت" فالمكت كاأللـ كما نقكؿ  . ح
دخمت لمعالـ بسبب خطية البشر. لكف اهلل الحنكف "يحكؿ لي العقكبة خبلصان" )القداس الغريغكرم( 

 (.1ِٖٖتعمؿ معان لمخير )رك شياءفتككف لمف يحبكف اهلل كؿ األ
نرل اهلل  كمف خبراتنا مع اهلل "نحف نعمـ" كىذا مف دراستنا لمكتاب الرسكؿ في اآلية السابقة يقكؿ بكلس . ط

"في كؿ ضيقيـ تضايؽ" كبيذا ال يسمح اهلل بأم حدث إاٌل لك كاف لخبلص نفسي. لكف ال  أب حنكف
 داعي لمتساؤالت فمف نفيـ اآلف.

 

 )التينة غير المثمرة(  (ٜ-ٖٔ:ٙاآليات )لو
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َكاَنْت ِلَواِحٍد َشَجَرُة ِتيٍن َمْغُروَسٌة ِفي َكْرِمِو، َفَأَتى َيْطُمُب ِفيَيا َثَمرًا »ىَذا اْلَمَثَل: َوَقالَ ٙ" -(:ٜ-ٖٔ:ٙاآليات )لو
ُل اأَلْرَض ُتَبطّْ  َفَقاَل ِلْمَكرَّاِم: ُىَوَذا َثبَلُث ِسِنيَن آِتي َأْطُمُب َثَمرًا ِفي ىِذِه التّْيَنِة َوَلْم َأِجْد. ِاْقَطْعَيا! ِلَماَذاَٚوَلْم َيِجْد. 
َفِإْن َصَنَعْت َثَمرًا، َٜفَأَجاَب َوَقاَل َلُو: َيا َسيُّْد، اْتُرْكَيا ىِذِه السََّنَة َأْيًضا، َحتَّى َأْنُقَب َحْوَلَيا َوَأَضَع ِزْببًل. َٛأْيًضا؟ 

الَّ َفِفيَما َبْعُد َتْقَطُعَيا  "«.َواِ 

اٌل نيمؾ، كى نا السيد يشير ألف اهلل يبطئ في الدينكنة عمى الخطاة ليعطييـ في الكبلـ السابؽ رأينا أىمية التكبة كا 
ف تأخرت تكبتنا تككف ىناؾ  ىك اهلل. ما = واحدأال أبطئ.  ضربات. إذان عميَّ فرصة لمتكبة كلكف ىناؾ زمف، كا 

 الثبلث سنين؟كما ىي  الكرمة؟كما ىي  التينةىي ىذه 
ب زمنية أ( مف إبراىيـ لداكد ب( مف داكد ىي ثبلث حقالثبلث سنين لشعب الييكد. ك التينةترمز  .أ 

(. كاهلل أعطى لمييكد شريعتو ُإلى السبي ج( مف السبي لممسيح. كىذا بحسب تقسيـ )مت إصحاح 
 والكرمةأعماؿ الخير. = الثمركأرسؿ ليـ األنبياء كأقاـ ليـ كينكتان لعميـ يثمركف كلكف ببل جدكل.   

ير المثمرة فكجكدىا بطقكسيا النامكسية سيعطؿ الكرمة غ التينةىي الكنيسة، ككاف البد مف قطع 
( . كقد رأينا في األسبكع ٔ-1ُٓ)اإلعتماد عمى الختاف كطيارة الجسد يعطؿ عمؿ النعمة غؿ

األخير لممسيح في أكرشميـ أنو يمعف التينة غير المثمرة فتجؼ رمزان لما سيحدث لؤلمة الييكدية. 
لتينة كيضع زببلن فيناؾ بقية ستؤمف، كمف يؤمف سيثمر، كمف كلكف اهلل بمراحمو سيظؿ يتعيد ىذه ا

 لف يؤمف سييمؾ.
ترمز التينة ألم كنيسة كسط الكرمة أم الكنيسة في كؿ العالـ، كاهلل يطمب الثمر مف كؿ كنيسة،  .ب 

 (1ِٓكالكنيسة التي ببل ثمر سيقطعيا اهلل )رؤ
اهلل يتعيد كؿ نفس ككؿ كنيسة ترمز التينة لكؿ نفس بشرية لمؤمف كسط الكرمة أم الكنيسة ك  .ج 

 بمكاىبو كنعمتو كطكؿ أناتو كلكنو يطالب بالثمر. كال ثمر بدكف تكبة.
لماذا سميت تينة؟ بينما الكنيسة تسمى كرمة. التينة تشير لما عممو آدـ بأف ستر نفسو بأكراؽ تيف  .د 

كلة خارجية (، كىذه محاكلة خادعة. فالخطية في الداخؿ، بينما محاكلة النفس ىي محا1ّٕ)تؾ
محككـ عمييا بالفشؿ، ىذا ما نسميو الرياء، فالنفس تدَّعي الطيارة لكنيا ليست ممتحفة كالبسة الرب 
يسكع برىا كسترىا، بؿ ىي ترتدم أعماؿ بر مظيرية تدعى بيا القداسة، أما كنيسة اهلل فيي الكرمة 

رحو، خمر كنيستو أم كرمتو التي تمبس الرب يسكع برىا كدمو يسرم فييا كيغطييا، كىذا ىك ما يف
(. فالخمر رمز لمفرح. فاهلل يفرح بكنيستو التي بررىا. كالحظ أف كؿ قديسي 1ُِ+ 1ِٖ+ 1ُٓ)نش

يميا..( كانكا تابعيف لمكرمة فيـ تغطكا بدـ المسيح سحؽ .. كا   .(1ِٓ ّ)رك العيد القديـ )إبراىيـ كا 
ك ىـ رعاة الكنيسة الذيف يشفعكف بصمكاتيـ في ىك المسيح الذم يشفع في كنيستو شفاعة كفارية أ= الكرام

 الكنيسة كعف كؿ نفس.
 لمشجرة كيرمز لمطعاـ الركحي الذم يعطيو اهلل ألكالده ليساعدىـ عمى اإلثمار.  ىعطى السماد المي ىك = الزبل
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قية ينقب تعني حفر األرض لقمع الحشائش الضارة كىذه إشارة لمتجارب التي يسمح بيا اهلل لتن= أنقب حوليا
أكالده )مجاعة اإلبف الضاؿ(. كبعد المسيح كبالذات بعد خراب أكرشميـ ترؾ الرب أمة الييكد في نجاسة كفي 

يشير لمحالة المتردية المزرية التي عاش فييا الييكد ألفي سنة ربما يتكبكف. فالزبؿ ىك  والزبلعار حتى اآلف= 
مسيح. كبالنسبة لمنفس البشرية التي يعطييا اهلل فرصة ركث الحيكانات كيؤخذ إشارة لنجاسة الييكد إذ صمبكا ال

( 1ّٖ+ في 1ِٖثانية لمتكبة عمييا أف تجمس عمى الرماد حاسبة كؿ األشياء نفاية كما قاؿ بكلس الرسكؿ )أم
التي يسمح بيا اهلل لتحيط بأكالده لعميـ يتكبكف. إذان اهلل تشير لخراب أكرشميـ، كتشير لمتجارب  أنقب حوليافكممة 

بعض ب[ ِ[ بسماد أم يقكييا بطعاـ ركحي عمى أف تنسحؽ ]ُحيف يترؾ نفس كيعطييا فرصة أخرل يساعدىا ]
[ إذا فيمنا أف الزبؿ ىك إشارة لمحالة المتردية التى كاف ّ]نقب حكليا(. أالتجارب لتساعدىا عمى اإلنسحاؽ )

أتركيا  جاسة الشخص ليخجؿ كيتكب.عمييا الييكد بعد صمب المسيح، فنتصكر أف اهلل قد يسمح بأف تنكشؼ ن
ىي الفرصة التي يعطييا اهلل لمخطاة ليتكبكا قبؿ أف ينفذ حكمو العادؿ فييـ "أعطيتيا زمانان = ىذه السنة أيضاً 
نة تقريبان بعد صمبو قبؿ أف يخربيا كمازاؿ يترؾ الييكد س َْرؾ األمة الييكدية ( كاهلل ت1ُِِلكي تتكب" )رؤ

ذا تصبح الثبلث سنكات ىي فترة عمرنا المتبقية، كالسنة ىي الفرصة التي يعطييا اهلل لنا حتى يؤمف البقية. كبي
 كيساعدنا خبلليا ببعض التجارب كبطعاـ ركحي يسندنا.

ىي ببل ثمر كلكنو تمتص فكائد األرض فتعطميا، أك ىي تأخذ مكانان كاف يمكف أف = لماذا تبطل األرض أيضاً 
 عت األمة الييكدية لتخرج مكانيا الكنيسة.تزرع فيو شجرة مثمرة، لقد قط

 
 )شفاء امرأة منحنية(  (ٚٔ-ٖٔ:ٓٔاآليات )لو
َذا اْمرََأٌة َكاَن ِبَيا ُروُح َضْعٍف َٔٔوَكاَن ُيَعمُّْم ِفي َأَحِد اْلَمَجاِمِع ِفي السَّْبِت، ٓٔ" -(:ٚٔ-ٖٔ:ٓٔاآليات )لو َواِ 

َيا اْمرََأُة، »َفَممَّا َرآَىا َيُسوُع َدَعاَىا َوَقاَل َلَيا:ًٕٔة َوَلْم َتْقِدْر َأْن َتْنَتِصَب اْلَبتََّة. َثَماِنَي َعْشَرَة َسَنًة، َوَكاَنْت ُمْنَحِنيَ 
َدِت اهلَل. ٖٔ«. ِإنَِّك َمْحُموَلٌة ِمْن َضْعِفِك! ، َفَأجاَب َرِئيُس اْلَمْجَمعِ َٗٔوَوَضَع َعَمْيَيا َيَدْيِو، َفِفي اْلَحاِل اْسَتَقاَمْت َوَمجَّ

ِىَي ِستَُّة َأيَّاٍم َيْنَبِغي ِفيَيا اْلَعَمُل، َفِفي ىِذِه اْئُتوا »َوُىَو ُمْغتَاٌظ أَلنَّ َيُسوَع َأْبرََأ ِفي السَّْبِت، َوَقاَل ِلْمَجْمِع:
ُكلُّ َواِحٍد ِمْنُكْم ِفي السَّْبِت َثْوَرُه َأْو َيا ُمرَاِئي! َأاَل َيُحلُّ »َفَأَجاَبُو الرَّبُّ َوَقاَل:٘ٔ« َواْسَتْشُفوا، َوَلْيَس ِفي َيْوِم السَّْبِت!

َوىِذِه، َوِىَي اْبَنُة ِإْبراِىيَم، َقْد َرَبَطَيا الشَّْيَطاُن َثَماِنَي َعْشَرَة َسَنًة، َأَما ِٙٔحَماَرُه ِمَن اْلِمْذَوِد َوَيْمِضي ِبِو َوَيْسِقيِو؟ 
َباِط  ْذ َقاَل ىَذا ُأْخِجَل َجِميُع الَِّذيَن َكاُنوا ُيَعاِنُدوَنُو، َوَفِرَح ٚٔ« ِفي َيْوِم السَّْبِت؟َكاَن َيْنَبِغي َأْن ُتَحلَّ ِمْن ىَذا الرّْ َواِ 

 " ُكلُّ اْلَجْمِع ِبَجِميِع اأَلْعَماِل اْلَمِجيَدِة اْلَكاِئَنِة ِمْنُو.
ة مف الضعؼ كاإلنحناء، ىذه القصة جاءت بعد أىمية التكبة كأىمية أاٌل نبطئ لتشرح أف مف يقدـ التكبة لو راح

 فالخطية تحني الظير كالمسيح أتى ليحرر مف إبميس كعبكديتو.
 (ُْ-1ُِٗ( + )متٖ-1ُُِ( كتاب متى )متُّ-1ُُِفي مكضكع الشفاء في السبت راجع )مت
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لقد كاف الرب يسكع يقصد أف يقكـ بمعجزات الشفاء في السبت ألنو يريد أف يعطي راحة لممتألميف كالمرضى في 
بت، كالسبت ىك راحة، ىك أراد أف يظير معنى راحة السبت. فالسبت ىك إشارة لمراحة األبدية حيث الشفاء الس

 النيائي لكؿ أمراض النفس كالجسد كالركح. كأيضان لتصحيح مفاىيـ الييكد الخاطئة.
تو، كأف الناس الرب يسكع ىنا يفضح رياء الرجؿ، فالحقيقة أنو حسد يسكع عمى محبة الناس لو كشير = يا مرائي

تمتؼ حكلو، كيستتر كراء حفظ شريعة السبت. كأصدر رئيس المجمع ىذا أمران لمشعب أف ال يأتكا لئلستشفاء يـك 
السبت، كىك بيذا يكبخ يسكع بطريقة غير مباشرة. كلك أنصؼ ىذا المسكيف لفيـ أنو ال يمكف لناقض النامكس 

ح لمرجؿ أف يستقي الماء مف البئر لمحيكاف العطشاف يكـ أف يعمؿ ىذه المعجزة. ككاف التممكد الييكدم يسم
السبت عمى أف ال يحمؿ الماء لمحيكاف بؿ يجر الحيكاف لمماء. فإف كانت الكصية أف يريحكا البيائـ يكـ السبت 

 فاألكلى أف يريح الرب يسكع المرضى يـك السبت.
 .ىذه ىي عبلمة الشفاء أف يمجد اإلنساف اهلل= إستقامت ومجدت اهلل

 
 (ٕٖ-ٖٔ:ٖٔفي كتاب إنجيل متى )مت  (ٜٔ-ٖٔ:ٛٔاآليات )لو
 (ٖٔ:ٖٖفي كتاب إنجيل متى )مت  ( ٕٔ-ٖٔ:ٕٓاآليات )لو

 
( )ىذه أمثال عن إنتشار ممكوت اهلل. فالمسيح أتى يشفي كل منحني ليمجد اهلل ٕٔ-ٖٔ:ٛٔاآليات )لو

 وينتشر الممكوت.(
 

 (ٜٔ:ٖٓمت،ٖٕ+ٕٕ+ٗٔ+ٚ:ٖٔتاب إنجيل متى)مت( في كٖٓ-ٖٔ:ٕٕاآليات )لو
َيا َسيُّْد، »َفَقاَل َلُو َواِحٌد:َٖٕواْجتَاَز ِفي ُمُدٍن َوُقًرى ُيَعمُّْم َوُيَساِفُر َنْحَو ُأوُرَشِميَم، ٕٕ" -(:ٖٓ-ٖٔ:ٕٕاآليات )لو

يِّْق، َفِإنّْي َأُقوُل َلُكْم: ِإنَّ َكِثيِريَن  اْجَتِيُدوا َأْن َتْدُخُموا ِمَن اْلَبابِ »َٕٗفَقاَل َلُيُم: « َأَقِميٌل ُىُم الَِّذيَن َيْخُمُصوَن؟ الضَّ
ِمْن َبْعِد َما َيُكوُن َربُّ اْلَبْيِت َقْد َقاَم َوَأْغَمَق اْلَباَب، َواْبَتَدْأُتْم َتِقُفوَن َخاِرًجا َٕ٘سَيْطُمُبوَن َأْن َيْدُخُموا َواَل َيْقِدُروَن 

، ! اْفَتْح َلَنا. ُيِجيُب، َوَيُقوُل َلُكْم: اَل َأْعِرُفُكْم ِمْن َأْيَن َأْنُتْم!  َوَتْقَرُعوَن اْلَباَب َقاِئِميَن: َياَربُّ ِحيَنِئٍذ َتْبَتِدُئوَن َٕٙياَربُّ
ْم، َتَباَعُدوا َعنّْي َفَيُقوُل: َأُقوُل َلُكْم: اَلَأْعِرُفُكْم ِمْن َأْيَن َأْنتُ َٕٚتُقوُلوَن: َأَكْمَنا ُقدَّاَمَك َوَشِرْبَنا، َوَعمَّْمَت ِفي َشَوارِِعَنا! 

ْسَحاَق َوَيْعُقوَب َوَجِميَع َٕٛيا َجِميَع َفاِعِمي الظُّْمِم!  ُىَناَك َيُكوُن اْلُبَكاُء َوَصِريُر اأَلْسَناِن، َمَتى رََأْيُتْم ِإْبرَاِىيَم َواِ 
ْنِبَياِء ِفي َمَمُكوِت اهلِل، َوَأْنُتْم َمْطُروُحوَن َخاِرًجا.  َن اْلَمَشاِرِق َوِمَن اْلَمَغاِرِب َوِمَن الشَّْماِل َواْلَجُنوِب، َوَيْأُتوَن مِ ٜٕاأَل

ُلوَن َيُكوُنوَن آِخِرينَ َٖٓوَيتَِّكُئوَن ِفي َمَمُكوِت اهلِل.  ِليَن، َوَأوَّ  "«.َوُىَوَذا آِخُروَن َيُكوُنوَن َأوَّ
بؿ، ( عف ضركرة الدخكؿ مف الباب الضيؽ فى العظة عمى الج1ُّ  ٕتكمـ الرب فى )مت -الباب الضيق :

كىنا أيضا فى إنجيؿ القديس لكقا يتكمـ عف الدخكؿ مف الباب الضيؽ، كالفارؽ كبير فى تطبيؽ مفيـك الباب 
الضيؽ. ففى إنجيؿ متى كاف كبلـ الرب مكجيا لتبلميذه كلكؿ الشعب عف ضركرة اإلبتعاد عف شيكات العالـ 

 تكبريف كيظير صعكبة خبلص ىؤالء الفريسييفكممذاتو، كالجياد كالتغصب. أما ىنا فالكبلـ مكجو لمفريسييف الم
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الذيف يريدكف الدخكؿ بطريقتيـ الخاصة. ككاف مثؿ الباب الضيؽ الذل قالو الرب يسكع ىنا عقب سؤاؿ مف أحد 
الفريسييف كمندكب عنيـ "أقميؿ ىـ الذيف يخمصكف". ككاف سؤاؿ الفريسى لمسيد  عقب مثؿ إنتشار ممككت اهلل 

نتشارىا. كفى ضكء مفيكـ الفريسييف نفيـ 1ُٖ  ُّنمك )لككشجرة الخردؿ حينما ت ( كتبعو الرب بمثؿ الخميرة كا 
أف سؤاؿ ىذا الفريسى ال يقصد بو الحياة األبدية لمركح بؿ المميزات التى سيحصمكف عمييا. فيـ يطبقكف ما 

عممت فى  حدث عند دخكؿ أرض الميعاد مع ممككت المسيا، فمـ يدخؿ أرض الميعاد سكل يشكع ككالب.
ىنا ىـ يعتمدكف عمى كجكد األباء كاألنبياء فى الممككت الذيف أرسميـ اهلل إلسرائيؿ لكف كبريائيـ كاف  = شوارعنا

". ىـ إعتمدكا عمى أبائيـ الذيف أكمكا ال أعرفكم، من أين أنتمالسبب فى إغبلؽ الباب أماميـ. بؿ قاؿ ليـ "
ب يعنى أنتـ لستـ مثميـ، ال تشبيكنيـ. أما الممنكعيف فى العظة ( كلكف قكؿ الر 1ُُ  ِْكشربكا أماـ اهلل )خر

 ( فيؤالء كاف ييعم مكف كلكف ال يعممكف بما يقكلكنو.ٕعمى الجبؿ )مت
 ما قالو السيد ىنا ىك شرح لمثؿ العشر عذارل.

لعرؼ الذم كاف متبعان في األعراس في ذلؾ الكقت، فقد كانت األعراس تقاـ قكؿ مستعار مف ا= الباب الضيق
ليبلن، ككانت البيكت تزيف بالمصابيح، كيدخميا المدعككف مف باب صغير يغمؽ عقب دخكليـ جميعان. ثـ يتمتعكف 

ة الخارجية. كالسيد باألفراح كاألنكار، أما الذيف ييرفضكف فكاف ال يفتح ليـ الباب ميما قرعكا كيستمركا في الظمم
ىنا يعمف ىبلؾ المتياكنيف الذيف ال يدخمكف مف الباب الضيؽ أم ال يحتممكا الضيقات المتعمقة بالحياة المقدسة 
كيبيف خبلص المجاىديف الذيف يحتممكنيا. كالباب الضيؽ معناه أف نتخمى عف الشيكات الجسدية، كنقبؿ 

في بدايتو عمى األرض، كلكنو في الداخؿ مممكء تعزيات  اإلضطياد ألجؿ إسـ المسيح. كالباب الضيؽ ضيؽ
جابة رب المجد ال تيتـ بعدد الذيف يخمصكف بؿ بكيفية الخبلص. فيك لـ يجيب عمى  كالنياية مجد أبدم. كا 

". بؿ أجابو كيؼ يخمص الناس.. أم بالدخكؿ مف الباب الضيؽ كىذا يعني أقميل ىم الذين يخمصونسؤاؿ "
الممذات الزمنية. كالباب الضيؽ ىك حفظ أكامر اإلنجيؿ كالثبات عمى اإليماف ميما كانت الجياد كالتخمي عف 

الشدائد. الباب الضيؽ ىك طريؽ الصميب كبيذا أتحد بالمسيح فتككف لي حياة كأككف في نكر. كالحظ في آية 
جتاز.. ويسافر نحو أورشميم( قكلو ِِ) ا نفيـ أنو إختار كىذا ىك السفر األخير حيث سيصمب ىناؾ كبيذ= وا 

بعد أف أدخؿ القديسيف بعد الدينكنة، أك بنياية الحياة اآلف. = وأغمق البابالطريؽ الضيؽ، طريؽ الصميب. 
بعد أف رأكا المجد المعد يشتاقكف لمدخكؿ لكنيـ يبقكف في الظممة الخارجية، خارج = تقفون خارجًا وتقرعون

أكمنا قدامك يجيميـ بؿ ىـ غير مستحقيف أف يككنكا في معرفتو. ليس بمعنى أنو = ال أعرفكمأكرشميـ السماكية. 
ىؤالء ليسكا مف اهلل، كىـ لـ = أنتم من أينىناؾ مف يظف أف مجرد التناكؿ مف الجسد كالدـ يخمصو. = وشربنا

ا. لكف تعاليمو ذىبت صرخة في كادو فيـ لـ يقبمكا أف ينفذكى= عممت في شوارعنايحبكا اهلل، بؿ أحبكا العالـ. 
 إشارة لقبكؿ األمـ في الكنيسة. = ويأتون من المشارق ومن المغارب

الييكد أبناء اهلل = أولون يكونون آِخريناألمـ الكثنييف صاركا أكليف في ممككت اهلل. = آِخرون يكونون أولين
قكننا في أكالن صاركا مرفكضيف لرفضيـ المسيح. ككـ مف أشخاص نظف نحف أننا أفضؿ منيـ اآلف كسنجدىـ يسب

 الممككت.
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يِسيّْيَن َقاِئِميَن َلُو:ٖٔ" -(:ٖ٘-ٖٔ:ٖٔاآليات )لو اْخُرْج َواْذَىْب ِمْن ىُيَنا، أَلنَّ »ِفي ذِلَك اْلَيْوِم َتَقدََّم َبْعُض اْلَفرّْ

ا ُأْخِرُج َشَياِطيَن، َوَأْشِفي اْلَيْوَم َوَغًدا، اْمُضوا َوُقوُلوا ِليَذا الثَّْعَمِب: َىا َأنَ »َفَقاَل َلُيُم: ٕٖ«. ِىيُروُدَس ُيِريُد َأْن َيْقُتَمكَ 
َبْل َيْنَبِغي َأْن َأِسيَر اْلَيْوَم َوَغًدا َوَما َيِميِو، أَلنَُّو اَل ُيْمِكُن َأْن َيْيِمَك َنِبيّّ َخاِرًجا َعْن َٖٖوِفي اْلَيْوِم الثَّاِلِث ُأَكمَُّل. 

ْنِبَياِء َورَاِجَمَة اْلُمْرَسِميَن ِإَلْيَيا، َكْم َمرٍَّة َأَرْدُت َأْن َأْجَمَع َأْواَلَدِك َيا ُأوُرَشِميُم، َياُأوُرَشمِ ُٖٗأوُرَشِميَم!  يُم! َيا َقاِتَمَة اأَل
َأُقوُل َلُكْم: ِإنَُّكْم اَل ُىَوَذا َبْيُتُكْم ُيْتَرُك َلُكْم َخرَاًبا! َواْلَحقَّ َٖ٘كَما َتْجَمُع الدََّجاَجُة ِفرَاَخَيا َتْحَت َجَناَحْيَيا، َوَلْم ُتِريُدوا! 

!  " «.َتَرْوَنِني َحتَّى َيْأِتَي َوْقٌت َتُقوُلوَن ِفيِو: ُمَباَرٌكاآلِتي ِباْسِم الرَّبّْ
إذ تحدث السيد عف الباب الضيؽ، يأتي لكقا بيذه القصة ليشير أف المسيح بإرادتو يدخؿ مف الباب الضيؽ 

ىؤالء لـ يأتكا ليحذركا الرب حبان فيو، بؿ ىـ خافكا عمى  =ينتقدم بعض الفريسيكيذىب لمصميب في أكرشميـ 
مكاسبيـ المادية إذ رأكا الجمكع قد إلتفت حكلو، ىـ أرادكا أف يخيفكه ليترؾ المكاف. كلقد صكركا لو ىيركدس 

فبل  ماكران لكنو غير قادر أف يؤذم، ثعمباً أٌما السيد فرآه ال يزيد عف ككنو  يقتمك يريد أنكأسد سيفتؾ بو= 
 (.ُُ-1َُُٗسمطاف ألحد أف يؤذم سكل بسماح مف اهلل )يك

كالثعمب اليفترس بؿ  ىيركدس أنتيباس )راجع المقدمات( الذم قتؿ يكحنا المعمداف كحاكـ المسيح. كى =  الثعمب
فا بؿ يأكؿ بقايا الفريسة التى إلتيميا األسد . كمعركة المسيح الحقيقية ليست مع الثعالب مف أمثاؿ ىيركدس كقيا

  ( . كما ىذه الثعالب سكل أذناب يحركيا ىذا العدك الحقيقى إبميس .1ٖ  ٓبطُمع األسد الزائر = إبميس )
اليكـ كغدان ىك إصطبلح ييكدم دارج بمعنى فترة قصيرة محدكدة. = ىا أنا أخرج شياطين وأشفي.. اليوم وغداً 

األرض كلف يستطيع ىيركدس أف يزيدىا أك كالمعنى أف ىناؾ يكـ محدد لمصمب، كأيامي صارت محدكدة عمى 
فالسيد ىنا يعمف إصراره عمى مكاصمة خدمتو = أخرج شياطين وأشفيينقصيا. كلكف أنا لي عمؿ جئت ألعممو 

كعممو غير عابئ بأم آالـ تقع عميو مف ىيركدس أك غيره. ىك ممؾ سماكم يعمؿ لبنياف النفكس فيطرد 
 بساعتو كبمكاف صمبو أنو في أكرشميـ.  عالـه  كرضاه، كىكيشفي، مقدمان نفسو لممكت بالشياطيف 

 . أنني سأتمـ عممي بكامؿ حريتي، كسأذىب لمصمب بكامؿ حريتي= ينبغيكقكلو 
( أم ىك سيشابينا، كيصير مشابيان لنا في كؿ شئ 1َُِ= المسيح سيكمؿ باآلالـ )عبفي اليوم الثالث ُأَكمَّلْ 

نصيب البشر، كالمكت أيضان بسبب الخطية، كحقان فالمسيح ببل خطية،  بإحتمالو اآلالـ. فاآلالـ قد صارت مف
كلكنو صار حامبلن لخطايانا، كبالتالي معرضان لآلالـ التي نتحمميا، كبيذا شابينا في كؿ شئ حتى تحمؿ اآلالـ 

 كالمكت.
مسيح قد تىكىمَّؿى باآلالـ، ( فإف كاف ال1ُْبطُأٌما بالنسبة لنا فاهلل يسمح ببعض اآلالـ لنىٍكميؿ كنكؼ عف الخطية )

أفبل نحتمؿ اآلالـ لكي نىٍكميٍؿ. كقكلو في اليكـ الثالث قد يككف تابعان لقكلو اليكـ كغدان كتعبير دارج عف أف المدة 
اليكـ الثالث حيث نبكة بقيامتو في  كلكنيا أيضا ىىالتي يقضييا عمى األرض محددة كستنتيي بصمبو كآالمو، 

 ـ معو.شئ، كنقك  ؿ كؿم  كى يي 
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رمياء قتمكه في مصر مثبلن كدانياؿ إىذه ال يمكف تفسيرىا حرفيان ف= ال يمكن أن ييمك نبي خارجًا عن أورشميم
 مات في بابؿ. كلكف بمقارنة ىذه اآلية بما بعدىا نفيـ1

 أف المسيح يحدد مكاف صمبو بأنو في أكرشميـ. .أ 
حتى أصبحت ال تطيؽ رجاؿ  مكافكالفساد أكثر مف أل  أكرشميـ كصمت لدرجة خطيرة مف القسكة .ب 

فإف كيًجدى نبى اآلف فى أكرشميـ ال بد كأنيـ سيقتمكنو. كلك كجد ىذا النبى فى أل مكاف آخر لف  اهلل.
كالمسيح أعمى مف األنبياء. كلكنو يقكؿ نبي إشارة  ، لذلؾ لف ييمؾ نبى خارج أكرشميـ . يقتمو أحد

 كبالتالى سيقتمكنو.  لكؿ رجاؿ اهلل.
ضطيدت الباقيفلقد قتم .ج  عبر الزمف ، كقد كصمت اآلف ألسكأ  ت أكرشميـ الكثير مف األنبياء، كا 

 .حاالتيا عبر التاريخ
 مع كؿ قسكة أكرشميـ، فالمسيح في محبتو أتى ليمكت عف أكرشميـ. .د 

ة اآلف خصكصا فى حال إذان المعنى أف أغمب األنبياء قتميـ أىؿ أكرشميـ القساة القمكب كىذا ما سيعممكنو بي
 .الفساد كالكحشية التى كصمكا ليا 

رسالو ّٓ-ّْ)آيات (1 ىنا المسيح يصكر نفسو في محبتو التي ظيرت عبر العصكر مف نحك أكرشميـ، كا 
األنبياء كالرسؿ ليجمع أكالدىا كيظمميـ بمحبتو اإلليية. كلكنيـ رفضكا كؿ ىذه المحاكالت كقتمكا ىؤالء األنبياء. 

فعدـ إرادتي يمكف أف يعطؿ إرادة اهلل مف ناحية خبلص نفسي، فاهلل يريد أف الجميع = كم مرة أردت.. ولم تريدوا
( أم يحفز 1ُِّ)في "اهلل ىك العامؿ فيكـ أف تريدكا"يقكؿ  الرسكؿ كالعجيب أف بكلس( 1ِْتيُيخمصكف )

مقني بدكني ال كينشط إرادتنا. كلكنو ال يجبرنا عمى شئ رغمان عنا. لذلؾ قاؿ القديس أغسطينكس )اهلل الذم خ
ىوذا بيتكم التكرار فيو رنة حزف فيي حيف ترفضو ستيمؾ. = يا أورشميم يا أورشميميقدر أف يخمصني بدكني( 

ًرب تمامان سنة = ُيترك لكم خراباً  إنكم ـ عمى يد تيطس. َٕالبيت يشير لمييكؿ كيشير ألكرشميـ نفسيا ككبلىما خى
ىذه نبكة = حتى تقولون مبارك اآلتي باسم الربما آتي لمدينكنة. بعد أف أصمب لف تركنني إاٌل حين= ال ترونني

( كيشير زكريا ُّ+َّ+ِٔ+1ُُِٓبرجكع إسرائيؿ في آخر اآلياـ، كيشير بكلس الرسكؿ لنفس المعنى )رك
 (.1ّٓ+ ىك1َُُِلنفس الشئ )زؾ
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 لعودة لمجدو (رابع عشر)إنجيل لوقا()اإلصحاح ال

 

 اإلصحاح الرابع عشر
 

 )إبراء المستسق(  ( ٙ-ٗٔ:ٔاآليات )لو
يِسيّْيَن ِفي السَّْبِت ِلَيْأُكَل ُخْبزًا، َكاُنوا ُيرَاِقُبوَنُو. ٔ" -(:ٙ-ٗٔ:ٔاآليات )لو ْذ َجاَء ِإَلى َبْيِت َأَحِد ُرَؤَساِء اْلَفرّْ َواِ 

َذا ِإْنَساٌن ُمْسَتْسق َكاَن ُقدَّاَمُو. ٕ يِسيّْيَن ِقاِئبًل:َفَأجَ َٖواِ  َىْل َيِحلُّ اإِلْبرَاُء ِفي »اَب َيُسوُع َوَكمََّم النَّاُموِسيّْيَن َواْلَفرّْ
ُشُمُو َمْن ِمْنُكْم َيْسُقُط ِحَمارُُه َأْو َثْوُرُه ِفي ِبْئٍر َواَل َينْ »ُثمَّ أَجاَبيم َوَقاَل:َ٘فَسَكُتوا. َفَأْمَسَكُو َوَأْبرََأُه َوَأْطَمَقُو. ٗ« السَّْبِت؟

 " َفَمْم َيْقِدُروا َأْن ُيِجيُبوُه َعْن ذِلَك.ٙ« َحااًل ِفي َيْوِم السَّْبِت؟
اآليات السابقة كانت عف رفض الفريسييف لممسيح كمحاكلة طرده كعف آالـ المسيح. كىنا نرل أف آالمو ىي 

 لخبلص ىؤالء الذيف يتآمركف عميو، ىك أتى لراحتيـ أما ىـ فرفضكه.
كانوا يسي السيد المسيح لكليمة، ككانكا يعدكف أطعمة فاخرة يكـ الجمعة ليأكمكىا يـك السبت. دعا ىذا الفر 

إذان الدعكة ليست عف محبة بؿ كانكا يتكقكف أف يتصيدكا عميو أم خطأ، ألف السيد كثيران ما كبخيـ = يراقبونو
شفقة المسيح كحنانو عمى المرضى  باإلضافة لحسدىـ ضده. كغالبان فيـ أتكا بيذا المريض يكـ سبت كىـ يعرفكف

ىك تراكـ الماء بيف األمعاء كغشاء البطف فتنتفخ البطف فالجسـ ال = مرض اإلستسقاءكأنو سيشفيو يكـ سبت. 
 يستفيد بالماء بؿ يختزنو ببل فائدة.

 (ُْ-1ُِٗ+ متٖ-1ُُِ( + كتاب متى )متُٕ-1َُُّراجع )لك =الشفاء في السبت
يفضح خبث نيتيـ، فيـ ينتظركف أف يقكـ المسيح بعمؿ الشفاء = فسكتوايد المسيح= عدـ إجابتيـ عمى سؤاؿ الس

= وأبرأه(. 1ُِٔإشارة لعمؿ المسيح بتجسده ليمسؾ نسؿ إبراىيـ الياربيف منو )عب= فأمسكوليشتككا عميو. 
ف السبت. [ كيريد تصحيح مفيكـ ىؤالء عِ[ ىك يريد إبراء كشفاء البشر ]ُ(. ]1ُٕيكُفدمو غفر خطايانا )

 فالسبت لمعبادة كعمؿ الخير كليس كما يفيمكنو أف يجمسكا ببل عمؿ. 
 (.1ّٖٔالمسيح حررنا مف سمطاف إبميس )يك= وأطمقو

ستعبدت لمشياطيف. فمريض اإلستسقاء كمما  ىذا المريض يرمز لمبشرية التي إنتفخت مف شرب مياه العالـ كا 
فاء التي إتبعيا المسيح مع ىذا المريض ىي نفس ( كخطكات الش1ُّْ+ يك1ُِّشرب يشعر بالعطش )أر

 أمسكو/ أبرأه/ أطمقو.الخطكات التي إتبعيا مع البشر في شفائيـ كتحريرىـ= 
 
 (ٕٗ-ٗٔ:ٚ)لو
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يَن َمَثبًل، َوُىَو ُيبَلِحُظ َكْيَف اْختَاُروا اْلُمتََّكآِت اأُلوَلى ِقاِئبًل َلُيمْ ٚ" -(:ٔٔ-ٗٔ:ٚاآليات )لو َمَتى »ٛ: َوَقاَل ِلْمَمْدُعوّْ
ِل، َلَعلَّ َأْكَرَم ِمْنَك َيُكوُن َقْد ُدِعَي ِمنْ  َفَيْأِتَي الَِّذي َدَعاَك ُٜو. ُدِعيَت ِمْن َأَحٍد ِإَلى ُعْرٍس َفبَل َتتَِّكْئ ِفي اْلُمتََّكِإ اأَلوَّ

يَّاُه َوَيُقوَل َلَك: َأْعِط َمَكاًنا ِليَذا. َفِحيَنِئٍذ َتْبَتِدُئ ِبَخَجل تَْأخُ  َبْل َمَتى ُدِعيَت َفاْذَىْب َواتَِّكْئ ُٓٔذ اْلَمْوِضَع اأَلِخيَر. َواِ 
ُكوُن َلَك َمْجٌد َأَماَم ِفي اْلَمْوِضِع اأَلِخيِر، َحتَّى ِإَذا َجاَء الَِّذي َدَعاَك َيُقوُل َلَك: َيا َصِديُق، اْرَتِفْع ِإَلى َفْوُق. ِحيَنِئٍذ يَ 

 "«.َمْن َيْرَفُع َنْفَسُو َيتَِّضُع َوَمْن َيَضُع َنْفَسُو َيْرَتِفعُ  أَلنَّ ُكلَّ ٔٔاْلُمتَِّكِئيَن َمَعَك. 
ربما الحظ السيد المسيح في ىذه الكليمة تسابؽ الفريسييف عمى الجمكس بكبرياء في أماكف الصدارة فالركح 

ضع سخرية. الييكدية ركح متعجرفة تجرم كراء الكرامات بطريقة غير الئقة، كمف يفعؿ ىذا يصير مكركىان كمك 
كالمسيح يعممنا أف نصير مثمو متضعيف، نختار المكاف األخير، ألـ يتضع ىك كيصير عبدان فمنتشبو بو لنكجد 
معو خبلؿ ركح اإلتضاع. ال بشعكر النقص كال عف تغصب، بؿ لنمتقي بالمسيح كنشترؾ معو في المكاف أك 

 فتشعر بكجكده بجانبؾ كيفرحؾ.المتكأ األخير. حيف نأخذ المتكأ األخير سنجد المسيح ىناؾ، 
كلكف إف تصارعنا لمجمكس في مكاف الكرامة، أم المتكأ األكؿ لف نجد المسيح في ىذا المكاف، أم لف نشعر 

(. كعمكمان 1ُُٕٗ+ أـ1ٓٓبطُ+ 1ُُِٗ+ مت1ُٕٓٓشإ+ 1ُُٕٓ+ مزَُ-1ُٗلشركة معو. )يعبفرحة ا
كرامات الدنيا. كالعكس فالمتكبر يتصارع إلثبات نفسو فالنفس التي تثبتت عينييا عمى الممككت ال تعكد تطيؽ 

 .كعماه سببو كبرياءه . يشعر لعماهبجمكسو في المتكآت األكلى، غير شاعر أف الناس تسخر منو، كىك ال 
1 الرب يسكع ىك صاحب العرس، كىك يدعكنا لكنيستو، فمف يختار أف يحيا في إتضاع سيرفعو في ركحي تطبيؽ

ألن ف ركحو. المسيح يريدنا أف نعتبر أنفسنا غير كفؤ لممتكأ األكؿ بؿ لؤلخير، كيرفعنا ىك. مجده، كيمؤله ىنا م
ىذا = ومن يضع نفسو يرتفع( ُٓ-1ُُُْشإأحسف مثاؿ لذلؾ الشيطاف نفسو )= كل من يرفع نفسو يتضع

 (.ٗ-1ِٕما حدث مع المسيح نفسو )في
 

ِإَذا َصَنْعَت َغَداًء َأْو َعَشاًء َفبَل َتْدُع َأْصِدَقاَءَك َواَل »َدَعاُه: َوَقاَل َأْيًضا ِلمَِّذئٕ" -(:ٗٔ-ٗٔ:ٕٔاآليات )لو
َبْل ِإَذا َصَنْعَت ِضَياَفًة ٖٔ ِإْخَوَتَك َواَل َأْقِرَباَءَك َواَل اْلِجيرَاَن اأَلْغِنَياَء، ِلَئبلَّ َيْدُعوَك ُىْم َأْيًضا، َفَتُكوَن َلَك ُمَكاَفاٌة.

َفَيُكوَن َلَك الطُّوَبى ِإْذ َلْيَس َلُيْم َحتَّى ُيَكاُفوَك، أَلنََّك ُتَكاَفى ِفي ِقَياَمِة ٗٔ، اْلُجْدَع، اْلُعْرَج، اْلُعْمَي، َفاْدُع: اْلَمَساِكينَ 
 "«.اأَلْبرَارِ 

-1ُِّٓإكراـ المساكيف لو مكافأتو ألف المسيح يضع نفسو مكاف المسكيف كالفقير كالمريض كالمحتاج )مت
مما  ال نضطرب حينما ال ييرد لنا المطؼ بالمطؼ، ألننا إف تقبمنا مف الناس ال نناؿ ما ىك أكثر(. كيا ليتنا ْٔ

 ، أما إذا لـ ييرد لنا مف البشر فاهلل يرده لنا.أعطيناه ليـ مف لطؼ كخدمات
 ىـ الذيف ببل ذراع أك ببل ذراعيف.= الُجْدع

كط ىك العطاء أكثر مف األخذ. كلكف ليس معنى كبلـ عمينا أف نفكر أف ال نعطي لنأخذ )كليمة بكليمة(، بؿ مغب
 المسيح أنو يمنع كالئـ المحبة بيف الناس.
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ُطوَبى ِلَمْن َيْأُكُل ُخْبًزا ِفي َمَمُكوِت »َفَممَّا َسِمَع ذِلَك َواِحٌد ِمَن اْلُمتَِّكِئيَن َقاَل َلُو:٘ٔ" -(:ٕٗ-ٗٔ:٘ٔاآليات )لو
َوَأْرَسَل َعْبَدُه ِفي َساَعِة اْلَعَشاِء ِلَيُقوَل َٚٔنَع َعَشاًء َعِظيًما َوَدَعا َكِثيِريَن، ِإْنَساٌن صَ »َفَقاَل َلُو:ٙٔ«. اهللِ 

يَن: َتَعاَلْوا أَلنَّ ُكلَّ َشْيٍء َقْد ُأِعدَّ.  ُل: ِإنّْي اْشَتَريْ ِٛٔلْمَمْدُعوّْ ُت َفاْبَتَدَأ اْلَجِميُع ِبرَْأٍي َواِحٍد َيْسَتْعُفوَن. َقاَل َلُو اأَلوَّ
َوَقاَل آَخُر: ِإنّْي اْشَتَرْيُت َخْمَسَة َأْزَواِج َبَقٍر، َوَأَنا َٜٔحْقبًل، َوَأَنا ُمْضَطرّّ َأْن َأْخُرَج َوَأْنُظَرُه. َأْسأَُلَك َأْن ُتْعِفَيِني. 

ْجُت ِباْمرََأةٍ َٕٓماٍض أَلْمَتِحَنَيا. َأْسأَُلَك َأْن ُتْعِفَيِني.  َفَأَتى ذِلَك ٕٔ، َفِمذِلَك اَل َأْقِدُر َأْن َأِجيَء. َوَقاَل آَخُر: ِإنّْي َتَزوَّ
 اْلَمِديَنِة َوَأِزقَِّتَيا، َوَأْدِخْل اْلَعْبُد َوَأْخَبَر َسيَّْدُه ِبذِلَك. ِحيَنِئٍذ َغِضَب َربُّ اْلَبْيِت، َوَقاَل ِلَعْبِدِه: اْخُرْج َعاِجبًل ِإَلى َشَواِرعِ 

َفَقاَل اْلَعْبُد: َيا َسيُّْد، َقْد َصاَر َكَما َأَمْرَت، َوُيوَجُد َأْيًضا َمَكاٌن. َٕٕع َواْلُعْرَج َواْلُعْمَي. ِإَلى ُىَنا اْلَمَساِكيَن َواْلُجدْ 
ُقوُل َلُكْم: ِإنَُّو أَلنّْي أَ ٕٗ َفَقاَل السَّيُّْد ِلْمَعْبِد: اْخُرْج ِإَلى الطُُّرِق َوالسَّْياَجاِت َوأَْلِزْمُيْم ِبالدُُّخوِل َحتَّى َيْمَتِمَئ َبْيِتي،ٖٕ

يَن َيُذوُق َعَشاِئي  "«.َلْيَس َواِحٌد ِمْن ُأولِئَك الرَّْجاِل اْلَمْدُعوّْ
(. كالحظ ىذا أحد المتكئيف، أف السيد يتكمـ عف ما ُْكانت آخر كممات السيد ألنؾ تكافئ في قيامة األبرار )آية
لقيامة كليس مف الصدكقييف الذيف ينكركنيا. ككاف فكر بعد القيامة. ككاف مف الفريسييف بالتأكيد الذم يؤمنكف با

الفريسييف عف القيامة أف المسيح سيأتي ليممؾ عمى األرض كسيقيـ ليـ كليمة عظيمة يقدـ فييا لضيكفو خبزان 
أسمكه خبز الممككت، كأنكاعان فاخرة مف األطعمة المصنكعة مف لحكـ البيائـ كاألسماؾ كالطيكر كال سيما لحـ 

(. كمف لحـ طير عظيـ يشبو الجمؿ في الجسـ كيسقييـ 1َُْٓلعظيـ المسمى بييمكث المذككر في )أمالثكر ا
ىك = خبزًا في ممكوت اهللخمران معتقة منذ بدء الخميقة كيطعميـ فاكية لذيذة مف أثمار الفردكس. فقكؿ الرجؿ 

. ككاف رد المسيح عمى ىذا الشخص يعني أف حرماف بعض ا لناس مف دخكؿ الممككت ليس إشارة ليذا المفيـك
ناتجان عف عدـ دعكة اهلل ليـ، لكف ىك ناتج عف عدـ قبكليـ دعكة اهلل. كأف الذيف سيحظكف بالدخكؿ إلى ممككت 
اهلل ىـ أبعد الناس عف فكر الناس، فالذيف يدخمكف ىـ المساكيف كالجدع كالعرج كالعمي. فإذا كاف ىؤالء ىـ بنك 

ي كالئمكـ. أصحاب العيكد رفضكا الدخكؿ مثؿ الفريسييف كالكينة، كسبقيـ الممككت أفبل تدعكنيـ أنتـ ف
 ض كسبقيـ األمـ لمدخكؿ.فً المساكيف، شعب اهلل الييكدم أغمبو ري 

ىك كليمة = عشاء عظيماً اهلل يريد أف الجميع يخمصكف. = دعااإلنساف ىك اهلل اآلب. = إنسان صنع عشاء
بؿ سعادة سماكية يذكؽ المدعككف بعض أطايبيا الركحية كعربكف ىنا طعامان كشرابان،  ، ليست(ُٗ)رؤ سمائية

ىك صنع ىذا العشاء بمكت إبنو عمى الصميب. كيسمييا عشاء إذ تعطي  .عمى األرض مف مائدة اإلفخارستيا
وأرسل الدعكة كجيت أكالن لمييكد كلما رفضكىا كجيت لؤلمـ. = ودعا كثيرينفي آخر العمر، فبل سعادة تفكقيا. 

نفتحت أبكاب السماء = ألن كل شئ قد أعدىك المسيح الذم أخذ صكرة عبد. = دهعب لقد تـ الفداء كالتصالح، كا 
أغمب الييكد رفضكا = إبتدأ الجميعلئلنساف بعد أف غفر المسيح خطايا البشر بدمو. كحصؿ البشر عمى التبني. 

ذار، إلنغماسيـ في الزمنيات كالشيكات، يختمقكف األع= يستعفونالمسيح، كلكف قمة آمنت بو مثؿ نيقكديمكس. 
عتذرنا. كالحظ  عتذرنا. ككـ مرة دعينا لمكنيسة كا  نحدار الفكر نحك األمكر المادية. ككـ مرة دعانا اهلل لمتكبة كا  كا 
أف اهلل أرسؿ أنبيائو لمشعب الييكدم يدعكىـ كأخيران أرسؿ إبنو. كالحظ األعذار التي قيمت، فيي إنما تعبر عف 
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بتعدكا يى مسيف في الدنيا، لقد ألٍ أنيـ منغ تيـ الدنيا عف خبلص أنفسيـ، أمكاليـ كمقتنياتيـ صارت شغميـ الشاغؿ كا 
نشغمكا باألسباب الدنيكية عف خبلص نفكسيـ.  عف اهلل، كا 

ىذا لـ يشترم األرض بؿ باع نفسو لؤلرض، ىك صار أرضي = أنا مضطراألكؿ1 نجده يصطنع الضركرة= 
نيمؾ في األرضيات. ىذا مثؿ مف يشغمو عممو العمر كمو كال يعطي كنسى أنو غريب عمى ا ألرض، كا 

 كقتان هلل.
ىك تمسؾ بإرادتو العنيدة كرأيو الخاص، كالحظ أف عذره غير منطقي، فمف يشترم بقر = يقول أنا ماضٍ الثاني1 

متحاف البقر يتـ صباحان كليس كقت العشاء.  يمتحنو قبؿ الشراء كليس بعده. كا 
يعفيو النامكس مف الخركج لمحرب كليس عف خبلص نفسو كىؿ ىذا عذر، فمماذا ال يأتي  المتزوج حديثاً الثالث1 

 ىك كعركسو معو ليقدس اهلل ىذه الرابطة الجديدة.
قد يشير ىؤالء الثبلثة لرفض الييكد لممسيح بسبب إىتماميـ باألرضيات كجمع األمكاؿ كحسدىـ لممسيح إللتفاؼ 

لكؿ كاحد مٌنا مف الذيف ييممكف دعكة المسيح ليـ لمخبلص. كأماـ  ف. لكنيـ مازالكا يشيرك الناس حكلو، كعنادىـ
كىؤالء = لممساكين والجدع والعرج والعميرفض الييكد أصحاب الممككت دعكة المسيح، كجو المسيح دعكتو 

فقبميـ اهلل في ممككتو.  يشيركف لمخطاة كالمنبكذيف مف إسرائيؿ كالعشاريف، كيشيركف لؤلمـ الذيف كانكا مرفكضيف
إشارة لكثرة المؤمنيف = حتى يمتمئ بيتي(. 1ُٖٔإشارة أيضان لؤلمـ في كؿ مكاف )أع= الطرق والسياجات

األمـ إذ ليس = الجدع والعرجاألمـ إذ ليس ليـ كنكز الكتاب المقدس التي كانت لمييكد. = المساكين(. 1ٕٗ)رؤ
الطرق األمـ إذ ليس ليـ أم بصيرة ركحية داخمية. = العميليـ القدرة عمى الحركة أك العمؿ الركحي. 

البعيديف عف اهلل كاألمـ يحتاجكف = الزميم بالدخولاألمـ إذ كانكا خارج بيت اهلل. خارج الحظيرة. = والسياجات
عشاء عرس = يذوقون عشائي(. 1َِٕرإلقكة تدفعيـ إذ ىـ غير فاىميف، كىي ليست قكة قير بؿ قكة إقناع )

فالخبلص مقدـ لمجميع، لكؿ مف يقبؿ. = يوجد أيضًا مكان( ِِ( كالحظ قكلو في )آيةٗ-1ُٕٗ)رؤالخركؼ 
تشير لمعربكف الذم نحصؿ عميو ىنا  = فأتعشى معو..."أتعشى معو كىك معي"( قكؿ الرب 1َِّكالحظ في )رؤ

في السماء. تشير لما ذيًكرى ىنا عف عشاء عيرس الخركؼ  وىو معيعمى األرض مف شبع بشخص المسيح. 
كيسمى عشاء ألنو يشير لمراحة في نياية يكـ متعب. كلكف لؤلسؼ فيناؾ عشاء آخر لطيكر السماء )الشياطيف( 

 (.ُٖ-1ُُٕٗيمتيمكا فييا أعداء اهلل )رؤ
 

 (ٜٖ-ٓٔ:ٖٚفي كتاب إنجيل متى )مت   (ٕٚ-ٗٔ:ٕ٘اآليات )لو
 (ٖ٘-ٗٔ:ٕ٘)لو

ِإْن َكاَن َأَحٌد َيْأِتي ِإَليَّ »ِٕٙثيَرٌة َساِئِريَن َمَعُو، َفاْلَتَفَت َوَقاَل َلُيْم: َوَكاَن ُجُموٌع كَ ٕ٘" -(:ٕٚ-ٗٔ:ٕ٘اآليات )لو
ْخَوَتُو َوَأَخَواِتِو، َحتَّى َنْفَسُو َأْيًضا، َفبَل َيْقدِ  ْن اَل َومَ ُٕٚر َأْن َيُكوَن ِلي ِتْمِميًذا. َواَل ُيْبِغُض َأَباُه َوُأمَُّو َواْمرََأَتُو َوَأْواَلَدُه َواِ 

 " َيْحِمُل َصِميَبُو َوَيْأِتي َورَاِئي َفبَل َيْقِدُر َأْن َيُكوَن ِلي ِتْمِميًذا.
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بتداء مف ىنا نسمع شركط الدخكؿ لمممككت. كفي  في اآليات السابقة كممنا عف أف اهلل يدعك الجميع لمممككت كا 
ي ىك حمؿ الصميب فمف يقدر عمى ىذه اآليات نسمع أكؿ شرط كىك محبة اهلل أكثر مف أم أحد كالشرط الثان

 تترجـ أيضان يحب أقؿ.= يبغضحمؿ الصميب إال مف أحب اهلل حتى أكثر مف نفسو. 
 

َوَمْن ِمْنُكْم َوُىَو ُيِريُد َأْن َيْبِنَي ُبْرًجا اَل َيْجِمُس َأوَّاًل َوَيْحِسُب النََّفَقَة، َىْل ِعْنَدُه َما ٕٛ" -(:ٖ٘-ٗٔ:ٕٛاآليات )لو
َقاِئِميَن: ىَذا ِٖٓلَئبلَّ َيَضَع اأَلَساَس َواَل َيْقِدَر َأْن ُيَكمَّْل، َفَيْبَتِدَئ َجِميُع النَّاِظِريَن َيْيزَُأوَن ِبِو، َٜٕماِلِو؟ َيْمَزُم ِلكَ 

َل.  َر ِفي َحْرٍب، اَل َيْجِمُس َأوَّاًل َوَأيُّ َمِمٍك ِإْن َذَىَب ِلُمَقاَتَمِة َمِمٍك آخَ ٖٔاإِلْنَساُن اْبَتَدَأ َيْبِني َوَلْم َيْقِدْر َأْن ُيَكمّْ
الَّ َفَما َداَم ذِلَك َبِعيًدا، ُيْرِسُل َٕٖوَيَتَشاَوُر: َىْل َيْسَتِطيُع َأْن ُيبَلِقَي ِبَعَشَرِة آاَلٍف الَِّذي َيْأِتي َعَمْيِو ِبِعْشِريَن أَْلًفا؟  َواِ 

ْمِح.  َواِحٍد ِمْنُكْم اَل َيْتُرُك َجِميَع َأْمَواِلِو، اَل َيْقِدُر َأْن َيُكوَن ِلي ِتْمِميًذا. َفَكذِلَك ُكلُّ ِٖٖسَفاَرًة َوَيْسَأُل َما ُىَو ِلمصُّ
اَل َيْصُمُح أَلْرٍض َواَل ِلَمْزَبَمٍة، َفَيْطَرُحوَنُو َخاِرًجا. َمْن َلُو ٖ٘اَْلِمْمُح َجيٌّْد. َولِكْن ِإَذا َفَسَد اْلِمْمُح، َفِبَماَذا ُيْصَمُح؟ »ٖٗ

 "«.ِلمسَّْمِع، َفْمَيْسَمعْ  ُأُذَنانِ 
ىنا نرل شرطان ثالثان لدخكؿ الممككت أال كىك دفع النفقة. فمف أراد أف يتبع يسكع سيككف عميو نفقة كىي التضحية 
بكؿ ما في العالـ حتى العبلقات األسرية العادية، إف كانت ستعطمنا عف حب يسكع، كقبكؿ حمؿ الصميب حبان 

(. كمف يتبع يسكع سيبني برجان مف الفضائؿ، البرج يشير لحياتو ِٕ-ِٓات السابقة في يسكع )كىذا مكضكع اآلي
السمائية كاإلرتفاع يشير لمنمك في الفضائؿ، كاإلبتعاد عف الممذات الدنيكية. فالبرج ىك حياة في السمائيات 

(. 1ِٕٗككُه" )(. كاإلبتعاد عف ممذات العالـ ىك النفقة كىك صميب إختيارم "أقمع جسدم كأستعبد1ُّ)كك
المسيح بمثؿ البرج ال يريد تثبيط اليمـ مف ناحية الخبلص، فيك يريد أف جميع الناس يخمصكف، إنما يريد أف 

( ألف مثؿ ىذا 1َُِْيشرح أف مف يتبعو عميو أف ال ينشغؿ أك يرتبؾ باألمكر الدنيكية )فالحاجة إلى كاحد لك
كيككف بيذا عثرة كسخرية. كلكف المسيح  ،(1َُْتيِحاضر" )سريعان ما يرتد "ديماس تركني إذ أحب العالـ ال

في "ىنا يكاجينا بالحقائؽ التي ستكاجينا لنستطيع أف نكمؿ برج الفضائؿ. ال مانع أف نشعر بضعفنا فقكتو 
ف لـ يبني الرب البيت فباطبلن تعب البنائيف".. "ؿمى كٍ الضعؼ تي   ، كلكف عمينا أف نثابر كنجاىد إلى النياية حتى"كا 

تعمؿ معنا النعمة، أم نرضى بحمؿ صميبنا في تسميـ. )الصميب اإلختيارم مثؿ قمع الجسد كالصكـ مثبل . أما 
الصميب الذل يختاره اهلل فيك تجربة يسمح بيا اهلل(. كالبرج في عمكه يككف قادران عمى إكتشاؼ األعداء مف بعيد ، 

طاف. كمف ال يقبؿ حمؿ الصميب ال تعمؿ فيو ف يكتشؼ خداعات الشيأكىذا سيؿ لمف يحيا فى السماكيات 
مف يقبؿ سكل  يقدر أن يكمل لفك طريؽ المسيح. بالتجربة لكى يترؾ قكتو، بؿ كتيزأ بو الشياطيف الذيف يحاربكنو 

الصميب، كيرضى بحمؿ األتعاب كاآلالـ كالتخمي عف الممذات أم ترؾ ما ىك محبكب ممتصقيف باهلل.  حمؿأف ي
عمى أسراره ، كنتعرؼ ة السمائية، فكمما إرتفعنا نرل السماكيات كندرؾ لذة العشرة مع اهللنرل في البرج الحيا

 فالشيطاف فيثير حربان ضدنا. فكؿ مضد العدك. كلكف كمما إرتفع البرج، ييتاج  صير برجان حصينان نالفائقة، ك 
ىك إبميس إلو ىذا الدىر كرئيس ىذا كيحاربو، كالممؾ اآلخر  الممك اآلخريبني برجان عميو أف يتكقع أف يأتي عميو 

العالـ، كذلؾ لحسده فيك ال يتكقؼ عف محاربتو لنا بكؿ طرؽ الخداع. كىك في حربو يريد أف يقتنص الكؿ 



 (اإلصذاح الرابع عشر) (لوقاإنجيل تفسير )(  3تفسير األناجيل )

 

 
89 

بؿ يحارب فينا ، كمف يصبر يغمب ،  يسندنالكف اهلل ف يحاربنا ، ك أبميس إلكتو، مممكة الظممة. كاهلل يسمح لممم
بميس. كالحظ أف المسيح في مثمو يقكؿ عني كعنؾ إف يجربنا ألذلؾ فاهلل يسمح ب كمف يغمب يرتفع برجو اكثر .

( 1ِٔأم أصحاب سمطاف ركحي، نغمب بالمسيح )رؤ( 1ُٔفإرتباطنا بممؾ الممكؾ يجعمنا ممككان )رؤ= ممك أي
اكيات حتى تجذبنا مف السم ( نرل صكرة ىذا الصراع مع قكات الشر الركحية1ُِٔكفي )أؼ .كيككف لنا إكميؿ
ستككف ضد شيكاتنا التي سيثيرىا عدك الخير، كستككف ضد محبة العالـ، كستككف ضد  . كحربناالتى نحيا فييا

إرتباطنا مع األىؿ، إذا كاف سيفسد محبتنا لممسيح )مثاؿ1 مف يتخاصـ مع اهلل بسبب مرض أك مكت قريب لو، 
 ىذا أحب قريبو أكثر مف المسيح(.

)الفكر السماكم( أم حربنا ستككف بإلتزامنا بالكصايا  َََُ)حفظ الكصايا(،  َُ= ََََُنخرج لمحرب كلنا 
  .( 1ِٔأؼ+ 1ُّ( كبأف نحيا نطمب ما ىك فكؽ ألف مسيحنا ىك فكؽ )كك1ُُِْحبان في المسيح )يك

فيك يحارب بضربات يمينية )بر ذاتي( كضربات يسارية )شيكات( كىذه كتمؾ=  ََََِالخير فيأتي بػ  أما عدك
كقد يككف رقـ .  (1ُِٔ( التي نحيا فييا، أم حتى يخرجنا منيا )أؼَََُكىك يحاربنا في السماكيات ) .َِ
عدـ ف ، يشير لئلنقساـ كاإلختبلؼ. فاهلل خمؽ العالـ في كحدة، كبعد الخطية حدث اإلنقساـ ِكرقـ  َُ×ِ= َِ

نقساـ كتضاد مع الكصايا الكصايا طاعة  . َِيشير لو رقـ ك  ىك إختبلؼ كا 
( 1ُِْيشير لمتجسد ألنو جعؿ اإلثنيف كاحدان )أؼ ِعمى أف المسيح بتجسده عاد ككحد الكنيسة فيو، كصار رقـ 

 شارة النقساـ القمب بيف محبة اهلل كمحبة العالـ . إكالذل يشير لبلنقساـ ىك   ِ. كقد يككف رقـ 
ف إلتـز بالكصايا كعاش كلكف ال ننسى أف م،  ََََُأكبر مف قكتنا  ََََِكنبلحظ أف قكة العدك 

 السماكيات يحارب يسكع فيو فيغمب.
( نرل شرطان آخر لمممككت أال كىك ّّأم يعكد ألىمو كلشيكاتو. كفي آية )= يرسل سفارة ويسأل ما ىو لمصمح

 ترؾ األمكاؿ، أم عدـ اإلتكاؿ عمييا كأف ننفؽ منيا عمى المحتاج.
كما بعده(. كمعنى كبلـ السيد، أنو عمى المؤمف  ُْ-1ُُُٖكتاب إنجيؿ متى )مت راجع -1 (ٖ٘-ٖٗ)أيات 

ممحان يصمح  = ممح جيد أف يقبؿ بحمؿ صميبو كيبني برجان، كال يكتفي بالقشكر بؿ يدخؿ لمعمؽ، مثؿ ىذا سيككف
 ال يصمح سكل لمزبمة.  ممحًا فاسداً الفساد الذم في العالـ، أٌما الذم يرتد كيتصالح مع إبميس فيذا سيككف 

 أم أف كبلمي مكجو لمف كانت نفسو تكاقة لسماع تعميمي كلو إستعداد أف يعمؿ بيا.= نانمن لو أذ
السيد المسيح بعد أف دعا الكؿ لمممككت، قاؿ أف ىناؾ شركط كىناؾ نفقة. فمف يقبؿ بيذه النفقة سيككف ممحان 

رض، يداس مف الناس. كال في األرض، كلو مكانو في السماء. كمف ال يقبؿ بالنفقة سيصير ممحان فاسدان في األ
 .نصيب لو في الممككت السماكم
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 عودة لمجدول (خامس عشر)إنجيل لوقا()اإلصحاح ال

 

 اإلصحاح الخامس عشر
 

 )الخروف الضال(   (ٚ-٘ٔ:ٔاآليات )لو
يِسيُّوَن َواْلَكَتَبُة ُٕنوَن ِمْنُو ِلَيْسَمُعوُه. َوَكاَن َجِميُع اْلَعشَّاِريَن َواْلُخَطاِة َيدْ ٔ" -(:ٚ-٘ٔ:ٔاآليات )لو َفَتَذمََّر اْلَفرّْ

َأيُّ ِإْنَساٍن ِمْنُكْم َلُو ِمَئُة َخُروٍف، َوَأَضاَع »َٗفَكمََّمُيْم ِبيَذا اْلَمَثِل ِقاِئبًل: ٖ«. ىَذا َيْقَبُل ُخَطاًة َوَيْأُكُل َمَعُيْم!»َقاِئِميَن:
الّْ َحتَّى َيِجَدُه؟ َواِحًدا ِمْنَيا، َأاَل يَ  يَِّة، َوَيْذَىَب أَلْجِل الضَّ َذا َوَجَدُه َيَضُعُو َعَمى ْ٘تُرُك التّْْسَعَة َوالتّْْسِعيَن ِفي اْلَبرّْ َواِ 

!. َوَيْأِتي ِإَلى َبْيِتِو َوَيْدُعو اأَلْصِدَقاَء َواْلِجيرَاَن َقاِئبًل َلُيُم: اْفَرُحوا َمِعي، ألَ َٙمْنِكَبْيِو َفِرًحا،  الَّ نّْي َوَجْدُت َخُروِفي الضَّ
رِّا اَل َيْحتَاُجوَن ِإَلى َأُقوُل َلُكْم: ِإنَُّو ىَكَذا َيُكوُن َفَرٌح ِفي السََّماِء ِبَخاِطٍئ َواِحٍد َيُتوُب َأْكَثَر ِمْن ِتْسَعٍة َوِتْسِعيَن َباٚ

 " َتْوَبٍة.
كلكف ىذا اإلصحاح يقكؿ ال تيأس فأنا أتيت اإلصحاح السابؽ إنتيى بإما نبني برجان أك نصبح ممح فاسد. 

 .( في كتاب إنجيؿ متىُّ-1ُُِٖلمخطاة، حتى ال ييمؾ أحد راجع تفسير )مت
في ىذا اإلصحاح نرل ثبلثة أمثمة تشير إللينا العجيب في محبتو كطمبو لمخطاة، كبحثو عف المفقكديف، 

يو، كشكقو نحك كؿ نفس كالثبلثة أمثاؿ يمثمكف حاؿ كأحضانو المفتكحة لجميع التائبيف الضاليف كالذيف يعكدكف إل
 الخطاة المختمفيف. كيعطييا لنا المسيح لنشفؽ عمى الخطاة كالبعيديف. كنرل إىتماـ المسيح بكؿ نفس.

 يمثؿ اإلنساف الخاطئ في غباكتو. كنرل في المثؿ الراعي الصالح.= الخروف الضال
 شعكره بحالة الضياع التي كصؿ إلييا. يمثؿ اإلنساف الخاطئ في عدـ= الدرىم المفقود

كفي كمتا الحالتيف نرل محبة اهلل التي تسعي في طمبنا. ىك ال يعرؼ أف ىناؾ حياة أفضؿ كىذه الحالة تشبو 
 حالة المرأة السامرية.

 يمثؿ اإلنساف الخاطئ في شركده عف خالقو بكامؿ إرادتو كمعرفتو.= اإلين الضال
 .الذل يضؿ عف جيؿيشير لمخاطئ =  الخروف الضال
 ضاعو غيره .أ= يشير لمف    الدرىم الفقود
 الخطية .  بتعد عف معرفة كرغبة منو فىإ= يشير لمف     االبن الضال

 والمسيح الراعى الصالح يسعي وراء الجميع .
ون يدنالخطاة شعركا بحاجتيـ ليذا المخمص السماكم الذم يغفر الخطايا كيقبؿ الخطاة=  أف ( نرلُفي آية )

نقد = فتذمر الفريسيينكىنا نرل محبة اهلل التي تفتح صدرىا لمخاطئ ميما عمؿ كتقبمو.  .منو ليسمعوه
الفريسييف ىنا يأتي عف جيالة )فكبريائيـ جعميـ يحتقركف الخطاة( كليس عف قصد المقاكمة. )المطمكب ىك 
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بأمثمة كيشرح ليـ بمحبة كدكف تأنيب تجنب الخطاة حتى ال نصير مثميـ كليس إحتقارىـ(. لذلؾ يعمميـ المسيح 
كيؼ أنو ييتـ بالخطاة كالعشاريف، كأف النفس البشرية ليا قيمة عظيمة عند اهلل ، كاهلل يبتيج بيدايتيا. ىذا التذمر 

 ىك نفس تذمر األخ األكبر لئلبف الضاؿ. 
 ىـ1= التسعة والتسعين باراً 
 المبلئكة الذيف لـ يسقطكا كىـ ال يخطئكف. (ُ
 في المجد كىؤالء ال يعكدكا يخطئكا. القديسيف (ِ
 القديسيف عمى األرض الذيف لـ يفقدكا نعمة المعمكدية. (ّ
تعني أف الخركؼ كاف مجيدان مف ضبللو كناؿ منو اإلعياء لذلؾ يحممو الراعي الصالح = يضعو عمى منكبيو

يحمؿ ىذا الخركؼ كلـ أف المسيح حمؿ طبيعتنا البشرية كحمؿ خطايانا. ىنا نرل المسيح  كتعني. المسيح( )
 يكبخو. بؿ يرفعو ليعينو عمى ترؾ طريقو الخاطئ القديـ.

  . (َُىذا فرح السمائييف بعكدة الخركؼ الضاؿ )آية= يدعو األصدقاء والجيران
 = كلـ يقؿ إفرحكا مع الخركؼ الضاؿ، ألف خبلصنا ىك فرحو.أفرحوا معي

 
 )الدرىم المفقود(  (ٓٔ-٘ٔ:ٛاآليات )لو
َأْو َأيَُّة اْمرََأٍة َلَيا َعْشَرُة َدرَاِىَم، ِإْن َأَضاَعْت ِدْرَىًما َواِحًدا، َأاَل ُتوِقُد ِسرَاًجا َوَتْكُنُس »ٛ" -(:ٓٔ-٘ٔ:ٛاآليات )لو

ِديَقاِت َواْلَجارَاِت َقاِئَمًة: اْفرَ ٜاْلَبْيَت َوُتَفتُّْش ِباْجِتَياٍد َحتَّى َتِجَدُه؟  َذا َوَجَدْتُو َتْدُعو الصَّ ْحَن َمِعي أَلنّْي َوَجْدُت َواِ 
 " ىَكَذا، َأُقوُل َلُكْم: َيُكوُن َفَرٌح ُقدَّاَم َمبَلِئَكِة اهلِل ِبَخاِطٍئ َواِحٍد َيُتوُب.ٓٔالدّْْرَىَم الَِّذي َأَضْعُتُو. 

مثؿ الراعي الصالح رأينا فيو المسيح الراعي الصالح يتجسد ليبحث عف كؿ ضاؿ. ال ليعنؼ. بؿ بالحب يبحث 
 كؿ نفس ليضميا إلى صدره كيحمميا عمى كتفيو. عف 
تمثؿ الكنيسة عركس المسيح ككاجبيا أف تفتش عف كؿ مفقكد. كالدراىـ ىـ الكديعة التي أكدعيا اهلل  فالمرأةكىنا 

صكرة الممؾ السمائي )كما يطبع عمى العممة صكرة  ااإلنسانية التي طبع عمييلمكنيسة. ككؿ درىـ يشير لمطبيعة 
 ضياع الدرىـ يشير لضياع صكرة الممؾ السمائي مف اإلنساف. قيصر(. ك 
الذم تكقده المرأة ىك إشارة لتجسد المسيح فيك نكر البلىكت في إناء الجسد، تجسد ألف اإلنساف أخطأ = والسراج

ىك إشارة لحث الناس عمى  وكنس البيتفضاع. كىذا ىك دكر الكنيسة أف تظير شخص المسيح كنكره لشعبيا. 
ىـ المبلئكة الذيف ال يخطئكف. كعمؿ = والصديقات والجاراتىك إفتقاد الناس. = والتفتيش بإجتياد. التكبة

 (.1ُْٗالكنيسة كخدمتيا مع كؿ نفس ىك لكي تستعيد النفس صكرة المسيح الممؾ )غؿ
 

 )االبن الضال(  (ٕٖ-٘ٔ:ٔٔاآليات )لو
َفَقاَل َأْصَغُرُىَما أَلِبيِو: َيا َأِبي َأْعِطِني اْلِقْسَم الَِّذي ٕٔاْبَناِن. ِإْنَساٌن َكاَن َلُو »َوَقاَل:ٔٔ" -(:ٕٖ-٘ٔ:ٔٔاآليات )لو

َوَبْعَد َأيَّاٍم َلْيَسْت ِبَكِثيَرٍة َجَمَع االْبُن اأَلْصَغُر ُكلَّ َشْيٍء َوَساَفَر ِإَلى ُٖٔيِصيُبِني ِمَن اْلَماِل. َفَقَسَم َلُيَما َمِعيَشَتُو. 
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َفَممَّا َأْنَفَق ُكلَّ َشْيٍء، َحَدَث ُجوٌع َشِديٌد ِفي ِتْمَك اْلُكوَرِة، َفاْبَتَدَأ َٗٔناَك َبذََّر َماَلُو ِبَعْيٍش ُمْسِرٍف. ُكوَرٍة َبِعيَدٍة، َوىُ 
َوَكاَن َيْشَتِيي َأْن ٙٔ َفَمَضى َواْلَتَصَق ِبَواِحٍد ِمْن َأْىِل ِتْمَك اْلُكوَرِة، َفَأْرَسَمُو ِإَلى ُحُقوِلِو ِلَيْرَعى َخَناِزيَر.َ٘ٔيْحتَاُج. 

َفَرَجَع ِإَلى َنْفِسِو َوَقاَل: َكْم ِمْن َأِجيٍر ألَِبي َٚٔيْمؤَل َبْطَنُو ِمَن اْلُخْرُنوِب الَِّذي َكاَنِت اْلَخَناِزيُر تَْأُكُمُو، َفَمْم ُيْعِطِو َأَحٌد. 
ُب ِإَلى َأِبي َوَأُقوُل َلُو: َيا َأِبي، َأْخَطْأُت ِإَلى السََّماِء َوُقدَّاَمَك، َأُقوُم َوَأْذىَ َٛٔيْفُضُل َعْنُو اْلُخْبُز َوَأَنا َأْىِمُك ُجوًعا! 

ْذ َكاَن َلْم َيَزْل َبِعيًدا َرآُه َٕٓوَلْسُت ُمْسَتِحقِّا َبْعُد َأْن ُأْدَعى َلَك اْبًنا. ِاْجَعْمِني َكَأَحِد َأْجرَاَك. ٜٔ َفَقاَم َوَجاَء ِإَلى َأِبيِو. َواِ 
َفَقاَل َلُو االْبُن:َيا َأِبي، َأْخَطْأُت ِإَلى السََّماِء َوُقدَّاَمَك، َوَلْسُت َٕٔتَحنََّن َوَرَكَض َوَوَقَع َعَمى ُعُنِقِو َوَقبََّمُو. َأُبوُه، فَ 

ُسوُه، َواْجَعُموا َخاَتًما ِفي َيِدِه، َفَقاَل اأَلُب ِلَعِبيِدِه: َأْخِرُجوا اْلُحمََّة اأُلوَلى َوأَْلبِ ُٕٕمْسَتِحقِّا َبْعُد َأْن ُأْدَعى َلَك اْبًنا. 
أَلنَّ اْبِني ىَذا َكاَن َميّْتًا َفَعاَش، َوَكاَن َٕٗوَقدُّْموا اْلِعْجَل اْلُمَسمََّن َواْذَبُحوُه َفَنْأُكَل َوَنْفَرَح، َٖٕوِحَذاًء ِفي ِرْجَمْيِو، 

اأَلْكَبُر ِفي اْلَحْقِل. َفَممَّا َجاَء َوَقُرَب ِمَن اْلَبْيِت، َسِمَع َصْوَت آاَلِت َوَكاَن اْبُنُو َٕ٘ضاالِّ َفُوِجَد. َفاْبَتَدُأوا َيْفَرُحوَن. 
َفَقاَل َلُو: َأُخوَك َجاَء َفَذَبَح َأُبوَك َٕٚفَدَعا َواِحًدا ِمَن اْلِغْمَماِن َوَسأََلُو: َما َعَسى َأْن َيُكوَن ىَذا؟ َٕٙطَرٍب َوَرْقًصا. 

َفَأَجاَب َوَقاَل أَلِبيِو: َىا َٜٕفَغِضَب َوَلْم ُيِرْد َأْن َيْدُخَل. َفَخَرَج َأُبوُه َيْطُمُب ِإَلْيِو. ٕٛنَُّو َقِبَمُو َساِلًما. اْلِعْجَل اْلُمَسمََّن، ألَ 
َولِكْن َلمَّا َٖٓمَع َأْصِدَقاِئي. َأَنا َأْخِدُمَك ِسِنيَن ىَذا َعَدُدَىا، َوَقطُّ َلْم َأَتَجاَوْز َوِصيََّتَك، َوَجْدًيا َلْم ُتْعِطِني َقطُّ أَلْفَرَح 

َواِني، َذَبْحَت َلُو اْلِعْجَل اْلُمَسمََّن!  َفَقاَل َلُو: َيا ُبَنيَّ َأْنَت َمِعي ِفي ُكلّْ َٖٔجاَء اْبُنَك ىَذا الَِّذي َأَكَل َمِعيَشَتَك َمَع الزَّ
، أَلنَّ َأَخاَك ىَذا َكاَن َميّْتًا َفَعاَش، َوَكاَن َضااُل َولِكْن َكاَن َيْنَبِغي َأْن ِٕٖحيٍن، َوُكلُّ َما ِلي َفُيَو َلَك.  َنْفَرَح َوُنَسرَّ

 "«.َفُوِجدَ 
ىذا المثؿ مف أركع األمثمة التي تشير لقبكؿ اهلل لمخاطئ، ككـ جذب ىذا المثؿ الكثيريف مف الخطاة ألحضاف 

كترؾ أبيو )اهلل( فإنحدر إلى حد اليكاف  اهلل. نرل في ىذا المثؿ تردم حاؿ الخاطئ الذم ترؾ بيت أبيو )الكنيسة(
كالنجاسة كخراب كؿ شئ حكلو. ثـ نرل تكبتو كفرحة أبيو المشتاؽ لعكدتو. في ىذا المثؿ نكتشؼ مكقؼ اهلل مف 

عنو  فيعبر ،مف المحبة كالمتعجرفةالخاطئ بإعتباره إبنان لو ضؿ الطريؽ، أما مكقؼ الفريسييف بقمكبيـ الخالية 
بر. ككأف المثؿ يرد عمى الفريسييف بأنو ليس فقط يأكؿ مع العشاريف كالخطاة، بؿ ىك يريد أف مكقؼ اإلبف األك

يقيـ ليـ كليمة لك رجعكا كتابكا. ىنا نرل محبة اآلب السماكم الشديدة لمخاطئ التائب. مثؿ اإلبف الضاؿ يقكؿ 
ف كثيران. كحيف يقكؿ المسيح "نيرم ىيف" أف اهلل يريد أف يفرح أكالده، لكف إذا أرادكا أف يفرحكا بطريقتيـ يخسرك 

فمف ضمف المعاني التي تشير ليا ىذه اآلية أف ميما كانت الكصية متعبة لكف عدـ تنفيذىا خسائره كبيرة كقد ال 
تحتمؿ. في بداية طريؽ الخطية يفرح اإلنساف بمذتيا كمع الكقت يذلو إبميس بؿ سكؼ يحرمو حتى مف ممذاتيا. 

 ذؿ أكالد اهلل.فمذة الشيطاف أنو ي
 -بين السامرية واإلبن الضال:

اهلل لو طرقو المتعددة لجذب كؿ نفس. فالسامرية لـ تعرؼ اهلل كال سمعت عنو ىذه يذىب ليا المسيح كيجمس 
معيا كيتحاكر حتى يجذبيا لئليماف بو فتخمص. أما اإلبف الضاؿ فيذا قد عاش في بيت أبيو مستمتعان بمحبتو 

لشبع في بيتو، كبعد كؿ ىذا إختار أف يترؾ حضف أبيو كبيت أبيو، ىذا ال يذىب لو المسيح كأبكتو كأطايبو، كا
ليحاكره )فما الجديد الذم سيقكلو لو فيك يعرؼ كؿ شئ عف بيت أبيو( بؿ يحاصره بالتجارب كالضيقات 
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ذا )المجاعة كاألكؿ مع الخنازير( حتى يقارف بيف حالو بعيدان عف أبيو كبيف حالو في بيت أبي و فيشتاؽ لمرجكع. كا 
)المجاعة ىنا تناظر حكت يكناف = ضيقة  .رجع نراه يستقبمو باألحضاف كالقببلت كال يعاتب كال يجرح مشاعره

 يسمح بيا اهلل لعكدة الضاؿ( .
 -ال نحكم عمى إنسان في منتصف الطريق:

ألكبر تذمر بعد أف كاف يظير أنو في فاإلبف الضاؿ لـ تكف نيايتو المعيشة مع الخنازير، لكنو عاد. بينما اإلبف ا
( فالعبرة بالنياية. لذلؾ عمينا 1ُّٕطاعة كاممة ألبيو. لذلؾ يقكؿ بكلس الرسكؿ أنظركا إلى نياية سيرتيـ )عب

 أف ال نديف أحد، فاهلل كحده يعمـ ما في القمكب، كمدل إستعداد كؿ كاحد، كنياية طريؽ كؿ كاحد.
 -اإلبنان يشيران لمبشرية:

البداية كعاشكا في نجاسة بؿ بددكا عطايا اهلل )كرامتيـ كصكرتيـ  ترككا اهلل في الذيف يشير لؤلمـ األصغراإلبن 
السمائية كمكاىبيـ( في عبادة األكثاف كفي شيكاتيـ. كلكنيـ عادكا في نياية األياـ. كيشير لمعشاريف كالزناة ككؿ 

 خاطئ. 
معرفة اهلل، قبمكا المكاعيد اإلليية ككاف ليـ النامكس كالنبكات. لكنيـ  يشير لمييكد، فيـ كانكا بكران في اإلبن األكبر

كيشير  خبلؿ حسدىـ لممسيح ثـ لمكنيسة كقفكا خارج اإليماف )خارج البيت( جاحديف اهلل كناقديف محبتو لؤلمـ.
اهلل في بيتو لمفريسييف المتكبريف الرافضيف لدخكؿ المسيح بيكت الخطاة كلقبكلو ليـ. كيشير لكؿ مف عاش مع 

باهلل شكبلن طالما كانت مادياتو جيدة لكنو يغضب عمى اهلل إذا تأثرت مادياتو بؿ يترؾ اهلل كبيتو. مثؿ ىذا مرتبط 
 .، أك قؿ ىك مرتبط بعطايا اهلل كليس باهلل نفسودكف حب

 يشير هلل اآلب. = األب
وسافر إلى ت التي أعطاىا اهلل لنا. ىذا يشير لكؿ المكاىب كالكزنا= إعطني القسم الذي يصيبني من المال

نغماسو في ممذات الخطية، يبحث عف كؿ ما = كورة بعيدة طمب الخطية ىك بعد عف اهلل بالقمب كالمشاعر. كا 
كؿ نعمة كمكىبة سبؽ كأخذىا مف اهلل = بذر كل شئيرضي شيكاتو، ككمما إنغمس في الخطية إبتعد عف اهلل. 

 أمكر العالـ كشيكاتو. تضيع منو، ىذا أضاع كؿ طاقاتو في 
ىك جكع النفس التي إبتعدت عف اهلل، فممذات العالـ غير قادرة أف تشبع، ىي تشبع الجسد، = حدث جوع شديد

كلكف اإلنساف ركح كجسد. كالركح ال تشبع سكل بقربيا مف اهلل. كاهلل لو كسائمو لجذب النفس لمتكبة. فكما جذب 
كحكت يبتمعو، جذب ىذا اإلبف الضاؿ بيذه المجاعة. عمكمان فأم نفس  يكناف لمرجكع إليو بكاسطة ىياج البحر،

تبتعد عف اهلل البد كستشعر بيذه المجاعة كالفراغ الداخمي ألف اإلنساف مخمكؽ عمى صكرة اهلل، فمف تشبع النفس 
لتصق بواحدإال بقربيا منو.  مباشرة. ىك الشيطاف، فمف ييرب مف اهلل كيبتعد عنو يتمقفو الشيطاف = فمضى وا 

الخنازير عند الييكد تعني النجاسة. كالمعنى أف الشيطاف إستعبد ىذا = فأرسمو إلى حقولو ليرعى خنازير
نحطاطيا. ىك ترؾ خدمة أبيو الخفيفة كنيره الييف ليبيع نفسو  اإلنساف في خدمة شقاكة الخطية كمرارتيا كا 

يمؤل بطنو ؿ إبميس( بعيدان عف اهلل، كعف بيت اهلل. إلبميس، يشقى تحت نيره الثقيؿ كالنجس، كتاه في العالـ )حقك 
كؿ ىمو إشباع بطنو  ىك إشارة لممذات العالـ كشيكاتو التي يمؤل بيا الخاطئ بطنو. فالخاطئ= من الخرنوب
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(. ىذا الخرنكب يمؤل البطف كلكنو ببل فائدة غذائية، أم ىك ال يشبع= مف 1ُّٗ)في لييـ بطنيـ"إكشيكاتو "
ال يستطيع أحد أف = فمم يعطو أحد(. كالخرنكب ىك طعاـ الخنازير. 1ُّْماء يعطش )يكيشرب مف ىذا ال

يشبع النفس سكل اهلل. بؿ بعد أف يقع الخاطئ في براثف الشيطاف يحرمو حتى مف المذات الجسدية التي كاف 
 يغريو بيا سابقان، فيك يتمذذ بعذاب اإلنساف كآالمو. 

ؿ حيف ييدأ اإلنساف كيفكر في حالو أياـ كاف فييا مع اهلل، كحالو كىك ىذه ىي نقطة التحك = فرجع إلى نفسو
بعيد عف اهلل. ىنا نرل أف خطة اهلل في سماحو بالمجاعة قد أتت بالفائدة المرجكة منيا. ككممة رجع إلى نفسو 

األكلى ىي نفسيا التكبة أك أكؿ خطكة في التكبة، فكممة تكبة تعني تغيير الفكر. ىذه الخطكة ىي الخطكة 
ستيقظ. كالحظ أف التائب يحتاج لظركؼ  لرجكعو إلى أبيو، لقد أعمؿ عقمو كضميره كليس شيكاتو، كاف في نكـ كا 
خارجية تجعمو يسرع بتقديـ التكبة مثؿ المجاعة كىذه يسمح بيا اهلل، كيحتاج إلقناع كتبكيت الركح القدس الذم 

بكؿ التائب. كىذا العمؿ )الظركؼ الخارجية( أك إقناع يبكت مع إعطاء رجاء بأف اهلل فاتح أحضانو مستعد لق
( فكما أف 1َِٕرإ+  1ُٖٔ+ يك 1ُُّٖرإرمياء تكبني فأتكب )إالركح القدس داخميان ىك عمؿ اهلل لذلؾ يصرخ 

إشارة لمف يحيا بركح = األجيرىناؾ مخطط شيطاني إلذالؿ اإلنساف فيناؾ مخطط إليي لخبلص اإلنساف. 
عف حب بؿ طمعان في أجر كلكف حتى مف يحيا في بيت اهلل بركح العبكدية كال يفارقو، حتى  العبكدية، يعمؿ ليس

 إشارة لكفرة الشبع )ركحيان كنفسيان كجسديان(. = يفضل عنو الخبزىذا يشبعو اهلل. 
ككـ ىذه تيحسب لئلبف الضاؿ )اإلبف الشاطر( إذ لـ يؤجؿ تكبتو، كرجكعو، بؿ قاـ فكران. = أقوم وأذىب إلى أبي

= إجعمني كأحد أجراك(. ِٓ-1ِِْْمف أناس أجمكا تكبتيـ لمغد كلـ يأتي الغد كىمككا )مثؿ فيمكس الكالي أع
الحظ أنو شاعر بعدـ اإلستحقاؽ إذ كاف قد أخذ نصيبو مف قبؿ كبدده، لكف اآلب في محبتو لـ يسمح لو بأف 

تحنن.. ركض.. فكران كالحظ محبة اآلب كقبكلو.  ىك نفذ التكبة= فقام وجاء إلي أبيو(. ُِيقكؿ ىذه العبارة )آية
بالرغـ مف قذارتو كنجاسة الخنازير التي كاف يحيا معيا. ىذه القببلت األبكية كعبلمة  وقع عمى عنقو وقبمو

لقد إنتيت الكبرياء. ، أخطأت( كتشتيييا كؿ نفس. كالحظ كممات اإلعتراؼ 1ُِلممغفرة إشتيتيا عركس النشيد )
ىك تعبير عبرم. كاهلل يعرؼ كؿ شئ كلكنو ينتظر ىذا اإلعتراؼ. رجكع األب إلبنو ىك = اءأخطأت إلى السم

ذا كان لم يزل بعيداً (. 1ْٖ+ يع 1ُّأرجع إليكـ" )زؾ تطبيؽ لقكؿ الكتاب "إرجعكا إلىَّ  مع أكؿ خطكة = وا 
، ، لكف إذ قرر العكدةكخزيولمخاطئ التائب يقترب اهلل عدة خطكات. فيذا الضاؿ كاف مازاؿ في عريو كنجاستو 

 أشعره اهلل بقبكلو، كبقببلت الصفح كالمحبة ليشجعو. 
 رداء البر الذم حصمنا عميو في المعمكدية أكالن، لذلؾ تسمى التكبة= معمكدية ثانية. = الحمة األولى

ستخدـ في عبلمة عكدتو لمبنكة كالسمطاف عمى الحصكؿ عمى المكاىب اإلليية ثانية )فالخاتـ ي= خاتمًا في يديو
 ختـ أكراؽ صرؼ النقكد(. 

( فكممة اإلنجيؿ تنقي كتحفظ "سراج 1ُٔٓقارف مع حاذيف أرجمكـ باستعداد إنجيؿ السبلـ )أؼ= حذاًء في رجميو
لرجمي كبلمؾ" فعبيد اآلب )كينكت الكنيسة الذم قبؿ اإلعتراؼ كأعمف الغفراف اإلليي بفـ الكنيسة، كيعطي 
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[ تحفظ القدـ ِ[ ترشد في أثناء السير ]ُ( عمميـ ىك التعميـ، تعميـ كممة اهلل التي ]التعميـ لكؿ نفس بكممات اهلل
 مف كعكرة الطريؽ. 
إشارة لتقديـ المسيح نفسو ذبيحة عمى الصميب كذبيحة يكمية في سر اإلفخارستيا. كىك = قدموا العجل المسمن

فرح = ونفرحسيح في سر اإلفخارستيا. ىذه عبلمة إتحادنا مع الم= فنأكلمسمف فيك دسـ الحياة الركحية. 
تحاده بو بعد إنفصاؿ. كىنا الفرح سيككف في السماء كميا )لك فإبتدأوا (= 1َُُٓالمسيح ىك في عكدة الخاطئ كا 

 يفرحون. 
(. كبيذا نفيـ أف 1ُْٓ+ أؼ1ُِ+ أؼ1ِٓٓ+ يك1ُّالخطية ىي المكت )رؤ= إبني ىذا كان ميتًا فعاش

ىذا ىك ما = اإلبن األكبرتقاؿ لحياة أفضؿ، طالما كاف المنتقؿ يحيا حياة التكبة. المكت الجسدم ما ىك إاٌل إن
( فيك إبف لو كؿ الميراث، كلكنو يتخاصـ مع أبيو بسبب ًجٍدٍم. كمازاؿ ىناؾ ُٕ)آية كم من أجير ألبيقيؿ عنو 

بأف اهلل حرميـ مف حتى اآلف في الكنيسة مف ليـ ركح العبيد ىذه، كيتخاصمكف مع اهلل بسبب أنيـ يشعركف 
كىذا شعكر كثيريف إذ تصيبيـ تجربة  لم أتجاوز وصيتك)ماؿ/ ترقية/ صحة/..الخ(. كيقكلكف نفس الشئ 

كيقكؿ ىؤالء نحف الذيف صمنا كصمينا = ىا أنا أخدمكفيقكلكف لماذا كنحف ال نخطئ )بر ذاتي( كيقكلكف أيضان 
ء يظنكف أنيـ أصحاب فضؿ عمى اهلل، ىـ يصكمكف ككنا نذىب لمكنيسة. قد حرمنا اهلل مف كذا ككذا ىؤال

كيصمكف ال عف حب بؿ طمبان لمكافأة. ال كبنيف بؿ كعبيد، كىؤالء يمتنعكف عف الذىاب لمكنيسة )مثؿ ىذا اإلبف 
كاإلبف األكبر يرمز لمكتبة كالفريسييف الذيف رفضكا قبكؿ المسيح  فغضب ولم ُيِرد أن يدخلاألكبر( في تجاربيـ= 

عبلمة عمى اإلحتقار = إبنك ىذاف كالخطاة، كالييكد عمكمان الذيف رفضكا قبكؿ األمـ. كالحظ قكلو لمعشاري
محبة اهلل جعمتو يطمب خبلص نفكس حتى ىؤالء المتكبريف. = خرج أبوه)إحتقار الفريسييف لمعشاريف كالخطاة(. 

بيذا كنصدقو، ىؿ نتخاصـ مع اهلل، إذا  اهلل أعد نصيبان كمجدان لنا في السماء، فإف كنا نؤمف= كل ما لي فيو لك
ًرمنا مف أم نصيب أرضي، ىذا يعادؿ غباكة اإلبف االكبر الذم يقارف بيف جدم، ككؿ أمبلؾ األب كمجده!  حي

ىك صكت السمائييف بالخاطئ الذم تاب، كصكت فرحة الكنيسة األرضية بالغفراف = سمع صوت آالت طرب
 كالفداء الذم حصمت عميو.

 كىك خارج البيت مستسممان لشيكاتو كلكف اإلبف األكبر كاف مرتدان  ضاالن  بف األصغر كاف مرتدان نبلحظ أف اإل
كىك داخؿ البيت كظير ىذا في تركو البيت كغضبو كعدـ إشتراكو في الكليمة كرفضو دخكؿ البيت. كىك  ضاالن 

لم تعطني ؿ أنكر فضؿ أبيو= ينتظر األجر، ب. أخدمككاف مرتدان مع أنو داخؿ البيت ألنو عاش بركح العبيد 
كمع ىذا الحظ محبة أبيو لو . قط لم أتجاوز وصيتككىك عاش بركح البر الذاتي )خطية الفريسييف(=  .جدياً 

 ككمماتو الرقيقة لو، فيك يريد أف الجميع يخمصكف. 
داخؿ البيت  اإلبنيف ضبل، األصغر إذ إشتيى المذات الحسية ترؾ بيت أبيو، كاألكبر إشتيى المذات كلكنو ظؿ

غير شاعر بالبنكة التي تعطيو كؿ ما لآلب، كلكف ما لآلب ىك ما ال يرل أم المجد المعد في السماء. اإلبف 
األكبر ليس لو النظرة المستقبمية لؤلمكر أم لمسماء. كىذا ما سيشرحو السيد في مثؿ ككيؿ الظمـ اآلتي مباشرة 
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كالغني الذم يرفع أنظارنا إلى لحظة اإلنتقاؿ كالمبلئكة في اإلصحاح القادـ، كبصكرة أكضح في مثؿ لعازر 
 كلكف رجكع اإلبف الضاؿ األصغر كتكبتو جعؿ الكنيسة تطمؽ عميو لقب اإلبف الشاطر . تحمؿ النفس لمسماء.

 رؤية أخرى لمثل اإلبن الضال
أعمالنا كأشغالنا (. كىذا يناظر عممنا اليكـ في 1ُِٓ+ تؾ 1ِٓ[ في األرض )تؾُاهلل خمؽ اإلنساف ليعمؿ ]

 (. كاإلنساف ييقىيَّـ بقيمة عممو. 1َُِ[ نعمؿ لمجد إسمو خصكصان بعد أف صرنا في المسيح )أؼِ]
..( كلكف كؿ ما ىك مقدار النجاح الذم ننجح بو في أعمالنا؟ لكؿ كاحد مكاىبو )ذكاؤه/ قكتو/ عممو/ خبراتو

  .ألف اإلنساف محدكد ىذا يقع في حيز المحدكد
لنا باهلل، إذا كنا عمى إتصاؿ باهلل، فيذا ينقمنا إلى حيز البل محدكد. )مثؿ بطارية مكصمة عمى كلكف إتصا

 مصدر شحف غير محدكد، إف فصمتيا ستعمؿ لمدة محددة ثـ تنتيي شحنتيا كتمكت(.
ي خمؽ اهلل آدـ، ككاف آدـ عمى إتصاؿ باهلل فكاف سيعيش لؤلبد كلكنو بسبب الخطية إنفصؿ عف اهلل، فكقع ف

 حيز المحدكد فمات.
+ 1ُُّْككِاإلنساف المتصؿ باهلل، يككف لو شركة مع الركح القدس، منيا يستمد قدرات ال نيائية، )

 .( لذلؾ تصمي الكنيسة في أكشية المسافريف كتقكؿ "إشترؾ يا رب مع عبيدؾ في كؿ عمؿ صالح" 1ْٔزؾ
قدرات إنساف فيك ال ؿ شئ، فميما كانت إحساس اإلنساف بذاتو كقدراتو يفصمو عف المصدر البلنيائي لك

. ( 1ُّْفي المسيح الذم يقكيني" )في"يستطيع أف يقكؿ "أستطيع كؿ شئ.. مع بكلس الرسكؿ.. كلكف يكمؿ 
 لذلؾ فالطالب الذم يمتنع عف الكنيسة، ىك معتمد عمى ذاتو منفصؿ عف اهلل.

البلنيائي بإتصالو بأبيو، كمف المؤكد أف  اإلبف الضاؿ أخذ مكاًىبىوي كسافر إلى ككرة بعيدة فخسر المصدر
 أمكالو كمكاىبو ستنفذ كيدخؿ في مجاعة.

 -1رجكعو إلى أبيو أعاده لحالة اإلتصاؿ مع اهلل 
 اهلل برره حيف رجع إليو. الحمة األولى

 المصدر البلنيائي، ليحصؿ عمى مكاىب ثانية إذ قد تبرر. شئ مف كؿإتصالو يستمد عاد نتيجة = الخاتم
 ( )المكاىب التي حصؿ عمييا ىي لمخدمة(.1َُِليخرج لمعمؿ المكمؼ بو )أؼ= في رجميو حذاءً 

 .ىك التناكؿ كاإلتحاد مع اهلل ليككف نجاح العمؿ ال نيائي. نجاح غير محدكد فاهلل يعمؿ معو العجل المسمن
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 عودة لمجدول (سادس عشر)إنجيل لوقا()اإلصحاح ال

 

 اإلصحاح السادس عشر
 

 )مثل وكيل الظمم(   (ٖٔ-ٙٔ:ٔاآليات )لو
َكاَن ِإْنَساٌن َغِنيّّ َلُو َوِكيٌل، َفُوِشَي ِبِو ِإَلْيِو ِبَأنَُّو ُيَبذُّْر َأْمَواَلُو. »َوَقاَل َأْيًضا ِلَتبَلِميِذِه:ٔ" -(:ٖٔ-ٙٔ:ٔاآليات )لو

َفَقاَل اْلَوِكيُل َٖمُع َعْنَك؟ َأْعِط ِحَساَب َوَكاَلِتَك أَلنََّك اَل َتْقِدُر َأْن َتُكوَن َوِكيبًل َبْعُد. َفَدَعاُه َوَقاَل َلُو: َما ىَذا الَِّذي َأسْ ٕ
َقْد ْٗن َأْسَتْعِطَي. ِفي َنْفِسِو: َماَذا َأْفَعُل؟ أَلنَّ َسيِّْدي َيْأُخُذ ِمنّْي اْلَوَكاَلَة. َلْسُت َأْسَتِطيُع َأْن َأْنُقَب، َوَأْسَتِحي أَ 

َفَدَعا ُكلَّ َواِحٍد ِمْن َمْدُيوِني َسيِّْدِه، َوَقاَل َ٘عِمْمُت َماَذا َأْفَعُل، َحتَّى ِإَذا ُعِزْلُت َعِن اْلَوَكاَلِة َيْقَبُموِني ِفي ُبُيوِتِيْم. 
ِل: َكْم َعَمْيَك ِلَسيِّْدي؟  ُثمَّ َقاَل ٚاْجِمْس َعاِجبًل َواْكُتْب َخْمِسيَن. َفَقاَل: ِمَئُة َبثّْ َزْيٍت. َفَقاَل َلُو: ُخْذ َصكََّك وَ ِٙلؤَلوَّ

َفَمَدَح السَّيُّْد َوِكيَل الظُّْمِم ِإْذ ٛآلَخَر: َوَأْنَت َكْم َعَمْيَك؟ َفَقاَل: ِمَئُة ُكرّْ َقْمٍح. َفَقاَل َلُو: ُخْذ َصكََّك َواْكُتْب َثَماِنيَن. 
َوَأَنا َأُقوُل َلُكُم: اْصَنُعوا َلُكْم َأْصِدَقاَء ِبَماِل َٜأْحَكُم ِمْن َأْبَناِء النُّوِر ِفي ِجيِمِيْم.  ِبِحْكَمٍة َفَعَل، أَلنَّ َأْبَناَء ىَذا الدَّْىرِ 

لظَّاِلُم ِفي َاأَلِميُن ِفي اْلَقِميِل َأِميٌن َأْيًضا ِفي اْلَكِثيِر، َوآٔالظُّْمِم، َحتَّى ِإَذا َفِنيُتْم َيْقَبُموَنُكْم ِفي اْلَمَظالّْ اأَلَبِديَِّة. 
ْن َلْم َتُكوُنوا َٕٔفِإْن َلْم َتُكوُنوا ُأَمَناَء ِفي َماِل الظُّْمِم، َفَمْن َيْأَتِمُنُكْم َعَمى اْلَحقّْ؟ ٔٔاْلَقِميِل َظاِلٌم َأْيًضا ِفي اْلَكِثيِر.  َواِ 

ُر َخاِدٌم َأْن َيْخِدَم َسيَّْدْيِن، أَلنَُّو ِإمَّا َأْن ُيْبِغَض اْلَواِحَد اَل َيْقدِ ُٖٔأَمَناَء ِفي َما ُىَو ِلْمَغْيِر، َفَمْن ُيْعِطيُكْم َما ُىَو َلُكْم؟ 
 "«.َوُيِحبَّ اآلَخَر، َأْو ُيبَلِزَم اْلَواِحَد َوَيْحَتِقَر اآلَخَر. اَل َتْقِدُروَن َأْن َتْخِدُموا اهلَل َواْلَمالَ 

كىذا مكجو  وكيل الظمم -كاف يحيط بالمسيح مع تبلميذه اإلثنى عشر كثير مف الفريسييف. كىنا نجد مثميف 1
لتبلميذه ليشرح ليـ أف كؿ ما يعطيو ليـ مف مكاىب ىـ ككبلء عميو، كمكجو باألكثر لمخطاة الذيف تبعكه كقبميـ، 

 فأثار قبكليـ سخط الفريسييف. 
لمفريسييف األغنياء. ىؤالء الذيف سخركا مف تعميمو عف ماؿ الظمـ، فيـ يظنكف  كىذا مكجو الغنى ولعازركمثؿ 

أف أمكاليـ ليست أمكاؿ ظمـ، فقاؿ ليـ أف السمكات مفتكحة لمفقراء كليس لكـ، يا مف تظنكف أنكـ األبرار 
ـ الفقراء ببل المدافعيف عف النامكس كحدكـ. ىؤالء كاف برىـ الذاتى صنـ يعبدكنو كىـ كاسريف لمنامكس بتركي

طعاـ كال غطاء، ىـ خاليف مف المحبة أل مف اهلل. مثؿ ككيؿ الظمـ أزعج الفريسييف. فكبلـ الرب لمس نقطة 
الطمع فييـ. ىـ إعتبركا أنفسيـ أمناء عمى كنكز النامكس، كلكف ليعطكا أمكاليـ لمحتاج فيذا بالنسبة ليـ 

ف النامكس، كىـ يحتقركف مف ىك ليس دارسا لمنامكس. مرفكض. كأيضا ىؿ يعطكا لمرعاع الخطاة الذيف يجيمك 
نجدىـ يستيزأكف بما قالو السيد المسيح. كربما إستيزأكا عمنا كأظيركا لمسامعيف عمك قامتيـ بالنسبة  ُْكفى آية

 لمسامعيف مف الخطاة الذيف قبميـ المسيح كأحاطكا بو. 
 -لذلك قال الرب مثل الغنى ولعازر وفيو الرد عمييم :
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لمثؿ يظير الفرؽ بيف كجية نظر الناس ككجية نظر اهلل. ككيؼ نظر الناس لمغنى فى حياتو ككيؼ كانت *فا
نظرة الناس لمعازر ككيؼ كانت نظرة اهلل لكمييما فى األبدية. *يظير المثؿ التطابؽ بيف الفريسييف فى نظرتيـ 

حتقار لآلخريف، كنظرة الغنى ببل مباالة إلى لعازر. فما إعتبركه مجدىـ  ببل مباالة لمناس كعزلتيـ فى كبرياء كا 
كاف أماـ اهلل نجاسة. *أشار المثؿ لطمعيـ كلمماؿ الذل كاف صنما ليـ كنظرتيـ األنانية لما يممككف. كجزاءىـ 

الذل ينتظرىـ كما ينتظر أل ككيؿ غير أميف عمى ما بيف يديو. كمف ناحية النامكس فيـ حفظكا كممات النامكس 
 فقراء فى جكع ركحى بؿ إحتقركىـ. فماذا فعمكا بما عرفكه مف كنكز النامكس غير الكبرياء. كترككا الخطاة 

رح السيد أف كؿ خاطئ يمزمو أف يتصرؼ رأينا في اإلصحاح السابؽ إشتياؽ اهلل لرجكع كؿ خاطئ، ىنا يش
بحكمة ليغتصب الممككت. كأف الحياة العتيدة ىي ثمرة كنتيجة لمحياة الحاضرة. كاهلل أعطانا كزنات كالماؿ مثبلن 
يمكننا أف نستخدمو بأنانية، كيمكننا أف نستخدمو بحكمة فنغتصب الممككت. كنفس المفيكـ نجده في مثؿ لعازر 

لعازر مثؿ حاح. ىذا اإلصحاح ىك تشجيع لكؿ خاطئ عمى أف يتكب فيناؾ سماء )كالغني في نفس اإلص
 كالغني( كىناؾ نصيب سماكم لمف يتصرؼ بحكمة )ككيؿ الظمـ(.

ر يَّ سماه السيد ىكذا فيك كاف يبذر أمكاؿ سيده كثانيان فيك حينما عرؼ أف سيده سيطرده غى = وكيل الظمم
ي ده. كالسيد قطعان ال يمدحو عمى ىذا، بؿ يمدحو ألنو فكر في مستقبمو، الصككؾ كبيذا تسبب في خسارة ثانية لسى 

فيك قد إشترم أصدقاء )ىـ المديكنيف لسيده(، كىؤالء يمكف أف يستفيد منيـ بعد طرده مف ككالة سيده. كىك 
الكزنات التي إشتراىـ بالماؿ الذم كاف بيف يديو، الذم إستأمنو سيده عميو. ىذا الككيؿ يشير لمف بدد المكاىب ك 

 أعطاىا اهلل لو عمى شيكاتو.
 ىك الماؿ الذم بيف أيدينا، لكف لماذا أسماه السيد ىكذا؟= مال الظمم

 ىك ماؿ مف ىذا العالـ الظالـ الشرير، ميما حصمنا عميو بالحبلؿ. (ُ
تكزيع األمكاؿ ظالـ في ىذا العالـ، فكـ مف إنساف ال يعمؿ كيممؾ الكثير، كىناؾ مف  (ِ

 ال يممؾ شيئان.يكد كيجتيد ك 
ىك ماؿ ظمـ ألنو يجعؿ الناس تعبده تاركة اهلل، كىك إذا إبتغاه أحد ضؿ عف اإليماف،  (ّ

 كىك سيد قاسو يستعبد الناس.
 ىك خادع يكىـ الناس بالسعادة كلكنو ال يعطييا. (ْ
عتبرتيا ممكان لي، أصرؼ منيا إاألصؿ أف كؿ األمكاؿ ىي هلل كأنا ككيؿ عمييا، فإذا  (ٓ

قط، فأنا بيذا أصبح مبذران في أمكاؿ اهلل، كأصير بيذا ككيؿ ظمـ، كلكف عمى ممذاتي ف
إف تصرفت فييا بطريقة ترضى اهلل فتتحكؿ إلى أمكاؿ مقدسة. فيك ماؿ ظمـ ألننا 

 ننسب ما هلل لنا، أم نغتصب حؽ اهلل.
عمؿ عممية جاءنى يكما شاب فى إعتراؼ ليخبرنى بإحتياج شخص لمبمغ كبير مف الماؿ لي -قصة إعتراف :

إلنقاذ حياتو، كىك ال يممؾ تدبير المبمغ فكعدتو بتدبير المبمغ. خرج ىذا الشاب كدخؿ آخر ليعترؼ بأنو يدخف ، 
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فقمت لو ىذا ماؿ تحرقو "خسارة  كؿ ىذه النقكد" فقاؿ عندل أمكاؿ كثيرة فماذا أعمؿ بيا . فقمت لنفسى "ماؿ 
 ظمـ حقا" .

 كيف نرضي اهلل بأموالنا؟
ككؿ ىؤالء ليس لدييـ ما يأكمكنو كما يمبسكنو، فمنصرؼ عمى . مديوني السيداء كمحتاجيف، ىؤالء ىـ ىناؾ فقر 

ىؤالء فيشيدكف لنا في السماء، أليس ىؤالء ىـ إخكة الرب. كبيذا صاركا أصدقاء لنا. كبيذا صارت أمكالنا 
ىي الحكمة المطمكبة مٌنا أف يككف لنا  سماكية، كصار لنا كنزان في السماكيات ينفعنا حيف نغادر ىذا العالـ. ىذه

أصدقاء سماكييف نشترييـ باألمكاؿ التي بيف أيدينا عكضان عف أف نبددىا عمى ممذاتنا كشيكاتنا في عالـ سنتركو 
(. 1َُْبطُ) ىبامك  كزنات = ىك اهلل صاحب كؿ المكاىب، يعطي لكؿ منا= إنسان غنيإف آجبلن أك عاجبلن. 

نفس ما قيؿ عف = يبذر أموالومكاىب كأمكاؿ كسيطمب حسابان عف كؿ ما أعطانا.  اهلل يعطي كؿ منا= وكيل
ىذا ما سنسمعو يكـ الدينكنة. كلكف ىنا تعني أف الككيؿ سيطرد = إعط حساب وكالتك(. 1ُُّٓاإلبف الضاؿ )

قيؿ عف  ىذه مثؿ ما= قال الوكيل في نفسوأم ستترؾ ىذه الحياة. = ال تقدر أن تكون وكيبًل بعدمف مكانو 
= أنقبلقد صحا الككيؿ مف غفمتو، كبدأ يفكر في إصبلح حالو. = ماذا أفعلاإلبف الضاؿ "فرجع إلى نفسو". 

ف ينقبكا جدراف البيكت كيدخمكا ليسرقكا، كقد تعني حفر األرض أأسرؽ ، فكاف المصكص يسرقكف البيكت ب
زراعة أك يتسكؿ أك يسرؽ. كلنبلحظ أنو  أتسكؿ. كىذا الككيؿ لف يستطيع أف يعمؿ كعامؿ= أستعطيلمزراعة. 

في يكـ الدينكنة لف يصمح أف نسرؽ أك نجاىد كنعمؿ فبل عمؿ يصمح ىناؾ أك نستعطي مف القديسيف، فالعذارل 
ىك يعمـ كلكنو = كم عميككجـ تقريبان. َّٓ= كرلتر. َْ= بثالحكيمات لـ يعطيف لمجاىبلت شيئان مف زيتيف. 

 نو يسدم لو معركؼ. يسأؿ المديكف حتى يشعره بأ
ىـ أبناء = أبناء النورىـ المتعمقكف بأمكر الدنيا كال نصيب ليـ في األبدية )أكالد العالـ(. = أبناء ىذا الدىر

عبارة مستعارة مف األعياد = المظال األبديةاإليماف الذيف يسيركف في نكر الكتاب كليـ األبدية )أكالد اهلل(. 
 فراح الحقيقية، كعيد المظاؿ ىك عيد الفرح عند الييكد، ككاف رمزاحيث األ دية مقصكد بيا دار الخمكدالييك 
فراح السماء. إذان المسيح في ىذا المثؿ ال يقصد تطبيقو مف كؿ الجكانب، فقطعان ىك ال يريدنا أف نسرؽ، كلكف أل

لنظرة المحدكدة بيذا ىك يريد أف نحكؿ أمكالنا لتصير لنا رصيد سماكم. أف تككف لنا النظرة المستقبمية كليس ا
 العالـ.

ىـ دائمان يفكركف في الغد، كيستثمركف أمكاليـ لتككف ضمانان لمستقبميـ، فيؿ نفكر في = أبناء ىذا الدىر أحكم
مستقبمنا األبدم كأبناء نكر كبيذا نصير حكماء، كال تضيع فرصتنا في السماء. كنستطيع تطبيؽ المثؿ ليس فقط 

الصحة كالتعميـ كالذكاء.. ككؿ ما أعطاه اهلل لنا، فيناؾ مف لديو كقت فراغ.. فماذا عمى األمكاؿ بؿ عمى الكقت ك 
يعمؿ بو، ىؿ يتسكع في الطرقات كالنكادم، أـ ىك يضيع كقتو في خدمة الكنيسة فيصير لو شفيع الكنيسة 

. كىناؾ مف اءبمف فييـ مف ىـ فى السم مديونى سيده كالحظ أف كؿ الخميقة يقاؿ عمييا لفظ سماكيان صديقان 
مف يستغؿ صحتو في إفتقاد المرضى كالمساكيف كالبعيديف  أعطاه اهلل صحة، ففي ماذا يصرؼ صحتو؟ ىناؾ

  عف اهلل.. كىكذا.
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الدنيا ىك مف ال يبدد مالو عمى ممذات = واألمين في القميلىك ماؿ الظمـ ىك الثركة الزمنية.  القميل (1َُ)آية
أم العطايا الركحية. فاألميف مع الناس سيككف أمينان مع = أمين أيضًا في الكثيرلممحتاج.  ، بؿ يعطيواكشيكاتي

اهلل. لذلؾ يعطيو اهلل بغنى مف ىباتو اإلليية ما يزيف نفسو كتعطيو جماالن ربانيان، نككف متشبييف باهلل، كمف كاف 
 جد األبدم المعد لنا.أمينان مع اهلل عمى األرض في ماؿ الظمـ يستأمنو اهلل عمى الكثير الذم ىك الم

 
ىنا يتضح أف ماؿ الظمـ ىك القميؿ في اآلية السابقة. كالحظ أف السيد الرب يضع في مقابمو كممة  (1ُُ)آية
، كذلؾ ألف الماؿ باطؿ، فيك غير حقيقي، ىك مكجكد اليكـ، كغير مكجكد غدان، كال تستطيع أف تأخذه معؾ الحق

 كية كالفضائؿ، ىذه تستمر معنا في السماء.إلى العالـ اآلخر، بينما العطايا السما
 

الغير ىـ الفقراء، فإف لـ نكف أمناء معيـ فيما بيف أيدينا مف ماؿ الظمـ، فاهلل لف = ما ىو لمغير (1ُِ)آية
يعطينا ما ىك لنا مف البركة كالسبلـ كالفرح كالرجاء.. أما لك أعطيت ما عندؾ لمفقراء سكب اهلل عميؾ مف غني 

 مجده.
 

ىنا يضع السيد حدان فاصبلن بيف قبكؿ تبعيتو كاإلرتباط بمحبة الماؿ. اهلل ليس ضد الغنى، فإبراىيـ  (1ُّ)آية
ليان ييعبىٍد، أك  سحؽ كيعقكب كانكا أغنياء، كاهلل لـ يكف ضدىـ، بؿ اهلل ضد عبادة الماؿ، أم يصير الماؿ ىدفان كا  كا 

رماف. كعبادة الماؿ تعني أف يظف اإلنساف أف الماؿ فيو أداة لمممذات كالترؼ الزائد بينما الفقراء في جكع كح
 ضمانان لممستقبؿ. فاهلل كحده القادر عمى ذلؾ.

 
 (ٛٔ-ٙٔ:ٗٔ)لو

يِسيُّوَن َأْيًضا َيْسَمُعوَن ىَذا ُكمَُّو، َوُىْم ُمِحبُّوَن ِلْمَماِل، َفاْسَتْيزَُأوا ِبِو. ٗٔ" -(:٘ٔ-ٙٔ:ٗٔاآليات )لو َوَكاَن اْلَفرّْ
ُروَن َأْنُفَسُكْم ُقدَّاَم النَّاِس! َولِكنَّ اهلَل َيْعِرُف ُقُموَبُكْم. ِإنَّ اْلُمْسَتْعِمَي عِ »َلُيْم:َفَقاَل ٘ٔ ْنَد النَّاِس ُىَو َأْنُتُم الَِّذيَن تَُبرّْ

 "ِرْجٌس ُقدَّاَم اهلِل.
تطيعكا أف تخدعكا اهلل لف تس= اهلل يعرف قموبكمطبعان مف يحب الماؿ لف يعجبو كبلـ السيد المسيح الذم قالو. 

 كما تخدعكف الناس إذ ىـ يتظاىركف بالبر كالقداسة كىـ عبيد الماؿ.
ما تركنو أنتـ أنو حسفه كالماؿ ىك رجس عند اهلل. كالتقكل الظاىرية = المستعمى عند الناس ىو رجس عند اهلل

كىذا في نظر اهلل رياء التي ىي صالحة في نظركـ ىي رجس عند اهلل )فيـ يصكمكف كيصمكف ليراىـ الناس 
كرجس( كمحبتيـ لمماؿ بالطبيعة ساقتيـ لمكبرياء فكمما إزدادت أمكاليـ تكبركا بزيادة، فإذا أضيؼ إلى محبة 

 ٕٓ، فاهلل يسكف عند المتكاضعيف )إشيزداد كبريائيـ ككؿ مستعمى متكبر ىك رجس عند اهللالماؿ برىـ الذاتي، 
 ، ىذه التى ظيرت فى التجسد كالصميب.( ببساطة ألف ىذه ىى طبيعة اهلل1ُٓ 
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الذاتي كالتقكل  برال بالك  ماؿالكليس ب ىك ، لكف بو ف ،= المتكبر. كالحظ أف اهلل يريد أف أكالده يكبرك المستعمى
. كقارف مع بكلس الرسكؿ حيف يقكؿ "لي الحياة ىي المسيح". إذان  الظاىرية. ككؿ ىذا نجاسة فالعالـ بما فيو فافو

ؿ ء العالـ ىك رجس ألف العالـ باطفي أشيا. فمف قيمتو ىَّ يح فمتي.. ىؿ مالي أك حياة المسا ىي قيالسؤاؿ .. م
. 
 

ْنِبَياُء ِإَلى ُيوَحنَّا. َوِمْن ذِلَك اْلَوْقِت ُيَبشَُّر ِبَمَمُكوِت اهلِل، َوُكلُّ »ٙٔ" -(:ٛٔ-ٙٔ:ٙٔاآليات )لو َكاَن النَّاُموُس َواأَل
ُكلُّ َٛٔولِكنَّ َزَواَل السََّماِء َواأَلْرِض َأْيَسُر ِمْن َأْن َتْسُقَط ُنْقَطٌة َواِحَدٌة ِمَن النَّاُموِس. ُٚٔو ِإَلْيِو. َواِحٍد َيْغَتِصُب َنْفسَ 

 " َمْن ُيَطمُّْق اْمرََأَتُو َوَيَتَزوَُّج ِبُأْخَرى َيْزِني، َوُكلُّ َمْن َيَتَزوَُّج ِبُمَطمََّقٍة ِمْن َرُجل َيْزِني.

 (ٖٔ،ٔٔ:ٕٔراجع كتاب إنجيل متى )مت   (ٙٔ:ٙٔآية )لو
 (٘:ٛٔراجع كتاب إنجيل متى )مت   ( ٙٔ:ٚٔآية )لو
 (ٕٔ-ٜٔ:ٔراجع كتاب إنجيل متى )مت   ( ٙٔ:ٛٔآية )لو

 ىذه اآليات سبؽ شرحيا كلكف ما مناسبة ذكرىا ىنا اآلف؟
امكس كاف لتييئة الناس لنظاـ أكمؿ، كاف الفريسيكف يعظمكف نامكس العيد القديـ، كالمسيح ىنا يشرح أف ىذا الن

تعاليـ العيد القديـ كانت = الناموس واألنبياء إلى يوحناكالمعمداف أيضان جاء ليعد الطريؽ ليذا النظاـ الجديد. 
النامكس  إذان . يبشر بممكوت اهللأم بعد يكحنا المعمداف كيعني بشارة المسيح= = من ذلك الوقتحتى يكحنا. 

لنامكس ال يمكف أف يبطؿ فيك رمز لمخيرات العتيدة كظميا، كىك شاىد بنبكاتو كرمكزه لممسيح، كاف كقتيان، كلكف ا
كىدؼ النامكس كالنبكات ىك المسيح، كىك يعمف إحتياجنا المستمر لممسيح. ككاف ظيكر المعمداف إيذانان بظيكر 

كشيد عنو المعمداف لكنكـ عمياف، المسيح، كىا قد أتى المسيح كىا ممككت اهلل أمامكـ، الذم شيد عنو نامكسكـ 
لقد أدرؾ العشاركف كالخطاة ىذا الممككت كىا ىـ يتزاحمكف لمدخكؿ ليذا الممككت، كؿ منيـ يبذؿ جيده كيحتمؿ 

في سبيؿ ىذا الممككت الذم صار كاضحان ليـ، كالذم بدأ المسيح يبشر بو، كمف يبذؿ  ويغصب نفسوالصعاب 
خطاياه القديمة كتركيا( كليفعؿ ىذا عف طيب خاطر عالمان أنو سيفكز جيدان كيغصب نفسو )باإلمتناع عف 

بأمجاد ال تقاس بجانب تمؾ المصاعب كالمشقات. إذان المسيح أمامكـ الذم بشر بو نامكسكـ كما ينقصكـ ىك أف 
 تغصبكا أنفسكـ فتجدكا لكـ حياة.

في النامكس لف يتغير. كالنامكس  أصغر تعميـ= زوال السماء.. أيسر من أن تسقط نقطة واحدة من الناموس
. كعمييـ الخضكع لمنامكس كليس كما فعؿ أبائيـ. ففي كبلـ السيد شيد لي كطالما شيد لي فيك قد تحقؽ فيَّ 

عف الطبلؽ كاف يشرح ليـ أنيـ بحسب تعاليـ شيكخيـ أباحكا الطبلؽ ألتفو األسباب جريان كراء شيكاتيـ فبعض 
ة كاف طعاميا سيئان، كىـ يدعكف أنيـ يكرمكف النامكس كلكنيـ بإباحتيـ الطبلؽ أبائيـ سمحكا بالطبلؽ لك الزكج

( فقكلو ىنا أف اهلل يكره الطبلؽ فكيؼ ُٔ-1َُِفيـ قد حرضكا الناس عمى الزنا، كخالفكا النامكس )راجع مبل
لرجؿ أباه كأمو ع الزكاج "يترؾ اسمحكا ألنفسيـ بإباحتو. خصكصان أف ما جمعو ىك اهلل. فاهلل ىك الذم شرَّ 

 (1ِِْكيمتصؽ بامرأتو" )تؾ
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معنى كبلـ السيد ىنا أنو، أنتـ أييا الفريسيكف تتيمكنني بأنني ضد النامكس. كالعكس ىك الصحيح. فأنتـ الذيف 
بؿ لك كنتـ أطعتـ النامكس حقا إلنفتحت أعينكـ  ال أكسره.كسرتـ النامكس. أما أنا فكصاحب ككاضع النامكس 

 كعرفتـ مف أنا .
( ألف المسيح يسأليـ ىؿ لكـ نظرة لممستقبؿ. ُٖ-ُْما يجمع كؿ ما مضى ىك النظرة المستقبمية )في اآليات

ما الذم لو قيمة عندكـ.. ىؿ األمكاؿ.. البر الذاتي.. الشيكات التي تجركف كراءىا كتترككف زكجاتكـ.. كلكف 
جمع ىذه اآليات كىذه عبلقة ىذه اآليات بما الممككت أمامكـ فمتغصبكا أنفسكـ عميو تاركيف شيكاتكـ. ىذا ما ي

 قبميا كما بعدىا.
 

 )مثل لعازر والغني(   (ٖٔ-ٙٔ:ٜٔاآليات )لو
َكاَن ِإْنَساٌن َغِنيّّ َوَكاَن َيْمَبُس اأَلْرُجواَن َواْلَبزَّ َوُىَو َيَتَنعَُّم ُكلَّ َيْوٍم ُمَتَرفًّْيا. »ٜٔ" -(:ٖٔ-ٙٔ:ٜٔاآليات )لو

َوَيْشَتِيي َأْن َيْشَبَع ِمَن اْلُفتَاِت السَّاِقِط ٕٔاْسُمُو ِلَعاَزُر، الَِّذي ُطِرَح ِعْنَد َباِبِو َمْضُروًبا ِباْلُقُروِح،  َوَكاَن ِمْسِكينٌ ٕٓ
، َبْل َكاَنِت اْلِكبَلُب تَْأِتي َوَتْمَحُس ُقُروَحُو.  َكُة ِإَلى ِحْضِن ِإْبرَاِىيَم. َفَماَت اْلِمْسِكيُن َوَحَمَمْتُو اْلَمبَلئِ ِٕٕمْن َماِئَدِة اْلَغِنيّْ

َفَرَفَع َعْيَنْيِو ِفي الَجِحيِم َوُىَو ِفي اْلَعَذاِب، َورََأى ِإْبرَاِىيَم ِمْن َبِعيٍد َوِلَعاَزَر ِفي ِحْضِنِو، َٖٕوَماَت اْلَغِنيُّ َأْيًضا َوُدِفَن، 
ِلَعاَزَر ِلَيُبلَّ َطَرَف ِإْصَبِعِو ِبَماٍء َوُيَبرَّْد ِلَساِني، أَلنّْي ُمَعذٌَّب ِفي َفَناَدى َوَقاَل: َيا َأِبي ِإْبرَاِىيَم، اْرَحْمِني، َوَأْرِسْل ٕٗ

اآلَن ُىَو َفَقاَل ِإْبرَاِىيُم: َيا اْبِني، اْذُكْر َأنََّك اْسَتْوَفْيَت َخْيرَاِتَك ِفي َحَياِتَك، َوَكذِلَك ِلَعاَزُر اْلَببَلَيا. وَ ٕ٘ىَذا المَِّييِب. 
ِمْن  َوَفْوَق ىَذا ُكمِّْو، َبْيَنَنا َوَبْيَنُكْم ُىوٌَّة َعِظيَمٌة َقْد ُأْثِبَتْت، َحتَّى ِإنَّ الَِّذيَن ُيِريُدوَن اْلُعُبورَ َٕٙوَأْنَت َتَتَعذَُّب.  َيَتَعزَّى

ْسَأُلَك ِإًذا، َيا َأَبِت، َأْن ُتْرِسَمُو ِإَلى َبْيِت َفَقاَل: أَ ٕٚىُيَنا ِإَلْيُكْم اَل َيْقِدُروَن، َواَل الَِّذيَن ِمْن ُىَناَك َيْجتَاُزوَن ِإَلْيَنا. 
َقاَل َلُو ِإْبرَاِىيُم: ٜٕأَلنَّ ِلي َخْمَسَة ِإْخَوٍة، َحتَّى َيْشَيَد َلُيْم ِلَكْيبَل َيْأُتوا ُىْم َأْيًضا ِإَلى َمْوِضِع اْلَعَذاِب ىَذا. َٕٛأِبي، 

ْنِبَياُء، ِلَيْسَمعُ  َفَقاَل: اَل، َيا َأِبي ِإْبرَاِىيَم، َبْل ِإَذا َمَضى ِإَلْيِيْم َواِحٌد ِمَن اأَلْمَواِت ٖٓوا ِمْنُيْم. ِعْنَدُىْم ُموَسى َواأَل
ْنِبَياِء، َواَل ِإْن َقاَم َواِحٌد ِمَن اأَلْمَواِت ُيَصدُّْقونَ َٖٔيُتوُبوَن.   "«.َفَقاَل َلُو: ِإْن َكاُنوا اَل َيْسَمُعوَن ِمْن ُموَسى َواأَل
األرجوان والبز والتنعم )يفيد ال رة أخرل لنياية إنساف أساء إستخداـ أمكالو. فيك أنفؽ أمكالو فيما ىنا صك 
)اهلل يعيف= ىذا معنى إسمو، فاهلل يعيف مف ليس لو أحد  ولعازر شيكاتو. إشباع = استمراره فيكل يوم (مترفياً 

أحد يعتني بقركحو بؿ تمحسيا الكبلب. كالحظ يعينو( المسكيف ال يجد سكل الفتات الذم ييمقي عند الباب، كال 
في . حممتو المبلئكة إلى حضن إبراىيمأم نيايتو التراب، أٌما لعازر فقد ، مات وُدِفنالنياية فيقاؿ عف الغني أنو 

لحظة لـ يىعيٍد الغني يرل كؿ مشتيياتو. كفي لحظة ترؾ لعازر المسكيف كؿ آالمو كتمتع بحمؿ المبلئكة لو، 
 إبراىيـ في السماء كلؤلبد. أٌما إسـ الغني فمـ ييذكر لعدـ أىميتو. كتمتع بحضف

( يأتكف إلستقبالنا كلكي يحممكنا إلى السماء. 1َُُٓفالمبلئكة الذيف يفرحكف بتكبتنا )لك= وحممتو المبلئكة
م" كبنفس المفيكـ تصمي الكنيسة في صبلة الغركب قائمة لمعذراء "كعند مفارقة نفسي مف جسدم إحضرم عند

= فيك في مكاف سفمي أما لعازر رفع عينيو فالقديسيف يأتكف ليستقبمكا نفكس األبرار كيصعدكا معيـ إلى السماء.
في الحياة يذكر إسـ الغني أكالن. = ركان إنسان غني.. وكان مسكين إسمو لعاز ففي مكاف مرتفع ساـو )معنكيان(. 
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+  1ِّ  ٕكىذا معنى قكؿ السيد "ال أعرفكـ" )مت ،ككيؿ ظمـ غير حكيـلكف السيد ال يذكر إسمو فيك كاف 
 ( .1ُِ  ِٓمت

في المكت ذيًكرى إسـ لعازر أكالن فيك ذىب لمسماء. لقد تغيرت أماكف الكرامة = فمات المسكين.. ومات الغني
 كاإلحتقار في السماء.

 -ىناؾ رأييف في مثؿ الغني كلعازر1
 أنيا قصة حقيقية بدليؿ ذكر السيد إلسـ الفقير. .ُ
سـ لعازر ىك رمزم بمعنى أف اهلل يعيف المساكيف، كيعني أف المسيح يعرؼ الفقراء  .ِ أنيا قصة رمزية، كا 

 باإلسـ فيـ إخكتو.
السيد المسيح لـ يذكر أم خطايا لمغني سكل أنو عاش لنفسو كأىمؿ الفقير الذم عمى بابو. ما كنبلحظ أف 

 ليست خطيتو كلكنيا قسكتو. ىذا الغنى، غضب اهلل مفأ
نبلحظ أف الفقر ليس سببان كافيان لدخكؿ السماء، فالفقير الذم يجدؼ عمى اهلل، أك الذم يتذمر العنان فقره كالزمف ك 

الذم جعمو فقيران، أك الفقير الذم يشتيي الغني كيحسد األغنياء.. ىؤالء لف يدخمكا السماء. لكف لعازر يرمز لمف 
 يحتمؿ آالمو بشكر كاهلل يعينو عمييا.

 زرآالم لعا
 .فقيران جدان  -ُ
الكبلب  )يقاؿ أف ما عممتو الكبلب كاف يخفؼ  ضعيؼ جسديان كمف ضعفو ىك غير قادر عمى طرد  -ِ

 . آالمو(
 . ال أحد يعكلو -ّ
 الشديد .عدـ إكتراث الغني بو بالرغـ مف ترفو  -ْ
 . مقارنة حالو بحاؿ الغني -ٓ
                             أكمو مف الفتات الممقي.       -ٔ

 ستحؽ أف تحممو المبلئكة لمسماء.إالرغـ مف ىذا لـ يشتكي كلـ يتذمر كلـ يجدؼ عمى اهلل لذلؾ لكنو ب
كناية عف راحة المطكبيف، في نفس مكاف إبراىيـ، مكاف الشرؼ كالبنكة. كالحضف يرمز لممحبة، = حضن إبراىيم

 فالمحبة ىي لغة السماء.
 ئكة تعبيران عف فرحتيا بو.كاف مبلكان كاحدان قادران عمى حممو، كلكف جاءت مبل .ُ
 بعد خركج النفس مباشرة تدخؿ إٌما لمفردكس أك لمجحيـ كنبلحظ1 .ِ

 ذلؾ يحدث بعد الخركج مباشرة )كليس بعد صبلة يـك الثالث(. .ُ
 ىناؾ مكانيف فقط )الفردكس كالجحيـ( كليس ىناؾ ما يسمى المطير. .ِ
. عد المكت حتى نفكس األبرارجحيـ بقبؿ فداء رب المجد كانت كؿ النفكس تذىب لم -ممحوظة :  .ّ

كالجحيـ ىك مكاف إنتظار كليس مكانا لمعذاب فاهلل لف يعذب مف أحبيـ مف أبرار العيد القديـ ، كاهلل 
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( كلما تـ الفداء ذىب السيد كفتح الجحيـ ليخرج نفكس األبرار الذيف 1َّ  ِصـُيكـر مف يكرمو )
( . كأخذ الرب ىذه النفكس البارة كفتح ُِ – 1ٗ  ٗ( + )زؾَُ – 1ٖ  ْينتظركف عمى الرجاء )أؼ

ليـ الفردكس ، كىك مكاف الراحة )النياح( . كالفردكس قطعا ىك مكاف فرح إفتقده ىؤالء األبرار كىـ فى 
ترتقى النفس البارة لتدخؿ إلى المجد السماكل .  فى المجئ الثانى لمسيد المسيح الجحيـ . كبعد القيامة

( . كبينما 1ُُ  ُْشإأقساـ األرض السفمى كالياكية  ) حيـ أسماء مثؿككاف الييكد يطمقكف عمى الج
ككاف ىذا سر   ،كانت نفكس األبرار فى الجحيـ ليا رجاء كانت نفكس األشرار فى الجحيـ ببل رجاء

عذابيا ، فالنفس تعرؼ مصيرىا بعد الخركج . إذ كاف عدك الخير يأتى ليقبض عمى النفكس . أما 
" يس لو فىَّ شئرئيس ىذا العالـ آت كلفكاف ىك الكحيد القادر أف يقكؿ "ببل خطية المسيح البار الذل 

 ( كاآلف فكؿ مف ىك ثابت فى المسيح لو أف يقكؿ ىذا. 1َّ  ُْ)يك
 كلكف المجد كالعقاب في اليـك األخير إما فى المجد السماكل أك جينـ . .ْ

ـ طبيعة العذاب تمامان، فنحف ال ندرل ما ىك ىذا دليؿ عمى العذاب، كلكف ال يمكننا في= ليبل طرف إصبعو .ٖ
كاف يأكؿ الفتات، ىك اآلف في نعيـ، كمف كاف  الحظ أف مفلكف ك  .عميو حينئذالحاؿ الذم ستككف أجسادنا 

 في نعيـ ال يجد قطرة ماء. كأخيران صار الغني شحاذان.
 ىذه تعني أف أحكاـ اهلل عادلة كنيائية لف تتغير كلؤلبد.= ىوة عظيمة .ٗ
إف كنت قد فعمت أم عمؿ صالح فمقد أخذت أجرؾ أثناء حياتؾ عمى = وفيت خيراتك في حياتكإست .٘

 األرض.
ىذه مكجية لمف ينكركف الشفاعة، فإف كاف الغني الشرير في الجحيـ يتشفع في = أسألك يا أبِت أن ترسمو .ٙ

كالقديسكف المممكئيف أىمو في األرض، كىك الذم كاف ببل محبة في حياتو. فيؿ ينكركف ىذا عمى المبلئكة 
 حبان كالذيف يفرحكف بتكبتنا.

نستنتج مف المثؿ أف النفكس تعرؼ بعضيا فالغني عرؼ لعازر، بؿ عرؼ إبراىيـ الذم لـ يراه عمى  .ٚ
كنبلحظ أف القديسيف فى السماء يعرفكف حالتنا نحف الذيف   األرض. كالنفس تتذكر ما كاف عمى األرض.

األرضييف كتنكشؼ ليـ أسرار أكثر ، باإلضافة لما يكشفو ليـ اهلل ، فيا عمى األرض ، فمعرفتيـ أكثر مف 
ىك إبراىيـ يعرؼ أف الغنى إستكفى خيراتو عمى األرض . كالسمائييف يفرحكف بتكبة الخطاة فكيؼ يفرحكف 
 إف لـ يعرفكا أنيـ تابكا . كاألربعة كالعشركف قسيسا يرفعكف صمكاتنا فيؿ ىـ ال يعرفكنيا . كمبلئكتنا

( أف كتابة جاءت إلى الممؾ ييكراـ مف ُِلأ ِالحارسيف يعرفكف أخبارنا ، كيشفعكف فينا . بؿ نسمع فى )
إيميا النبى بعد صعكد إيميا لمسماء بفترة طكيمة تخبره بضربة عظيمة بسبب شركره ، فكيؼ عرؼ إيميا ماذا 

قداسة البابا  تعاليـ عفسيو . }هلل مف المؤكد يكشؼ لقديايحدث كما سكؼ يحدث ككيؼ كصمت الرسالة ؟! 
 { .شنكدة الثالث



 (اإلصذاح السادس عشر) (لوقاإنجيل تفسير )(  3تفسير األناجيل )

 

 
105 

إقامة ميت لف تككف سببان في تكبة أحد، فالمسيح أقاـ لعازر كالييكد فكركا في قتمو. لكف الكتاب المقدس لو  .ٖ
كفي الكتاب المقدس ما يكفي ليقكدنا . موسى واألنبياءقكة تأثير عمى النفكس أكثر مف إقامة ميت= 

 لمخبلص دكف معجزات.
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 عودة لمجدول (سابع عشر)إنجيل لوقا()اإلصحاح ال

 

 اإلصحاح السابع عشر
 

 (ٚ-ٛٔ:ٙراجع كتاب إنجيل متى )مت  ( ٙ-ٚٔ:ٔاآليات )لو
 (ٕٕ-ٕٔ+ٛٔ:٘ٔراجع كتاب إنجيل متى )مت   

 

 َأْن تَْأِتَي اْلَعَثرَاُت، َولِكْن َوْيٌل ِلمَِّذي تَْأِتي ِبَواِسَطِتِو! اَل ُيْمِكُن ِإالَّ »َوَقاَل ِلَتبَلِميِذِه:ٔ"  -:(ٙ-ٚٔ:ٔاآليات )لو
َغاِر. ٕ َق ُعُنُقُو ِبَحَجِر َرحًى َوُطِرَح ِفي اْلَبْحِر، ِمْن َأْن ُيْعِثَر َأَحَد ىُؤاَلِء الصّْ ِاْحَتِرُزوا أَلْنُفِسُكْم. َٖخْيٌر َلُو َلْو ُطوّْ

ْن َأْخَطَأ ِإَلْيَك أَ  ْن تَاَب َفاْغِفْر َلُو. َواِ  ْن َأْخَطَأ ِإَلْيَك َسْبَع َمرَّاٍت ِفي اْلَيْوِم، َوَرَجَع ِإَلْيَك َسْبَع َمرَّاٍت ُٗخوَك َفَوبّْْخُو، َواِ  َواِ 
:٘«. ِفي اْلَيْوِم َقاِئبًل: َأَنا تَاِئٌب، َفاْغِفْر َلوُ  :َفَقاَل الٙ«. ِزْد ِإيَماَنَنا!»َفَقاَل الرُُّسُل ِلمرَّبّْ َلْو َكاَن َلُكْم ِإيَماٌن ِمْثُل »رَّبُّ

ْيَزِة: اْنَقِمِعي َواْنَغِرِسي ِفي اْلَبْحِر َفُتِطيُعُكْم.  "َحبَِّة َخْرَدل، َلُكْنُتْم َتُقوُلوَن ِليِذِه اْلُجمَّ

َخْيٌر ِٕكْن َوْيٌل ِلمَِّذي تَْأِتي ِبَواِسَطِتِو! اَل ُيْمِكُن ِإالَّ َأْن تَْأِتَي اْلَعَثرَاُت، َول»َوَقاَل ِلَتبَلِميِذِه:ٔ" -(:ٕ-ٚٔ:ٔاآليات )لو
َغاِر. َق ُعُنُقُو ِبَحَجِر َرحًى َوُطِرَح ِفي اْلَبْحِر، ِمْن َأْن ُيْعِثَر َأَحَد ىُؤاَلِء الصّْ  " َلُو َلْو ُطوّْ

 ما سبؽ كاف حديث عف السماء كلكننا مازلنا في األرض كبيا عثرات.
شرير، كقد كضع في الشرير. كالبد سيأتي ضيؽ عمى المؤمنيف كىرطقات، ككتب  العالـ الذم نحيا فيو ىك عالـ

(. بؿ ٓ-1ُّتيِكأفبلـ كصكر خميعة معثرة كأصدقاء أردياء كمسكرات كمخدرات، كخصكمات كمنازعات )
 ىناؾ عثرات مف الخداـ كالكينة، فأخطاء ىؤالء معثرة جدان. كاهلل ليس ىك سبب ىذه الضيقات كالعثرات، كلكنو

ىك إنذار لكؿ مف = ويلٌ البد كستأتي. كلمناس الحرية أف يقبمكىا أك يرفضكىا. كقكؿ السيد ىنا  اىك يعمـ أني
يقصد الرسؿ كالتبلميذ، كالمؤمنيف البسطاء المتضعيف، أك قميمي = ىؤالء الصغارتسكؿ لو نفسو أف يفعؿ ىذا. 

المسيح ال يدعك لئلنتحار قطعان، بؿ يدعك ىي عقكبة يكنانية ركمانية. ك = يطوق عنقو بحجر رحيالمعرفة. 
لمتكبة، كلكف معنى اآلية، أف عذاب الغرؽ لثكاني أما عذاب الجحيـ فأبدم. كمع أف العالـ ممئ بالعثرات كالسماء 
كميا مجد. لكف ال داعي أف أنتظر حتى أصؿ لمسماء ألفرح بالسماكيات. لكف اآليات القادمة ترسـ لي الطريؽ 

 ماكيات. كلكنيا سماكيات داخؿ القمب.لكي أحيا في الس
 

ْن تَاَب َفاْغِفْر َلُو. ٖ -(:ٚٔ:ٖآية )لو ْن َأْخَطَأ ِإَلْيَك َأُخوَك َفَوبّْْخُو، َواِ  ْنُفِسُكْم. َواِ   ِاْحَتِرُزوا أَل
 ماذا يساعدني أف أحيا في السماكيات كنحف مازلنا عمى األرض؟ الغفراف.
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 [ مف أف تعثركا أحدان. كأشير عثرة ىي عدـِ] [ تتعثركاُمف أف ]= إحترزوا ألنفسكم
( يقكؿ لممخطئ ال تقدـ قربانؾ عمى ِْ-1ِّٓكفي )مت= إن أخطأ إليك أخوك فوبخوالغفراف لذلؾ يقكؿ= 

 المذبح قبؿ أف تذىب كتصطمح مع أخيؾ، كبجمع اآليتيف نجد السيد يكجو الخصميف لمصمح.
 

ْن َأْخَطَأ ِإَلْيَك ٗ" -(:ٚٔ:ٗآية )لو َسْبَع َمرَّاٍت ِفي اْلَيْوِم، َوَرَجَع ِإَلْيَك َسْبَع َمرَّاٍت ِفي اْلَيْوِم َقاِئبًل: َأَنا تَاِئٌب، َواِ 
   "«.َفاْغِفْر َلوُ 

 ٕ×َٕ( يطمب الغفراف ِِ-1ُُِٖمرات، كفي )متٕمرات، كىنا يطمب السيد  ّالتممكد كاف يعمـ بالغفراف 
 فراف الكامؿ الدائـ.ىك رقـ كامؿ كبذلؾ يككف المعنى الغ ٕكرقـ 

ف كاف السيد يطالبنا بأف نفعؿ ىذا فيك بالتأكيد سيغفر لنا بنفس الشركط. ىذا يفتح باب الرجاء لمتائبيف.   كا 
 

:٘ -(:ٙ-ٚٔ:٘اآليات )لو :ٙ«. ِزْد ِإيَماَنَنا!»َفَقاَل الرُُّسُل ِلمرَّبّْ ْرَدل، َلْو َكاَن َلُكْم ِإيَماٌن ِمْثُل َحبَِّة خَ »َفَقاَل الرَّبُّ
 َلُكْنُتْم َتُقوُلوَن ِليِذِه اْلُجمَّْيَزِة: اْنَقِمِعي َواْنَغِرِسي ِفي اْلَبْحِر َفُتِطيُعُكْم.

أم طمبكا معكنة إليية = زد إيمانناأدرؾ الرسؿ أف ما يطمبو السيد ىك فكؽ حدكد الطبيعة اإلنسانية فقالكا= 
عمى الغفراف، كالطبيعة الجديدة تأتي أكالن باإليماف ثـ بعمؿ لمتنفيذ، أك طمبكا قمبان جديدان كطبيعة جديدة قادرة 

(.  1ُّتسِالنعمة. كاهلل ىك الذم يزيد اإليماف. كبكلس الرسكؿ يمدح أىؿ تسالكنيكي إذ أف إيمانيـ ينمك )
كالتبلميذ طمبكا زيادة اإليماف بنصيبنا في السماء، فحينئذ نحتقر األرض كما فييا كنسامح عمى أم شئ إذ أف 
أعيننا أصبحت مركزة عمى السماء، خصكصان أنني فيمت مف الكتاب أف شرط غفراف اهلل لي ألدخؿ السماء، أف 

 أغفر أنا لآلخريف. 
كاهلل لو كسائمو الخاصة ليزيد إيماننا، فتارة يعطينا مف نعمو كبركاتو الكثير، كتارة يسمح ببعض التجارب 

الضيقات كال نا أف نشكر في فبل ننشغؿ بالعطية عف العاطي، كعمي كالتأديبات، كعمينا أف نشكر اهلل عمى عطاياه
ككمما شكرنا كلـ نتذمر تنفتح عيكننا الداخمية كنرل يد اهلل  .في اإليماف بالشكر ( فنحف نتفاضؿ1ِٕنتذمر)كك

الشكر كعدـ  فيزداد إيماننا فاهلل يعطي أكالن اإليماف، فيك عطية مف اهلل، كيككف أكالن صغيران مثؿ حبة خردؿ، كمع
أم الشؾ الجاثـ عمى قمكبنا أك الخطية المتعمقة في القمب. فاإليماف ىك خبرة = شجرة الجميزالتذمر تنقمع 

معاشة مع اهلل فييا نتبلمس معو يكميان فينمك إيماننا. كقيؿ أف شجرة الجميز ترمز لمشيطاف الذم يمقي بذار الشؾ 
 يبتعد كييرمي في البحر، كما حدث مع قطيع الخنازير. في قمكبنا، فكمما يزداد إيماننا نأمره بأف 

متر. كجذكرىا ثابتة كقكية. ّ,ٓبؿ، كحينما تنمك تككف شجرة بطكؿ بذرة صغيرة تستخدـ كتكا= حبة الخردل
 كالييكد يقكلكف حبة خردؿ لئلشارة لؤلشياء الصغيرة جدان.

 
ُث َأْو َيْرَعى، َيُقوُل َلُو ِإَذا َدَخَل ِمَن اْلَحْقِل: َتَقدَّْم َسِريًعا َوَمْن ِمْنُكْم َلُو َعْبٌد َيْحرُ »ٚ" -(:ٓٔ-ٚٔ:ٚاآليات )لو
ُكُل َوَتْشَرُب َبْل َأاَل َيُقوُل َلُو: َأْعِدْد َما َأَتَعشَّى ِبِو، َوَتَمْنَطْق َواْخِدْمِني َحتَّى آُكَل َوَأْشَرَب، َوَبْعَد ذِلَك تَأْ َٛواتَِّكْئ. 
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.  َفَيْل ِلذِلكَ َٜأْنَت؟  َكذِلَك َأْنُتْم َأْيًضا، َمَتى َفَعْمُتْم ُكلَّ َما ُأِمْرُتْم ِبِو ٓٔاْلَعْبِد َفْضٌل أَلنَُّو َفَعَل َما ُأِمَر ِبِو؟ اَل َأُظنُّ
 "«.َفُقوُلوا: ِإنََّنا َعِبيٌد َبطَّاُلوَن، أَلنََّنا ِإنََّما َعِمْمَنا َما َكاَن َيِجُب َعَمْيَنا

 اذا يساعدنا أف نحيا في السماكيات؟ التكاضع كاإلنسحاؽ.السيد يكمؿ كبلمو عف م
 لنبلحظ اف اهلل ىك الكحيد الذل يمكنو اف يتكاضع كينزؿ ، فيك الكحيد العالى ، كىذا ما عممو المسيح بتجسده.

 تعالىأما نحف فتراب خاطئ نجس كلكف قيمتنا ىى فى المسيح الذل فينا كالذل دفع دمو ثمنا ليشترينا . فمماذا أ
ف نفيـ ىذه الحقيقة أف التكاضع بالنسبة لنا كبشر ىك أ. لذلؾ فحقيقة  الذل فيَّ  خى كالمسيح الذل فيو ىكأعمى 

، فبل تككف عيكننا عمياء غير مدركة لمكاقع ، كننتفخ فيسخر منا الشيطاف الذل يعرؼ ىذه الحقيقة . بؿ 
 ، كبداية السقكط الكبرياء كتشامخ الركح .يدينا فننتفخ أالشيطاف ىك الذل يعمى عيكننا كيخدعنا بما فى 

(. 1ُّّّالسيد المسيح عممنا أف نصمي هلل قائميف يا أبانا الذم.. كىك يكمـ التبلميذ قائبلن ليـ يا أكالدم )يك
(. كيقكؿ الكتاب "أما كؿ الذيف قبمكه فأعطاىـ 1ُُٓٓكيقكؿ ال أعكد أسميكـ عبيدان.. لكني قد سميتكـ أحباء )يك

(. فمماذا يعكد السيد المسيح ىنا كيطالبنا أف نككف عبيدان؟ أكالن1 نحف عبيد 1ُُِف يصيركا أكالد اهلل )يكسمطانان أ
فيك قد إشترانا بدمو لكف طبيعة اإلنساف تشتيي المجد الباطؿ كتميؿ إليو، ألـ يسقط آدـ كحكاء إذ أرادا أف 

عف اآلخر سيح إشتيكا أف يككف أحدىما عف يمينو ك يصيركا مثؿ اهلل. كالتبلميذ بعد ىذه الفترة الطكيمة مع الم
ـى السيد 1ّْٗ+ مر 1ُُٖ(. كتشاجر التبلميذ مف منيـ أعظـ )مت1َُِِيساره )مت ( بؿ حتى الميمة التي أٍسًم

(. كلك تصرؼ كؿ إنساف عمى أنو إبف اهلل كبيذا ينتفخ سنسقط في 1ِِِْفييا تشاجركا عمى مف ىك أعظـ )لك
ث عف الكرامات التي نستحقيا كأبناء هلل..!! كلكف السيد في ىذا الدرس كاف يريد مٌنا أف ال الكبرياء كنضيع كنبح

نبحث عف أم أمجاد أك كرامات في ىذا الزماف الذم نتعرض فيو لخطكرة السقكط في الكبرياء، فميسمينا اهلل 
اهلل بأمانة، كلكف نقكؿ، نحف عبيد أحباء كبنيف، كلكف عمينا أف نصنع كؿ كاجباتنا، كنقكـ بخدمتنا بأمانة، كنعبد 

قمنا بكاجبنا، كال نطمب أمجاد في المقابؿ كال كرامات كال عطايا في مقابؿ خدمتنا، كال مكافآت زمنية سكاء 
ماديات أك مكاىب ركحية، عمينا أف نعيش بيذه الركح، ركح اإلتضاع كاإلنسحاؽ كالشعكر بأننا ال نستحؽ شئ، 

( )ليس المقصكد أف يخرج الرب فعبلن، لكف 1ٖٓمف سفينتي فأنا رجؿ خاطئ" )لك لنردد مع بطرس "أخرج يا رب
ىي عبارة تشير لعدـ إستحقاؽ بطرس لكجكد الرب في سفينتو، كذلؾ ألنو أدرؾ أنو خاطئ( فيؿ نحف ببل 

ف. خطية؟ حاشا.. إذان فنحف خطاة ال نستحؽ شئ. كربما أتت ىذه اآليات بعد حديث الرب عف المغفرة كاإليما
فيؿ لك رأينا إيماننا قد إزداد، أك أصبحنا بنعمتو قادريف عمى الغفراف فيؿ تأخذنا نشكة التفاخر كالتعظـ؟! ىنا 

خدمة ينتظر الراحة بؿ يكمؿ  نفيـ نصيحة المسيح، أنو "يجب عمينا أف نككف كعبد رجع مف عممو، فعميو أالٌ 
راحة كالمذة في ىذا الزماف الحاضر. بؿ ال نطمب شكران أاٌل نكؼ عف الخدمة، كأاٌل نطمب ال كنحف عمينا . سيده

مف أحد بؿ ال ننسب ألنفسنا فعؿ الخير، فكؿ خير فعمناه، اهلل ىك الذم أعطانا أف نفعمو، فمماذا ننسب ألنفسنا 
( بؿ ككننا أبناء فيذا أصبلن مف نعمتو كليس فضبلن 1َُُٓككُ+ 1ْٕككُ+ ُٕ-1ُُٔما صنعتو نعمة اهلل )يع

= أم لـ نكفو حقو، كلف نكفو ميما عممنا. فنحف مدينكف لو عبيد بطالونحف خارج نعمتو ما نحف سكل منا. كن
بحياتنا أكالن ثـ بكؿ ما بيف أيدينا، ثـ بفدائو، كبحصكلنا عمى البنكة. عمكمان فمف يضع نفسو تحت ال سبيؿ 
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يحـر إبميس مف فرصة خداعو  فكؽ فيك معرض لمسقكط. كمف يضع نفسو تحتإلى  نفسو رفع، أما مف يلكقكعو
 ليسقطو.

ف كاف مف يفعؿ كؿ ما أيًمرى بو ىك عبد بطاؿ فماذا نككف نحف المقصريف فيما طيًمبى مٌنا؟! .ٗ  كا 
 (1ُُْىذا ىك السبب الذم جعؿ بكلس الرسكؿ يعتبر نفسو مديكنان لمكؿ )رك .ٓٔ

خدمني حياة األبدية كالشبع في الممككت. إشارة لم= بعد ذلك تأكل وتشربإشارة لمجياد طكاؿ العمر. = تمنطق وا 
بعد العكدة لممنزؿ عمينا أف نفرح اهلل بعبادتنا. كلنبلحظ = أعدد ما أتعشى بوالعمؿ في العالـ. = دخل من الحقل

ألنيـ إكتشفكا أف ىذا طريؽ  ( فمماذا؟ 1َُْقسيس في السماء يسجدكف أماـ اهلل في إنسحاؽ )رؤ ِْأف الػ
 الفرح.

 
 )شفاء العشرة برص(    (ٜٔ-ٚٔ:ٔٔاآليات )لو
َوِفيَما ُىَو َداِخٌل َٕٔوِفي َذَىاِبِو ِإَلى ُأوُرَشِميَم اْجتَاَز ِفي َوْسِط السَّاِمَرِة َواْلَجِميِل. ٔٔ" -(:ٜٔ-ٚٔ:ٔٔاآليات )لو

«. َيا َيُسوُع، َيا ُمَعمُّْم، اْرَحْمَنا!»ِئِميَن:َوَرَفعُوا َصْوتًا َقأِٖإَلى َقْرَيٍة اْسَتْقَبَمُو َعَشَرُة ِرَجال ُبْرٍص، َفَوَقُفوا ِمْن َبِعيٍد 
َفَواِحٌد ِمْنُيْم َلمَّا رََأى َأنَُّو ُشِفَي، َ٘ٔوِفيَما ُىْم ُمْنَطِمُقوَن َطَيُروا. «. اْذَىُبوا َوَأُروا َأْنُفَسُكْم ِلْمَكَيَنةِ »َفَنَظَر َوَقاَل َلُيُم:ٗٔ

ُد اهلَل ِبَصْوٍت َعِظيٍم،  َفأَجاَب َيُسوُع َٚٔوَخرَّ َعَمى َوْجِيِو ِعْنَد ِرْجَمْيِو َشاِكرًا َلُو، َوَكاَن َساِمِريِّا. َٙٔرَجَع ُيَمجّْ
أََلْم ُيوَجْد َمْن َيْرِجُع ِلُيْعِطَي َمْجًداِ هلِل َغْيُر ىَذا اْلَغِريِب ٛٔأََلْيَس اْلَعَشَرُة َقْد َطَيُروا؟ َفَأْيَن التّْْسَعُة؟ »َوَقاَل:

 "«.ُقْم َواْمِض، ِإيَماُنَك َخمََّصكَ »ُثمَّ َقاَل َلُو:ٜٔ« اْلِجْنِس؟
( ّٕ - 1َِ  ُٕذكر القصة القديس لكقا الذل إىتـ بذكر أحداث بيرية كمنيا شفاء البرص ثـ مجيئو الثانى )

رص ثـ قصة زكا. كىذا كمو لـ يتعرض لو إنجيمى متى كمرقس. كفى دخكلو لقرية فى الطريؽ قابمو العشرة الب
كشفاىـ كلكف عاد كاحد فقط ليشكره فحصؿ عمى الخبلص. كىنا نحف أماـ مكقفيف. شخص يطمب منفعة مف 

البرص(، كشخص آخر يجد المسيح كيعرفو كيحبو فيخمص خبلؿ منفعة أخذىا مف المسيح )ىذا  ٗالمسيح )الػ
الرب كاف الشفاء الكسيمة ليعرؼ الشفاء كاف اليدؼ كلمػسامرل الذل عاد ليشكر  ٗالسامرل الذل عاد ليشكر(. لمػ

 المسيح فيخمص.
 .الشكرىنا نرل شرط آخر لنحيا بو في السماكيات كىك .. .. 

نرل ىنا الرب يسكع ىك الذم يطير نفكسنا مف برص الخطية، كأنو بينما ىك يشفي كيخمص يفرح بمف يعكد لو 
يحتاج منى أم شئ. العطاء كالمحبة مف طبعو. كلكف  شاكران. كلكف ىؿ يحتاج المسيح ألف نشكره؟! المسيح ال

أف أشكر اهلل فيذا يعطي لي فرصة أف أستمتع بمحبة اهلل، القمب الشاكر ييمىك ٍف اهلل مف أف يتعامؿ معو كيعزيو 
كيفرحو بؿ يعطي المسيح لمف يعكد الشفاء الركحي، كىذا عكس القمب المتذمر الذم يغمؽ الباب أماـ اهلل، فبل 

يع اهلل أف يتعامؿ معو. لذلؾ تعممنا الكنيسة المقدسة أف نبدأ كؿ صمكاتنا بالشكر، حتى في األحزاف، فاهلل يستط
( لذلؾ عمينا أف 1ِِّككُ+  1ِٖٖصانع خيرات، كحتى ما نعتبره ضيقة أك تجربة أك شدة فيك لمخير )رك

يماف بأف اهلل ال يستطيع أف نشكر دائمان كفي كؿ حاؿ. فمف يشكر في الضيقة، كما قمنا ثقة منو في ا هلل، كا 
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(، مثؿ ىذا القمب يستطيع 1ُّٕيصنع سكل الخير حتى لك لـ نفيـ اآلف ما يصنعو كلكننا سنفيـ فيما بعد )يك
أف يتعامؿ اهلل معو كيمؤله تعزية كسط الضيقة. لذلؾ يطمب المسيح أف نتعمـ الشكر في العطايا الحمكة كالصحة، 

ذا تعممنا ىذا سنستطيع أف نشكره في الضيقات كبيذا تككف صمتنا مستمرة معو. الجحكد تجاه اهلل، كتجاه الناس  كا 
ناشئ عف خطايانا التي تسببت في قسكة قمكبنا. فيناؾ مف يشتكي حالو بمرارة إستدراران لعطؼ الناس كلكنو ال 

ره كيتذمر إذ يرل نفسو يشكر أبدان. كىناؾ مف ىك غير راضو عف نصيبو في الحياة، كيقارف بيف حالو كحاؿ غي
 أقؿ مف ناحية الخيرات المادية فيتذمر كال يشكر أبدان.

لذلؾ عممتنا الكنيسة أف نبدأ كؿ صمكاتنا بالشكر كىذا يجعؿ القمب أداة طيعة في يد اهلل يسيؿ عمى اهلل التعامؿ 
 معيا.
ؿ تشكيميا، كلك بردت تتكسر لك و القمب بقطعة مف الشمع، إذا تعرضت لمحرارة تسيؿ كتميف كيسيبَّ شى يي = تشبيو

حاكلت أف تعيد تشكيميا. كىكذا قمب اإلنساف. فالقمب الشاكر الذم تعكد عمى الشكر يميف في يد اهلل، كيستطيع 
اهلل أف يعطيو الكثير مف نعمتو، مثؿ ىذا األبرص الذم عاد شاكران، فيك قد حصؿ باإلضافة إلى شفائو 

ما الجاحد كالمتذمر فيذا يحزف اهلل، ال ألف اهلل كاف يحتاج لشكره بؿ أإيمانك خمصك الجسدم، عمى الخبلص= 
كلكف كيؼ يحصؿ الشاكر عمى  .فيخمص مثؿ ىذا األبرص الشاكر كاف يكد لك أعطاه المزيد مف نعمتوألنو 

الخبلص؟ ال بد أف نعمـ أف لنا نفس متمردة تريد أف تسمؾ عمى ىكاىا كليس بحسب كصايا اهلل. كلكى نحصؿ 
كالعكدة هلل بالشكر تجعؿ القمب يميف فى يد اهلل فيحتمؿ التجربة  الخبلص يسمح اهلل ببعض التجارب.  عمى

فيتنقى فيخمص. أما الذل ال يعكد شاكرا، يتقسى قمبو ، كلك جاءت التجربة ال يتقبميا كيتذمر عمى اهلل كبيذا 
  يبتعد عف طريؽ الخبلص.

ىك إبداء األسؼ كالحزف عمى الجحكد، ككما = فأين التسعةكسؤاؿ السيد  فالعبادة الحقة ىي أف نشكر اهلل دائمان.
قمنا فالسيد كاف يكد أف يعطييـ كميـ المزيد، كىـ قد حرمكا أنفسيـ )كؿ عطية ببل شكر ىي ببل زيادة( 

سحؽ(.  )مارا 
ؿ بالعطية كنترؾ فاهلل يعطينا كثيران مف الخيرات الزمنية )أمكاؿ/ صحة..( ككثيران ما ننشغ: خطيرة أخرى نقطة

بشكر كتسبيح اهلل  قمبالينشغؿ  ال يكفى أفالعاطي، كىذا يحرمنا مف الحصكؿ عمى البركات الركحية. كلكف 
بؿ عميو أف تككف العطية ىي لمجد إسمو كمثؿ ىذا يحصؿ عمى المزيد  ،عمى الخيرات الزمنية التي يعطييا لو

حسب الشريعة فيـ ال يخالطكا الناس، = قفوا من بعيدفو مف الخيرات الركحية، كالخبلص كالحياة األبدية. 
فالبرص نجاسة كمف يتبلمس معيـ يتنجس. فكانكا يعزلكنيـ، إشارة لضركرة عزؿ الخطية، فمف يتبلمس معيا 

 يتنجس )البرص رمز لمخطية(.
رىـ بالذىاب صراخيـ يدؿ عمى إيمانيـ بالمسيح. بؿ أف إيمانيـ إتضح أيضان في أف المعمـ أم= يا معمم إرحمنا

لمكينة كىـ مازالكا بيرصان كلقد طيركا في الطريؽ. فيـ آمنكا بقكتو كلـ يعترضكا عمى الذىاب لمكينة قبؿ أف 
يشفكا. ىذا دليؿ ثقتيـ في كممة السيد. كلكف عاب التسعة عدـ الشكر فحرمكا مف المزيد. ىـ انشغمكا بالعطايا 

 ركحية .المادية فمـ يتمتعكا بالحصكؿ عمى العطايا ال
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[ ىك يعطي لمكينة دليبلن ِ[ فالسيد ما جاء لينقض النامكس بؿ ليكممو ]ُكلقد طمب منيـ السيد الذىاب لمكينة1 ]
التصرؼ  [ في ىذاّبو ] االنامكس لعميـ يؤمنك ذم يعجز عنو ماديان عمى قدرتو عمى اإلبراء كالتطيير، األمر ال
كانكا يعممكف أف البرص شفاءه مف عند اهلل فقط، فككف أف  [ْيعطي السيد الدرس لؤلجياؿ أف تخضع لمكنيسة ]

 المسيح قد شفاىـ فيذا إعبلف عف الىكتو.
[ سامرم )محتقر(. كىذا تطبيؽ لممثؿ الذم قالو السيد "مف ِ[ أبرص + ]ُالذم عاد لممسيح ىك ] .ُُ

 . يسامحو باألكثر يحبو أكثر"
 1 كيؼ نحيا السمائيات؟والحظ الترتيب

 فر، يغفر لو اآلب السماكم كالعبلمة يقع عمى عنقو كيقبمو كىذه ىي السماكيات.1 كمف يغالغفران .ُ
 1 ما الذم يساعدني عمى الغفراف ىك اإلنسحاؽ. فالمتكبر ال يسامحاإلنسحاق .ِ

 الخطاة. أبدان. فالدنيا كميا تخطئ أما ىك فبل يخطئ. أما المنسحؽ فيك يشعر أنو أكؿ
نو غير مستحؽ لشئ أىك الشكر فمماذا؟ المنسحؽ يشعر  1 ما الذم يساعدني عمى التكاضع؟الشكر .ّ

دـ كيعترض عمى اهلل فالقميؿ الذل يحصؿ عميو ىك ال يستحقو فيظؿ يشكر ، كقطعا مف يشكر لف يتصا
، ألف القمب المتذمر ال يستطيع اهلل أف يتعامؿ معو. أما الشاكر فيك شاعر بأف اهلل كيتذمر فيخسر

ة اهلل كصارت لو حياة التسميـ، فما عاد يتذمر عمى اهلل، فكؿ ما صانع خيرات كىذا قد إكتشؼ محب
يحدث ىك طريقو لمسماء. كمثؿ ىذا اإلنساف تنفتح عينيو فيرل نقاكة اهلل كنجاسة قمبو. كحينما أدرؾ مدل 

كبالتالي  ،أكليـ أنا. كىذا فيو إنسحاؽنجاستي سأسامح كؿ إنساف.. فأنا األسكأ. سأقكؿ الخطاة الذيف 
 اهلل لي، كحينئذ أشعر باألحضاف اإلليية كىذه ىي السماكيات. كبالتالي قبكؿ ،غفراف

 
 )متى يأتي ممكوت اهلل(  (ٖٚ-ٚٔ:ٕٓاآليات )لو

 
يِسيُّوَن:ٕٓ" -:(ٖٚ-ٚٔ:ٕٓاآليات )لو اَل َيْأِتي َمَمُكوُت »َأَجاَبُيْم َوَقاَل:« َمَتى َيْأِتي َمَمُكوُت اهلِل؟»َوَلمَّا َسأََلُو اْلَفرّْ

َستَْأِتي »َوَقاَل ِلمتَّبَلِميِذ:ٕٕ«.َواَل َيُقوُلوَن: ُىَوَذا ىُيَنا، َأْو: ُىَوَذا ُىَناَك! أَلْن َىا َمَمُكوُت اهلِل َداِخَمُكمْ ٕٔهلِل ِبُمرَاَقَبٍة، ا
َوَيُقوُلوَن َلُكْم:ُىَوَذا ىُيَنا! َأْو: ُىَوَذا َٖٕن. َأيَّاٌم ِفيَيا َتْشَتُيوَن َأْن َتَرْوا َيْوًما َواِحًدا ِمْن َأيَّاِم اْبِن اإِلْنَساِن َواَل َتَروْ 

أَلنَُّو َكَما َأنَّ اْلَبْرَق الَِّذي َيْبُرُق ِمْن َناِحَيٍة َتْحَت السََّماِء ُيِضيُء ِإَلى َناِحَيٍة َتْحَت ُٕٗىَناَك! اَل َتْذَىُبوا َواَل َتْتَبُعوا، 
َولِكْن َيْنَبِغي َأوَّاًل َأْن َيتَأَلََّم َكِثيرًا َوُيْرَفَض ِمْن ىَذا اْلِجيِل. ْٕ٘نَساِن ِفي َيْوِمِو. السََّماِء، َكذِلَك َيُكوُن َأْيًضا اْبُن اإلِ 

ُجوَن َٕٚوَكَما َكاَن ِفي َأيَّاِم ُنوٍح َكذِلَك َيُكوُن َأْيًضا ِفي َأيَّاِم اْبِن اإِلْنَساِن: ٕٙ َكاُنوا َيْأُكُموَن َوَيْشَرُبوَن، َوُيَزوّْ
ُجوَن، ِإَلى اْلَيْوِم الَِّذي ِفيِو َدَخَل ُنوٌح اْلُفْمَك، َوَجاَء الطُّوَفاُن َوَأْىَمَك اْلَجِميَع. َويَ  َكذِلَك َأْيًضا َكَما َكاَن ِفي َأيَّاِم َٕٛتَزوَّ

لِكنَّ اْلَيْوَم الَِّذي ِفيِو َخَرَج ُلوٌط ِمْن وَ ُٜٕلوٍط: َكاُنوا َيْأُكُموَن َوَيْشَرُبوَن، َوَيْشَتُروَن َوَيِبيُعوَن، َوَيْغِرُسوَن َوَيْبُنوَن. 
ىَكَذا َيُكوُن ِفي اْلَيْوِم الَِّذي ِفيِو ُيْظَيُر اْبُن اإِلْنَساِن. َٖٓسُدوَم، َأْمَطَر َنارًا َوِكْبِريتًا ِمَن السََّماِء َفَأْىَمَك اْلَجِميَع. 

َعُتُو ِفي اْلَبْيِت َفبَل َيْنِزْل ِلَيْأُخَذَىا، َوالَِّذي ِفي اْلَحْقِل َكذِلَك اَل َيْرجْع ِإَلى ِفي ذِلَك اْلَيْوِم َمْن َكاَن َعَمى السَّْطِح َوَأْمتِ ٖٔ
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ِفي  َأُقوُل َلُكْم: ِإنَّوُ َٖٗمْن َطَمَب َأْن ُيَخمَّْص َنْفَسُو ُيْيِمُكَيا، َوَمْن َأْىَمَكَيا ُيْحِييَيا. ُٖٖاْذُكُروا اْمرََأَة ُلوٍط! ٕٖاْلَورَاِء. 
َتُكوُن اْثَنتَاِن َتْطَحَناِن َمًعا، َفُتْؤَخُذ ْٖ٘مَك المَّْيَمِة َيُكوُن اْثَناِن َعَمى ِفرَاٍش َواِحٍد، َفُيْؤَخُذ اْلَواِحُد َوُيْتَرُك اآلَخُر. تِ 

َأْيَن »َفَأَجابوا َوَقاُلوا َلُو:ٖٚ«. َخرُ َيُكوُن اْثَناِن ِفي اْلَحْقِل، َفُيْؤَخُذ اْلَواِحُد َوُيْتَرُك اآلٖٙاْلَواِحَدُة َوُتْتَرُك اأُلْخَرى. 
؟  " «.َحْيُث َتُكوُن اْلُجثَُّة ُىَناَك َتْجَتِمُع النُُّسورُ »َفَقاَل َلُيْم: « َياَربُّ

يِسيُّوَن:ٕٓ" -(:ٕٔ-ٚٔ:ٕٓاآليات )لو ي َمَمُكوُت اَل َيْأتِ »َأَجاَبُيْم َوَقاَل:« َمَتى َيْأِتي َمَمُكوُت اهلِل؟»َوَلمَّا َسأََلُو اْلَفرّْ
 "«.َواَل َيُقوُلوَن: ُىَوَذا ىُيَنا، َأْو: ُىَوَذا ُىَناَك! أَلْن َىا َمَمُكوُت اهلِل َداِخَمُكمْ ٕٔاهلِل ِبُمرَاَقَبٍة، 

 
  عبلمات المجيء الثاني

 (ُْ-ّٕ+ِٖ+ِٕ+ِّ+ُٖ+1ُِْٕراجع كتاب اآلالـ كالقيامة )مت
ساعدنا عمى أف نحيا في السماكيات. كتاريخيان قيمت ىذه كىذه يذكرىا لكقا ألف التفكير في المجئ الثاني ي

اآليات في يكـ الثبلثاء صباحان بعد دخكؿ السيد المسيح ألكرشميـ يكـ أحد الشعانيف لكف اإلنجيمييف غير 
 .مقيديف بالتأريخ لكنيـ يعرضكف فكر

ككت أرضي كليس سماكم. الفريسيكف ظنكا أف الممككت ىك مم= ولما سألو الفريسيون: متى يأتي ممكوت اهلل
كربما كاف سؤاليـ بسخرية بمعنى "أيف ىذا الممككت الذم تحدثنا عنو، فيـ كانكا ينتظركف حكـ العالـ بفارغ 
الصبر كلكنيـ ىا ىـ يراقبكف المكقؼ كلـ يجدكا المسيح يعبئ جيكشان كال تكجد مظاىر أبية كمكاكب ممككية، ىـ 

ىك ال يأتي مقترنان بعبلمات خارجية، بؿ في =  يأتي ممكوت اهلل بمراقبةالال يركف أم عبلمات خارجية لعيكنيـ. 
ىدكء كبغير جمبة، كال ييرل سكل نتائجو، كال يراه سكل مف كاف مستعدان لمجيئو كسمعاف الشيخ. عبلمتو غير 

رشميـ فيك أم ىنا في السامرة أك ىناؾ في أك = ىوذا ىنا أو ىوذا ىناكظاىرة لمعياف فبل يستطيع أحد أف يقكؿ 
حدثنا مف قبؿ عف السمائيات كلعازر تأخذه  = ىا ممكوت اهلل داخمكمممككت ركحي يقكـ في قمكب الناس= 

المبلئكة لمسماء. كمعنى ممككت اهلل الذم في داخمنا أنو ال يجب أف ننتظر حتى نمكت لنحيا الممككت بؿ يمكننا 
يممؾ فيو اهلل عمى القمب، كيسيطر عمى الفكر كالميكؿ مف اآلف أف نحيا السماكيات داخؿ قمكبنا. ىذا الممككت 

كالمقاصد كالعكاطؼ فنحيا كأننا في السماء. كىذا الممككت ال يأتي بمراقبة بؿ يككف ظيكره فجأة. كمف عبلماتو 
داخؿ القمب الفرح كحب اهلل بشدة كنسياف الدنيا كما فييا. إذان ىك يظير في الداخؿ كليس في الخارج. كلكف قكؿ 

ال يعني أنيـ كصمكا ليذه الدرجات كلكنو يعني ال تفتشكا عف الممككت في الخارج، في داخمكم لسيد لمفريسييف ا
[ ُكلكف إبحثكا عف ىذه العبلمات في الداخؿ، كىذا ال يأتي إاٌل لك قبمتـ ىذا الممككت. كلكنو ال يأتي إاٌل ]

معمكدية حتى تكلدكا مف فكؽ. إذان معنى كبلـ السيد ليـ [ الّ[ التكبة عف أعمالكـ الشريرة ]ِباإليماف بي أكالن ]
"إف ممككت اهلل في متناكؿ أيديكـ لكنكـ لغباكتكـ كعنادكـ ال تركنو" كسؤاؿ الفريسييف ىنا لؤلسؼ، مازاؿ ىك 
السؤاؿ الذم يشغؿ باؿ كثير مف الطكائؼ كالكثير مف الناس كىك.. متى يأتي المسيح.. كالمسيح يقكؿ ال تنشغمكا 

يذا بؿ إنشغمكا بأف تبحثكا ىؿ ممككت اهلل بدأ في داخمكـ. فمف يجد الممككت داخمو كعبلمتو حب هلل كفرح ب
 بطاعة الكصية، فمف المؤكد لو نصيب في الحياة األبدية.
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ًدا ِمْن َأيَّاِم اْبِن اإِلْنَساِن َواَل َستَْأِتي َأيَّاٌم ِفيَيا َتْشَتُيوَن َأْن َتَرْوا َيْوًما َواحِ »َوَقاَل ِلمتَّبَلِميِذ:ٕٕ" -(:ٚٔ:ٕٕآية )لو
  " َتَرْوَن.

ىذه نبكة عف الضيقات التي ستكاجو التبلميذ، كالتي ستككف الضيقات التي يركنيا اآلف مف الفريسييف بجانبيا 
ىي كبل شئ. السيد ىنا ال يريد أف يرعبيـ بؿ يييئيـ إلحتماؿ نفقات اإليماف، كيظير ليـ أنو عالـ بكؿ شئ 

(. كىذا مكجو لنا كلكؿ جيؿ أاٌل نضطرب إذ نعمـ أف 1ُِْٗزداد إيمانيـ بو إذا حدثت ىذه اآلالـ فعبلن )يكفي
 تشتيكف كجكدم معكـ ألعزيكـ كأشددكـ.= تشتيون أن تروا يوماً ىناؾ ضيقات ستسبؽ مجيئو. 

 
أَلنَُّو َكَما َأنَّ َٕٗناَك! اَل َتْذَىُبوا َواَل َتْتَبُعوا، َوَيُقوُلوَن َلُكْم:ُىَوَذا ىُيَنا! َأْو: ُىَوَذا ىُ ٖٕ" -(:ٕٗ-ٚٔ:ٖٕاآليات )لو

ا اْبُن اإِلْنَساِن ِفي اْلَبْرَق الَِّذي َيْبُرُق ِمْن َناِحَيٍة َتْحَت السََّماِء ُيِضيُء ِإَلى َناِحَيٍة َتْحَت السََّماِء، َكذِلَك َيُكوُن َأْيضً 
 " َيْوِمِو.

ثيرة، كالتضميؿ أكثر خطكرة مف اإلضطيادات، كلكف السيد يحذر مف عبلمة أخرل ظيكر مضميف كخداعات ك
(. ُٓ-1ُُّْأف نستجيب ألم بدعة يصاحبيا معجزات شفاء أك غيره، فضد المسيح سيصنع آيات عجيبة )رؤ

كلكف مجيء المسيح سيككف بغتة ككالبرؽ، كليس عف إنتظار كيراه كؿ العالـ، كليس كمجيئو األكؿ ال ييرل سكل 
كاحد، كسيككف في عظمة كنكر كنكر البرؽ، كليس في مظير متكاضع كسيعرفو الجميع، كلف يككف  في مكاف

ىناؾ حاجة لمف يبشر بو. كلكف الحظ أنو يقكؿ كبرؽ بينما أف يكحنا الرائي شاىده مثؿ الشمس التي تضئ في 
ا برؽ؟ ألف مجده (. فمماذا يقكؿ ىن1ِِٓ+ رؤ1ُُٔقكتيا، كسيككف ىك نكر كشمس أكرشميـ السمائية )رؤ

سيظير لمقديسيف بصكرة دائمة، كلكنو يظير فجأة كبطريقة مرعبة لؤلشرار، ال يركف بعدىا مجده بؿ ظممة 
 (.1َِّٓ)مت

 
 " َولِكْن َيْنَبِغي َأوَّاًل َأْن َيتَأَلََّم َكِثيرًا َوُيْرَفَض ِمْن ىَذا اْلِجيِل.ٕ٘" -(:ٚٔ:ٕ٘آية )لو

يككف في أيامكـ دعنا نتكمـ عما سكؼ تركنو بعد أياـ قميمة أم آالـ كصمب إبف  قبؿ أف نتكمـ عف المجد كىذا لف
اإلنساف، فصميب إبف اإلنساف ىك الطريؽ لمجده. كىكذا عميكـ أنتـ أف تقبمكا الصميب حتى يككف لكـ مجدان 

 معي.
 

َكاُنوا َيْأُكُموَن ٕٚا ِفي َأيَّاِم اْبِن اإِلْنَساِن: َوَكَما َكاَن ِفي َأيَّاِم ُنوٍح َكذِلَك َيُكوُن َأْيضً ٕٙ" -(:ٖٓ-ٚٔ:ٕٙاآليات )لو
ُجوَن، ِإَلى اْلَيْوِم الَِّذي ِفيِو َدَخَل ُنوٌح اْلُفْمَك، َوَجاَء الطُّوَفاُن َوأَ  ُجوَن َوَيَتَزوَّ َكذِلَك ْٕٛىَمَك اْلَجِميَع. َوَيْشَرُبوَن، َوُيَزوّْ

َولِكنَّ اْلَيْوَم ٜٕوا َيْأُكُموَن َوَيْشَرُبوَن، َوَيْشَتُروَن َوَيِبيُعوَن، َوَيْغِرُسوَن َوَيْبُنوَن. َأْيًضا َكَما َكاَن ِفي َأيَّاِم ُلوٍط: َكانُ 
يِو ىَكَذا َيُكوُن ِفي اْلَيْوِم الَِّذي فِ ٖٓالَِّذي ِفيِو َخَرَج ُلوٌط ِمْن َسُدوَم، َأْمَطَر َنارًا َوِكْبِريتًا ِمَن السََّماِء َفَأْىَمَك اْلَجِميَع. 

 " ُيْظَيُر اْبُن اإِلْنَساِن.
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ىذه تشير ألف يكـ الدينكنة يأتي فجأة، فبل ينبغي أف نيمؿ العبلمات كما أىمؿ قكـ نكح عبلمة بناء الفمؾ، الذم 
كاف نكح يبنيو. كال نتعمؽ بشركر كممذات العالـ، كما تعمقت امرأة لكط فيمكت. كلنبلحظ أف األكؿ كالشرب 

اإلنغماس في ممذات العالـ ىك الذم يؤدم لميبلؾ. إنشغاؿ الشخص حتى بعممو عف  كالزكاج ليس خطية، لكف
 خبلصو ىك الذم يؤدم لميبلؾ.

 
ِفي ذِلَك اْلَيْوِم َمْن َكاَن َعَمى السَّْطِح َوَأْمِتَعُتُو ِفي اْلَبْيِت َفبَل َيْنِزْل ِلَيْأُخَذَىا، َوالَِّذي ٖٔ" -(:ٕٖ-ٚٔ:ٖٔاآليات )لو
  " ُاْذُكُروا اْمرََأَة ُلوٍط!َٕٖكذِلَك اَل َيْرجْع ِإَلى اْلَورَاِء. ِفي اْلَحْقِل 
 المعنى1 
ال ينزؿ باحثان عف ممذات الدنيا، بؿ يبقى مرتفعان منتظران العريس في  السطحمف إرتفع كسما ركحيان=  .ُ

 مجيئو الثاني.
 باحثان عف الزمنيات.مف إنطمؽ إلى حقؿ الخدمة ليعمؿ لحساب مممكة اهلل ال يرتد تاركان خدمتو  .ِ
مف يخرج مف سدكـ ال ينظر إلى الكراء كامرأة لكط، التي رجع قمبيا لمكراء فصارت عمكد ممح. أم ال  .ّ

تستخفكا بإنذاراتي ىذه. أم في أياـ النياية عمينا أف ال ننشغؿ بمقتنيات ىذا العالـ فالكؿ مصيره الفناء، 
 بؿ نكجو أنظارنا لمسماء مف حيث يأتي المسيح.

 
 " َمْن َطَمَب َأْن ُيَخمَّْص َنْفَسُو ُيْيِمُكَيا، َوَمْن َأْىَمَكَيا ُيْحِييَيا.ٖٖ " -(:ٚٔ:ٖٖية )لوآ

فمف ينكر المسيح  سيزداد الضيؽ في األياـ األخيرة كستأتي عصكر إستشياد،= من طمب أن يخمص نفسو
كىذه اآلية تفيـ أيضان  يحيييامانو يترؾ إي يقبؿ المكت رافضان أف  مأ=سييمكيا ومن أىمكيافيك  ليخمص نفسو

بأف = ومن أىمكيافيك ييمكيا.  يخمص نفسوبأف مف يحيا منغمسان في ممذات العالـ كرفاىيتو كيظف بذلؾ أنو 
+ يحيييا( فمثؿ ىذا 1ِْٓ+ غؿ 1َِِ( كصمب أىكاءه مع شيكاتو )غؿ1ُُِيقدـ جسده ذبيحة حية )رك

 (.1ّٓ)كك
 

وُل َلُكْم: ِإنَُّو ِفي ِتْمَك المَّْيَمِة َيُكوُن اْثَناِن َعَمى ِفرَاٍش َواِحٍد، َفُيْؤَخُذ اْلَواِحُد َوُيْتَرُك َأقُ ٖٗ" -(:ٖٙ-ٚٔ:ٖٗاآليات )لو
اْلَواِحُد َيُكوُن اْثَناِن ِفي اْلَحْقِل، َفُيْؤَخُذ َٖٙتُكوُن اْثَنتَاِن َتْطَحَناِن َمًعا، َفُتْؤَخُذ اْلَواِحَدُة َوتُْتَرُك اأُلْخَرى. ٖ٘اآلَخُر. 

  "«.َوُيْتَرُك اآلَخرُ 
 يؤخذ.. في تمك الميمة

نتشار مممكة ضد المسيح ليمةيسمى السيد يكـ مجيئو أنو  ، فيي مظممة عبلمة إنتشار الخطية كالفساد، كا 
نجذاب كثيريف كراءه في ضبلؿ كتسمى  (. ُِ+ِٗ+1ُِِْلكثرة الضيؽ الذم سيعاني منو أكالد اهلل )مت ليمةكا 

ألخيرة نسمع عف كثرة اإلثـ. كيأتي ىذا اليكـ فجأة كيؤخذ البعض لممجد كييترؾ اآلخريف في الميؿ كفي اآلية ا
 كالظبلـ الذم إختاركه ألنفسيـ.
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يؤخذ أحدىما لممجد كيترؾ اآلخر في الظممة الخارجية= = عمى فراش واحدىك يكـ ينفصؿ الزكج عف زكجتو= 
تطؼ البعض ليتمتعكا بنكره لؤلبد كال يككف ليـ ليؿ ثانية . ألـ يظير المسيح مثؿ البرؽ. فيناؾ يخالميل
 ( كىناؾ مف يبقي في الظممة لؤلبد.1ِِٓ)رؤ

كىك يكـ ينضـ فيو القديس المختطؼ مع القديسيف السماكييف، حيث يفرحكف كيسبحكف لؤلبد. فيك يـك إنفصاؿ= 
 زر إلى حضف إبراىيـ.يؤخذ الكاحد كيترؾ اآلخر. كىك يـك إتصاؿ، كما حممت المبلئكة نفس لعا

 .الحقؿ   أك   عمى حجر رحي   أك   ،عمى فراش كاحد
 
 عشرة الخدمة        عشرة العمؿ          ًعٍشرة العيمر    

 فعشرة القديسيف في زكاج أك عمؿ أك خدمة ليست كافية لكي نختطؼ معيـ إلى المجد.
( يعتمد 1ُْٕتسُعمى حدة. كاإلختطاؼ لممجد ) إف لـ يبدأ الممككت في داخمنا اآلف. فالدينكنة شخصية، كؿه 

عمى عبلقة كؿ مؤمف باهلل عمى حدة. فيي عبلقة سرية ال عبلقة ليا بحياتنا اليكمية. كالذيف يذىبكف لممجد أك 
الدينكنة، ال عبلقة لدينكنتيـ كأيف يذىبكف بحياتيـ عمى األرض. فالفراش يشير لمذيف في رفاىية )فبعضيـ يذىب 

يـ ييمؾ( كالذيف عمى حجر رحى يشيركف لمف ىـ في عبكدية أك فقر أك يعممكف أعماؿ شاقة، لممجد كبعض
فبعضيـ يذىب لممجد كبعضيـ ييمؾ. كالذيف في الحقؿ أم يخدمكف اهلل، فخدمتيـ هلل ليست شرطان ليذىبكا لممجد 

 فاهلل كحده ىك الذم يعمـ حقيقة القمب.
 

؟»وا َلُو:َفَأَجابوا َوَقالُ ٖٚ" -(:ٚٔ:ٖٚآية )لو  "«.َحْيُث َتُكوُن اْلُجثَُّة ُىَناَك َتْجَتِمُع النُُّسورُ »َفَقاَل َلُيْم: « َأْيَن َياَربُّ
ىناؾ نسكر تجتمع حكؿ كؿ خاطئ ، فى كؿ مكاف. فحيثما كجدت  أيف يا رب تحدث إدانة الخطاة.= أين يا رب

 الخطية ستكجد دينكنة .
يكد بسبب خطاياىـ أمكاتان )فالخطية= مكت(.. "إبني ىذا كاف ميتان حيف يصبح الي= إجتماع النسور حول الجثة

فعاش" كيككنكف ببل أمؿ في تكبة أك إصبلح= يككنكف كجثة. حينئذ ييجـ عمييـ الركماف )كرمز الركماف النسر 
 ـ بيد تيطس كجنكده.َٕعمى أعبلميـ(، فالركماف ىنا ىـ منفذك الدينكنة، كىذا حدث سنة 

في النياية حيف يأتي ضد المسيح كيجتمع حكلو األشرار، كيككنكف كجثة بسبب خطاياىـ  كىك سيتكرر ثانية
( ُٗسيأتي عمييـ منفذك الدينكنة كقتيا كييجمكف عمييـ كالنسكر. كىذه الطيكر )النسكر( ىي المذككرة في )رؤ

 التي سيككف األشرار عشاءىا.
بة إاٌل إذا كصمت الحالة لمكت كامؿ ببل أمؿ في تكبة= 1 اهلل ال يسمح بيذا الخراب كىذه الضربات الرىيالخبلصة

 .جثة
كمعنى ىذه اآلية أف السيد المسيح يعطي عبلمة النياية بأنو تجتمع جيكش حكؿ أكرشميـ الخاطئة. كىذه اآلية 

 تنطبؽ مرتيف.
 ـ حيف إجتمعت الجيكش الركمانية حكؿ أكرشميـ كدمرتيا.َٕسنة  .ُ



 (اإلصذاح السابع عشر) (لوقاإنجيل تفسير )(  3فسير األناجيل )ت

 

 
116 

.حكؿ أكرشميـ المكجكد بيا ضد المسيحفي نياية األزمة حيف تجتمع جيكش 
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 عودة لمجدول (ثامن عشر)إنجيل لوقا()اإلصحاح ال

 

 اإلصحاح الثامن عشر
 

 )مثل األرممة وقاضي الظمم(   (ٛ-ٛٔ:ٔاآليات )لو
، َوَقاَل َلُيْم َأْيًضا َمَثبًل ِفي َأنَُّو َيْنَبِغي ٔ" -(:ٛ-ٛٔ:ٔاآليات )لو َكاَن ِفي »ِقاِئبًل:َٕأْن ُيَصمَّى ُكلَّ ِحيٍن َواَل ُيَملَّ

َوَكاَن ِفي ِتْمَك اْلَمِديَنِة َأْرَمَمٌة. َوَكاَنْت تَْأِتي ِإَلْيِو َقاِئَمًة: َأْنِصْفِني ِمْن َٖمِديَنٍة َقاٍض اَل َيَخاُف اهلَل َواَل َيَياُب ِإْنَساًنا. 
ْن ُكْنُت اَل َأَخاُف اهلَل َواَل َأَىاُب ِإْنَساًنا، َوَكاَن اَل َيَشاُء ِإلَ َٗخْصِمي!.  ى َزَماٍن. َولِكْن َبْعَد ذِلَك َقاَل ِفي َنْفِسِو: َواِ 

:ٙ«. َفِإنّْي أَلْجِل َأنَّ ىِذِه اأَلْرَمَمَة ُتْزِعُجِني، ُأْنِصُفَيا، ِلَئبلَّ تَْأِتَي َداِئًما َفَتْقَمَعِني!٘ َيُقوُل  اْسَمُعوا َما»َوَقاَل الرَّبُّ
اِرِخيَن ِإَلْيِو َنَيارًا َوَلْيبًل، َوُىَو ُمَتَميٌّْل َعَمْيِيْم؟ َٚقاِضي الظُّْمِم.  َأُقوُل َلُكْم: ِإنَُّو َٛأَفبَل ُيْنِصُف اهلُل ُمْختَاِريِو، الصَّ

 "«.َعَمى اأَلْرِض؟ُيْنِصُفُيْم َسِريًعا! َولِكْن َمَتى َجاَء اْبُن اإِلْنَساِن، أََلَعمَُّو َيِجُد اإِليَماَن 
بعد أف أعطى السيد عبلمات مجيئو الثاني، كأف ىناؾ ضيؽ شديد سيصاحب ىذه األياـ. نجده ىنا يشرح 
الطريؽ الذم ينبغي أف نسمكو حتى نحيا السمائيات عمى األرض. كىذا الطريؽ ىك الصبلة ببل ممؿ ليككف لنا 

ىذا ىك السير المطمكب. ما معنى الصبلة كؿ حيف؟ كما = ينبغي أن ُيصمَّى في كل حين وال ُيَملَّ صمة باهلل = 
صمكات أجبية، كعند الشركع في عمؿ يجب أف نصمي، ٕ؟ الحظ فيناؾ  (1ُٕٓتسُمعنى صمكا ببل إنقطاع )

في أكقات الفرح أك في أكقات الحزف يجب أف نصمي، في الضيؽ أك التجارب، في الشككؾ أك اإلضطيادات 
يردد صبلة يسكع بقمبو بعد أف بدأ بمسانو، كىناؾ مف يردد مزاميره متأمبلن فييا. ىذه  يجب أف نمجأ هلل. ىناؾ مف

دى إنسانان في حالة صبلة ال  الصمة كىذا اإلتصاؿ باهلل يحمينا مف كؿ محاكالت إبميس ضدنا. إبميس إف كىجى
رح، حتى ال ننجرؼ كراء يستطيع معو شئ. كالصبلة ىي التي تعطينا تعزية كقت الضيؽ، كتعطينا ثباتان كقت الف

 أىكائنا كننسى اهلل.
أم في حالة ضعؼ فقد فقدت سندىا كأضحت عرضة لمجكر كالمعنى أف نصمي كنحف شاعريف بضعؼ = أرممة

ف كاف القاضي الظالـ قد إستجاب ليا فكـ باألكلى اهلل القاضي العادؿ  حالنا كأنو ال قكة لنا كال سند سكل اهلل. كا 
 تعمـ مف ىذه األرممة إصرارىا في الطمب كلجاجتيا.أبي األنكار، كلكف لن
(. كاهلل سينصفنا كيجعمنا ندكسو لك 1ِّٕخصميا ىك إبميس كشيكات جسدنا كالعالـ )رك= إنصفني من خصمي

(. 1ِٕٗككُ) "أقمع جسدم كأستعبده"ىي نفس كممة = فتقمعنيكنا في حالة صمة مع اهلل مستمرة بالصبلة. 
ليد تحت العيف. كالصكرة إستعارية تشبييية بطبيعة الحاؿ، ككأنما القاضي يقكؿ لئبلَّ كالقمع ىك الضرب بقبضة ا

 تأتي عمىًّ بتكسبلتيا مرة بعد مرة، كىذا بالنسبة لو كأنو قمع.
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. كلكف ىذا بالمفيـك البشرم الزمني. فاإلنساف إذ متميل عكس سريعاً = وىو متميل عمييم.. ينصفيم سريعاً 
ستجابتو، إالده بأك ف يستجيب فكرا ليفرح أيريد حميا اآلف كليس بعد ساعة. كاهلل يتمنى  يريد حؿ مشكمتو اآلف،

نو الكقت المناسب. لذلؾ يتصكر ألذلؾ فاهلل يستجيب في الكقت الذل يراه  ،لكف ىناؾ كقت مناسب لكؿ شئ
 زمني، كىك أصدر أحكامو اإلنساف أف اهلل متميؿ إذ يطيؿ أناتو، كلكف اهلل إستجاب الصبلة منذ بدايتيا. اهلل ال

أزليان كحكمو ثابت. فمنصمي كاإلستجابة ستأتي كلكنيا ستأتي في الكقت المناسب، كحتى تأتي اإلستجابة يمؤلنا 
ف لـ تحؿ المشكمة زمنيان. اهلل يستجيب في الكقت الذم يراه مناسبان ) + 1ّٗبطِاهلل عزاء كسبلمان كراحة حتى كا 

نقى فييا كالذىب في البكتقة كحكلو النيراف، كىك يستجيب حيف نتنقي كليس قبؿ (. كقد يتركنا فترة نت1ُّٓبطِ
ذلؾ. كالمسيح ىنا يكشؼ عف أىمية اإللحاح في الصبلة، ليس ألف اهلل قاضي ظالـ ال يسمع مف أكؿ مرة، 

ي [ اهلل يستجيب فّ[ لكي نتنقى مف حب الخطية الذم كاف مغركسان فينا ]ِ[ حتى نتعزل فنصبر ]ُكلكف ]
[ مسرة اهلل أف يسمع إلحاح شعبو كىذا يعمف ْالكقت المناسب، كنحف محتاجيف لمصبلة لنشعر بكجكد اهلل جانبنا ]

عف إيمانيـ. فيـ يصمكف بثقة كدليؿ ذلؾ إلحاحيـ كىذا دليؿ عمى إيمانيـ. كلكف اإليماف معرض ألف ينطفئ. 
جربة عمينا أف نصمي ببل ممؿ "إسيركا كصمكا لئبل ككثرة الصبلة تقكم اإليماف. فمكي ال يضعؼ اإليماف كقت الت

[ في الكقت المناسب ٓ( ]ِّ-1ُِِّ( كالتجربة ىنا ىي ترؾ اإليماف + )لك1ِِْٔتدخمكا في تجربة" )لك
(. كلكف ضعؼ المحبة هلل تجعمنا 1َِّيعطينا اهلل أكثر مما طمبنا كأكثر مٌما نظف أك نفتكر أك نطمب )أؼ

[ اهلل يطيؿ أناتو عمينا، ألنو كمما نطيؿ صمكاتنا، فنحف نقؼ أماـ اهلل كقتان أطكؿ ٔنا. ]نتشكؾ في إستجابة اهلل ل
حتياجنا هلل، كأف اهلل إلو قدير يعطيني ما ىك خير  فيو يتـ إصبلح الداخؿ كالشفاء الداخمي كنشعر بضعفنا كا 

لى التسبيح كمف الصبلة حتى في كسط التجربة. كتتحكؿ الصبلة مف الشككل إ ان لنفسي فيمتمئ القمب سبلم
 بإحساس باأللـ إلى صبلة فييا دالة.

الحظ أف السيد قاؿ ىذا بعد أف أعمف عف عبلمات مجيئو، كأف الخطايا ستزداد عمى األرض "لكثرة اإلثـ  .ُِ
 . (1ُِِْتبرد محبة الكثيريف" )مت

أف نصمي دائمان ببل ممؿ لذلؾ يكصي السيد بمتى جاء إبن اإلنسان ألعمو يجد اإليمان عمى األرض كىنا يقكؿ 
فاألعداء كثيريف فيناؾ أعداء خارجييف كشياطيف، كأضداد لممسيح كثيريف، كىناؾ في داخمنا شيكاتنا كخطايانا. 
كالسيد يعمف أف مف يسقط ىـ كثيريف كىؤالء ستبرد محبتيـ، حتى يكاد اإليماف أف يختفي.. إذان فمنصمي كلنذكر 

[ يستجيب بعد ِ[ يستجيب فكران ]ُالده كلكف ىناؾ ثبلث طرؽ لئلستجابة1 ]أف اهلل يستجيب دائمان لصمكات أك 
[ ال يستجيب لطمبتنا فيي ليست في صالحنا )كما رفض طمبة بكلس حينما طمب ّكقت كفي الكقت المناسب ]

 الشفاء(. 
لمممذات العالمية [ نمجأ ِ[ نصمي فتنفتح األعيف كنعرؼ اهلل فيزداد اإليماف. ]ُحينما تكاجينا مشكمة إمٌا أف ]

ىي المغة الحالية( كألف إجتماعات الصبلة إختفت كلجأ اإلنساف لمممذات  المشكمة )كىذه حتى ننسى الحسية
 الحسية ينسي بيا مشاكمو قاؿ السيد المسيح أنو لف يجد اإليماف عمى األرض.
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( كقاضى الظمـ ىنا قرابة، فكبلىما يتكمـ عف اإللحاح فى الصبلة 1ٓ  ُُما بيف مثمى صديؽ نصؼ الميؿ )لك
كالطمب. كلكف ىناؾ فارؽ ميـ بينيما. فمثؿ صديؽ نصؼ الميؿ يحدثنا عف إنساف ييم ح فى طمبو ألف لو إحتياج. 

ستعداد الكنيسة كميا كسط ضيقات ىذا العالـ بالصبلة، حتى أما مثؿ قاضى الظمـ ف يشير إلستعدادنا الدائـ كا 
المجئ الثانى لممسيح. مثؿ قاضى الظمـ يحدثنا عف الصبلة كالمجاجة كعدـ إستجابة اهلل الفكرية كاإلستجابة فى 

ى سؤاؿ الفريسييف "متى يأتى النياية. كالحظ المناسبة التى قيؿ فييا المثؿ، فالمثؿ جاء بعد أف أجاب الرب عم
(. كختـ الرب المثؿ 1ُ  ُٖ( ثـ تعميمو لتبلميذه بأف يصمكا كؿ حيف ببل ممؿ )لك1َِ  ُٕممككت اهلل" )لك

1  ُٖ" )لكمتى جاء إبن اإلنسان، ألعمو يجد اإليمان عمى األرضبكبلمو عف نياية الزماف كمجيئو الثانى كقاؿ "
ٖ.) 

ضطياده ليا بسبب لجاجتيا فى الصبلة، ككأف اهلل يستجيب اهلل ال يستجيب لمكنيسة كسط ض يقات العالـ كا 
لؤلرممة فقط بسبب لجاجتيا. أك كأف اهلل ال يسمع لنا إف لـ نمح فى الطمب كىذا خطأ. كالصحيح أف اهلل يستجيب 

ؿ قاضى الظمـ لممرأة بسبب أف قضيتيا عادلة )المرأة ىنا تمثؿ الكنيسة كنفيـ ىذا بما قالو الرب كأنيى بو مث
(. لجاجة الكنيسة ليست السبب فى اإلستجابة، كلكف ضمتى جاء إبن اإلنسان، ألعمو يجد اإليمان عمى األر 

ثقتيا فى عدالة طمبيا يجعميا تستمر فى الصبلة، حتى بالرغـ مف أف كؿ الظركؼ المحيطة تدعك لميأس، بؿ أف 
ضى الظمـ إستجاب فكـ بالحرل اهلل الذل يحفظنا فى قمبو اهلل يتأخر فى اإلستجابة. كيجب أف نثؽ أنو إف كاف قا

نحف خاصتو، كىك القاضى العادؿ الذل مف المؤكد أنو يستجيب حتى لك تأخرت اإلستجابة. كالقاضى العادؿ لف 
يغير قراره مخمكؽ أيا كاف. إذان الصبلة كاإلستمرار فييا ببل فتكر ىى لنا كليست لتغيير قرار اهلل. الصبلة ىى 

مَّى كؿ حيف، كىنا نرل1ُ  ُٖاد لنا لممككت اهلل.  لذلؾ بدأ الرب كبلمو مع تبلميذه فى )إعد  ( أنو ينبغى أف ييصى
الفرؽ بيف مثمى قاضى الظمـ حيث يطمب الرب منا أف نصمى كؿ حيف، كصديؽ نصؼ الميؿ الذل يطمب الرب 
فيو أف نصمى بمجاجة عندما يككف لنا حاجة. اهلل يريد مف الكنيسة أف ال تكؼ عف الصبلة حتى لك تأخر فى 

جيئو ليكمؿ عدد الكنيسة. الرب إستجابتو، كميما تأخر مجيئو الثانى ليأخذنا إلى المجد. كالرب يتأخر فى م
يريدنا أف نتشبو بيذه المرأة التى كانت تأتى بإستمرار كربما كؿ يكـ مرات كمرات. إذان الصبلة ليست ليستجيب 
ذا حدث كلـ تستمع الكنيسة ليذه النصيحة مف رب المجد كتستمر فى  اهلل بؿ لنككف نحف كامميف كمستعديف. كا 

" فالمقاكميف كأعداء ألعمو يجد اإليمان عمى األرضالمجد مقدمان بجد محزنة " الصبلة فالنتيجة التى رآىا رب
ف إمتنعنا عف الصبلة بركح اليأس نضعؼ كتفتر  الكنيسة كثيريف كأشداء كال يكفكا عف اليجكـ عمى الكنيسة. كا 

يى دعامتنا كسط محبتنا كالنتيجة المحزنة أف ينتيى اإليماف مف األرض بعد كؿ ما عممو المسيح. أما الصبلة ف
 ىذه الحركب كبيا نثبت، بؿ تككف ىذه الحركب كثباتنا فييا سببا إلنتشار اإليماف كما حدث فى الكنيسة األكلى.

لماذا يضرب الرب مثبل لقاضى ظالـ ليشير إلستجابتو لنا؟ أك كيؼ يككف مثؿ  -كىناؾ سؤاؿ يبدك أنو منطقى 
 -الحقيقة يجب أف نفيـ أف ىذا أسمكب عبرانى فى الكبلـ قاضى الظمـ صالح لتكضيح حقيقة عدؿ اهلل؟ فى 

كىذا أسمكب  ". "أفبل ينصف اهلل مختاريو -"فإنى ألجل أن ىذه المرأة تزعجنى، أنصفيا كالحظ أسمكب المثؿ 
 الثقيؿ، أك مف األصغر إلىعبرانى شائع تجده عمى كؿ صفحة مف كتابات الربييف الييكد، كيسمكنو الخفيؼ ك 
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ستخدـ ىذا فى النامكس  مرات  َُاألكبر. مثاؿ "إذا كاف الخاطئ أخذ كذا أفبل يحصؿ البار عمى أكثر". كا 
..(. فيككف معنى المثؿ إف كاف القاضى الظالـ قد أنصؼ  1ُْ  ُِ+ عد ُِ،  1ٗ  ٔ| خر 1ٖ  ِْ)مثبل تؾ

الكنيسة بأرممة، إذ ىكذا تبدك لمف  األرممة، أفبل ينصؼ المسيح القاضى العادؿ كنيستو التى أحبيا. كىنا يشبو
]كعمى الكنيسة أف تمجأ هلل بالصبلة المستمرة كفى إلتصاقيا باهلل تجد القكة يضطيدكنيا كيظممكنيا فى ىذ العالـ. 

  فتتشدد كتثبت.[
ىناؾ نكعيف مف القضاة عند الييكد. القضاة الرسمييف الييكد، كقضاة محمييف لمتحكيـ فى  -: القاضى الظالم

منازعات يعينيـ ىيركدس أك الركماف لحؿ المنازعات البسيطة. كىؤالء كانكا لمنع الجرائـ. كىؤالء ىاجميـ ال
التممكد ككصفيـ بالجيؿ كالطمع كأنيـ يحرفكف حكميـ بسبب كليمة لحـ. كبينما كاف القضاة الرسمييف ليـ أياـ 

عيف، كاف عمؿ ىؤالء القضاة المحمييف مستمر كمكاعيد لمحكـ فى القضايا كال يتقاضكف مرتبات بؿ يعممكف كمتبر 
طكؿ الكقت كال يعممكف عمبل آخر كبالتالى كانكا يتقاضكف أجكرا عالية مف خزانة الييكؿ. كلذلؾ كرىيـ الييكد 
كتبلعبكا باأللفاظ فأطمقكا عمييـ "قضاة السرقة" بدال مف "قضاة المنع أك قضاة العقكبة" كالتبلعب فى حرؼ 

 يسكع عف قاضى الظمـ كاف يقصد بو كاحد مف ىؤالء. كاحد. كمثؿ الرب
ىذا نفيمو مف أف المرأة تذىب إليو كتقرع بابو لينصفيا ليبل كنيارا، كىذا يفسره أنو ليس  =ىذه األرممة تزعجنى 

مف القضاة الرسمييف الذيف ليـ مكاعيد محددة، بؿ ىك مف القضاة المحمييف، كىؤالء يمكف أف تذىب ليـ أل 
ضطياد ىذا  كقت طكاؿ اليكـ. كىذا ما يريده منا الرب يسكع، أف ال نكؼ عف الصبلة فبل ننيار أماـ ضيقات كا 

 العالـ.
 

 )الفريسي والعشار(  (ٗٔ-ٛٔ:ٜاآليات )لو
ِإْنَساَناِن »ٓٔ ْوٍم َواِثِقيَن ِبَأْنُفِسِيْم َأنَُّيْم َأْبرَاٌر، َوَيْحَتِقُروَن اآلَخِريَن ىَذا اْلَمَثَل:َوَقاَل ِلقَ ٜ" -(:ٗٔ-ٛٔ:ٜاآليات )لو

يِسيّّ َواآلَخُر َعشَّاٌر.  يِسيُّ َفَوَقَف ُيَصمّْي ِفي َنْفِسِو ىَكَذا: اَ َٔٔصِعَدا ِإَلى اْلَيْيَكِل ِلُيَصمَّْيا، َواِحٌد َفرّْ لّمُيمَّ َأَنا َأمَّا اْلَفرّْ
َأُصوُم َمرََّتْيِن ِفي َٕٔأْشُكُرَك َأنّْي َلْسُت ِمْثَل َباِقي النَّاِس اْلَخاِطِفيَن الظَّاِلِميَن الزَُّناِة، َواَل ِمْثَل ىَذا اْلَعشَّاِر. 

 َيَشاُء َأْن َيْرَفَع َعْيَنْيِو َنْحَو السََّماِء، َبْل َقَرَع َوَأمَّا اْلَعشَّاُر َفَوَقَف ِمْن َبِعيٍد، الَ ٖٔاأُلْسُبوِع، َوُأَعشُّْر ُكلَّ َما َأْقَتِنيِو. 
رًا ُدوَن َذاَك، أَلنَّ ُكلَّ َمْن َٗٔعَمى َصْدرِِه َقاِئبًل: الّمُيمَّ اْرَحْمِني، َأَنا اْلَخاِطَئ.  َأُقوُل َلُكْم: ِإنَّ ىَذا َنَزَل ِإَلى َبْيِتِو ُمَبرَّ

 "«.َمْن َيَضُع َنْفَسُو َيْرَتِفعُ َيْرَفُع َنْفَسُو َيتَِّضُع، وَ 
فيما سبؽ رأينا الصبلة ببل إنقطاع لنحيا في السماء، كىنا نرل كيؼ نتحكؿ إلى السماء. كذلؾ بأف يسكف اهلل في 

 . (1ُٕٓٓداخمي كيؼ؟ كذلؾ باإلنسحاؽ فاهلل يسكف عند المنسحؽ )إش
ا نرل شرطان آخر لتككف صمكاتنا مقبكلة، كىك أف في اآليات السابقة رأينا أىمية الصبلة ببل ممؿ كبمجاجة، كىن

ر بخطايانا أنيا السبب في أننا ال نستحؽ شيئان. الشعكر بأننا عشاعريف أننا ال نستحؽ شيئان، نش نصمي كنحف
ىك الطريؽ المقبكؿ " الميم إرحمني أنا الخاطئخطاة ال نستحؽ شيئان، كنقؼ ال نطمب شئ سكل مراحـ اهلل "

ـ اهلل. كىذا ىك نفس الدرس الذم أخذناه مف قصة المرأة الخاطئة التي بممت قدمي السيد لمحصكؿ عمى مراح
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بدمكعيا كمسحتيما بشعر رأسيا فيي قد حصمت عمى الخبلص كعمى غفراف خطاياىا بينما لـ يحصؿ الفريسي 
يرحـ، شاعران الذم إستضاؼ الرب في بيتو عمييما، فمف يقترب مف المسيح شاعران بإحتياجو لممسيح ليغفر ك 

( كمف صبلة ىذا َٓ-1ّٕٔبخطاياه التي تجعمو غير مستحؽ لشئ، صارخان طالبان الرحمة، فيذا يخمص )لك
العشار تعممت الكنيسة صبلة يسكع التي نرددىا "يا ربي يسكع المسيح إرحمني أنا الخاطئ" كأيضان في كؿ 

كؿ مف يتكؿ عمى بره يسقط كمف يتكؿ عمى  صمكات الكنيسة نردد صبلة "يا رب إرحـ". نرل في ىذا المثؿ أف
رًا ُدوَن َذاكَ  = المسيح شاعران بخطاياه يتبرربر  مف يتكؿ عمى بره يرل  كالحظ أف كؿ. ِإنَّ ىَذا َنَزَل ِإَلى َبْيِتِو ُمَبرَّ

 (. ُٗ-1ُّٕفي نفسو كؿ الحسنات كال يرل في غيره سكل السيئات )رؤ
[ نشعر بأننا بالمسيح فقط تغفر ِ[ نشعر بأننا ال شئ بسبب خطايانا ]ُ]عمينا أف نحمؿ ركح اإلتضاع فينا، أم 

خطايانا فنشكره كنسبحو العمر كمو. كالحظ قبكؿ العشار مع أنو خاطئ كلكنو متضع شاعر بخطيتو، كعدـ قبكؿ 
ت مف . لقد إنتزع( كاف الفريسيكف يصكمكف يكمي اإلثنيف كالخميس) الفريسي مع أنو يدفع عشكره كيصكـ مرتيف

العشار شركره، إذ إنتزعت عنو أـ كؿ الشركر، أم المجد الباطؿ كالكبرياء. فالمتكبر يسيؿ كقكعو في إدانة 
اآلخريف بؿ في أم خطية. كنبلحظ أف صبلة الفريسي كانت تدكر حكؿ محكر كاحد كىك الذات. فكانت صبلتو 

لييا فكممة أنا ىي محكر صبلت تينئة لنفسو عمى بره كأنو أفضؿ مف  افو، حتى شكره هلل كعف نفسو كعنيا كا 
اآلخريف. فمننظر ألنفسنا أننا آخر الكؿ كلك كنا قد بمغنا قمة الفضيمة. فالكبرياء قادر أف يسقط حتى السمائييف، 
بينما أف اإلتضاع يرفع مف ىاكية الخطايا. كالحظ أنو ربما كاف الفريسي حيف صمَّى كاف محقان فيما قالو كأنو لـ 

ف اهلل ال يريد أف نذكره بفضائمنا فيك يعرفيا بؿ لنذكر لو خطايانا لكي يرحمنا. الحظ قكؿ الرب يكذب، كلك
( أم ال داعي أف تذكرني بأعمالؾ فأنا ّ-1ِِلمبلؾ كنيسة أفسس "أنا عارؼ أعمالؾ كتعبؾ كصبرؾ.." )رؤ

مف اهلل، بؿ نردد مع داكد  أعرفيا. ال داعي أف نقؼ أماـ اهلل كنضع األكاليؿ عمى رؤكسنا، بؿ ننتظر الحكـ
 "خطيتي أمامي في كؿ حيف" كمف يذكر خطاياه كيتضع ينساىا لو اهلل.

[ كؿ ُعمكمان ما يجعؿ اإلنساف ينساؽ كراء فكر الكبرياء، ىك أف تككف لو مكاىب كثيرة كلكف فمنفكر ىكذا ]
[ كؿ المكاىب ِعندياتنا ] ( إذان فمنشكر عمى ما عندنا فيك ليس مف1ُُٕعطية صالحة ىي مف عند اهلل )يع

مف غيرل مف أصحاب  ، فأنا مطالب بأكثركثيرة التي لي ىي كزنات، كبقدر ما عندم مف مكاىب ككزنات
 فمنطمب الرحمة إذا إكتشفنا أف لنا مكاىب كثيرة. المكاىب القميمة.

بينما نجد فى المثؿ السابؽ قاضو ظالـ غير بار، نجد ىنا نكع آخر مف المرفكضيف مف  -الفريسى والعشار :
اهلل ىك ىذا الفريسى الذل يشعر بالبر الذاتى فى كبرياء، يشعر أنو فى عزلة عف الناس األشرار مثؿ ىؤالء 

تعنى معزكؿ مفركز عف الناس(. الفريسى كالعشار الذيف دخمكا مف باب كاحد  العشاريف، بؿ ىك يحتقرىـ )فريسى
إلى الييكؿ يمثمكف النقيضيف مف المجتمع الييكدل مف الناحية الدينية. الفريسييف الشاعريف بنقاكتيـ فيـ ال 

شكرىـ. كيشكركف اهلل يأكمكف إال مما دفعكا عشكره، كال يأكمكف مع ىؤالء الرعاع الخطاة إذ أنيـ لـ ييتمكا بدفع ع
أنو جعميـ ال يأكمكف مع ىؤالء الذيف ال يدفعكف عشكرىـ بؿ عزلكا أنفسيـ عنيـ. كالنقيض اآلخر ىـ الذيف 

 يشعركف بخطاياىـ كيقفكف أيضا بمعزؿ إذ أنيـ يشعركف بأنيـ غير مستحقيف لمكقكؼ مع باقى المصميف األبرار.
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الخطاة مثؿ العشار ال يطمب العشار سكل رحمة اهلل إذ أنو  كبينما يصمى الفريسى صبلة شكر ألنو ليس مف
غير مستحؽ لطمب أل شئ آخر. الحظ أف الفريسى ال يشكر اهلل عمى ما أعطاه لو، لكف يشكر اهلل عمى أنو 
ليس خاطئا مثؿ العشار الذل يصمى بجانبو. كأف ىذا العشار يخطئ فى كذا ككذا. كيشكر اهلل عمى أنو عزلو 

حتقار لباقى الناس. كالمثؿ عف أمثاؿ ىؤ  نتفاخ باطؿ كا  الء الخطاة. كىذه ليست صبلة شكر بؿ ىى كبرياء كا 
 -الذل قالو الرب ىنا عف الفريسييف ليس بعيدا عما كاف يحدث فعبل. فمف أمثمة صمكات الفريسييف المسجمة 1

ال عبد كال إمرأة". *أشكرؾ *مف الصمكات الصباحية "أشكرؾ يا رب ممؾ العالـ ألنؾ لـ تجعمنى أممى )كثنى( ك 
يا رب يا إليى أنؾ جعمتنى أجمس مع ىؤالء الجالسيف فى األكاديمية )أل المتعمميف النامكس، فغير المتعمميف 
 ىـ رعاع ال يمكف أف يككنكا أتقياء( كلست مثؿ ىؤالء الجالسيف فى زكايا الشكارع يجمعكف األمكاؿ كيتاجركف.

مبكرا، كلكف أنا أستيقظ كأذىب لدراسة كممة اهلل، أما ىـ فيذىبكف إلى أشياء  فأنا أستيقظ مبكرا كىـ يستيقظكف
باطمة. أنا أعمؿ كىـ يعممكف، لكف أنا أعمؿ ألجؿ المكافأة أما ىـ فبل مكافأة ليـ. أنا أجرل كىـ يجركف، لكف 

إليى ألنؾ لـ أنا أجرل ألحصؿ عمى الحياة األبدية لكف ىـ يجركف إلى حفرة اليبلؾ. *أشكرؾ أييا الرب 
 تخمقنى فى المدف الكبيرة مثؿ ركما التى يعيش سكانيا عمى السرقة كالنجاسة كالباطؿ كالحمؼ بالكذب. 

أما العشار فكقؼ ناظرا لؤلرض شاعرا بعدـ اإلستحقاؽ أف يقؼ مع شعب اهلل، ال يطمب سكل الرحمة، شاعرا 
الرسكؿ فقاؿ "الخطاة الذيف أكليـ أنا" أما قبؿ  بكلس ]ىكذا شعرأنو كحده الخاطئ أما بقية الناس حكلو ىـ أبرار 

.]" كأخذ  المسيحية يقكؿ بكلس الرسكؿ "مف جية النامكس فريسى ... مف جية البر الذل فى النامكس ببل لـك
العشار ما طمبو أل مراحـ اهلل. أما الفريسى لـ يحصؿ عمييا فيك لـ يطمبيا إذ يشعر أنو غير محتاج إلييا ألنو 

 كيريى اليسكف[. -الحظ صمكات كنيستنا القبطية كالتركيز عمى صبلة يا رب إرحـ ]بار. 
 

 (٘ٔ-ٜٔ:ٖٔفي كتاب إنجيل متى )مت  (ٚٔ-ٛٔ:٘ٔاآليات )لو
 

 (ٕٙ-ٜٔ:ٙٔتاب إنجيل متى )متفي ك  (ٕٚ-ٛٔ:ٛٔاآليات )لو
 

 (ٖٓ-ٜٔ:ٕٚفي كتاب إنجيل متى )مت  (ٖٓ-ٛٔ:ٕٛاآليات )لو
 

 (ٜٔ-ٕٓ:ٚٔفي كتاب إنجيل متى )مت  (ٖٗ-ٛٔ:ٖٔاآليات )لو
 

 (ٖٗ-ٕٓ:ٜٕفي كتاب إنجيل متى )مت  (ٖٗ-ٛٔ:ٖ٘اآليات )لو
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 لمجدول عودة (تاسع عشر)إنجيل لوقا()اإلصحاح ال

 اإلصحاح التاسع عشر
 

 )زكا رئيس العشارين(   (ٓٔ-ٜٔ:ٔاآليات )لو
َذا َرُجٌل اْسُمُو َزكَّا، َوُىَو َرِئيٌس ِلْمَعشَّاِريَن َوَكاَن َغِنيِّا، ُٕثمَّ َدَخَل َواْجتَاَز ِفي َأِريَحا. ٔ" -(:ٓٔ-ٜٔ:ٔاآليات )لو َواِ 

َفَرَكَض ُمَتَقدًّْما َوَصِعَد ِإَلى ُجمَّْيزٍَة ْٗم َيْقِدْر ِمَن اْلَجْمِع، أَلنَُّو َكاَن َقِصيَر اْلَقاَمِة. َوَطَمَب َأْن َيَرى َيُسوَع َمْن ُىَو، َولَ ٖ
َيا »اَل َلُو:َفَممَّا َجاَء َيُسوُع ِإَلى اْلَمَكاِن، َنَظَر ِإَلى َفْوُق َفَرآُه، َوقَ ِ٘لَكْي َيرَاُه، أَلنَُّو َكاَن ُمْزِمًعا َأْن َيُمرَّ ِمْن ُىَناَك. 

َفَممَّا رََأى اْلَجِميُع ذِلَك َٚفَأْسَرَع َوَنَزَل َوَقِبَمُو َفِرًحا. ٙ«. َزكَّا، َأْسِرْع َواْنِزْل، أَلنَُّو َيْنَبِغي َأْن َأْمُكَث اْلَيْوَم ِفي َبْيِتكَ 
: َفَوَقفَ ٛ«. ِإنَُّو َدَخَل ِلَيِبيَت ِعْنَد َرُجل َخاِطئٍ »َتَذمَُّروا َقاِئِميَن:  َىا َأَنا َياَربُّ ُأْعِطي ِنْصَف َأْمَواِلي »َزكَّا َوَقاَل ِلمرَّبّْ

ْن ُكْنُت َقْد َوَشْيُت ِبَأَحٍد َأُردُّ َأْرَبَعَة َأْضَعافٍ  اْلَيْوَم َحَصَل َخبَلٌص ِليَذا اْلَبْيِت، ِإْذ »َفَقاَل َلُو َيُسوُع:ٜ«. ِلْمَمَساِكيِن، َواِ 
 "«.أَلنَّ اْبَن اإِلْنَساِن َقْد َجاَء ِلَكْي َيْطُمَب َوُيَخمَّْص َما َقْد َىَمكَ ٓٔيَم، ُىَو َأْيًضا اْبُن ِإْبرَاىِ 

(. كلذلؾ كرىيـ 1ُّّالعشاركف ىـ طائفة الجباة ككانكا يستكفكف أكثر مف الجزية المقررة كيأخذكنيا ألنفسيـ )لك
زكا. كالرب دخؿ بيت زكا دكف أف يسألو الييكد كأسمكىـ لصكصان. كلذلؾ تبـر الييكد إذ قبؿ السيد دخكؿ بيت 

 فيك عارؼ بما في القمكب.
في اآليات السابقة ترؾ الرب األعمى يصرخ فترة، بعدىا إستجاب كشفاه، كىنا نجده يطمب ىك بنفسو أف يدخؿ 
ان بيت زكا. فالرب يدخؿ بيتي، أك يدخؿ قمبي كيتمـ الشفاء حيف يرل القمب مستعدان. فيذا األعمى لـ يكف مستعد

بعد لمشفاء، كالصراخ جعمو مستعدان، كلما رآه السيد مستعد تدخؿ كشفاه. أٌما زكا ففي إنسحاقو كفي إشتياقو لرؤية 
السيد كاف مستعدان. فدخؿ يسكع بيتو. ىنا نرل جزاء قبكؿ يسكع في حياتنا، كجزاء إشتياقنا لو، بينما نحف 

سماء، كيغفر لنا خطايانا كنفكز بالخبلص، فيؿ نشتاؽ  شاعريف بعدـ اإلستحقاؽ، ىنا يدخؿ يسكع قمكبنا فتصير
كيشرب.. كتجرم مف بطنو أنيار ماء حي"  لخبلص يسكع مثؿ زكا. يقكؿ الرب "إف عطش أحد فميقبؿ إلىَّ 

(.ّٗ-1ّٕٕ)يك  
صار مضيفان لمرب، كبتكبتو صار مسكنو قصران  كلكنو بإشتياقو كربما كاف خاطئا، ضعيفان، كاف إيماف زكاربما 
 ائيان يدخمو الرب، لقد ميًنحى زكا مجدان عظيمان.سم
ٍمقية، مثؿ زكا الذم كاف قصير القامة، كىـ يشتككف بسببيا، كلكف أال ترل أف تأمؿ ًلدكا بعاىات خى 1 كثيركف كي

ذا كاف شيئان ينقصنا، كاف ىذا سببان  عاىة زكا كانت سببان في خبلصو. إذان عمينا أف نفيـ أف اهلل ال يخطئ كا 
 اهلل دائمان كامؿ. فعمؿ "بركات خمقية"العاىات نا، كىذا ما حدث لؤلعمى. فمنسمي ىذه لخبلص
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قصة زكا العشار فتحت باب الرجاء كاألمؿ لكؿ خاطئ، حيف يعكد بالتكبة مشتاقان لممسيح، يدخؿ المسيح إلى 
ار مقبكالن كناؿ الخبلص قمبو، كيقبمو كيغفر خطاياه. صار زكا ىنا تطبيقان حيان لمثؿ الفريسي كالعشار، فيك ص

 . مثؿ ذلؾ العشار الذم قاؿ عنو السيد المسيح "نزؿ إلى بيتو مبرران"
كالحظ أف زكا تكمؼ الكثير، فيك في مركزه كرئيس لمعشاريف كاف مف غير البلئؽ أف يتسمؽ جميزة كما  .ُّ

 يفعؿ األطفاؿ )ىذا ما نسميو الجياد، كفي المقابؿ فمنرل النعمة التي حصؿ عمييا(.
دخكؿ الرب بيت زكا الخاطئ يمثؿ دخكؿ المسيح إلى جسد بشريتنا كحممو لطبيعتنا نحف الخطاة ليقدس  .ُْ

 طبيعتنا أبديان.
 كانت ىناؾ معكقات كثيرة تحكؿ بيف زكا كالمسيح1 .ُٓ

 . (1ُُِّخطيتو1 إذ ييحسب العشاريف في نفس صفكؼ الزكاني )مت .ُ
 كراىية المجتمع لو. .ِ
 ، مف تسمقو لجميزة.مركزه كرئيس قد يتأثر بما فعمو .ّ
 قصر قامتو، كمثؿ ىذه العاىة تجعؿ اإلنساف يتقكقع حكؿ نفسو، مفضبلن اإلبتعاد عف المجتمع. .ْ

شتياقو، كقمبو التائب أعطكه الخبلص. فباإليماف الحي العممي نغمب كؿ  كلكف إيماف زكا إنتصر عمى كؿ ذلؾ، كا 
 ضعؼ فينا كنرتفع فكؽ الظركؼ لنمتقي بربنا يسكع فنخمص.

عف خطاياه. عبارة يا زكا أسرع ىذه مثؿ "أنت بطرس  فالمسيح سامحو ،النقي المتبررزكا تعني = يا زكا أسرع
 كعمى ىذه الصخرة". فالمسيح في كمييما إستخدـ األسماء ليشير لمعاني خاصة.

مك فكؽ شجرة الجميز ثمارىا رخيصة كتشير لؤلمكر الزمنية التافية، كال يمكف أف نعايف المسيح ما لـ نس .ُٔ
األمكر الزمنية. كىي تشير أف كؿ ما جمعو زكا في حياتو مف أمكاؿ ظف أنو متكؿ عمييا، ما ىي إاٌل 

 تفاىات.
نزل كـ مرة صعد في غناه ككبريائو، كاآلف عميو أف يتعمـ أف ينزؿ كيتضع كيتخمى عف أمكالو. كالحظ = أسرع وا 

ص، فالمسيح لـ يذىب ألريحا ثانية التي يعيش فييا تجاكب زكا فيك أسرع كنزؿ، فالتأجيؿ قد يضيع فرصة الخبل
 (.1ُُٗزكا )
]أٌما دفع أربعة أضعاؼ فكاف ىذا إجراء مف أقصى العقكبات التي كاف يفرضيا = أعطي نصف أموالي .ُٕ

+ 1ٕٓ(، كزكا فرض عمى نفسو ىذه العقكبة )راجع أيضان عد1ُِٔصـِ+ 1ُِِالقانكف عمى لص )خر
حيـ غير المستعبد لممادة بمجرد أف دخؿ يسكع بيتو. كالحظ أنو مستعد لدفع ([ صار لو القمب الر ٓ-1ُٔال

اليوم نصؼ أمكالو، مع أف الشريعة المكسكية ال تطمب مف المختمس سكل الخمس زيادة عمى ما إختمسو. 
حينما يتقدس أحد أفراد األسرة يصير سبب بركة لكؿ البيت. كىذا ال يمنع أنو = حصل خبلص ليذا البيت

يككف  قد المؤمف أيضا الة إيماف شخص قد يقؼ في كجيو كؿ بيتو "أعداء اإلنساف أىؿ بيتو" لكففي ح
السيد الرب بيذا يعزك = ىو أيضًا إبن إلبراىيم(. 1ُْٕككُبركة ألىؿ بيتو إف كاف عندىـ إستعداد )
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ي أكر ترؾ زكا ىنا خبلص زكا لتشبيو بإبراىيـ في إيمانو كقداستو كبره. ككما ترؾ إبراىيـ كؿ ممتمكاتو ف
 نصؼ ممتمكاتو. كفييا تذكير لمفريسييف الرافضيف أنو أخ ليـ.

 نكر المسيح كبره أضاءا بيت زكا كقمبو كلـ يحتاج المسيح أف يكجو لو كممة عتاب أك تكبيخ. .ُٖ
أف في ىذا المكاف  المسيح لـ يمر مف ىذا الطريؽ صدفة، كلـ ينظر لمشجرة صدفة، إنما ىك كاف يعرؼ .ُٗ

 ؿ يريد أف يرده فذىب إليو. فزكا بحث عف المسيح كالمسيح بحث عف زكا.خركؼ ضا
(. فما إستمر يجمعو العمر كمو مف أمكاؿ صار 1ّٖما فعمو زكا ىنا ىك نفس ما قالو بكلس الرسكؿ )في .َِ

 كنفاية يريد اإلستغناء عنيا إذ تمتع بمعرفة الرب يسكع. فحينما كجد زكا المؤلؤة كثيرة الثمف )المسيح( باع
معناىا، أف كؿ  ه يظير ىناأمكالو أك آلأل(. كباع 1ُّْٔا )متبقية الآللئ )أمكالو( التي ظؿ عمره يجمعي

 ما ظنو لو قيمة مف قبؿ، فقد قيمتو اآلف بعد أف عرؼ المسيح كدخؿ المسيح بيتو )كقمبو(.
 

 )مثل األمناء(   (ٕٚ-ٜٔ:ٔٔاآليات )لو
ْذ َكاُنوا ٔٔ" -(:ٕٚ-ٜٔ:ٔٔاآليات )لو َيْسَمُعوَن ىَذا َعاَد َفَقاَل َمَثبًل، أَلنَُّو َكاَن َقِريًبا ِمْن ُأوُرَشِميَم، َوَكاُنوا َواِ 

ِإْنَساٌن َشِريُف اْلِجْنِس َذَىَب ِإَلى ُكوَرٍة َبِعيَدٍة ِلَيْأُخَذ »َفَقاَل:َٕٔيُظنُّوَن َأنَّ َمَمُكوَت اهلِل َعِتيٌد َأْن َيْظَيَر ِفي اْلَحاِل. 
َوَأمَّا َأْىُل َٗٔفَدَعا َعَشَرَة َعِبيٍد َلُو َوَأْعَطاُىْم َعَشَرَة َأْمَناٍء، َوَقاَل َلُيْم: تَاِجُروا َحتَّى آِتَي. ْٖٔمًكا َوَيْرجَع. ِلَنْفِسِو مُ 

َوَلمَّا َرَجَع َبْعَدَما َأَخَذ َ٘ٔمْيَنا. َمِديَنِتِو َفَكاُنوا ُيْبِغُضوَنُو، َفَأْرَسُموا َورَاَءُه َسَفاَرًة َقاِئِميَن: اَل ُنِريُد َأنَّ ىَذا َيْمِمُك عَ 
َة، ِلَيْعِرَف ِبَما تَاَجَر ُكلُّ  ُل َقاِئبًل: َٙٔواِحٍد. اْلُمْمَك، َأَمَر َأْن ُيْدَعى ِإَلْيِو ُأولِئَك اْلَعِبيُد الَِّذيَن َأْعَطاُىُم اْلِفضَّ َفَجاَء اأَلوَّ

اِلُح! أَلنََّك ُكْنَت َأِميًنا ِفي اْلَقِميِل، َفْمَيُكْن َلَك َٚٔيا َسيُّْد، َمَناَك َربَح َعَشَرَة َأْمَناٍء.  َفَقاَل َلُو: ِنِعمَّا َأيَُّيا اْلَعْبُد الصَّ
ْن َفَقاَل ِليَذا َأْيًضا: َوكُ ُٜٔثمَّ َجاَء الثَّاِني َقاِئبًل: َيا َسيُّْد، َمَناَك َعِمَل َخْمَسَة َأْمَناٍء. ُٛٔسْمَطاٌن َعَمى َعْشِر ُمْدٍن. 
أَلنّْي ٕٔثُمَّ َجاَء آَخُر َقاِئبًل: َيا َسيُّْد، ُىَوَذا َمَناَك الَِّذي َكاَن ِعْنِدي َمْوُضوًعا ِفي ِمْنِديل، َٕٓأْنَت َعَمى َخْمِس ُمْدٍن. 

َفَقاَل َلُو: ِمْن َفِمَك َأِديُنَك َأيَُّيا ُٕٕكْنُت َأَخاُف ِمْنَك، ِإْذ َأْنَت ِإْنَساٌن َصاِرٌم، تَْأُخُذ َما َلْم َتَضْع َوَتْحُصُد َما َلْم َتْزَرْع. 
يُر. َعَرْفَت َأنّْي ِإْنَساٌن َصاِرٌم، آُخُذ َما َلْم َأَضْع، َوَأْحُصُد َما َلْم َأْزَرْع،  ِتي َعَمى ٖٕاْلَعْبُد الشّْرّْ َفِمَماَذا َلْم َتَضْع ِفضَّ

َياِرَفِة، َفُكْنُت َمَتى ِجْئُت َأْسَتْوفِ  ُثمَّ َقاَل ِلْمَحاِضِريَن: ُخُذوا ِمْنُو اْلَمَنا َوَأْعُطوُه ِلمَِّذي ِعْنَدُه ٕٗيَيا َمَع ِرًبا؟ َماِئَدِة الصَّ
َلُو أَلنّْي َأُقوُل َلُكْم: ِإنَّ ُكلَّ َمْن َلُو ُيْعَطى، َوَمْن َلْيَس َٕٙفَقاُلوا َلُو: َيا َسيُّْد، ِعْنَدُه َعَشَرُة َأْمَناٍء! ٕ٘اْلَعَشَرُة اأَلْمَناُء. 

َأمَّا َأْعَداِئي، ُأولِئَك الَِّذيَن َلْم ُيِريُدوا َأْن َأْمِمَك َعَمْيِيْم، َفْأُتوا ِبِيْم ِإَلى ُىَنا َواْذَبُحوُىْم َٕٚفالَِّذي ِعْنَدُه ُيْؤَخُذ ِمْنُو. 
 "«.ُقدَّاِمي

لي قبؿ أف يغادر األرض ىنا السيد المسيح قد إقترب مف أكرشميـ كبالتالي بقيت بضعة أياـ قبؿ الصميب كبالتا
بالجسد كيذىب ليجمس عف يميف اآلب. كاآليات اآلتية مباشرة ىي عف دخكلو أكرشميـ يـك أحد الشعانيف. ككأف 

 ىذه األقكاؿ ىي نبكاتو األخيرة كتعاليمو األخيرة فما معنى المثؿ1
لى ككرة بعيدة )السماء(. ىـ ظنكا أنو متكجو ألكرشميـ ليبدأ الممككت حاالن، كلكنو يشير إلى أنو ذاىب إ .ُ

 كبعد مدة سيأتي ليحكـ كيديف. كبالتالي فالممككت ليس كشيكان.
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ٌنا كزنات كمكاىب يتاجر بيا، المسيح سيذىب كيترؾ تبلميذه كالمؤمنيف بو، كىك يترؾ لكؿ كاحد مً  .ِ
(. كعمينا أف نستمر في 1َُْبطٌُنا حصؿ عمى نصيبو مف المكاىب )لحساب مجد إسمو. ككؿ مً 

 مة حتى يأتي.الخد
أف ىناؾ ممككت  تبلميذه كبالتالي فبل يجب أف يتصكر. ال نريد أن ىذا يممك عميناالييكد سيرفضكنو=  .ّ

 . كخاصتو لـ تقبمو" أرضي "إلى خاصتو جاء
[ الذيف ُبعد مدة لـ يحددىا السيد )فبل داعي أف نحاكؿ تحديدىا نحف( سيأتي في مجده ليديف ] .ْ

 ٌنا عما فعمو بكزناتو )أىٍمنائو(.ليحاسب كؿ مً [ ِ]. إذبحوىم قداميرفضكه= 
ىذه التجارة التي نقكـ بيا اآلف في األىٍمناء )المكاىب( ىي بعينيا تأسيس الممككت عمى األرض. كفي  .ٓ

 ىذا تأنيب لتبلميذه إذ ىـ إنشغمكا بالممؾ األرضي كاألمجاد، كالمسيح ينبييـ أنو ال أمجاد ىنا بؿ خدمة.
 

 (ٜٕ-ٕ٘:ٗٔ( ومثل الوزنات )متٕٚ-ٜٔ:ٔٔمثل األمناء )لو
 كاحد، كلك أنيما متشابياف. ليسا مثؿه  ماخبلفات بيف المثميف فيىناؾ 
فكؿ العبيد قد أخذكا مىنان  األمناءفى مثؿ نرل كؿ كاحد قد أخذ نصيبان غير اآلخر، أٌما  الوزناتفي مثؿ  .ُ

 كاحدان.
قالو السيد كىك في أكرشميـ. كالتكرار  ناتالوز قالو السيد كىك متجو ألكرشميـ، كمثؿ  اأَلْمناءمثؿ  .ِ

 لؤلىمية.
 كلكف اإلختبلؼ لو معنى1 

يشير ألف كؿ كاحد يأخذ مكاىب غير اآلخر، كاهلل لف يطالبؾ بأكثر مما أعطاه لؾ، الميـ أف  مثل الوزناتففي 
سمع نفس المديح تككف أمينان، فمف أخذ الخمسة ربح خمسة كزنات كىكذا مف أخذ الكزنتيف حينما أتي بكزنتيف 

طالب أحد بما ىك . ألف كبلىما كاف أمينان. كاهلل لف ي"نعما أييا العبد الصالح ... أدخؿ إلى فرح سيدؾ" عينو
 فكؽ طاقتو. 

فيقكؿ أف الكؿ أخذ مقداران متساكيان )منان(، كلكف ىناؾ مف ربح أكثر فإستحؽ أكثر، كىذا ألنو  مناءمثل األَ أٌما في 
 ب أكثر يأخذ أكثر.جاىد أكثر، فمف يتع

 نفيـ منو أف كؿ مف كاف أمينا فى مكاىبو لو نصيب فى مجد السماء. الوزنات مثؿ
 فنيـ منو أف نصيب كؿ منا فى مجد السماء يختمؼ بحسب جياده. األمناء أما مثؿ

حزف كما يجب أف نفيمو أنو عمينا بأال ن نرل فيو أف المكاىب )الكزنات( تختمؼ مف شخص آلخر. الوزنات مثؿ
بأف  مناء كنجاىد بقدر طاقتنا، كمف يستخدـ مكاىبو لمجد اهلل سيجازيو اهللألف مكاىبنا أقؿ، الميـ أف نككف أي 

 .يدخؿ إلى المجد
كانكا يظنكف أف السيد سيممؾ كيؤسس ممككتو بعد أف يدخؿ = كانوا يظنون أن ممكوت اهلل سيظير في الحال

 أكرشميـ مباشرة.
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مسيح نفسو فيك مف السماء كذاىب لمسماء كىك ليس فقط شريؼ الجنس، بؿ ىك ىك ال= إنسان شريف الجنس
 الكحيد الجنس )اإللو المتجسد( إبف اهلل بالطبيعة.

 سيصعد لمسماء كلف يؤسس ممكان أرضيان.= ذىب إلى كورة بعيدة
ر ( )مثمما كاف ىناؾ عشُُ-1ُِٖككُ+ 1َُْبطُىـ كؿ المؤمنيف، فكؿ لو مكىبتو )= دعا عشرة عبيد

 . عذارل(
  ىذا المثؿ مستكحى مما كاف يحدث أياـ المسيح، فكاف األمراء الكطنيكف ممزمكف بأف يذىبكا إلى ركما

ليحصمكا عمى رتب الترقي مف قيصر. كحدث ىذا مع ىيركدس كأرخيبلكس. كفي حالة أرخيبلكس أرسؿ 
الكحشية كرافضيف شعبو سفارة )أم مندكبيف كسفراء عف الشعب( إلى قيصر شاكيف لقيصر أعمالو 

ممكو. كحينما رجع أرخيبلكس مف ركما إنتقـ منيـ بالذبح )كىذا كاف حكـ المسيح عمى صالبيو كرافضي 
 . ممكو بخراب أكرشميـ، ىذا ىك الحكـ المؤقت قبؿ الدينكنة(

ؿ ركبة ىذا إعبلف نبكم عف جمكس الرب في السماء إستعدادان لتأسيس ممككتو كلتجثك لو ك= ليأخذ لنفسو ُممكاً 
 . (ُُ-1ِٔ)في
 أىٍمناء . شير. كجمعياأأجر ثبلثة عممة يكنانية تساكم = الَمنا

ىنا يتكمـ عف الييكد خاصتو الذيف أتي منيـ بالجسد كىـ الذيف كاف ليـ الكعد. إلى خاصتو = وأما أىل مدينتو
 . (1ُُُجاء كخاصتو لـ تقبمو )يك

ر، كلآلف فالييكد يشتمكف المسيح، ككأف ىذه العبارة ىي كممة تحقي ىذاكممة = ال نريد أن ىذا يممك عمينا
 إحتجاج كرفض لشخص المسيح المتكاضع.

ضطيادىـ لتبلميذه = أرسموا وراءه سفارة تحمؿ معنى رفضيـ المستمر لممسيح حتى بعد ما صعد، كرفضيـ كا 
 سفراء أم الييكد الذيف إضطيدكا المسيحييف.= سفارة      كرسمو. 
 عيناتكىذه أمثمة أك عبيد فقط ّتي في مجده، في مجيئو الثاني. كفيما يمي يظير محاسبة حيف يأ= ولما رجع

 .لنفيـ أف ىناؾ حساب لكؿ كاحد عمى ما بيف يديو
ىذا يشير لتكاضع ىذا اإلنساف فمـ يقؿ أنا ربحت، إذ ىك يعمـ أف النجاح كالبركة كانت مف عند اهلل = مناك ربح

 إشارة لممكاىب كالكزنات التي أعطاىا لنا اهلل.كليست مف عنده ىك. كالمنا ىك 
 ىي النفكس التي ربحيا لحساب الممككت، كالفضائؿ التي ظيرت في حياتو.= ربح عشرة أمناء
 المتاجرة بالمكىبة.= أمينًا في القميل

 ىي نفكس أيضان.= ربح خمسة أمناء
كنقكؿ الجياد ىك الذم زاد، فنحف نبلحظ أف  .كىذا إشارة ألنو كمما زاد الجياد زادت الثمار، كزادت المكافأة
 .المناالنعمة التي حصؿ عمييا كمييما، أم عطية اهلل كانت متساكية= 

ىذا تعبير عف المجد، فيك يتفاكت مف شخص آلخر بحسب = سمطان عمى عشر مدن.. عمى خمس مدن
ر ما سنأخذه، كنحصؿ عميو جياده. كمف المستحيؿ فيـ ما ىك السمطاف عمى مدف، فنحف ال يمكننا أف نتصك 
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(. كفي مثؿ 1ِٗككُمف مجد في السماء "فيك ما لـ تره عيف كلـ تسمع بو أذف كما لـ يخطر عمى باؿ إنساف" )
(. كفي ىذا الكفاية فيك سمطاف عمى فرح كمجد ِّ+1ُِِٓالكزنات سمعنا القكؿ "أدخؿ إلى فرح سيدؾ" )مت
مناك (. 1ُُْٓككُ) "فنجـ يمتاز عف نجـ في المجد"ض، أبدم ككؿه سيتمجد كيفرح بحسب جياده عمى األر 

إشارة لمف عطؿ مكىبتو كأخفاىا، ىك كمف خاؼ عمى صحتو فإمتنع عف الخدمة كعف = موضوع في منديل
الصكـ. أك خاؼ عمى أمكالو فمـ يعطيا إلى محتاج يربحو لممسيح. ككاضح أف ىذا العبد الكسبلف عديـ اإلكتراث 

حو كذلؾ لعدـ أمانتو، أك عدـ محبتو، أك عدـ تصديقو أف السيد راجع. حقان ىك لـ يضيع بشأف مجد الممؾ كأربا
 المنا عمى نفسو كلكنو ظف أف في حبسو فيو الكفاية إذ لـ يضيعو.

كىناؾ مف ىك أسكأ مف ىذا العبد مثؿ مف يضيع مكاىبو في الشر. فمثبلن مف يضيع صحتو في المخدرات أك 
حرقكا كزنتيف الماؿ كصحتيـ ( ككذلؾ مف يضيعيا فى الخطايا المتعددة ىك أسكأ أؤالء المسكرات أك السجائر ) ى

 مف ىذا العبد، أك مف أعطاه اهلل أمكاالن فضيعيا عمى شيكاتو كممذاتو فيذا أسكأ مف ىذا العبد.
رر لو ىذا اإلنساف عندما تميؿ إرادتو الشريرة لشئ شرير سيجد األفكار التي تب= أخاف منك ألنك إنسان صارم

الشئ، فيك فكر أف ما أعطاه لو سيده ىك فخ ال نعمة، كخاؼ )أك ىك يبرر مكقفو بيذا( مف قسكة سيده، أك 
لماذا يتعب ىك كيستفيد سيده. ىك ىنا إتيـ سيده بالظمـ ستران لذنبو، بؿ إتيـ سيده بأنو يطمع في أكثر مٌما لو= 

 أم تأمرني بالعمؿ كتأخذ الربح. تحصد ما لم تزرع
1 خادـ يشعر أنو مقصر في خدمتو، فبدالن مف أف ييتـ بأف يككف أمينان في خدمتو نجده يترؾ الخدمة، ىذا مثاؿ

" كذلؾ بأف يترؾ المسئكلية، كلكف ليذكر ىذا الخادـ أف اهلل أعطاه خفت منك ألنك صارميقكؿ مع ىذا العبد "
ئكلية. فالرد عمى مثؿ ىذا اإلدعاء.. طالما عرؼ مكىبة كطالبو بأف يربح بيا، فيركبو يدينو كلف يعفيو مف المس

، فمماذا لـ  كالمعنى لك كاف سيدؾ ظالمان فعبلن لكنت . تضع فضتي عمى مائدة الصيارفةأف سيده إنساف صاـر
تخاؼ منو كتتاجر كتربح لو. كمائدة الصيارفة ىي أقؿ األعماؿ مجيكدان، كلكنيا تربح. كالمقصكد لماذا لـ تقـ 

مجد إسمي، فمثبلن لماذا لـ تصمي مف أجؿ الناس كمف أجؿ المحتاجيف، لماذا لـ تضع امكالؾ بأم عمؿ ألجؿ 
صبل . كالحقيقة أف اهلل ال يطمب سكل أالتى تضيعيا في الكنيسة كىذا أقؿ شئ ، كاألىـ العشكر كىذه امكاؿ اهلل 

فكل من لو د الشرير لؤلكثر أمانة (. كنجد أف اهلل يعطي ما ليذا العب1ِٓشإما زرعو، فإتياـ ىذا العبد ظالـ )
الذم عنده القدرة عمى المتاجرة كالربح ييعطى المزيد، مف كاف أمينان كلو الرغبة أف يخدـ كيعمؿ يأخذ = ُيعطى

وأّما الذم كاف غير أمينان فتؤخذ منو مكاىبو كتضاؼ لؤلميف = ومن ليس لوُ أكثر. كفي السماء لو مجد أعظـ. 
ذبحوىم ـ. َٕيح ىنا يصدر الحكـ عمى أكرشميـ قبؿ أف يدخميا. كلقد ذبحيـ تيطس فعبلن سنة المس= أعدائي.. وا 

مصيرىـ. كلنرل كـ الكزنات كاألمناء التي أعطاىا اهلل لمييكد  الذيف كتبكا بأيدييـ ـالذيف يساقكف إلى الذبح ىإف 
أرض مقدسة/ كصايا لك  )أنبياء/ كينكت/ ىيكؿ/ معجزات/ إنتصارات إعجازية عمى أعدائيـ/ نامكس/ شريعة/

نفذكىا لعاشكا في سعادة/ مممكة آمنة/ خيرات مادية أرض تفيض لبنان كعسبلن..( فماذا فعمكا؟ ىؤالء لـ يضعكا 
مناىـ في منديؿ، بؿ ضيعكا كؿ ما أخذكه كأخيران صمبكا المسيح. لقد صاركا في كحشية، ككما ذبحكا المسيح في 

تيـ، إذ قد فقدكا كؿ حكمة، بقتؿ الضباط الركماف إنتظاران ألف اهلل كحشية صارت في طبعيـ، قامكا في حماق
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يرسؿ ليـ المسيا ينقذىـ، إذان فحماقتيـ ككحشيتيـ التي تعاممكا بيا مع المسيح، تعاممكا بيا مع ضباط ركما، لكف 
آمف بالمسيح ، المسيح طمب ليـ الغفراف عمى الصميب، أما ركما فذبحتيـ بحسب ما يستحقكا. فالغفراف ينالو مف 

 ف اشترؾ فى صمبو .ا  حتى ك 
 بيذا المثؿ ينيي السيد المسيح تعاليمو بخصكص الممككت الذم أتى ليؤسسو1

 ىناؾ أجر كمكافأة لكؿ مف يجتيد في ىذا الممككت األرضي كيربح نفكسان لممسيح. .ُ
 األجر كالمكافأة بحسب الجياد. .ِ
 مف ييمؿ في تجارتو يرفض. .ّ

 و ييمؾ )يذبح(.مف يعادم المسيح كال يقبم
ىذا تعبير عف إختبلؼ درجة المجد بالنسبة لجياد كؿ إنساف. = سمطان عمى عشر مدن.. عمى خمس مدن

كىذا التشبيو مأخكذ مما كاف يحدث أياـ ركما فكاف قيصر يعطي الكالي أك الممؾ الذم يحبو كيثؽ فيو سمطاف 
 عمى عدد أكبر مف المدف فتزداد قيمة ىذا الممؾ.

ًلدى المسيح في أيامو( كاف ممكان عمى كؿ الييكدية كالجميؿ كالسامرة.. كانت مممكتو فمثبلن ىير  كدس الكبير )الذم كي
 قيصر. عندمحؿ ثقة كبيرة جدان فيك كاف 

كلكف حينما مات لـ يكف مف أكالده مف ىك أىؿ لمثؿ ىذه الثقة، فقسـ قيصر المممكة إلى أربعة أرباع، ممؾ 
 رئيس ربع. كبالطبع كانت سمطة كؿ منيـ أقؿ كمجده أقؿ.عمييا كالة، سمى كؿ منيـ 

العرش ىك تعبير عف  تعبيرمن يغمب يجمس معي في عرشي كما غمبت أنا أيضًا وجمست مع أبي في عرشو. 
حالة المجد. كطبعان ليس ىناؾ عرشيف. كاحد منيـ لآلب ككاحد منيـ لئلبف. لكف جمكسنا مع اإلبف في عرشو ىك 

مجد الذم سنككف فيو مع اإلبف، كؿ بحسب درجتو، فنجـ يمتاز عف نجـ في المجد. أما اإلبف تعبير عف حالة ال
+    1ٓ  ُٕراجع تفسير اآليات )يك بجسده فسيككف لو نفس مجد اآلب. كىذا معنى جمس عف يميف اآلب.

 ( .1ُِ  ّرؤ
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 عودة لمجدول (تسلسل األدذاث في إنجيل لوقا )إنجيل لوقا()

 تسمسل األحداث في إنجيل لوقا
 

كما رأينا مف قبؿ في دراسة عف إنجيؿ متى أف كؿ حدث مرتبط بما قبمو كبما بعده في ترابط، ليقدـ اإلنجيمي 
 فكرة معينة. كىذا ما سكؼ نراه في إنجيؿ لكقا أيضان.

رل مبلكان يظير لزكريا الكاىف كىك يبخر أماـ اليدؼ مف إنجيؿ لكقا يبدك كاضحان مف مقدمة اإلنجيؿ. فيا نحف ن
مذبح البخكر بعد أف قدـ المحرقة ليبشره بكالدة السابؽ لممسيح. ككأف المبلؾ يقكؿ لو.. ىؿ تفيـ يا زكريا معنى 

]كاف الكاىف الييكدل يقدـ ذبيحة عمى مذبح المحرقة ثـ يدخؿ كيقدـ بخكرا عمى مذبح ما تقكـ بو مف طقكس؟ 
ىا أنا جئت ألبشرؾ بالمرمكز إليو حقيقة كىك الذم سيقدـ نفسو ذبيحة محرقة عمى يكميا[.  البخكر مرتيف

دان لمطريؽ ي  مى الصميب )مذبح المحرقة( ثـ يشفع فيكـ كفي كؿ البشر أبديان  )مذبح البخكر(، كالذم سيككف إبنؾ مي 
 أمامو.

 المسيح الشفيع في البشريةفيدؼ اإلنجيؿ كاضح.. 
ئ بالركح كأليصابات تمتمئ بالركح كالكؿ يسبح، فالتسبيح عبلمة فرح بالخبلص، كىك عبلمة كنرل زكريا يمتم

 اإلمتبلء مف الركح القدس، الذم سيحؿ عمى الكنيسة بفداء المسيح.
 كنرل بشارة المبلؾ لمعذراء بيسكع المخمص الذم ستمده فشفيعنا صار إنسانان مثمنا.

( مف البشر كسجؿ إسمو في التعداد البشرم. 1ُّٓصار إبف اهلل ) كفي اإلصحاح الثاني نرل اإلكتتاب، لقد
 كفي بيت لحـ فيك إبف داكد بالجسد.

 ولكن ىل سيخمص الكل بشفاعة المسيح وفدائو
 المسيح أتى لكؿ البشر كلكف لف يىٍخميص كؿ البشر... فقط مف يقبمو.

1  ِ" )لكثيريف في اسرائيؿ كلعبلمة تقاكـكباركيما سمعاف كقاؿ لمريـ امو ىا اف ىذا قد كضع لسقكط كقياـ ك"
ّْ. ) 

ىناؾ مف سيقبؿ  يحدثنا عف أف -فى نبكة سمعاف الشيخ  - كسنرل لكقا منذ البدايةىذا مكضكع اإلنجيؿ.. 
يعرفو كمف ال يريد فمف يعرفو/ مف  سكؼالمسيح كمف ال يقبمو/ مف سيعرؼ المسيح كمف لف يعرفو/ مف يريد 

ف ال يستحؽ فيك لف يجده. كنجد أف إنجيؿ لكقا قد ذكر العديد جدا مف أمثمة التكبة ) يستحؽ أف يجده سيجده كم
{ كتكبة المص اليميف ...( كالمعنى ميما كانت حالتؾ فالتكبة ٗ{ كزكا العشار }ص ٕالمرأة الخاطئة }ص 

الناحية السمبية،  ىذا مف فالمسيح أتى حتى ألشر الخطاة كلكنو أتى لمف يريد. .لشفاعة المسيح تجعمؾ مستحقان 
حتى يككف االنساف مستحؽ . فالغنى ىمؾ ألنو  ىلكف مف ناحية أخرل يكضح المسيح أف عمؿ اإليجابيات أساس

 لـ يعمؿ عمؿ رحمة مع لعازر ، كطكب المسيح السامرل الصالح.
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 اإلصحاح الثاني:
عرفكا المسيح كرأكه. بينما الرعاة البسطاء ىؤالء ظير ليـ مبلئكة فيـ يستحقكف، كذىبكا ك  (ٕٓ-ٛاآليات )

 الكينة كىيركدس لـ يعرفكه كالعكس فالمجكس الذيف سعكا ليعرفكه عرفكه بؿ قادىـ نجـ.
ًلدى خاضعان لمنامكس بكؿ كصاياه كطقكسو ليككف الرجؿ الكامؿ القادر أف يشفع في  (ٕٗ-ٕٔاآليات ) المسيح كي
 .، فكؿ البشر فشمكا فى اإللتزاـ بالنامكسالبشر
 سمعاف الشيخ كحنة عرفكا المسيح إذ ىما يستحقاف. (ٖٛ-ٕ٘)اآليات 

 "أنو ينتظر تعزية إسرائيل.."كالحظ قكؿ الكتاب عف سمعاف 
فمف يطمبو كينتظره كيفتش عنو "جميع المنتظرين فداء من أورشميم.. كالحظ قكؿ الكتاب عف حنة كآخركف 

 .يجده أما مف ال يريد فيك لف يجده
ساف كامؿ يخضع ألمو كليكسؼ، كلكف يتضح مف أكؿ الطريؽ أنو جاء ليدؼ إتفؽ يسكع إن (ٕ٘-ٜٖاآليات )

 .ينبغي أن أكون في ما ألبي"عميو مع أبيو 
 

 اإلصحاح الثالث:
 بالدعكة لمتكبة ، فمف يعرفو إال مف إنفتحت عينيو. يكحنا يميد الطريؽ لممسيح (ٕٓ-ٔاآليات )
 .فنخمؽ خميقة جديدة المسيح يعتمد ليؤسس المعمكدية (ٕٕ-ٕٔاآليات )
 ."..بن آدم، إبن اهلل"المسيح بمعمكديتو جعمنا أكالدان هلل  (ٖٛ-ٖٕاآليات )

 
 اإلصحاح الرابع:

 التجربة عمى الجبؿ .. فالمسيح غمب لكي نغمب فيو إبميس.( ٖٔ-ٔاآليات )
 ىك يمتمئ إنسانيان لكي نمتمئ نحف فيو.رجع يسوع بقوة الروح=  (٘ٔ-ٗٔاآليات )
ألنو لـ يرد أف يقرأ آيات "أرسمني ألشفى المنكسري القموب" وطوى السفر ىك أتي كشفيع ..  (ٕٗ-ٙٔ)اآليات 
 الدينكنة.
  الحظ أف المسيح أتى ليجعؿ الجميع خميقة جديدة بمكتو كقيامتو )كنمكت بحياتنا القديمة معو فى

متؤل بالركح حتى المعمكدية كنقكـ متحديف بو فيجعمنا أبناء لآلب( . كغمب إبميس ليمكننا  أف نغمبو ، كا 
أف كؿ مف يتحد بو يمكنو أف يمتمئ بالركح. كىك أتى فى المجئ األكؿ ال ليديف بؿ يعطى فرص جديدة 

 لمف يريد. كسنرل عبر اإلنجيؿ كثير مما أتى المسيح ليقدمو لمبشرية.
ىك  ضكه حاكلكا قتمو.أف مف رف بؿ، وىناؾ مف يقبمو كمف يرفض كالعجيب بعد كؿ ىذا أف (ٖٓ-ٕ٘اآليات )

 فاتح ذراعيو لمجميع ، كلكنو يحتـر حرية الجميع .
بتداء مف ىنا نرل لكقا يقدـ صكران متضادة لمف يقبؿ المسيح كمف يرفضو، كتنتيي ىذه اآليات بقكؿ السيد  * كا 

 (ٖٔ:ٖٗكم مرة أردت .. ولم تريدوا )المسيح 
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يد الجميع أف يخمصكا!! لذلؾ قاؿ القديس أغسطينكس ( لكف ىؿ ير 1ِْتيُ"فاهلل يريد أف الجميع يخمصكف" )
 ."اهلل الذم خمقؾ بدكنؾ ال يستطيع أف يخمصؾ بدكنؾ"

يسكع يخرج شياطيف كيخمص حتى دكف أف يسألو أحد فيك يعمف عف إرادتو في خبلص  (ٖٚ-ٖٔاآليات )
 البشرية مف عبكديتيا لمشيطاف.

تمميذان لو، يحؿ لو مشاكؿ بيتو كيشفى حماتو. كعبلمة يسكع قبؿ أف يختار سمعاف ليككف  (ٔٗ-ٖٛاآليات )
الشفاء أنيا قامت لتخدـ. كىذا ىك مكضكعنا. المسيح يريد شفاء البشرية كيختار خدامان لو ىـ التبلميذ ليعايشكه 

 كيصيركا تبلميذان لو يعممكف عمى جذب الناس.
لمدعكيف كثيريف كالمسيح دعاىـ ليشفييـ = ا (1ٓٔىك يريد الشفاء لمكؿ )= يمؤل الشبكة لك (ٗٗ-ٕٗاآليات )

 كيجعميـ أبناء هلل.
 

 اإلصحاح الخامس:
)= يريد الجميع( لكف ليس الكؿ يقبؿ، بؿ أمسكوا سمكًا كثيرًا= )= ييكد كأمـ( .. سفينتين  (ٔٔ-ٔاآليات )

ال يريد فيك يدعك الكؿ، كلكف ىناؾ مف صارت شبكتيم تتخرق. البعض بعد أف يدخؿ لئليماف يعكد كييرب= 
 .(1َُْتيِ"ديماس تركني إذ أحب العالـ الحاضر" )

"يا سيد إن أردت تقدر أن تطيرني" شفاء أبرص )كالبرص رمز لمخطية( كالحظ قكؿ الرجؿ  (ٙٔ-ٕٔاآليات )
 .كالمسيح يريد، كىذا الشخص يريد كالدليؿ أنو أتى يسأؿ المسيح، كالمسيح ال يرد مف يسألو "إسألكا تعطكا"

ىنا المسيح يشفي مف أراد أصدقاءه لو الشفاء، كىذه صكرة محببة لممسيح، البد كأف يستجيب  (ٕٙ-ٚٔاآليات )
ليا. صكرة المحبة. كلكننا نرل ىنا أف المسيح شفى الرجؿ بأف غفر لو خطاياه. فيك شفى األبرص في اآليات 

 السابقة ككاف ىذا رمزان لمخطية كأف الخطية ىي سبب كؿ داء.
ىنا نرل دعكة الكم )كىك متى اإلنجيمي(. كنراه يقبؿ الخطاة ليشفييـ، فميذا أتى .. ليحكؿ  (ٕٖ-ٕٚاآليات )

 الكم العشار إلى متى اإلنجيمي ىك أتى ليجعؿ كؿ شئ جديدان.
نرل السيد يريد أف يجعؿ كؿ شئ جديد. فيك يحكؿ الخطاة إلى قديسيف، كيجعؿ الصكـ لو  (ٜٖ-ٖٖاآليات )

 معنى جديد.
 

 ادس:اإلصحاح الس
السيد يجعؿ أيضان السبت لو معنى جديد. كالسبت ىك راحة. كراحة اهلل حقيقة في خبلص  (ٔٔ-ٔاآليات )

 البشر كتجديدىـ كما رأينا.
 .السيد يختار تبلميذه الذيف سيمؤلكف الشبكة )الكنيسة( (ٙٔ-ٕٔاآليات )
 السيد يدرب تبلميذه عمى الخدمة كيعمـ كيشفي. (ٜٔ-ٚٔاآليات )
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كىذه الكيبلت قبؿ أف  نسمع البركات كىذا لمف يريد كنسمع عف كيبلت كىذا لمف ال يريد. (ٕٙ-ٕٓاآليات )
تككف عقكبات ىى نتائج تصيب رافضى المسيح، فمف يرفض المسيح كيؼ تغفر خطاياه، ككيؼ يتحرر مف 

 عبكدية إبميس ككيؼ يصير إبنا هلل.
كأساس  انيف أك الكصايا التي يجب أف يتبعيا مف يريدالطريؽ لمف يريد أف يعرؼ يسكع )القك  (ٜٗ-ٕٚاآليات )

 (.المحبةكؿ القكانيف 
 

 اإلصحاح السابع:
 ىذا قائد مئة كثني لكنو عرؼ يسكع، كالسبب أف المحبة دخمت إلى قمبو (ٓٔ-ٔاآليات )

 كىذا تطبيؽ مباشر"وىو بنى لنا المجمع" كظير ىذا في أعمالو "ألنو يحب أمتنا".. 
 .(ْٗ-1ِٕٔ) التى تكممت عف المحبة بقةعمى اآليات السا

يسكع يتقدـ مف نفسو دكف أف يسألو أحد ليقيـ إبف أرممة ناييف، فيك ليذا أتى. ليعطي حياة.  (ٚٔ-ٔٔاآليات )
 كىذا يعتبر نتيجة لما سبؽ، فمف دخمت المحبة قمبو، أم تـ شفاءه، يقيمو يسكع في الحياة األبدية.

لمعمداف الذم كانت دعكتو التكبة، كمف يتكب يعرؼ يسكع. كمازالت التكبة ىذه عف يكحنا ا (ٖٓ-ٛٔاآليات )
 ( .1ٖ  ٓ"طكبى ألنقياء القمب ألنيـ يعاينكف اهلل" )متىي الطريؽ الكحيد لنعرؼ يسكع 

 كنرل يكحنا يحكؿ تبلميذه لممسيح، كىذا ىك ما أتى يكحنا ألجمو.
 ؤالء ال يريدكف.( الييكد يرفضكف المعمداف كالمسيح.. ىٖ٘-ٖٔاآليات )
ىنا نرل الطريؽ لمف يريد، أف نتقدـ بتكبة )كما نادم المعمداف( كبإنسحاؽ لممسيح  (ٓ٘-ٖٙاآليات )

 كسنعرفو.. ىذه المرأة أرادت فأخذت. كىكذا كؿ مف يريد.
 

 اإلصحاح الثامن:
مف أركاح شريرة.  النساء يخدمف يسكع. ىذه تطبيؽ عمى ما سبؽ. فيؤالء النساء شفاىف المسيح (ٖ-ٔاآليات )

. كالحظ أف النساء مرفكضات مف المجتمع الييكدم، كاف حاليـ ردئ، لكف  كمف يشفيو المسيح يخدـ المسيح
 المسيح أتى ليجعميـ شيئان جديدان.

 .ىنا نرل عينات لمف يريد )األرض الجيدة( كمف ال يريد )األراضي الفاسدة(مثل الزارع:  (٘ٔ-ٗاآليات )
 ىذا تطبيؽ عمى األرض الجيدة.ل السراج: مث (ٛٔ-ٙٔاآليات )
 مف يريد يصبح ليس فقط سراجان بؿ قريب لممسيح بالجسد. (ٕٔ-ٜٔاآليات )
 ىنا صكرة يشجع بيا المسيح مف يريد )ييدئ لو العاصفة(. (ٕ٘-ٕٕاآليات )
ا؟ التحرر مف كنرل ماذا أتى المسيح ليقدمو لن يسيطر عمييـ الشياطيف مخيفة لمفىنا صكرة  (ٜٖ-ٕٙاآليات )

 .الشيطاف . كلكف مف يرفض المسيح يعكد ىذا العدك الشرير ليسكد عميو
 [ إقامة إبنة يايرس.ِ[ شفاء إمرأة مف نجاسة ]ُىنا تتداخؿ قصتاف ] (ٙ٘-ٓٗاآليات )
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 ىنا نرل ىدؼ اإلنجيمي بكضكح. فمف يأتي لممسيح مثؿ ىذه المرأة بإيماف طالبان الشفاء
 ح كيعطيو حياة أبدية.مف نجاستو يشفيو المسي

 
 اإلصحاح التاسع:

ليؤسسكا كنيستو، كىك يعكؿ مف يرسمو. كلكف أيضان ىـ يدعكف  ُِالسيد المسيح يرسؿ تبلميذه الػ (ٙ-ٔاآليات )
 كل من ال يقبمكم فاخرجوا من تمك المدينة.."مف يريد "
 حيرة ىيركدس تمثؿ تطبيقان لمف لـ يقبؿ المسيح. (ٜ-ٚاآليات )
 .صكرة عكسية فمف يقبؿ المسيح يحيا حياة الشبع )معجزة الخمس خبزات( (ٚٔ-ٓٔاآليات )
( كىذا ىك 1ُّٕالمسيح ميتـ بأف تبلميذه يعرفكف مف ىك. فمف يعرفو لو حياة أبدية )يك (ٕٓ-ٛٔاآليات )
معنى )اآليات السابقة(. فمف يعرؼ المسيح سيصير لو المسيح كؿ شئ كلف يحتاج ألحد )الحقيقى  الشبع

  يشبع جسديان كنفسيان كركحيان(لمعجزة أف المسيح ا
المسيح إبف اهلل، كلكف معرفتنا بالمسيح الممؾ ال تعني ممكان أرضيان، بؿ عمى األرض الطريؽ  (ٕٚ-ٕٔاآليات ) 

 ىك الصميب كاأللـ.
 التجمي. الصميب بداية كالمجد في السماء. (ٖٙ-ٕٛاآليات )
 خضع لو الشياطيف.المسيح لو كؿ المجد ت (ٖٗ-ٖٚاآليات )
 الطريؽ ليذا المجد مرة ثانية ىك الصميب كاإلتضاع. (ٓ٘-ٗٗاآليات )
 ىك أتى بثبات ليذا الصميب. (:ٔ٘آية )

 ليس الكؿ يقبمكنو.. ىنا قرية سامرية ترفضو. (ٙ٘-ٕ٘اآليات )
 مف ندفعو.ىناؾ ثمف لمتبعية. نعـ ىناؾ مجد في السماء، كشبع عمى األرض. لكف ىناؾ ث (ٕٙ-ٚ٘اآليات )

 
 اإلصحاح العاشر:

تمميذان ممككت اهلل. لقد رأينا فيما سبؽ أف ىناؾ ثمف  ُِإرسالية السبعيف رسكالن ليؤسسكا مع الػ (ٕٓ-ٔاآليات )
[ رعاية ّ[ سمطاف عمى الشياطيف. ]ِ[ أسماءنا تكتب في السماكيات ]ُلمتبعية، كىنا نرل بركات كسمطاف ]

 مككت السمكات يقترب )فرح(.[ مْكاممة مف المسيح لخدامو. ]
 البسطاء يدرككف ما حصؿ عميو مف عرؼ المسيح. (ٕٗ-ٕٔاآليات ) 

 .مثؿ السامرم الصالح1 المسيح المرفكض )فالسامرييف مرفكضكف( (ٖٚ-ٕ٘اآليات )
 صكرة مضادة. المسيح في بيت أحبائو مريـ كمرثا. (ٕٗ-ٖٛاآليات )

 
 اإلصحاح الحادي عشر:

 ة طريؽ لنعرؼ يسكع. كمف يعرؼ يسكع يريد الخبلص.الصبل (ٖٔ-ٔاآليات )
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الذم تسيطر عميو الخطية أك الشياطيف ال يصمي كال يسبح. ىذه صكرة عكسية لآليات  (ٕٙ-ٗٔاآليات )
 السابقة.
 إمرأة تسبح يسكع.. صكرة لمف عرؼ يسكع فسبحو. (ٕٛ-ٕٚاآليات )
 عرفكه.صكرة عكسية لمييكد رافضي المسيح إذ لـ ي (ٕٖ-ٜٕاآليات )
ىنا يكشؼ اإلنجيمي السبب الحقيقي لعدـ معرفة يسكع، أم العيف غير البسيطة، التي ليا  (ٖٙ-ٖٖاآليات )

مجد اهلل، فيؤالء الفريسييف لك كاف ىدفيـ مجد اهلل  أىداؼ عالمية كشيكات عالمية، مادية فاسدة غير طمب
.. مف يريد يسكع يجد سيجده المسيح بأمانة معرفةمف يطمب  إلنفتحت عيكنيـ كعرفكا المسيح فيك صكرة اهلل.

 يسكع.
صكرة عكسية لمف لو العيف البسيطة. ىذه صكرة لمفريسييف الذيف يحبكف الماؿ، كيحبكف  (ٗ٘-ٖٚاآليات )

مرة أخرل فالكيبلت قبؿ أف  أنفسيـ كيفتخركف ببرىـ الذاتي تاركيف طيارة الداخؿ، ىؤالء يسمعكف ىنا الكيبلت.
 ة ، ىى نتيجة طبيعية لمف يرفض كؿ ىذه البركات كىذا الخبلص الذل أتى بو المسيح .تككف عقكبات إليي

 
 اإلصحاح الثاني عشر:

( نرل رياء كخبث الفريسييف، إذ لـ يقبمكا ْٓ-ّٓفي اآليات األخيرة مف اإلصحاح السابؽ ) (ٖ-ٔاآليات )
 مثؿ الفريسييف. تكبيخ السيد المسيح ليـ، كىنا نرل تحذير السيد لتبلميذه أف يككنكا

ما الذم يدفع اإلنساف لمرياء كالخبث؟ غالبان ىك الخكؼ. لذلؾ نجد السيد المسيح يطمئف  (ٕٔ-ٗاآليات )
 تبلميذه قائبلن أنو مع أف ىناؾ آالـ ستكاجييـ إاٌل أف اهلل لف يتركيـ.

إنساف كؿ تفكيره في  في اآليات السابقة رأينا أنو سيككف ىناؾ آالـ، كىنا نجد التناقض، (٘ٔ-ٖٔاآليات )
 الميراث، مع أف ىناؾ آالـ بؿ إستشياد.

ردان عمى مف تكمـ عف الميراث ضرب السيد ليـ مثؿ الغني الغبي، كىذا كاف غباءه راجع في ( ٕٔ-ٙٔاآليات )
 غنيًا هلل.أنو إىتـ بحياتو عمى األرض كلـ يفكر في أبديتو. كتنتيي اآليات بقكؿ السيد أف ىناؾ مف ىك 

 ىنا نفيـ معنى غنى هلل السابقة، أم أف اهلل يعكلو فبل يعكزه شئ. (ٖٗ-ٕٕ) اآليات
اهلل يعكؿ أكالده.. لكف كؿ ما لنا ىك كزنات، كنحف ككبلء عمييا. إذان بيذا يكمؿ معنى "غنيان  (ٛٗ-ٖ٘اآليات )

 هلل" أف ما عندم ىك لمجد اهلل.
 بو أك نتمسؾ بو.عالـ كمو نار كعدـ سبلـ فمماذا ننشغؿ  (ٖ٘-ٜٗاآليات ) 
 مف لو تكقع سميـ، فعميو أف يتكقع سرعة زكاؿ ىذا العالـ، كيتصرؼ عمى ىذا األساس. (ٜ٘-ٗ٘اآليات ) 
 

 اإلصحاح الثالث عشر:
ىناؾ آالـ كثيرة في العالـ، كال داعي لفمسفة األمكر كالبحث عف سبب لكؿ ألـ، بؿ الميـ تقديـ  (٘-ٔاآليات )
 تكبة.
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ىذه إشارة أنقب حوليا وأضع زببًل= التي يسمح بيا اهلل تساعدنا عمى التكبة كاإلثمار.  اآلالـ (ٜ-ٙاآليات )
 لمتجارب التي تؤىؿ لمسماء.

مف ىذه المعجزة لشفاء المرأة المنحنية أتت بعد الحديث عف أىمية تقديـ تكبة كبسرعة . ف (ٚٔ-ٓٔاآليات )
حناء، فمماذا نؤخر التكبة. ىذا معنى شفاء المرأة يقدـ تكبة سريعان يتخمص مف حمؿ خطاياه، كيشفى مف اإلن

 المسيح يريد أف يعطينا راحة. المنحنية ىنا.
 ىذه أمثاؿ عف الممككت فمماذا كضعيا القديس لكقا ىنا؟  (ٕٔ-ٛٔاآليات )

ببساطة، فالسيد المسيح بشفائو لممنحنيف تحت حمؿ خطاياىـ يؤسس الممككت. فالممككت ىك لمذيف حررىـ 
 صاركا بالحقيقة أحراران. اإلبف. ف
 الدخكؿ لمممككت يككف مف الباب الضيؽ، كىك إختيارم. (ٖٓ-ٕٕاآليات )
ىنا نرل المسيح بإرادتو يدخؿ مف الباب الضيؽ كيذىب لمصميب. كتنتيي ىذه اإلصحاحات،  (ٖ٘-ٖٔاآليات )

كم مرة أردت .. و بؿ      بأف المسيح الذم أتى ليؤسس الممككت كليشفع في البشرية، ال يجبر أحد عمى طريق
 ولم تريدوا

 ( مكانع الكصكؿ ليذا الممككت.ُفي اإلصحاحات التالية نجد1 
 ( عدة صكر تشجيعية.ِ                           
 ( ما يساعدنا لمكصكؿ ليذا الممككت.ّ                           

 
 اإلصحاح الرابع عشر:

نتيت بأف المسيحك  فييا الييكد يطردكنو كيخيفكنو بييردسرأينا  اآليات السابقة (ٚ-ٔاآليات )  يعرؼ أنو ا 
مف سيصمب ألجميـ يريدكف  و يبحث عف راحة مف سيصمبكنو .كىنا نرل أنفي اليوم الثالث أكمل. =  سيصمب
 أف يقتمكه.
صيـ. دعكة لمتكاضع، فالكبرياء ىك سبب عمي ىؤالء الفريسييف الذيف يرفضكف مف جاء لخبل (ٗٔ-ٛاآليات )

 كبالتالي فالكبرياء سيككف سببان لفقدانيـ لمممككت.
كىنا نرل المكافأة كأنيا كليمة مكافأة في قيامة األبرار. إنتيت اآليات السابقة بأف ىناؾ  (ٕٗ-٘ٔاآليات )
 .(1َِّ+ رؤ 1ُٗٗعشاء )رؤ

حمؿ الصميب       [ قبكؿِ[ أف نحب المسيح أكثر مف أم أحد. ]ُىذه الكليمة ليا ثمف ]( ٖٖ-ٕ٘اآليات ) 
 [ سندخؿ في حرب مع إبميس.ّ]

 مف يقبؿ أف يدفع النفقة سيككف ممحان جيدان. (ٖ٘-ٖٗاآليات )
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 اإلصحاح الخامس عشر:
ىناؾ ثمف سيدفع كلكف ىنا دعكة لعدـ اليأس فالسيد المسيح أتى يبحث كيفتش عف كؿ ضاؿ  (ٖٔ-ٔاآليات )

 اإلبف الضاؿ. ىذا ىك شفيعنا. خاطئ كالخركؼ الضاؿ أك الدرىـ المفقكد أك
 

 اإلصحاح السادس عشر:
رأينا في اإلصحاح السابؽ أف اهلل يبحث عف كؿ خاطئ. كىنا لكقا يأتي مثل وكيل الظمم=  (ٖٔ-ٔاآليات )

بيذا المثؿ ليشجع كؿ كاحد أف يتكب. كماذا يشجع عمى التكبة؟ أف تككف لنا النظرة المستقبمية، فالمكت آتو 
ذا فكر اإلنساف  إذا فنيتم يقبمونكم في المظال األبديةؿ في السماء= قبى ينا أف نتصرؼ بحكمة لني ببلشؾ إذان عم كا 

 بعقؿ أف ىناؾ نصيب سماكم، فمف المؤكد أنو سيترؾ خطيتو.
ىي مجمكعة آيات متناثرة ليا نفس المعنى، أنو عمينا أف تككف لنا نظرة مستقبمية. فالسيد  (ٛٔ-ٗٔاآليات )

قكؿ ىنا لمفريسييف .. ىؿ أنتـ لكـ ىذه النظرة المستقبمية أـ أنتـ ميتمكف ببركـ الذاتي أف يظير المسيح كأنو ي
 أماـ الناس، كميتمكف بالماؿ، كميتمكف بشيكاتكـ فتترككف زكجاتكـ لتتزكجكا بأخريات تشتيكنيف.

ما بيف أف تحممو  ىذه فييا تشجيع كترىيب لمخاطئ، كعميو أف يختارقصة الغني ولعازر=  (ٖٔ-ٜٔاآليات )
المبلئكة إلى حضف إبراىيـ، كما بيف عذاب أبدم. كىذه الصكرة تدفع الخاطئ لترؾ خطيتو كيعكد ألحضاف أبيو 

 كما عاد اإلبف الضاؿ.
 

 اإلصحاح السابع عشر:
بعد أف رفع لكقا نظرنا إلى السماء، ىا ىك يعكد كيقكؿ لكف نحف مازلنا عمى األرض كلذلؾ  (ٙ-ٔاآليات )

د أف تككف ىناؾ عثرات. إذان لنحذر منيا، كأحد العثرات ىك عدـ الغفراف فيمتمئ القمب كراىية كيضيع منو فبلب
 الممككت. فالغفراف شرط لمممككت.

 ما يساعد أيضان عمى الكصكؿ لمممككت.. اإلتضاع كاإلنسحاؽ أماـ اهلل. (ٓٔ-ٚاآليات )
 الممككت.ىنا نرل أف الشكر ىك شرط آخر لدخكؿ  (ٜٔ-ٓٔاآليات )
 ىذه عف عبلمات المجئ الثاني، كالتفكير في المجئ الثاني يدفعنا لمخكؼ كبالتالي لمتكبة. (ٖٚ-ٕٓاآليات )

 
 اإلصحاح الثامن عشر:

 طريؽ الممككت ىك الصبلة كبمجاجة، كبيا نحيا في السماء.مثل األرممة وقاضي الظمم:  (ٛ-ٔاآليات )
ينا فيما سبؽ أف الصبلة بيا نحيا في السماء، كىنا نرل أف اإلنسحاؽ رأمثل الفريسي والعشار:  (ٗٔ-ٜاآليات )

 .(1ُٕٓٓيجعمنا سماء، فالمنسحؽ كالمتكاضع يسكف اهلل عنده )إش
 البساطة كاألطفاؿ ىي طريؽ لمممككت. (ٚٔ-٘ٔاآليات )
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السيد المسيح مف األطفاؿ يعتمدكف عمى األباء إعتمادان كامبلن، كىذا ما طمبو الشاب الغني:  (ٖٓ-ٛٔاآليات )
كىذا ىك طريؽ بع كل أموالك الشاب الغني، أف يعتمد عمى اهلل إعتمادان كامبلن كليس عمى أمكالو، كىذا معنى 

 الكماؿ.
يسكع طمب مف الشاب الغني أف يبيع كؿ مالو، كىنا يسكع يترؾ ليس مالو فقط بؿ حياتو  (ٖٗ-ٖٔاآليات )

 يخبر تبلميذه بذلؾ.كيذىب لمصميب. لقد إقترب الصميب، كالسيد 
لقد إقترب دخكؿ أكرشميـ كمعنى ذكر ىذه القصة ىنا، أف مف إنفتحت السيد يشفي أعمى"  (ٖٗ-ٖ٘اآليات )

فمف كان ىذا األمر مخفي عنيم= عيناه سيستقبؿ المسيح كممؾ. كىذه القصة أكردىا لكقا بعد اآلية السابقة 
 إنفتحت عينيو يدرؾ سر الصميب.

 
 ر:اإلصحاح التاسع عش

 قصة زكا رئيس العشارين (ٔٔ-ٔاآليات )
 (ُْ-1ُٖٗتطبيؽ لقبكؿ العشار ) .أ 
 (1ُٖٗ( مع )1ُِِٖتطبيؽ عمى قكؿ المسيح لمشاب "بع كؿ مالؾ". فزكا فعؿ ىذا. كقارف ) .ب 
بينما ترؾ الرب.. أعمى أريحا يصرخ، ذىب ىك لزكا. فالصراخ يجعؿ الشخص مستعدان )ىذه فائدة  .ج 

 مستعدان بعد لممعجزة، أما زكا فكاف مستعدان.الصبلة(. فاألعمى لـ يكف 
 

 قبؿ دخكؿ المسيح ألكرشميـ مباشرة يقكؿ ىذا المثؿ كالمعنى. (ٕٚ-ٕٔاآليات )
 )المسيح ذاىب لمسماء(.الذاىب إلى كورة بعيدة )اإلبف الكحيد الجنس( ىو اإلنسان شريف الجنس  .ُ
 )الييكد أبغضكا المسيح(.أىل مدينتو كانوا يبغضونو  .ِ
 )كىذا ما كاف الييكد يرددكنو(يد أن ىذا يممك عمينا ال نر  .ّ
 )المسيح في مجيئو الثاني سيككف ديانان لمكؿ(.إذبحوىم قدامي  .ْ
في نياية تعاليـ السيد لمناس قبؿ دخكلو أكرشميـ النيائي يحذر.. كؿ ما بيف أيديكـ ىك كزنات كسأحاسب كؿ  .ٓ

 كاحد عمى ما بيف يديو.
 يريدًا ىو الشفيع ولكن ىذا لمن قح

 ولكنو الديان لمن ال يريد
 (ْْ-ُْكلكننا نجده ىنا في محبتو يبكي عمى مف ييمؾ كما بكى عمى أكرشميـ )

 .راد كلكنيـ لـ يريدكاأ ذبحكىـ قدامي( ىكإيضا الدياف العادؿ )أيبكى فيك يريد خبلص كؿ الناس كلكنو ىك 
 اإلصحاحات الباقية ىي قصة اآلالم والصميب والقيامة.

 يف صار ابن اهلل شفيعا لكل البشرية.ىى قصة ك
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 عودة لمجدول )إنجيل يوحنا()اإلصحاح األول( 

 

 اإلصحاح األول
 

، الَِّذي َربّْي»َفَقااَل:« َماَذا َتْطُمَباِن؟»َفاْلَتَفَت َيُسوُع َوَنَظَرُىَما َيْتَبَعاِن، َفَقاَل َلُيَما:ٖٛ" -(:ٔ٘ – ٖٛ: ٔاآليات )يو
َفَأَتَيا َوَنَظرَا َأْيَن َكاَن َيْمُكُث، َوَمَكثَا ِعْنَدُه ذِلَك «. َتَعاَلَيا َواْنُظرَا»َفَقاَل َلُيَما:ٜٖ« َتْفِسيُرُه: َيا ُمَعمُّْم، َأْيَن َتْمُكُث؟

ُبْطُرَس َواِحًدا ِمَن االْثَنْيِن المََّذْيِن َسِمَعا ُيوَحنَّا َكاَن َأْنَدرَاُوُس َأُخو ِسْمَعاَن ٓٗاْلَيْوَم. َوَكاَن َنْحَو السَّاَعِة اْلَعاِشَرِة. 
َفَجاَء ِبِو ِإَلى َيُسوَع. ٕٗالَِّذي َتْفِسيُرُه:اْلَمِسيُح. « َقْد َوَجْدَنا َمِسيَّا»ىَذا َوَجَد َأوَّاًل َأَخاُه ِسْمَعاَن، َفَقاَل َلُو:َٔٗوَتِبَعاُه. 

ِفي اْلَغِد َأرَاَد َيُسوُع ٖٗ الَِّذي َتْفِسيُرُه: ُبْطُرُس.« َأْنَت ِسْمَعاُن ْبُن ُيوَنا. َأْنَت تُْدَعى َصَفا»َفَنَظَر ِإَلْيِو َيُسوُع َوَقاَل: 
رَاُوَس َوَكاَن ِفيُمبُُّس ِمْن َبْيِت َصْيَدا، ِمْن َمِديَنِة َأْندَ ٗٗ«. اْتَبْعِني»َأْن َيْخُرَج ِإَلى اْلَجِميِل، َفَوَجَد ِفيُمبَُّس َفَقاَل َلُو:

َوَجْدَنا الَِّذي َكَتَب َعْنُو ُموَسى ِفي النَّاُموِس َواأَلْنِبَياُء َيُسوَع اْبَن »ِفيُمبُُّس َوَجَد َنثََناِئيَل َوَقاَل َلُو:َ٘ٗوُبْطُرَس. 
َقاَل َلُو « َن َشْيٌء َصاِلٌح؟َأِمَن النَّاِصَرِة ُيْمِكُن َأْن َيُكو»َفَقاَل َلُو َنَثَناِئيُل:ٙٗ«. ُيوُسَف الَِّذي ِمَن النَّاِصَرةِ 

َقاَل ٛٗ«. ُىَوَذا ِإْسرَاِئيِميّّ َحقِّا اَل ِغشَّ ِفيوِ »َورََأى َيُسوُع َنَثَناِئيَل ُمْقِببًل ِإَلْيِو، َفَقاَل َعْنُو:ٚٗ«.َتَعاَل َواْنُظرْ »ِفيُمبُُّس:
َأَجاَب ٜٗ«. َقْبَل َأْن َدَعاَك ِفيُمبُُّس َوَأْنَت َتْحَت التّْيَنِة، رََأْيُتكَ »ُو:َأَجاَب َيُسوُع َوَقاَل لَ « ِمْن َأْيَن َتْعِرُفِني؟»َلُو َنَثَناِئيُل:

َىْل آَمْنَت أَلنّْي ُقْمُت َلَك »َأَجاَب َيُسوُع َوَقاَل َلُو:ٓ٘« َيا ُمَعمُّْم، َأْنَت اْبُن اهلِل! َأْنَت َمِمُك ِإْسَراِئيَل!»َنَثَناِئيُل َوَقاَل َلُو:
اْلَحقَّ اْلَحقَّ َأُقوُل َلُكْم: ِمَن اآلَن َتَرْوَن السََّماَء »َوَقاَل َلُو:ٔ٘« ُتَك َتْحَت التّْيَنِة؟ َسْوَف َتَرى َأْعَظَم ِمْن ىَذا!ِإنّْي رََأيْ 

 " «.َمْفُتوَحًة، َوَمبَلِئَكَة اهلِل َيْصَعُدوَن َوَيْنِزُلوَن َعَمى اْبِن اإِلْنَسانِ 

 
َربّْي، الَِّذي َتْفِسيُرُه: »َفَقااَل:« َماَذا َتْطُمَباِن؟»َت َيُسوُع َوَنَظَرُىَما َيْتَبَعاِن، َفَقاَل َلُيَما:َفاْلَتفَ ٖٛ" -(:ٖٛ: ٔآية ) يو

 "«.َيا ُمَعمُّْم، َأْيَن َتْمُكُث؟
فيما سبؽ رأينا المعمداف كسابؽ لممسيح كشاىد لو بأنو إبف اهلل. كرأيناه يحكؿ تمميذيف لو كىما يكحنا اإلنجيمي 

فسو كأندراكس لممسيح قائبلن ىذا ىك حمؿ اهلل كرأينا التمميذيف يسيراف كراء المسيح في خجؿ دكف أف يسأاله ن
شيئان، كلكنيما في أعماقيما كانا قد إتخذا قراران بأف يتبعاه. كالمسيح الذم يختار تبلميذه بدأ ىك كبادرىما بالسؤاؿ 

ؿ ميمتيما فيتكمماف كيعمنا أنيما يريداف أف يككنا تبلميذان ي  سى تى يي ىذه تشبو بالعامية "عاكزيف إيو" ح= ماذا تطمبان
لو. ىك يشجعيما ليتكمما. كاآلف السيد يطمب مف كؿ منا أف يحدد مكقفو، ماذا نريد منو؟ ىؿ نريد ماديات أك 

عف نريده ىك لشخصو. ىنا نجد أف المسيح ىك الذم يبدأ كيسعى كراء كؿ نفس. بؿ نجده يبحث عف آدـ بؿ ك 
 قاييف حينما أخطأ كبلىما.

 )راب/ رابي/ رابكني(. درجات ممّْ عَ مُ  لقبكمعممييـ. ك لقب يطمؽ عمى أعظـ عمماء الييكد = ربيرابي أك 
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َيْوَم. َوَكاَن َفَأَتَيا َوَنَظرَا َأْيَن َكاَن َيْمُكُث، َوَمَكثَا ِعْنَدُه ذِلَك الْ «. َتَعاَلَيا َواْنُظرَا»َفَقاَل َلُيَما:ٜٖ"  -(:ٜٖ: ٔآية ) يو
  " َنْحَو السَّاَعِة اْلَعاِشَرِة.

فالمسيح أراد أف يعرؼ كبلىما أنو إنساف متكاضع يقيـ في مكاف متكاضع حتى ال يظنا أنو يقيـ = تعاليا وأنظرا
 في قصر، يعرفاه عمى حقيقتو. إنسانان فقيران ال يممؾ شيئان، كحتى ال يتكىما أنيما سيممكاف معو كيككف ليما جاه

ىي دعكة لمخبرة الشخصية مع يسكع ىذه تشبو قكؿ داكد "ذكقكا كانظركا ما أطيب = ولكن.. تعاليا وأنظراأرضي. 
الرب" فمف يريد أف يعرؼ المسيح يأتي لينظر كيتذكؽ فيفرح كيقرر اإللتصاؽ بو فكبلـ الحياة األبدية ىك عنده. 

لفرح السماكم الذم يمؤل القمب ىنا عمى األرض كفي السماء. حقان ىك لـ يىًعٍد بالجاه األرضي بؿ بالحياة األبدية كا
(. كقد قضى يكحنا كأندراكس اليكـ مع المسيح 1ُِِٕكىذه دعكة الركح القدس كالكنيسة لكؿ كاحد "تعاؿ" )رؤ

بالتكقيت الييكدم أم الرابعة بعد الظير، ككانكا  الساعة العاشرة)ما أحمى أف نقضي يكمان مع يسكع( حتى 
سنة مازاؿ يذكر الساعة التي ترؾ فييا بيت يسكع مساءن كالتي َٔبتعميمو ككبلمو كأقكالو، كيكحنا بعد  منبيريف

قرر فييا أف ال يتركو العمر كمو إذ عنده الحياة. الساعة التي أدرؾ فييا أنو يحب المسيح ألف المسيح أحبو أكالن. 
يظؿ يذكره اإلنساف العمر  ، ثيران مف الفرح الركحييعطيو المسيح ك ، عمكمان في بداية معرفة اإلنساف بالمسيح

 كمو كيشجعو عمى اإلستمرار كسط التجارب.
 

َكاَن َأْنَدرَاُوُس َأُخو ِسْمَعاَن ُبْطُرَس َواِحًدا ِمَن االْثَنْيِن المََّذْيِن َسِمَعا ُيوَحنَّا ٓٗ" -(:ٕٗ – ٓٗ: ٔاآليات )يو
َفَجاَء ِبِو ِإَلى َيُسوَع. ٕٗالَِّذي َتْفِسيُرُه:اْلَمِسيُح. « َقْد َوَجْدَنا َمِسيَّا»ُه ِسْمَعاَن، َفَقاَل َلُو:ىَذا َوَجَد َأوَّاًل َأَخأَٗوَتِبَعاُه. 

 " الَِّذي َتْفِسيُرُه: ُبْطُرُس.« َأْنَت ِسْمَعاُن ْبُن ُيوَنا. َأْنَت تُْدَعى َصَفا»َفَنَظَر ِإَلْيِو َيُسوُع َوَقاَل: 
أم أنا كيكحنا، كقد يعني أف = قد وجدنا . ممسيح عرؼ كآمف أنو المسيح فدعا أخكه سمعافأندراكس بعد زيارتو ل

األمة الييكدية كجدت المسيا، فيـ كانكا يفتشكف الكتب كينتظركف المسيا. كىذه البد أف تككف كرازة كؿ خادـ، 
الن لف يستطيع أف يأتي بأحد عمينا أف نتذكؽ حبلكة المسيح، كنقكؿ قد كجدنا مسيا. كلكف مف لـ يجد المسيح أك 

 -ىذه تعني كاحدة مف إثنيف1= ىذا وجد أوالً فسمعاف بطرس صار األشير. = أندراوس أخو سمعانلممسيح. 
إف كؿ مف أندراكس كيكحنا ذىب ليدعك أخاه فأندراكس ذىب ليدعك سمعاف كيكحنا ذىب ليدعك  .أ 

دى سمعاف  أتى بو لممسيح قبؿ أف يأتي يكحنا بيعقكب ك  أوالً يعقكب ليتتممذا عمى المسيح، كأندراكس كىجى
 لممسيح.

قبؿ أف يجده يكحنا.  أوالً ربما ذىب أندراكس كيكحنا ليبحثا عف سمعاف أخك أندراكس ككجده أندراكس  .ب 
كالحظ أف أندراكس لـ يحسد أخكه بطرس إذ صار أحد األعمدة، كأندراكس ىك الذم دعاه. كالحظ 

 . (1ُْ+ نشُٓ-1ُْْٓخركف )مزأف مف يعرؼ يسكع يسعى ألف يعرفو اآل
( المسيح 1ُُٖٔأم بطرس كنبلحظ أف في )مت petrosكيفا باآلرامية كتعني حجر. كباليكنانية بتركس = صفا

يعيد التأكيد عمى ىذا اإلسـ بعد أف إعترؼ بطرس أف المسيح ىك إبف اهلل. كنبلحظ أف المسيح ىنا عرؼ إسـ 
يَّ أف كلـ يخبره أحد. ك سمعاف بف يكنا مف نفسو  إلى بطرس كما غىيرَّ إسـ إبراـ إلى  ر إسـ سمعافالمسيح غى
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إبراىيـ كسارام إلى سارة.. إشارة لبدء حياة جديدة. كغير المسيح إسـ يكحنا كيعقكب أخيو فصارا بكانرجس أم 
تو كخدمتو إبني الرعد. كىكذا تغير الكنيسة إسـ الكاىف بعد سيامتو أك الراىب أك األسقؼ أك البطريرؾ إشارة لحيا

 الجديدة تاركان حياتو القديمة.
كنبلحظ أف بعد ىذا التعارؼ عاد التبلميذ إلى حياتيـ القديمة كمينتيـ السابقة في صيد السمؾ، إلى أف دعاىـ 

(. كما جاء ىنا في ىذه اآليات مف إنجيؿ يكحنا مف ِِ-1ُْٖالمسيح ليترككا مينتيـ القديمة كيتبعكه )مت
( مف ِِ-1ُْٖالمسيح كبيف بطرس كأنداركس كيكحنا كيعقكب يفسر ما جاء في )مت التعارؼ الذم حدث بيف

حيث اإلستجابة الفكرية لدعكة المسيح كتركيـ الشباؾ، إذ ىـ كانكا قد سبؽ كأعجبكا بالمسيح كقرركا أف يتتممذكا 
بر أحدان أف يتبعو، (. فالمسيح ال يجُُ-1ّٓلو. كبعد ىذا ثبت المسيح إيمانيـ بمعجزة صيد السمؾ الكثير )لك

أنت (. 1َِٕرإكال ىك عنده عصا سحرية يشير بيا ألحد أف يتبعو فيتبعو. بؿ أقنع ىؤالء التبلميذ فتبعكه )
إعبلف بأف المسيح كشؼ مستقبمو كمجاىرتو باإليماف. = تدعى صفاإذان ىذا إعبلف بأنو يعرؼ إسمو. = سمعان

نانية لمكممة اآلرامية مشيحا كالعبرية مشيح كالعربية مسيح، مسيا ىي الصيغة اليك = مسيا الذي تفسيره المسيح
 كألف يكحنا كاف يكتب لؤلمـ فسر كممة مسيا. كالمسيح أم الممسكح بالركح القدس ليقكـ بعمؿ الفداء.

 كالحظ أف يكحنا ال يذكر أنيما كجدا يعقكب فيك ال يذكر أخكه.
 

«. اْتَبْعِني»ُسوُع َأْن َيْخُرَج ِإَلى اْلَجِميِل، َفَوَجَد ِفيُمبَُّس َفَقاَل َلُو:ِفي اْلَغِد َأَراَد يَ ٖٗ" -(:ٗٗ – ٖٗ: ٔاآليات )يو
 " َوَكاَن ِفيُمبُُّس ِمْن َبْيِت َصْيَدا، ِمْن َمِديَنِة َأْنَدرَاُوَس َوُبْطُرَس.ٗٗ

ؿ لخدمة المسيح يكمان ىذه ثالث مرة يقاؿ فييا في الغد. فينا يكحنا اإلنجيمي يتابع أحداث األسبكع األك = في الغد
بيكـ. كمف ىذه اآلية إنتقؿ المسيح مف خدمة الييكدية إلى خدمة الجميؿ. كفي خبلؿ ىذه المدة لممسيح في 

 الييكدية لـ يصنع شئ سكل إختيار تبلميذه كالتعرؼ عمييـ.
عاه ىك كاف قد سمع مف بطرس كأندراكس عف يسكع فيك مف مدينتيما فتبع يسكع إذ دعاه. كيسكع د وفيمبس

 أيضان قبؿ ذىابو إلى الجميؿ. ككاف فيمبس أكؿ مف دعاه يسكع.
 مدينة أندراكس كبطرس. من      بيت صيدا من

1 ىنا في المغة اليكنانية تفيد مدينة الميبلد كىي من 1 ىنا تفيد مدينة المعيشة كاإلقامة من
 كفرناحكـ.
فأغمب سكانيا صيادم سمؾ كىؤالء تحكلكا إذف فيمبس كاف مف بيت صيدا )في الجميؿ كتعني بيت الصيد 

ألندراكس ىك بطرس  )إلنساف بدال مف السمؾ( صياديف لمناس(. كىي مدينة أندراكس كبطرس ككاف أكؿ صيد
كأكؿ صيد لفيمبس ىك نثنائيؿ، كىك مف مكاليد كفرناحكـ مثؿ بطرس كأندراكس فكاف صديقان ليما منذ فترة 

ىك الذم إذ دعاه المسيح إعتذر قائبلن أنو يطمب أف يدفف أباه أكالن فقاؿ لو الطفكلة. كيقكؿ التقميد أف فيمبس 
تبعني )مت  (.1ِِٖالمسيح دع المكتى يدفنكف مكتاىـ كا 
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ْنِبَيا»ِفيُمبُُّس َوَجَد َنَثَناِئيَل َوَقاَل َلُو:٘ٗ"   -(:٘ٗ: ٔآية ) يو ُء َوَجْدَنا الَِّذي َكَتَب َعْنُو ُموَسى ِفي النَّاُموِس َواأَل
  "«.َيُسوَع اْبَن ُيوُسَف الَِّذي ِمَن النَّاِصَرةِ 

إذان كاف ىناؾ نفكس كثيرة تدرس كتفتش كتنتظر المسيح بأمانة. كىؤالء كجدكه. كيبدك أف كؿ مف أتتو = وجدنا
ستقبميا بفرح تحكؿ إلى كارز. كؿ مف تذكؽ لذة المقاء مع يسكع يدعك اآلخريف. كنثنائيؿ مف قانا الجم يؿ الدعكة كا 

 1َُّ(. كغالبان كجد فيمبس نثنائيؿ في قانا نفسيا. كنثنائيؿ ىك برثكلماس كندرؾ ىذا مف مقارنة )مت1ُِِ)يك
( فكبلىما ألصؽ إسـ برثكلماس بفيمبس فمف يذكر نثنائيؿ ال يذكر برثكلماس. كبمقارنة ُٗ-1ُّٔمع مر

لكقا في سفر أعماؿ الرسؿ عمى أنو  ( نجد أف يكحنا يضع إسـ نثنائيؿ بعد تكما كيضعو1ُُّمع أع 1ُِِ)يك
فيمبس كاف دارسان لمكتاب المقدس.  ( إذان 1ْٓٔ+ يك1ُُٖٓ)تث= كتب عنو موسىبرثكلماس بعد تكما أيضان. 

ؼ بو المسيح في الناصرة التي قضى فييا أغمب فترات حياتو عمى رً ىذا ىك اإلسـ الذم عي  =يسوع إبن يوسف
 األرض.

 
َتَعاَل »َقاَل َلُو ِفيُمبُُّس:« َأِمَن النَّاِصَرِة ُيْمِكُن َأْن َيُكوَن َشْيٌء َصاِلٌح؟»اَل َلُو َنَثَناِئيُل:َفقَ ٙٗ"   -(:ٙٗ: ٔآية ) يو
 "«.َواْنُظرْ 

)أك بحسب النبكات  (1ِٕٓىـ كييكد كانكا يتصكركف أف المسيح يككف عظيمان كيخرج مف مدينة عظيمة )يك
يمييف يحتقركف سكاف الناصرة ربما ألنيا صغيرة كربما إلختبلط أىميا يخرج مف بيت لحـ(. ككاف الييكد حتى الجم

، تعال وأنظربالكثنييف كتجارتيـ معيـ. فيؿ يخرج المسيح مف مدينة صغيرة كالناصرة؟! ككاف رد فيمبس العممي 
 رب.ليختبر المسيح كما إختبره فيمبس كآمف بو.. "ذكقكا كأنظركا ما أطيب الرب" ىذه طريؽ كؿ مف تذكؽ ال

 
  "«.ُىَوَذا ِإْسرَاِئيِميّّ َحقِّا اَل ِغشَّ ِفيوِ »َورََأى َيُسوُع َنَثَناِئيَل ُمْقِببًل ِإَلْيِو، َفَقاَل َعْنُو:ٚٗ"   -(:ٚٗ: ٔآية ) يو

أم مستقيمان ال يمتكم كال يكذب كال يعرؼ الغش كالرياء. يطمب بصدؽ أف يعرؼ اهلل، كيطمب كجو = ال غش فيو
سرائيؿ ىك اإلسـ الذم أخذه يعقكب ألنو جاىد مع اهلل ِٗ-1ِِٖأف يككف اإلسرائيمي )ركاهلل كما ينبغي  (. كا 

 (. كال يقصد جنسيتو أك قكميتو.1ِِّٖكالناس كغمب )تؾ
 

ِفيُمبُُّس َوَأْنَت  َقْبَل َأْن َدَعاكَ »َأَجاَب َيُسوُع َوَقاَل َلُو:« ِمْن َأْيَن َتْعِرُفِني؟»َقاَل َلُو َنثََناِئيُل:ٛٗ"   -(:ٛٗ: ٔآية ) يو
 "«.َتْحَت التّْيَنِة، رََأْيُتكَ 
يبدك أف كصؼ السيد المسيح عف نثنائيؿ كاف لو معنى عند نثنائيؿ جعمو يشعر أف يسكع = من أين تعرفني
حسب ما جاء في تقميد قديـ.. أف جنكد ىيركدس إذ جاءكا ليقتمكا أطفاؿ = وأنت تحت التينة رأيتكيعرفو كتفسير 

، أخفت أـ نثنائيؿ إبنيا في سفط كضعتو تحت التينة كخبأتو فييا فمـ يجده جنكد ىيركدس، كىذه القصة بيت لحـ
ال يعرفيا سكل نثنائيؿ كأمو فقط، لذلؾ ذيًىؿى نثنائيؿ إذ أخبره بيا المسيح، إذ شعر أف ال شئ مخفي عف عينيو. 

ألف التينة ليا معنى في حياة نثنائيؿ كأف لغكيان تشير إلختفاء شئ تحت شئ. كقد يشير المعنى عمكمان = تحت
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فيـ نثنائيؿ أف المسيح مطمع عمى المشاعر الركحية أيضان.  إذان بيذا .يصمي تحتيايككف لو ذكريات ركحية كىك 
 إذان ىك فاحص القمكب.

 
  " «.َت َمِمُك ِإْسرَاِئيَل!َيا ُمَعمُّْم، َأْنَت اْبُن اهلِل! َأنْ »َأَجاَب َنَثَناِئيُل َوَقاَل َلُو:ٜٗ" -(:ٜٗ: ٔآية ) يو

آمف بو إذ رآه قادران مقتدران يعرؼ كؿ شئ فآمف أنو المسيا المنتظر. كالييكد يفيمكف أف اهلل ىك ممؾ إسرائيؿ 
الحقيقي. ككاف إختيارىـ لشاكؿ ممكان رفضان هلل كممؾ ليـ. ككاف نثنائيؿ ىك أكؿ مف اعترؼ مف التبلميذ بأف 

عمداف قاليا قبمو(. المسيح لـ يقؿ لو طكباؾ.. لحمان كدمان لـ يعمنا لؾ.. بؿ أبي. ألف المسيح ىك إبف اهلل )الم
بطرس كاف يعنييا كما أعمنيا لو اهلل كحقيقة الىكتية. أما نثنائيؿ فيك يقصد أف المسيح ىك ممؾ سيعيد الممؾ 

 إلسرائيؿ. نثنائيؿ قصدىا بمعنى ييكدم بحت.
 

َىْل آَمْنَت أَلنّْي ُقْمُت َلَك ِإنّْي رََأْيُتَك َتْحَت التّْيَنِة؟ َسْوَف َتَرى »ُسوُع َوَقاَل َلُو:َأَجاَب يَ ٓ٘"   -(:ٓ٘: ٔآية ) يو
 " «.َأْعَظَم ِمْن ىَذا!

المسيح يقصد أنو سكؼ يرل أعماؿ كمعجزات عجيبة يفعميا المسيح بسمطاف بؿ ىك في المستقبؿ سيدرؾ أف 
 المتكاضع.المسيح ببلىكتو مختفي كراء ىذا الجسد 

 
اْلَحقَّ اْلَحقَّ َأُقوُل َلُكْم: ِمَن اآلَن َتَرْوَن السََّماَء َمْفُتوَحًة، َوَمبَلِئَكَة اهلِل »َوَقاَل َلُو:ٔ٘" -(:ٔ٘: ٔآية ) يو

 "«.َيْصَعُدوَن َوَيْنِزُلوَن َعَمى اْبِن اإِلْنَسانِ 
تـ كصار اإلبف ىك طريقنا لمسماء ]لقد  مف بدء تجسد المسيح صار ىك الصمة بيف السماء كاألرض، فالصمح قد

([ كىذه اآلية فييا إشارة لرؤيا يعقكب َِ-1َُُٗصار جسد المسيح طريقان حيان حديثان ندخؿ بو لؤلقداس )عب
(. 1ُِِٖإذ رأل سمـ منصكبة عمى األرض كرأسيا يمس السماء كىكذا مبلئكة اهلل صاعدة كنازلة عمييا )تؾ

عد لمسماء كىك الذم نزؿ ليصعدنا. كبو صار الصمح فصعدت المبلئكة كنزلت كالسمـ ىك رمز لممسيح فبو نص
عمى البشر، كالمسيح ببلىكتو يسمك إلى أعمى السمكات كبناسكتو نزؿ لؤلرض ليصعد بو كبنا لمسماء لنككف في 

شؽ، كرآىا المجد. كلقد رأل إسطفانكس فعبلن السماء مفتكحة، ثـ رآىا بكلس الرسكؿ في الرؤيا في طريقو إلى دم
نفتحت السماء  بعد ذلؾ يكحنا في رؤياه. كلكف المقصكد أف السماء إنفتحت لتنسكب مراحـ اهلل عمى البشر. كا 
عبلمة عمى الصمح بيف السماء كاألرض، فالمبلئكة صارت تأتي كتعكد، كتأتي لتأخذ أركاح البشر لمسماء. 

( كجاء مبلؾ يقكيو في 1ُُْو بعد تجربتو )متكالمبلئكة فعبلن ظيرت في ميبلد المسيح كجاءت مبلئكة تخدم
يكـ خميس العيد كىك يصمي، كظيرت المبلئكة بعد قيامتو ككؿ ىذا أعظـ مف ذكر قصة التينة، فالمبلئكة ىـ 
خداـ لو. ككما حدث مع المسيح سيحدث مع الكنيسة جسده كالمبلئكة تصعد كتنزؿ لتخدـ العتيديف أف يرثكا 

تؤمف أف المبلئكة مكجكدة معنا دائمان كفي شركة معنا كىذا معنى ما نقكلو في  ( كالكنيسة1ُُْالخبلص )عب
القداس الغريغكرم "الذم ثبت قياـ صفكؼ غير المتجسديف في البشر". كفي نياية كؿ قداس يصرؼ الكاىف 
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دى المسيح بصميبو السمائييف كاألرضييف كجعميما كاحدان. كىـ يفرحكف بكؿ خ اطئ يتكب. مبلؾ الذبيحة. لقد كحَّ
. فيك أتى بيـ عند تجسده ينزلونقبؿ أف يقكؿ  يصعدونكنحف كىـ نقؼ أماـ عرش اهلل مسبحيف. كالمسيح قاؿ 

 أكالن ثـ صاركا يصعدكف كينزلكف.
كالحظ أف نثنائيؿ قاؿ إبف اهلل، كالمسيح يقكؿ عف نفسو أنو إبف اإلنساف. فيك إبف اهلل الذم صار إبف إنساف 

سماء، فصار السمـ الذم بو نصعد لمسماء. فحمـ يعقكب تحقؽ في تجسد المسيح كصارت ليحممنا فيو إلى ال
السماء مفتكحة لئلنساف. ىناؾ كثيريف شيدكا بأف المسيح ىك إبف اهلل، لكف المسيح أطمؽ عمى نفسو إبف 

 اإلنساف.
"طأطأ السمكات كنزؿ"  ىذه الصكرة التي رسميا الرب يسكع ىنا في ىذه اآلية ىي نفسيا التي قيمت في المزمكر

(. المسيح بكجكده كسطنا دائمان أتى بالسماء عمى األرض، ككاف ىذا بتجسده الذم يرمز لو سمـ 1ُٖٗ)مز
يعقكب. ىك سمـ نصعد بو نحف لمسماء بعد أف نغادر ىذا الجسد، بؿ نصعد محمكليف بالمبلئكة )قصة لعازر 

( ثـ تصعد لمسماء. صارت 1ُُْؤدم لنا خدمات )عبكالغني(. كىك سمـ تنزؿ بو المبلئكة لتكجد كسطنا كت
السماء مفتكحة. كالسماء تفرح بخاطئ كاحد يتكب. كحيف يصعد التائب لمسماء يدخؿ ألحضاف القديسيف إبراىيـ 

سحؽ كيعقكب )مت  .(1ُِّٔ+ لك 1ُُٖكا 
 

 1 المسيح عف مختمفة شيادات اآليات ىذه في ىنا نرل
 (ّٔ،ِٗ)آية ا حمؿ اهللشيادة يكحنا المعمداف..... ىكذ -ُ
 (ّْ)آية شيادة يكحنا المعمداف..... ىذا ىك إبف اهلل -ِ
 (ُْ)آية شيادة إندراكس......... قد كجدنا مسيا -ّ
 (ْٓ)آية شيادة فيمبس.......... مف كتب عنو مكسى  -ْ
 (ْٗشيادة نثنائيؿ.......... أنت إبف اهلل أنت ممؾ)آية -ٓ

 حسب النامكس.كالشيادة تقـك عمى فـ إثناف ب
 كنبلحظ أف ىناؾ تدرج في شيادات التبلميذ.

 كالمؤمنيف. تبلميذه المسيح بيا يجذب مختمفة طرؽ كنرل
لممسيح طرؽ مختمفة يجذب بيا تبلميذه كيجذب بيا المؤمنيف لكي يؤمنكا، كؿ بحسب حاجتو، فيك يعرؼ 

 الطريقة التي يجذب بيا خاصتو.
عمميما المعمداف، ثـ تكطد إيمانيما بعد محادثة مع المسيح في البيت، يكحنا كأندراكس أتيا نتيجة شيادة م .ُ

 كحكار في الطريؽ دعاىما المسيح إليو.
سمعاف جاء نتيجة شيادة أخيو أندراكس، كتكطد إيمانو بعد أف كممو المسيح كغيَّر إسمو كاشفان لو مستقبمو،  .ِ

 (.ٓكمعجزة صيد السمؾ )لك
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و فييا شخصية المسيح القكية فمـ يتردد. لقد ذىب المسيح إلى تٍ رى أىسى ، فيمبس أتى بدعكة مباشرة مف المسيح .ّ
 فيمبس ليدعكه. فيناؾ مف أتى لممسيح كىناؾ مف ذىب إليو المسيح.

 نثنائيؿ جذبو المسيح بكشؼ أسرار ال يعرفيا سكاه. .ْ
ديب، اهلل لو كحتى اآلف فيناؾ مف ينجذب بعظة، أك بدعكة مف أب إعترافو، أك بمعجزة شفاء، أك بضربة تأ

 كسائمو المتنكعة.
 

 يمي: فيما األول اإلصحاح تمخيص يمكن
 (ّ+ُآيات )   إبف اهلل ىك الكممة خالؽ كؿ شئ "بو كاف كؿ شئ"    -ُ
 (ٓ+ْآيات )     ىك الحياة كىك النكر  - ِ
 (ُِ)آية    جاء حتى كؿ مف يقبمو يصير إبنان هلل  - ّ

بف اهلل  كمس  ئكؿ عف الخمقة فبو كاف كؿ شئ ىا ىك ىذه ىي الخميقة الجديدة، كا 
 . (1ُٕٓككِيأتي ليخمقنا مف جديد. كفيو نصير خميقة جديدة )

 (ُْآية )     كالكممة صار جسدان.   -ُ
 (ُٔآية )    مف ممئو نأخذ نعمة فكؽ نعمة  -ِ
 (ُٖآية )    يستعمنو لنا  = فنا اآلبر  عى ىك يي  -ّ
 (ِٗآية ) العالـ المعمداف يشيد لو أنو حمؿ اهلل الذم يحمؿ خطية  -ْ

 كالعجيب أف المعمداف ىنا يمخص مكضكع الفداء 
 (ّٕآية )             المعمداف يحكؿ تبلميذه لو.  -ٓ
 (ُٓآية )  .الصمح بيف السماء كاألرض بكاسطة إبف اإلنساف  -ٔ

كالسماء ىي مكاف  (سماء الكممة صار جسدًا ليحول لنا األرض إلى)بيذا يتـ تمخيص اإلصحاح في ىذا 
.رح، كىذا مكضكع اإلصحاح القادـالف
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 عودة لمجدول (ثاني)إنجيل يوحنا()اإلصحاح ال

 

 ٗ-ٕمقدمة لئلصحاحات 
 

(. صار جسدان أم تجسد ّٗ+ّْ+ُْ( كىك إبف اهلل )آيةُفي اإلصحاح األكؿ رأينا كممة اهلل المكغكس )آية
 كتسمى إنجيؿ التجديد. ْ-ِفعؿ ذلؾ؟ اإلجابة نجدىا في اإلصحاحات(. فمماذا ُٓكصار إبف اإلنساف )آية

 (1 السيد يحكؿ الماء إلى خمر. ثـ يطير الييكؿ. كنفيـ أف الييكؿ ىك جسده أم الكنيسة.ِإصحاح )
(1 نرل ىنا الكالدة الجديدة مف الماء كالركح، كنسمع عف أف الحية النحاسية ىي رمز لمصميب. ّإصحاح )

تسب قكتيا مف الصميب. كشيادة يكحنا المعمداف عف المسيح، كأف اإليماف بو شرط فالمعمكدية تك
لمحياة األبدية. فالمسيح مات ألجؿ كؿ العالـ. لكف مف يكلد مف الماء كالركح )معمكدية( كيؤمف، 

عتمد خمص" )مر  (.1ُُٔٔفيذا يخمص. "مف آمف كا 
خاطئة تتحكؿ إلى مؤمنة بؿ كارزة كىذا ىك (1 نرل نمكذج لعمؿ المسيح. فيا ىي السامرية الْإصحاح )

(. كالعبادة تككف في كؿ مكاف 1ُٗالتجديد. كمف يتجدد كيمتمئ سيقدـ عبادة هلل بالركح كالحؽ )رك
كأم مكاف. ثـ نرل معجزة لممسيح ىي شفاء إبف خادـ الممؾ، ىذا في الظاىر. لكف الميـ في ىذه 

حياة األبدية. كالمسيح مستعد لشفاء اإليماف، كلكف المعجزة أنيا شفاء اإليماف. فاإليماف شرط لم
(. كىذا ىك التجديد، 1ّْٓىذا لمف يأتي إليو كما أتى خادـ الممؾ ىذا. فآمف ىك كبيتو كمو )يك

 (.1ُٕٓككِشفاء ألركاحنا، لنصبح في المسيح خميقة جديدة )

إلى فرح، اهلل خمؽ اإلنساف  ( نرل عرس، فالمسيح ىك عريس نفكسنا، كىك أتى ليحكؿ حياتناِكمف إصحاح )
في جنة عدف )أم فرح(، كىك يعيدنا لمحالة الفردكسية األكلى أم لحالة الفرح، بعد أف فقدنا ىذا الفرح بسبب 

ماء التطيير الذم كاف الييكد يستخدمكنو في تطيير أجساميـ ككؿ ما يأتي مف  الخطية. كلكف كيؼ؟ ىك حكؿ
أف كؿ مف يحاكؿ أف يطير نفسو يحكؿ لو المسيح حياتو إلى فرح. كمف  خارج البيت إلى داخؿ البيت. كالمعنى

ييمؿ، فالمسيح الذم يحب شعبو سيطيره ببعض التجارب، كىذا ىك مفيـك تطيير الييكؿ بسكط مف الحباؿ، 
(. كلكف التجارب كالتطيير ال فائدة منيـ بدكف الصميب كالمعمكدية ٔ-1ُِٓفمف يحبو الرب يؤدبو )عب

  . (ْ(. ثـ نرل نمكذج لمف يتـ تجديده كشفاءه في إصحاح )ّىذا ما سمعنا عنو في إصحاح )كاإليماف ك 

كلكف الحظ في  الكممة اإلليي. ( نرل إجابة السؤاؿ.. لماذا تجسد إبف اهلل،ْ-ّ-ِكبيذا ففي إصحاحات )
ذ تعرفْإصحاح )  ،تؤمف بو و( أف المسيح يسعى كراء السامرية لتعرفو، تتعرؼ عميو كشخص، كتكتشفو كا 

( 1ٓ  ٓفتحصؿ عمى الماء الحى الذل قاؿ ليا عنو السيد كىك الركح القدس الذل يسكب محبة اهلل فى قمكبنا )رك
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.. محبة/ فرح.. فالمحبة ،كالحب يتحكؿ إلى فرح )تحكيؿ الماء لخمر(. كىذا ما نجده في ثمار الركح القدس . 
منا كنستعيد الحالة الفردكسية األكلى، بعد أف حكلتنا محبة التي يسكبيا الركح القدس فينا تتحكؿ إلى فرح داخ

 . العالـ لميـ كالغـ كاإلضطراب

 اإلصحاح الثاني
 

 موقف المسيحية من الخمر:
ليس في المسيحية طعاـ أك شراب يقاؿ عميو أنو نجس. فميس ما يدخؿ الفـ ينجس اإلنساف بؿ ما يخرج مف  

، بؿ يمنع مف دخكؿ الممككت. ككاف الكتاب المقدس الفـ. كلكف أف يككف اإلنساف في حالة س كر فيذا ىك المحـر
كالحظ أنو لـ يكف  يمنع السكر عند الييكد. كلكف كاف الييكد يعتبركف الخمر غير محرمة بؿ عطية مف اهلل.

ؾ الممك لمييكد إمكانية الفرح الركحى ، فالركح القدس لـ يكف يسكف فييـ ، كالركح القدس كاف يحؿ فقط عمى 
لكنيـ أيضان يعتبركف أف  كاألنبياء كرؤساء الكينة . لذلؾ كانكا يفيمكف أف طريؽ الفرح ىك فى األكؿ كالشرب .

.  كأما فى العيد الجديد فالركح القدس ىك الذل يعطينا الفرح كما عدنا فى حاجة لؤلفراح العالمية . السيٍكر محـر
ما يحكـ اإلنساف المسيحي اآلف بخصكص قضية الخمر نستعمؿ في األسرار المقدسة خمر غير مسكرة. ك  كنحف

ىك أف كؿ األشياء تحؿ لي لكف ليس كؿ األشياء تكافؽ أك تبني، كعمى أف يككف غير مستعبد لشئ. كالعيد 
الجديد يشير لقضية ىامة كىي إف كاف أكؿ طعاـ يعثر أخي فمف آكؿ لحمان إلى األبد.. أم إف كانت قضية 

ف كانت ليست بدافع السيٍكٍر ستككف سبب عثرة آلخريف فبل داعي لشرب الخمر مطمقان.  شرب الخمر حتى كا 
 +1ٖٔٓ+ٗ-1ِٖٔ+ 1ُّٕٔ+ إش1ُُْٖ(+ تؾّٕ+ِٖ+1ِِٕٓكراجع الشكاىد التالية )تؾ

(+ ِِ+ُِ-1ُُٓ+ )أش1ُُْ+ ىك1ُِٓٔأش+1َُِ+ أـ1َِّٓ+ 1ٔٗ+ أر1ِِْيؤ+1َُُْٓمز
( + تث 1ِّٓتيُ+ 1َُٔككُ+ 1ُُٓككُ+ 1ُِّْ+ لكُِ-1ُٓٗ+ غؿ1ُُّّ(+ ركٕ-1ُِٖ)إش
(ُْ 1ِٔ .) 
 

 )عرس قانا الجميل(  (ٔٔ – ٔ: ٕاآليات )يو
َوُدِعَي َٕوِفي اْلَيْوِم الثَّاِلِث َكاَن ُعْرٌس ِفي َقاَنا اْلَجِميِل، َوَكاَنْت ُأمُّ َيُسوَع ُىَناَك. ٔ" -(:ٔٔ – ٔ: ٕاآليات )يو

َقاَل َلَيا ٗ«. َلْيَس َلُيْم َخْمرٌ »َوَلمَّا َفَرَغِت اْلَخْمُر، َقاَلْت ُأمُّ َيُسوَع َلُو:ِٖس. َأْيًضا َيُسوُع َوَتبَلِميُذُه ِإَلى اْلُعرْ 
َوَكاَنْت ِستَُّة ٙ«. َمْيَما َقاَل َلُكْم َفاْفَعُموهُ »َقاَلْت ُأمُُّو ِلْمُخدَّاِم:٘«. َما ِلي َوَلِك َيا اْمرََأُة؟ َلْم تَْأِت َساَعِتي َبْعدُ »َيُسوُع:

َقاَل َلُيْم ٚرَاٍن ِمْن ِحَجاَرٍة َمْوُضوَعًة ُىَناَك، َحَسَب َتْطِييِر اْلَيُيوِد، َيَسُع ُكلُّ َواِحٍد ِمْطَرْيِن َأْو َثبَلَثًة. َأجْ 
َفَقدَُّموا. «. يِس اْلُمتََّكإِ اْسَتُقوا اآلَن َوَقدُّْموا ِإَلى َرئِ »ُثمَّ َقاَل َلُيُم:َٛفَمؤُلوَىا ِإَلى َفْوُق. «. اْمؤُلوا اأَلْجرَاَن َماءً »َيُسوُع:

َل َخْمرًا، َوَلْم َيُكْن َيْعَمُم ِمْن َأْيَن ِىَي، لِكنَّ اْلُخدَّ ٜ اَم الَِّذيَن َكاُنوا َقِد اْسَتَقُوا َفَممَّا َذاَق َرِئيُس اْلُمتََّكِإ اْلَماَء اْلُمَتَحوّْ
ُكلُّ ِإْنَساٍن ِإنََّما َيَضُع اْلَخْمَر اْلَجيَّْدَة َأوَّاًل، َوَمَتى َسِكُروا »َوَقاَل َلُو:ٓٔاْلَماَء َعِمُموا، َدَعا َرِئيُس اْلُمتََّكِإ اْلَعِريَس 
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ىِذِه ِبَداَيُة اآلَياِت َفَعَمَيا َيُسوُع ِفي َقاَنا اْلَجِميِل، ٔٔ«. َفِحيَنِئٍذ الدُّوَن. َأمَّا َأْنَت َفَقْد َأْبَقْيَت اْلَخْمَر اْلَجيَّْدَة ِإَلى اآلَن!
 " َوَأْظَيَر َمْجَدُه، َفآَمَن ِبِو َتبَلِميُذُه.

طكبة( كىك اليكـ الثالث لعيد الظيكر اإلليي )عيد الغطاس(. كما يقكؿ اإلنجيؿ "كفي ُّيقرأ ىذا الفصؿ يكـ )
وأظير مجده اليكـ الثالث.." كيعتبر ىذا العيد اليكـ األخير مف أعياد الظيكر اإلليي )الثيئكفانيا( إذ قيؿ ىنا 

. كىك أظير أنو إبف اهلل الذم حكؿ ماء التطيير إلى خمر العيد الجديد الذم يحمؿ سر آمن بو تبلميذهف
المسيح الختان= [ ِ)المبلئكة تبشر، كالمجكس يعتبركنو ممكان(. ]الميبلد [ ُالخبلص. أعياد الظيكر اإلليي ]

كىك عيد ة اآليات التي أظير فييا مجده(. )بدايعرس قانا الجميل [ ْ)ىك إبف اهلل( ]الغطاس [ ّمتمـ النامكس ]
 سيدم صغير.

-1ُِٓ+ متُْ-1ِِِكنبلحظ ىنا أف بدء خدمة المسيح كاف في عرس فممككت السمكات يشبو عرس )مت
(. فالمسيح ىك عريسنا. ىك ٗ-1ُٕٗ( كفي نياية العالـ سنجد عشاء عرس الخركؼ )رؤَِ-1ُِٖ+ مر ُّ

سيا. كألف يكحنا لـ يستطع تصكير المسيح كعريس لجأ ليذه البداية أف عريس الخميقة الجديدة التي أتى ليؤس
ييصك ر المسيح في عرس. كفي ىذا العرس يحكؿ المسيح الماء إلى خمر فالخمر يشير لمفرح. كالشعب الييكدم 

ى (. كىذا ما نراه ىنا في أف الخمر نفذت كالمسيح حيف حٌكؿ الماء إل1ُٓبسبب خطاياه ما عاد ليـ فرح )يؤ
خمر فيذا يشير إلى أنو أتى ليعيد بيجة الخبلص كالفرح لمف فقدىا. كنبلحظ أف الماء كاف لمتطيير. كالمسيح 
قاؿ إمؤلكا األجراف إلى نيايتيا كىذا يشير أنو لكي نفرح ببيجة الخبلص التي يعطييا المسيح عمينا أف نبذؿ كؿ 

. كنرل أف العذراء ىي التي شعرت بأنو ليس لدييـ الجيد في جيادنا لنتطير فيسكب المسيح نعمتو فينا كنفرح
خمر.. كىي مازالت تشعر بكؿ مف ىك ليس فرحان كتتشفع لو حتى يدخؿ المسيح حياتو فيفرح. كالخمر تعبير عف 
ؿ الخمر إلى دمو كبدكف شركة مع المسيح أك بغياب المسيح عف حياتنا فبل  كَّ سر الشركة مع المسيح. فالمسيح حى

عذراء ليس لدييـ خمر كأنيا تقكؿ لممسيح إعمف عف كجكدؾ. كىذه المعجزة تشير لبلىكت المسيح فرح. كقكؿ ال
كَّؿ مادة إلى مادة أخرل. كرأل تبلميذه ما فعؿ فآمنكا بو إذ رأكا مجده. ككما عرؼ تمميذم عمكاس المسيح  فيك حى

ؿ الماء إلى خمر. كَّ  كقت كسر الخبز، عرفو التبلميذ ىنا حينما حى
ؿ  كنبلحظ ؿ الماء إلى خمر ليفرح الناس. كفي ىذا ٓأف المسيح في إنجيؿ يكحنا ييحك  خبزات ليشبع الجمكع كييحك 

ليما إلى جسده كدمو ليككنا لمعالـ  كَّ كمو سبب إشارة إلى الخبز كالخمر المذاف كانا سبب بركة لكؿ العالـ حيف حى
ا. كنبلحظ أنو كما يفرح المؤمنيف بالمسيح يفرح كالخمر ىما مادتا سر اإلفخارستي . فالخبزكشبع كفرح حياة

(. كبنك 1ِٔٓ(. كفرح المسيح بكنيستو )إش1ِِْالمسيح بيـ. كفرح الكنيسة بالعريس عىبَّرى عنو النبي )يؤ
الممككت حيف يشربكف مف خمر بيجة الخبلص سيدرككف أنو خمر جيد كأنو غير خمر أفراح العالـ التي شربكىا 

 أف أفراح العالـ خذكىا فى التناكؿ مف خمر سر االفخارستيا. كسيدرككفأسر الحياة التى  مف قبؿ، فيـ سيدرككف
 .(1ُٖ  ٓ)أؼ ودون كـ ىي خمر رديئة
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(. كاهلل خمقنا ككضعنا فى جنة عدف ) 1ُِِٔىذه المعجزة تشير ألف إرادة اهلل أف نفرح "أراكـ فتفرح قمكبكـ" )يك
(. 1ْْو بكلس الرسكؿ "إفرحكا في الرب كؿ حيف كأقكؿ أيضان إفرحكا" )فيعبرية = فرح ( كىذا ما قالكممة  فٍ دٍ عى 

 كالمسيح أتى ألجؿ ىذا، ليعيد لنا الفرح الذم فقدناه .
 

أندراكس/ يكحنا/ بطرس/  تبلميذ أتى بيـ إلى ىذا العرس كىـ ٔ( المسيح ترؾ الييكدية كمعو ِ-ُاآليات )
سماف باليكنانية، فالمسيح جعؿ اإلثنيف كاحدان، كىك أتى ليعطي  أسماء ييكدية ْيعقكب/ فيمبس/ نثنائيؿ. منيـ  كا 

 الفرح لمجميع. كقانا الجميؿ كاضح أنيا في الجميؿ )ىناؾ قانا أخرل في لبناف جنكب شرؽ صكر(.
 

كالمسيح قىدَّس الزكاج بحضكره عرس قانا الجميؿ، كصنع المعجزة حتى ال يحدث حرج لمعريس كعائمتو. فالمسيح 
ط أفراحنا كحياتنا كآالمنا، يقدس حياتنا كيعزينا في آالمنا. كلكف لنرل كننظر مف يحضر أفراحنا، فيذا يعيش كس

الفرح كاف يحضره يسكع كأمو كتبلميذه. كالمسيح يشاركنا أفراحنا عمى أف تككف أفراح مقدسة. كالمسيحية ىي 
ؿ الماء إلى  إنفتاح عمى العالـ، نشارؾ الناس أفراحيـ كضيقاتيـ بقمب محب رقيؽ. كَّ كالمسيح بالرغـ مف زىده حى

خمر حتى ال ييحرج العريس. لذلؾ عمينا أف نثؽ أنو يدبر كؿ أمكرنا. كقارف مع فرح آخر، ىك يـك سكر 
ىيركدس فتحكؿ الفرح إلى مأتـ إذ قتؿ المعمداف، كىذا إسكات لصكت الحؽ. إذان عمينا أف نسأؿ أنفسنا ىؿ 

يؼ نفرح. بؿ نحف حينما نحاكؿ أف نفرح بطريقة العالـ دكف أف يككف المسيح المسيح في أفراحنا أـ ال، كك
 كسطنا تتحكؿ أفراحنا إلى غـ.

( فيك اليـك الذم بعد الغد، فيك اليـك السادس لؤلياـ التي حكت 1ُّْغالبان محسكب مف )= اليوم الثالث
ذاتو كعريس ييفرح عركسو الكنيسة  ( ىك رقـ القيامة، فالمسيح إستعمفّالحكادث األكلى، كنبلحظ أف رقـ )

 بقيامتو. القيامة ىي سر فرحنا. كالقيامة اآلف لنا ىي قيامة مف مكت الخطية بقكة المسيح.
 (ُِ-1ُُُْ+ قضِٕ-1ِِِٗأياـ )تؾ ٕالعرس يستمر عند الييكد : مبلحظة
ىناؾ قرابة بيف العذراء كأىؿ  يكحنا ال يذكر إسمو كال إسـ أمو كال العذراء فيي خالتو. كيبدك أنو كانت= أم يسوع

 العريس، فذىبت كذىب معيا يسكع، كالمسيح أخذ تبلميذه فيك كاف يعرؼ أنو سيظير مجده ىناؾ فيؤمنكا بو.
 

ىي مشكمة كبيرة ألصحاب الفرح قطعان )كالخمر رمز لمفرح ككأف العذراء تشكك لممسيح = ليس ليم خمر (1ّ)آية
لعذراء لممسيح كيؼ يتصرؼ، ىي كضعت أمامو المشكمة كتركتو يتصرؼ حاؿ البشرية الحزيف( ىنا لـ تحدد ا

كما يريد فيي تؤمف بأف عنده حؿ لكؿ مشكمة، كىكذا صنعت أختا لعازر، إذ أرسمتا ليسكع قائمتيف ىكذا لعازر 
الذم تحبو مريض، كلـ يطمبا شيئان كىكذا ينبغي أف نصمي. كىنا نرل دكر العذراء الشفاعي، فيي تطمب 

حيؿ مف إبنيا فيعطييا. ككاف البد لمخمر أف تنفذ، ففي كجكد المسيح ال يجب أف تكجد خمر رديئة، المست
ال فرح= اهلل غير مكجكد في حياة = فرغت الخمركالعذراء تدعك إبنيا ليصحح الكضع كيعمف عف حضكره. 

 الناس.. لذلؾ أتى المسيح. 
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عمى االحتراـ كالكقار في ذلؾ الكقت. كالسيد قاليا ثانية ( كىي كممة تدؿ LADYأم يا سيدة )= يا امرأة (1ْ)آية
 -كىك عمى الصميب. كلنبلحظ1

نتيى زمف خضكعي لممشكرات البشرية. كبدأ تنفيذ إرادة اآلب فقط.= ما لي ولكِ  .ُ  لقد بدأ عممي الخبلصي كا 
"كاف خاضعا ليما"  بؿ قاؿ الكتاب أنو  ليس فييا إحتقار لمعذراء فمف أكصى بإكراـ الكالديف لف يحتقر أمو. .ِ

 ( .1ُٓ  ِ)لك
حينما قاؿ أف  إمرأة كأطمؽ اهلل عمى العذراء مريـ لقبمرأة عمى حكاء كىي مازالت عذراء.إآدـ أطمؽ لقب  .ّ

ككما صارت حكاء أمان لكؿ حي صارت العذراء ( .1ُٔ  ّأل المسيح سيسحؽ رأس الحية )تؾ المرأةنسؿ 
( صارت العذراء مريـ حكاء 1ْٓ  ُٓككُآدـ األخير )ككما صار المسيح أمان لمكنيسة جسد المسيح.

الجديدة أـ كؿ جسد حى بحياة المسيح. حكاء كانت أمان لمخميقة القديمة التى ىى نسؿ آدـ  مرأةاإل األخيرة، أك
كحكاء.كىذه الخميقة محككـ عمييا بالمكت. كالعذراء صارت أمان لمخميقة الجديدة جسد المسيح كىى الكنيسة. 

خميقة حية بحياة المسيح. كنرل بداية أمكمة العذراء لمكنيسة فى شخص يكحنا الذل قاؿ لو المسيح كالكنيسة 
 ( .ِٕ،  1ِٔ  ُٗىكذا إبنؾ" )يك إمرأةكىك عمى الصميب "ىذه أمؾ" ، كقاؿ لمعذراء مريـ أمو "يا 

ي بجانبو عمى العذراء كأـ الكنيسة تبدأ مع إبنيا طريؽ الصميب كيجكز في نفسيا سيؼ كتنتيي معو كى .ْ
 الصميب، فيي شريكة أحزانو.

، كالسيد بيذا الرد كاف [ المسيح يريد أف يبدأ بالتعميـ ثـ يصنع معجزاتُىناؾ تفسيراف1 ]= لم تأت ساعتي بعد
 ييٍظًير أف التعميـ أىـ مف المعجزات .

اليجكـ الذم سينتيي  [ إذا بدأ المسيح معجزاتو كظير مجده سيييج إبميس، ككأف ىذه المعجزة إشارة لبدءِ] 
ألمو طمبيا  فضبالصميب، أك بيا يبدأ العد التنازلي لمصميب. كمع ىذا، كأف ساعتو لـ تأًت بعد إاٌل أنو لـ ير 

 كصنع المعجزة.
 

بالرغـ مف صكرة الرد الجافة إاٌل أف العذراء تعرؼ دالتيا عند إبنيا، كىنا تظير قكة شفاعتيا، فيي  (1ٓ)آية
 كثر منا. كصمكاتنا تككف مقبكلة بشفاعتيا.تعرؼ إرادة إبنيا أ

يكحنا اإلنجيمي إستخدـ باليكنانية لفظ دياككنييف. كفي ىذا إشارة لمخداـ الكنسييف )كينة كشمامسة( = لمخدام
الذيف يخدمكف األسرار. فينا سر عظيـ يحدث. )كممة خداـ بمعنى خداـ عادييف تختمؼ عف دياككنييف في 

 اليكنانية(.
ىذه كصية العذراء لنا دائمان. كىذه ىي العظة الكحيدة التي قالتيا العذراء. فتنفيذ كصية = م فإفعموهميما قال لك

 ""لو إسمعواالسماء يكـ التجمى . كىذه ىى كصية اآلب لنا مف  المسيح ىك سر الفرح ميما كانت الكصية صعبة
 مى إبنيا بؿ صمبو(.كالعذراء نفذت ىذا )حبمت كفي ىذا خطكرة/ ىربت لمصر/ شيدت اليجـك ع
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( كال يأكمكف إف لـ يغسمكا أيادييـ كىـ دائمان يغسمكف أيدييـ ْ-1ّٕكاف الييكد يطيركف كؿ شئ )مر (1ٔ)آية
لتر. إذان فحجـ األجراف كبير، ٗٔ - ْٔلتران. سعة الجرف تتراكح بيف ُٗٗ.ِِالبث= اإليفة= = رطْ المِ كأرجميـ. 

لتي يمؤلكنيا بالماء مف أقرب بركة إلى المنزؿ، كىذا ما يشير لجياد ككاف عمى الخداـ أف يحممكا األكاني ا
يشير لئلنساف الناقص الذم خمؽ في اليكـ السادس.  ٔأجراف ماء، كرقـ  ٔاإلنساف في تطيير نفسو، كألنيـ 

فميما صنع اإلنساف لف يتطير كبالتالي لف يفرح. كلكف عمى اإلنساف أف يفعؿ كؿ ما بكسعو، حينئذ تتدخؿ 
لنعمة اإلليية كتطير اإلنساف كتمؤله فرح. كلذلؾ فاألجراف الفارغة تشير لعدـ إمكانية النامكس أف يطير أك ا

يعطي فرحان حقيقيان. كحينما يجاىد اإلنساف حتى الدـ في العيد الجديد تنسكب النعمة داخمو. كلنبلحظ أف المسيح 
 ال يتدخؿ بمعجزة إاٌل إذا إنتيت الكسائؿ الطبيعية. 

، كمؤلىا بماء التطيير يشير لجيادنا لتطييرىا، كمف يفعؿ يمؤل الرب قمبو فرحا األجراف تشير لقمكبنا =حجارة من
لقساكة القمب بالخطية كىذه حيف يحكليا اهلل بالتطيير لقمب لحـ ستمتمئ حبان  يشير من حجارة)الخمر( كقكلو 

 (. 1ُُُٗفتفرح )حز
 ييف فتطييرىـ بدـ المسيح في المعمكدية كاإلفخارستيا.كاف بالماء، أما المسيح= تطيير الييود

 
صفيحة ماء، ىذا َِالجيد المطمكب لمؿء األجراف ماء، ليس جيد قميؿ فيـ سيمؤلكف ما يقرب مف  (1ٕ)آية

ال لماذا لـ يحكؿ اليكاء الى خمر كيريح الخداـ . كىذه ا  نفسنا ، ك أف نجاىد لنطير أإشارة لمجياد. كاهلل يريدنا 
ة تشبو تمامان معجزة الخمس خبزات كالسمكتيف، فالخمس خبزات ىـ الجياد اإلنساني كالنعمة أشبعت بيـ المعجز 
ذا فيمنا أف الخداـ ىـ خداـ طقكس األسرار، فالكاىف َََٓ شخص. كتشبو معجزة صيد السمؾ الكفير. كا 

لكاىف يصمي عمى الخبز كالشمامسة يخدمكف كيمؤلكف المعمكدية ماء، كالركح القدس يعطي لمماء قكتو . كا
األجراف ثـ تقديـ خمر  مؤلكنبلحظ ىنا طاعة الخداـ في  .المسيح يحكلو إلى جسد كدـ لركح القدسكالخمر كا

كاف أصمو ماء منذ ثكاف لرئيس المتكأ. كىذه ىي عطية المسيح بكفرة كبفيض كىي عطايا جيدة، أما أفراح العالـ 
ا أف نبذؿ كؿ ما بكسعنا حتى نتطير، كنجاىد حتى الدـ حينئذ يمؤل الرب عمين= إمؤلوا األجرانفسريعان ما تزكؿ. 

 حياتنا فرحان.
 

ىي عادة شرقية أف يدير اإلحتفاؿ رجؿ مرمكؽ الكرامة مف أىؿ العريس، يتشرفكف بو = رئيس المتكأ (1ٖ)آية
دكف أف يسكر حتى كيقدمكف لو األكؿ كالشراب أكالن، كىك يتبرع بتنظيـ كضبط حفؿ العرس كلذلؾ فيك يظؿ ب

يضبط الحفؿ، فشيادتو ليا قيمتيا. كقد يككف رجؿ الديف الذم يجرم مراسـ اإلحتفاؿ. ككاف بحسب طقس 
العشاء يتذكؽ ىك أكالن الطعاـ كالشراب. كككف المسيح ىك الذم يطمب أف يشرب رئيس المتكأ فيذا يشير ألف 

أراد أف يعترؼ رئيس المتكأ بنكعية الخمر التي تحمؿ  المسيح ىك العريس الحقيقي كالكؿ مدعكيو. كالمسيح أيضان 
 قكة إليية قادرة أف تعطي فرحان حقيقيان لكجكد اهلل.
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ىك يعمـ أف المنزؿ ليس بو ىذه النكعية. لكف = من أين ىيالماء تحكؿ فكريان. = إستقوا اآلن (1َُ-ٗ)اآليات
 ىذه تشير لجيؿ الناس كيؼ يتغير أكالد اهلل كيتجددكف.

األجراف خارج المنزؿ، لذلؾ لـ يعرؼ رئيس المتكأ ما حدث، لكف الخداـ عىًرفكا فيـ الذيف مؤلكا األجراف تكجد 
رئيس المتكأ يشير لشعب العيد القديـ الذيف ىـ تحت = لم يعممكىـ الذيف رأكا ما حدث. كتفسير ىذا ركحيان1 

والخدام خفية ال يعرفيا إاٌل مف يقترب مف اهلل. النامكس، ىؤالء ال يدرككف عمؿ المسيح الخفي. فأسرار نعمة اهلل 
 يشير الخداـ ىنا لخداـ العيد الجديد الذيف عرفكا شخص المسيح كىـ يعممكف عممو في تجديد الطبيعة.= عمموا

كلنبلحظ أف الخمر التي صنعيا المسيح ليست خمران مسكران، بؿ ىي إعبلف عف حبو، كانت مادة حمكة المذاؽ 
غير مسكرة مع أف ليا طعـ الخمر، فكاضع الشريعة لف يناقض نفسو. كال نستغرب أف تككف  كلكنيا بالتأكيد

الخمر ليا طعـ الخمر كىي غير مسكرة فنحف نتناكؿ دـ المسيح كنتذكقو كخمر كىك دـ، كننزؿ لماء المعمكدية 
 كنخرج دكف تغيير ظاىر كبالميركف يحؿ فينا الركح القدس دكف أف نراه.

 كؿ القديـ إلى جديد، ماء التطيير إلى خمر حقيقي فيو فرح حقيقي. ىنا المسيح يح
أف الحاضريف كانكا سكارل، بؿ رئيس المتكأ يقكؿ عف مثؿ مشيكر. كلكف ىذا  إلى ىذا ال يشير= ومتى سكروا

(. فكاقع حاؿ الييكد ردمء كىك المكصكؼ بالخمر ٗ-1ِٖٕالقكؿ المشيكر كاف ميعىب ران عف حاؿ الييكد )إش
دكف، أٌما المسيح فأتى ليعطي الفرح الحقيقي أم الخمر الجيدة. كنبلحظ أف ىذا ىك حاؿ العالـ كحاؿ الخطية ال

فسنتينان.   فيي تقدـ لمناس لذة مؤقتة، خمران رديئة، ىي لذيذة في بدايتيا كلكف يعقبيا مران كا 
لجيدة ليا عبلقة بالمسيح الذم ىك ىي نفس الكممة المترجمة صالح في "أنا ىك الراعي الصالح" فالخمر ا= جيدة

 .يعمم، كالثاني=  يعمم الالكرمة الحقيقية. كعمكمان فيناؾ صنفاف مف الناس األكؿ= 
يشير لمف شربكا الخمر كأعجبتيـ كتكقفكا عند ىذا، كىؤالء ىـ مف رأكا معجزات المسيح  ال يعمم ىك مف األكؿ

مف أكؿ مما صنعو المسيح في معجزة الخمس خبزات فتبعكه  كأعجبيـ كبلمو كلكنيـ لـ يتغيركا كلـ يؤمنكا، مثؿ
(. كىؤالء أيضان ىـ مف إنخدع بممذات العالـ الشيية لمنظر كلـ 1ِٔٔإذ ىـ يطمبكا المزيد مف الطعاـ البائد )يك

 يعمـ النياية المرة لمشيكات العالمية.
عممكا أف المسيح ىك إبف اهلل فدخمكا في ىـ مف عرفكا المسيح لشخصو كعرفكا قكتو كنعمتو، ك  يعمم ىك مف الثاني

 (. ىؤالء إختبركا قكة التجديد كلذة الفرح.1ِِٔٗشركة معو )مت
كعطايا المسيح عكس عطايا العالـ فقد تبدأ بمرارة الجياد كالتكبة كلكنيا تنتيي بالفرح.. حزنكـ يتحكؿ إلى فرح 

 . (1َُِٔ)يك
 

( رأينا ُ)قاؿ يكحنا في ص)= وأظير مجدهة المسيح. ألنيا برىاف عمى صدؽ رسال آيات تسمى (1ُُ)آية
مجده. كىنا نرل كيؼ رأم يكحنا مجده( لذلؾ تعيد الكنيسة بعيد عرس قانا الجميؿ مع أعياد الظيكر اإلليي الذم 
كتشفكا حنانو فيك لـ يقبؿ أف  فيو إستعمف الثالكث. ىنا التبلميذ إكتشفكا يسكع، فيذه المعجزة ىي معجزة خمؽ، كا 
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ج العريس، لكف يسكع يريد مف يطمب منو بثقة كألف إيماننا ضعيؼ فنحف نتشفع بأـ النكر كىي تطمب منو يحر 
 في اليكنانية تشير لطبيعة صانع العمؿ، أم ىي عمؿ يكشؼ عف طبيعة مف عممو. آية بثقة. كممة

 لخمر إلى دمو كنبلحظ أف أكؿ معجزة صنعيا المسيح تحكيؿ الماء إلى خمر كآخر آية صنعيا ىي تحكيؿ ا
 ماء       خمر       دـ. 

 كالمعنى أف الحياة الطاىرة بجيادنا )ماء( تتبلمس مع المسيح في )الخمر( حبو كفرحو.
فيؤىؿ اإلنساف إلى شركة جسده ك)دمو( األقدسيف. كلنبلحظ أف المسيح حكؿ الماء إلى خمر حتى ال يحرج 

 ـ مف جكعو، بيذا نفيـ إىتمامو بتدبير كؿ حاجاتنا. العريس كلكنو رفض تحكيؿ الحجارة إلى خبز بالرغ
 ىـ قببلن أعجبكا بو كتبعكه، لكنيـ ىنا عرفكا مجده فآمنكا بو.= فآمن بو تبلميذه

 
ْخَوُتُو َوَتبَلِميُذُه، َوَأَقاُموا ُىَناَك ٕٔ" -(:ٕٔ: ٕآية ) يو َأيَّاًما َلْيَسْت َوَبْعَد ىَذا اْنَحَدَر ِإَلى َكْفِرَناُحوَم، ُىَو َوُأمُُّو َواِ 
 " َكِثيَرًة.

تو كانكا مف اىذه اآلية ال تذكر يكسؼ فغالبان كاف قد مات. كال تذكر أخكات المسيح ربما ألنيف قد تزكجف. كأخك 
-1ِِِزكاج سابؽ ليكسؼ النجار. كالمسيح بعد عكدتو مع يكسؼ كالعذراء مف مصر عاشكا في الناصرة )مت

( ثـ ذىب مع 1ُٗى سف الثبلثيف، إلى أف نزؿ ليعتمد مف المعمداف )مر( حت1ّٔ( كعاش فييا كنجار )مرِّ
خكتو كتبلميذه إلى كفرناحـك  تبلميذه إلى الجميؿ كحضر عرس قانا الجميؿ مع تبلميذه الستة. ثـ إنحدر مع أمو كا 

كتو حتى أف (. ككاف ىذا ألياـ قميمة عادكا بعدىا إلى الناصرة. كالمسيح جعؿ مف كفرناحكـ مركزان لدع1ُّْ)مت
( كلـ تكف كفرناحـك ٔ-1ُٔ(. كلماذا ترؾ الناصرة؟ فيذا ألنيا رفضتو )مر1ُٗكفرناحـك دعيت مدينتو )مت
(. كاألناجيؿ الثبلثة )متى كمرقس كلكقا( ركزت عمى خدمة المسيح ِْ-1َُُِافضؿ حاالن مف الناصرة )مت

+ ِِ-1ُِتحدث قميبلن عف خدمتو في الجميؿ )في الناصرة، أٌما يكحنا فركز عمى خدمة المسيح في الييكدية، ك 
تقريبان يتكمـ عف خدمة المسيح في الييكدية، إصحاح  ُٕ( بينما كاف في ِٓ-1ُُِ+ 1ٕٗ-1ُٔ+ ْٓ-1ّْْ

فأكرشميـ يكجد بيا دارسك النامكس كالبلىكتييف، أما *ُ -فمماذا1 حيث ركز معظـ تعاليمو البلىكتية الخطيرة
أيضان "الشريعة تخرج مف صييكف كمف أكرشميـ كممة الرب" *ِتبلميذه البسطاء. الجميمييف فيـ بسطاء كمنيـ 

 (.1ُّْ)إش "الرب يدخؿ في المحاكمة مع رؤساء كشيكخ إسرائيؿ شعبو*كأيضا "ّ. ( 1ِّ)إش
 

 )تطيير الييكل الييودي واإلشارة إلى ىيكل جسده(  (ٕ٘ – ٖٔ: ٕاآليات )يو
َوَوَجَد ِفي اْلَيْيَكِل ِٗٔفْصُح اْلَيُيوِد َقِريًبا، َفَصِعَد َيُسوُع ِإَلى ُأوُرَشِميَم، َوَكاَن ٖٔ" -(:ٕ٘ – ٖٔ: ٕاآليات )يو

َياِرَف ُجُموًسا.  َفَصَنَع َسْوًطا ِمْن ِحَبال َوَطَرَد اْلَجِميَع ِمَن اْلَيْيَكِل، ٘ٔالَِّذيَن َكاُنوا َيِبيُعوَن َبَقرًا َوَغَنًما َوَحَماًما، َوالصَّ
َياِرِف َوَقمََّب َمَواِئَدُىْم. اَْلَغَنَم  اْرَفُعوا ىِذِه ِمْن ىُيَنا! اَل َتْجَعُموا َبْيَت »َوَقاَل ِلَباَعِة اْلَحَماِم:َٙٔواْلَبَقَر، َوَكبَّ َدرَاِىَم الصَّ

َأيََّة آَيٍة ُتِريَنا »َفَأَجاَب اْلَيُيوُد َوَقالُوا َلُو:ٛٔ«.َغْيَرُة َبْيِتَك َأَكَمْتِني»َفَتَذكََّر َتبَلِميُذُه َأنَُّو َمْكُتوٌب:ٚٔ«. َأِبي َبْيَت ِتَجاَرٍة!
ِفي »َفَقاَل اْلَيُيوُد:ٕٓ«. اْنُقُضوا ىَذا اْلَيْيَكَل، َوِفي َثبَلَثِة َأيَّاٍم ُأِقيُموُ »َأَجاَب َيُسوُع َوَقاَل َلُيْم:ٜٔ« َحتَّى َتْفَعَل ىَذا؟
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َوَأمَّا ُىَو َفَكاَن َيُقوُل َعْن َىْيَكِل َجَسِدِه. ٕٔ« ُل، َأَفَأْنَت ِفي َثبَلَثِة َأيَّاٍم ُتِقيُمُو؟ِستٍّ َوَأْرَبِعيَن َسَنًة ُبِنَي ىَذا اْلَيْيكَ 
َكاَن ِفي  َوَلمَّاٖٕ ُو َيُسوُع.َفَممَّا َقاَم ِمَن اأَلْمَواِت، َتَذكََّر َتبَلِميُذُه َأنَُّو َقاَل ىَذا، َفآَمُنوا ِباْلِكتَاِب َواْلَكبَلِم الَِّذي َقالَ ٕٕ

لِكنَّ َيُسوَع َلْم َيْأَتِمْنُيْم َعَمى َنْفِسِو، ُٕٗأوُرَشِميَم ِفي ِعيِد اْلِفْصِح، آَمَن َكِثيُروَن ِباْسِمِو، ِإْذ رََأْوا اآلَياِت الَِّتي َصَنَع. 
 " َعِن اإِلْنَساِن، أَلنَُّو َعِمَم َما َكاَن ِفي اإِلْنَساِن. َوأَلنَُّو َلْم َيُكْن ُمْحتَاًجا َأْن َيْشَيَد َأَحدٌ ٕ٘أَلنَُّو َكاَن َيْعِرُف اْلَجِميَع. 

المسيح طير الييكؿ مرتيف، األكلى ىنا في بداية خدمتو، كالثانية يكـ اإلثنيف مف أسبكع اآلالـ قبؿ الفصح 
عبلنان عف عممو، إذ ىك أتى ليطير ما قد فسد )جسدنا= ىيكمنا([. كىن ا نجد األخير ]كذلؾ إظياران لسمطتو كا 

 مقارنة بيف ىيكؿ أكرشميـ القديـ الذم سييدـ لتقـك الكنيسة ىيكؿ جسد المسيح الجديد.
لقد حٌؿ اآلف السيد بغتة  ( يتنبأ مبلخي عف مجيء المسيح لمييكؿ ليطيره،ْ-1ُّفي )مبل (1ُْ-ُّ)اآليات 

 (ُّ-1ُِٔفي ىيكمو ليطيره. كزكريا يتنبأ عف بناء الييكؿ الجديد )
لماذا يقكؿ فصح الييكد كىؿ ىناؾ فصح ألحد غير الييكد؟ ىذا إشارة ألف المسيح ىك الفصح = فصح الييود

ـ بعد أف إستقر الفصح المسيحي الجديد. كبعد المسيح إنتيى الفصح ََُالجديد. كيكحنا يكتب إنجيمو سنة 
( ِّفييا آيات )آية الييكدم كلـ يصبح لو معنى كما عاد فصحان لمرب. كالمسيح أتى ألكرشميـ يفتقدىا كيصنع

صبلحيـ. )المسيح أتي في الفصح ألكرشميـ تنفيذان  كبدأ خدمتو بتطيير ىيكميا فرسالتو تطيير البشر كا 
 لمنامكس.( 

 ألف أكرشميـ عمى جبؿ. = فصعد إلى أورشميم
 أم الركاؽ الخارجي.= ووجد في الييكل

غناـ كاألبقار، كالصيارؼ الذيف يغيركف العممة ككاف الذيف يبيعكف كيشتركف األ= ال تجعموا بيت أبى بيت تجارة
الشاقؿ المفركضة األجنبية كعمييا صكرة قيصر بالشاقؿ الييكدم الذم بدكف أم رسكمات ليدفع الييكدم النصؼ 

األغناـ كاألبقار فكانت ليقدمكا منيا ذبائح في الييكؿ، كلقد سمح قيافا كحناف بيذه التجارة  . أٌمابالنامكس عميو
إذ كانكا يتبلعبكف كيغشكف الناس ، فمف يريد أف يقدـ ذبيحة  كؿ فكانت أرباحيـ منيا أرباح ضخمةفي اليي

يشترل الخركؼ الذل سبؽ كفحصو الكينة كختمكه دليؿ أنيـ كجدكه ببل عيب كصالح لتقديمو ذبيحة . كحيف 
جؿ كماذا أفعؿ بيذا الخركؼ يأتى الرجؿ بيذا الخركؼ لمكينة فى الييكؿ يفحصكنو كيقكلكف بو عيب ، فيقكؿ الر 

فحققكا مف  .اآلف ، يقكلكف لو نشتريو منؾ كنبيع لؾ آخر ، ثـ يشتركنو بثمف بخس كيبيعكف لو آخر بثمف كبير
( كىؤالء طردىـ 1ُِٕبؿ كاف التجار مف الكنعانييف ككانكا مشيكريف بالغش )ىك ىذا الغش أرباحا ضخمة.

. ككاف يجب أف تككف ىناؾ حيكانات لتقديـ ذبائح. كيجب أف (1ُُٕ+ أر1ٕٓٔ( )راجع أش1ُُِْالمسيح )زؾ
يككف ىناؾ صيارؼ. لكف المكضكع تحكؿ لتجارة كنيب كغش كخداع لمشعب فى البيع كالشراء لحساب رؤساء 

+  1ْٔ  ُٗ)لك مغارة لصوصكلذلؾ قاؿ ليـ الرب أنيـ جعمكا بيت اهلل  الكينة ، ككاف ىذا عثرة لمشعب.
 ( .1ُٕ  ُُمر

كشرع الصيارفة ألنفسيـ نسبة أرباح ليـ مف تغيير العمبلت، ككاف ما يحصمكف عميو مبالغ  -حنان وعائمتو :
 ؿ كاف ىؤالء الصيارفة يدخمكف فى صفقات كحكارات مع كؿ مف يأتى إلييـ لمحصكؿ عمى أكبر كـضخمة. ب
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مف الربح. ككاف ىناؾ غش كثير فى المكازيف. كؿ ىذا سبب أرباحا ضخمة ليؤالء الصيارفة. كيقاؿ أف 
الرقـ مقدر مف  )ىذا "كراسكس" إستكلى مف ىؤالء الصيارفة فى الييكؿ ذات مرة عمى مميكنيف كنصؼ إسترلينى

فى منتصؼ القرف التاسع عشر(.  إلدرشيـ أياـ تأليؼ ىذا الكتاب  
يضاؼ ليذا تجارة المكاشى كالطيكر التى تقدـ كذبائح فى الييكؿ. كحتى فى ىذه التجارة إنتشر الغش بسبب 

ية باإلضافة الشرط أف يككف الحيكاف الذل يقدـ ببل عيب. ككاف التبلعب فى ىذا المكضكع سببا فى أرباح عال
لممغاالة فى أسعار الذبائح. كتصكر الحاؿ فى ىيكؿ العبادة هلل، مع كؿ ىذا الكـ مف الطمع كالغش كالخداع 
كالتجارة كالمشاحنات بيف الصيارفة كبائعى الحيكانات كالطيكر )كالفصاؿ فى األثماف( كالمشاحنات بيف الناس 

مكه مف العيكب. ككاف ىناؾ أيضا تجارة السكائب ككؿ ما كمف يقكمكا عمى الكشؼ عمى الحيكاف ليتأكدكا مف خ
يقدـ كتقدمات فى الييكؿ. كفى أياـ المسيح كاف مف يقكمكف بيذه التجارة ىـ أكالد حناف رئيس الكينة. ككانت 

 المحاؿ التى يتـ فييا ىذه التجارة تسمى "بازار أكالد حناف".
ىذه التجارة. كلكف كاف المكسب األكبر لمكينة الذيف كحقا كاف التجار كالصيارفة يكسبكف مكاسب ضخمة مف 

يحصمكف عمى جزء مف األرباح. كالمعركؼ كقتيا أف عائمة رئيس الكينة تربح مف كؿ ىذه التجارة أرباح خيالية. 
بؿ صارت عائمة رئيس الكينة مشيكرة بالشراىة كالجشع كالفساد. كبعد كؿ ىذا ... ىؿ يصح أف يككف ىذا بيت 

صار مغارة لمصكص كما قاؿ الرب. كلقد صكَّر فساد ىذه العائمة يكسيفكس المؤرخ ككثير مف صبلة؟! بؿ 
الربييف الذيف أعطكا صكرة مرعبة عما كاف يحدث. كقاؿ يكسيفكس عف حناف اإلبف كىك إبف حناف رئيس الكينة 

غتنى غناء فاحشا. بؿ كاف يغتصب بالعنؼ حقكؽ الكينة الشر  عية. كسجؿ التممكد أنو كاف خزينة لمنقكد، كا 
المعنة التى نطؽ بيا )آبا شاكؿ( أحد الربييف المشيكريف فى أكرشميـ عمى عائمة حناف رئيس الكينة كعائبلت 
رؤساء الكينة المكجكديف، كالذيف صار أكالدىـ كأصيارىـ مساعديف ليـ فى جباية األمكاؿ، كصار خداميـ 

ـ كشراىة كفساد كسفو فى صرؼ أمكاليـ. كقاؿ التممكد يضربكف الشعب بالعصى. كىـ يعيشكف فى رفاىية كني
عنيـ "لقد كاف الييكؿ يصرخ فى كجكىيـ .. أخرجكا مف ىنا يا أكالد عالى الكاىف لقد دنستـ ىيكؿ اهلل". كىذا 
كمو يساعد عمى فيـ ما عممو يسكع، كسبب عداء رؤساء الكينة لو. كىذا أيضا يعطى تفسير لماذا لـ يعترض 

 كجكد عمى ما عممو يسكع. كخاؼ المسئكلكف عف مكاجيتو أك القبض عميو مف ىياج الجماىيرالجميكر الم
]أضؼ لذلؾ ىيبة المسيح التى أخافت الجميع كما حدث كالحامية الركمانية عمى بعد خطكات فى قمعة أنطكنيا. 

ذا إستسمـ ليـ يككف ىذا بإرادتو[ كلكنيـ خزنكا حقدىـ ضد  .ليمة القبض عميو، فالمسيح حيف يريد تظير ىيبتو كا 
  المسيح ليـك الصميب.

كطمبكا مف الرب أف يرييـ آية  إذ ىـ يعممكف الفساد المتفشى فى الييكؿ. ككاف الييكد )الكينة( مكقفيـ ضعيفا
 . )أل عبلمة تثبت أحقيتو لفعؿ ىذا(

ف يتكمـ عف صمبو كقيامتو " ككاأنقضوا ىذا الييكل، وفى ثبلثة أيام أقيمو" الربككانت العبلمة التى رد بيا 
التى بيا سيطير الييكؿ. كلكنيـ لـ يفيمكا معنى كبلمو بؿ إتخذكه ضده فى محاكمتو. ككاف أيضا يشير ألنيـ 
، ليقيـ كنيسة طاىرة ىى جسده كيتمـ مشيئة أبيو  ميما عممكا كخططكا ضده حتى الصميب فيك سينتصر كيقـك
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التى أعطاىا المسيح ألعدائو ... قكمكا كىيجكا ضدل أك ضد السماكل. بؿ كانت ىذه ىى العبلمة الكحيدة 
الكنيسة ىيكؿ جسدل كسأنتصر كتنتصر كنيستى كلف يقكل عمييا عدك حتى المكت. كىذا ما أثبتتو األياـ 
فالمسيح قاـ بعد ثبلثة أياـ كالكنيسة باقية لآلف بالرغـ مف كؿ اإلضطياد التى عانت منو عبر العصكر كلكنيا 

( كلذلؾ بدأ المسيح ظيكره 1ٗ  ِامدة كباقية كلؤلبد. قاؿ المسيح ""ينبغى أف أككف فيما ألبى" )لكما زالت ص
العمنى بتطيير الييكؿ، فتطيير الييكؿ بيت أبيو كاف ىك اليدؼ الذل أتى مف أجمو، كىك بيذا يعمنو. كأنيى 

أك اإلنساف ىيكؿ اهلل. كتطيير الييكؿ  خدمتو بتطيير الييكؿ ثانية قبؿ صمبو بأياـ، سكاء الييكؿ بمعنى الكنيسة
 لممرة الثانية كاف قبؿ صمبو ليشير لطريقة التطيير كأنيا بدمو.

 
(. كالمسيح يبدأ حركة التطيير. كنبلحظ أف الفصح كاف 1ُْٕبطُ+ ُٕ-1َُُراجع )إش (1ُٔ-ُٓيات )اآل

قريبان كالفطير كاف قد إقترب كالمعنى كاضح فالمسيح يريد تطيير شعبو مف خمير الخطية. كالمسيح إستخدـ 
كليس ليا فعؿ، ىك رمز كالحباؿ كانت في يد تجار الماشية مع ماشيتيـ كالحباؿ ليا شكؿ = سوطًا من حبال

لمسمطاف كليس لمتأديب، طرد بيا السيد تجار الماشية، الصيغة المستخدمة في اإلنجيؿ تشير أف المسيح لـ 
يضرب أحدان بالسكط. أما الحماـ الكديع اليادئ قاؿ عنو المسيح إرفعكا ىذه.. كمف المؤكد فمقد ظير عمى 

دكف إعتراض كطرد الذبائح إشارة إلنتياء عيد الذبائح الدمكية، المسيح ىيبة عجيبة جعمتيـ يسرعكف ىاربيف منو 
ف قاؿ "بيتي كاآلف سيقرب الذبيحة الحقيقية. كالمسيح إستعاض عف الذبائح اإلجبارية عمى الييكد بالصبلة حي

 ُُْع يدم كذبيحة مسائية" )مز لتستقـ صبلتى كالبخكر قدامؾ ، ليكف رفبيت الصبلة ييدعى". كىذا قالو داكد "
( . ككاف عمؿ المسيح ىذا سببان في أف يتربص بو الييكد ليقتمكه فرؤساء الكينة شعركا أف تجارتيـ في خطر. 1ِ

نحف ىيكؿ اهلل كينبغي أف نرفع كؿ فكر ردمء أك شيكة رديئة أك نظرة رديئة، داخؿ = إرفعوا ىذه من ىينا
 الكنيسة أك خارجيا.

نجيمييف الذم أشار لمسكط في يد المسيح. كذلؾ ألنو ييدؼ ألف يقكؿ يكحنا ىك الكحيد بيف األربعة اإلممحوظة: 
ككما قمنا فيكحنا ىك الكحيد  ، كيفرح.أف السكط يرمز لمتجارب كالتأديبات التي يسمح بيا لشعبو ليؤدبو، فيتطير

أنفسيـ  الذل ذكر مكضكع السكط فيك رمز لمتجارب التى يسمح بيا اهلل ليطير أكالده الغير قادريف عمى تطيير
 )فيكحنا يذكر مكضكع السكط عقب مكضكع أجراف التطيير فى عرس قانا الجميؿ( .

 
( كىك 1ٔٗٗبالنبكات فيزداد إيمانيـ )مز )= يقارنكه( كاف التبلميذ يفرحكف بما يعممو المسيح إذ يقابمكه (1ُٕ)آية

 مزمكر ممئ بالنبكات عف آالـ المسيح.
مبلن صعبان جدان ففي عيد الفصح يكجد مبلييف في أكرشميـ كتصكر الزحاـ كالحظ أف ما فعمو السيد المسيح كاف ع

 لـ ترىبيـ ىيبتو لكانكا قتمكه فى الييكؿ. كلك ما عممو.في الييكؿ، كفي كسط كؿ ىذا الزحاـ يعمؿ المسيح 
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مؿ عمى ( كىكذا فاهلل يع1ِّّٖكالحظ أف المسيح أتي ليطير الييكؿ كلما رفضكا التطيير تركو ليـ خرابان )مت
ذا رفضنا نى  ( إذان لنصرخ هلل ليطيرنا 1ُّٕككُد، فمف يفسد ىيكؿ اهلل يفسده اهلل )سى فٍ تطيير أجسادنا كحياتنا كا 

 كنقبؿ عممو المطير كالسكط الذم يؤدبنا بو.
 

ىك سؤاؿ لمسيد أف يثبت أنو مرسؿ مف اهلل بأف يصنع معجزة كما حدث مع مكسى فالذم لو سمطاف  (1ُٖ)آية
( كىذه محاكلة مف الييكد يظيركا بيا أنفسيـ أنيـ أصحاب السمطة، كىي دفاع 1ُّكؿ ىك المسيا )مبلعمى اليي

 عف عدـ إيمانيـ.
 

ىما كممتاف تصمحاف أف يقاال عف المباني المبنية بالحجارة كعف اإلنساف. = إنقضوا.. ُأقيموُ  (1ُٗ)آية
يمكف أف تقاؿ عف قيامة الجسد  وأقيمحؿ/ فؾ. تعني في اليكنانية ىدـ، قتؿ/  فإنقضوا(. 1ِْٓ+ رك1ُٓككِ)

كعف قياـ أك إقامة مبنى كالمسيح ىنا يخبرىـ عما سيفعمكنو بو كنبكءة. كأنو سيقكـ بعد أف يقتمكه. كلكف كبلـ 
المسيح ينطكم عمى تيديد ليـ. فساعة أف يقتمكه سيحكمكف عمي ىيكميـ كأمتيـ بالخراب، أما ىك فسيقـك كىذا ما 

(. كىـ فيمكا كبلـ المسيح ىنا أنو سيقكـ بعد أف يقتمكه بثبلثة 1ُْٔمثؿ يكناف النبي )مت= أيامثبلثة حدث. 
(. كالحظ أف المسيح قاؿ أقيمو كليس أبنيو. ىـ طمبكا دليؿ عمى أنو المسيا الذم أتى ْٔ-1ِِٕٔأياـ )مت

أياـ ألنني إبف اهلل الحي الذم  ّ الدليؿ أنكـ ستصمبكنني كتقتمكنني كسأقكـ بعد ذاليطير ىيكؿ أبيو، فقاؿ ليـ ى
فيو إشارة ألف الجسد الذم يقكـ لو  أنقضوا.. أقيموسمطانو أف يقيـ نفسو فيك إبف اهلل. كقكلو = أقيموال أمكت. 

 عبلقة بالجسد الذم نقضكه أم حمكا أجزاءه، فيك سيعيد تجميعو.
 أف اهلل مكجكد كيعمؿ.ىـ طمبكا آية أٌما نحف فبل نطمب معجزات، بؿ باإليماف نثؽ تأمل: 

 
)لـ يكف ىذا بناء  ؽ.ـ. عمى يد ىيركدس الكبيرَِسنة بدأ البناء في الييكؿ =  ست وأربعين سنة (1َِ)آية

ؽ.ـ. كىذا ألف نبكخذ نصر الممؾ البابمى ىدـ الييكؿ  ُٓٓلييكؿ جديد ، فالييكؿ تـ بناؤه عمى يد زربابؿ سنة 
ؽ.ـ. كاآلف يقكـ ىيركدس بتجديده  ُٕٔيكذا المكابى حكالى سنة ؽ.ـ. كجدده ي ٖٔٓالذل بناه سميماف سنة 

ـ ّٔؽ.ـ. كالييكؿ إنتيى العمؿ فيو سنة  ْـ. فالمسيح كلد سنة ِٕـ أك سنة ِٔكاآلف نحف في سنة  كتكسيعو(
 عمى يد ىيركدس أغريباس الثاني. 

 
سده ىك الحجارة الحية التي ىي نحف (. كىيكؿ جُِىذه الشيادة فيميا التبلميذ بعد قيامة المسيح )آية (1ُِ)آية

 . (1ُُِ( كىك حياتنا )في 1ِٓبطُ)أم كنيستو( )
 

نبكات العيد القديـ عف = فآمنوا بالكتابالقيامة شددت إيماف التبلميذ إذ إستعمنت حقيقة إبف اهلل.  (1ِِ)آية
 مكت المسيح كقيامتو.
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كلكف إيماف الكثيريف ىنا كاف كالزارع الذم  كاف ىذا أكؿ عيد لمفصح يحضره المسيح في أكرشميـ. (1ِّ)آية
(. ىك إيماف غير صحيح كغير ثابت بدليؿ أف يسكع لـ ُِ-1َُِّرمى بذرتو فجاءت عمى أرض محجرة )مت

 . (ِْيأتمنيـ عمى نفسو )آية
 

بو، مف آمنكا أرادكا أف يجعمكا المسيح ممكان، فيـ ال يبحثكف عف المسيح لشخصو بؿ ألنفسيـ عمى حسا (1ِْ)آية
لذلؾ إختفى عنيـ كلآلف فيناؾ مف ال يريد أف يعرؼ المسيح إاٌل لمنافع مادية، فإذا خسر ماديان ينقمب عمى 

أم يثؽ فييـ، فيـ يمكف أف ينقمبكا عميو في أم لحظة، كىذا ما حدث فقالكا بعد = يأتمنيم عمى نفسوالمسيح. 
 ذلؾ "إصمبو".

 
يـ معو اليكـ إلنبيارىـ بمعجزاتو كلكنيـ سينقمبكف عميو إذا إكتشفكا ىك عرؼ تقمبيـ، كما في نفكسيـ، ف (1ِٓ)آية

أف إرادتيـ ال تتكافؽ مع إرادتو، كأفكارىـ ليست كأفكاره كىك فاحص القمكب كالكمى. كالحظ أف المسيح مستعد أف 
خسارة كـ الخسارة الرىيبة إذ نترؾ المسيح بسبب   يعطي نفسو لمف يطمبو لشخصو كليس ليدؼ مادم. كالحظ

 مادية، فنحف نخسر اهلل البلمحدكد في شخصو كفي بركاتو كغناه كمجده.
المسيح يريد أف يمؤل حياة أكالده فرحان كيجعؿ حياتيـ عرسان دائمان، كلكف ىذا لمف يجاىد في : اإلصحاح ممخص

ليتطير تطيير نفسو. كمف محبة المسيح لنا أف مف ييمؿ في تطيير نفسو، يؤدبو ببعض التجارب )السكط( 
ف كاف إنساننا الخارج يفنى فالداخؿ يتجدد يكمان فيكـ" )  (.ُٕ-1ُْٔككِفيفرح. "لذلؾ ال نفشؿ، بؿ كا 
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 عودة لمجدول (ثالث)إنجيل يوحنا()اإلصحاح ال

 مقدمة اإلصحاح الثالث
 

رط أف نجاىد لنطير أنفسنا، كلكف ىؿ جيادنا يكفي؟ رأينا فيما سبؽ أف المسيح كممة اهلل تجسد ليعطينا الفرح، بش
لتزاميـ بالنامكس. نجده يأتي  ىنا نرل معمـ ييكدم مف الفريسييف كىؤالء مشيكر عنيـ جيادىـ كتدقيقيـ كا 
لممسيح، كمف المؤكد أنو يبحث عف أعماؿ أخرل يرضي بيا اهلل. كبدأ حديثو مع المسيح بالتحيات التي إعتاد 

تقدركف أف تؤمنكا كأنتـ تقبمكف مجدان  "كيؼ لذلؾ كبخيـ المسيح قائبل البعضا مع بعضيـ الييكد إستعمالي
كما نادل الشاب السيد قائبلن "أييا . ( 1ْْٓبعضكـ مف بعض كالمجد الذم مف اإللو الكاحد لستـ تطمبكنو" )يك

 المعمـ الصالح".
مكس بالتحيات، كال أجابو عف إرشاده لمزيد ىك فاحص القمكب كالكمي، لـ يرد عمى تحية نيقكديك كنجد المسيح 

مف األعماؿ ليعمميا، بؿ فتح معو مكضكعان لـ يفيمو نيقكديمكس. كجدنا المسيح يتكمـ عف لزـك الكالدة الجديدة 
مف الماء كالركح، حتى يتجدد اإلنساف تجديدان شامبلن كيصبح خميقة جديدة. فالمسيح ال يبحث عف كضع رقعة 

فسدتيا الخطية ، أ(. فؤلف الخميقة االكلى 1ُٕٓككِ، بؿ ىك يريد أف يككف الكؿ جديدان )جديدة في ثكب عتيؽ
( . كالمعمكدية ىي المدخؿ لمحياة الجديدة بعد أف سمعنا ُٗ،  ُٖر إفالحؿ ىك الخميقة الجديدة كىذا معنى )

يا؟ نجد المسيح يشرح عف خمر جديدة كىيكؿ جديد نسمع ىنا عف كالدة جديدة. كمف أيف تكتسب المعمكدية قكت
ىذا بفكرة أنو كما رفع مكسى الحية النحاسية ىكذا سيرفع إبف اإلنساف عمى الصميب كيمكت. كالمعمكدية ىي 

(. المعمكدية ىي نعمة مف اهلل، كلكف كؿ نعمة ٓ-1ّٔمكت مع المسيح كقيامة مع المسيح متحديف بو )رك
 ؿ كينقص بتكاسمنا.نحصؿ عمييا ىي شئ قابؿ ألف يزداد بجيادنا أك يضمح

1 سر الميركف نحصؿ بو عمى نعمة حمكؿ الركح القدس فينا. كلكف نجد الرسكؿ بكلس يقكؿ "إمتمئكا بالركح" مثال
(. كلكنو يقكؿ أيضان "ال تطفئكا الركح" 1ُٔتيِ(. كيقكؿ "إضـر مكىبة اهلل التي فيؾ بكضع يدم" )1ُٖٓ)أؼ
 (.1ُٓٗتيُ)
 
 
 
 
 
 
 

 مقدار مه الىعمة

 ومتلئ

 ما حصلىا عليه بالميرون

 بجهادوا

 بإستهتاروا يىطفئ الروح
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ف نحصؿ عمى المقدرة عمى التغيير. كمف يجاىد تمكت طبيعتو القديمة تمامان كيحصؿ نحوىكذا في المعمودية: 
 (.1ُْٗعمى طبيعة جديدة، إنساف داخمي جديد يشبو المسيح )غؿ

كالمعمكدية كجيادنا ال ينفعاف شيئان بدكف إيماف، لذلؾ يضيؼ القديس يكحنا اآليات األخيرة في اإلصحاح ليشير 
ف ىك المدخؿ ثـ المعمكدية ثـ جيادنا كتكبتنا لنثبت عمى ما حصمنا عميو كيستمر التغيير ألىمية اإليماف. فاإليما

 . (1ُّٖ)رك كالتجديد. كمف يجاىد يعمؿ فيو الركح ليجدده  "بالركح تميتكف أعماؿ الجسد"
مكس كيدعكه كالمسيح لـ يكمـ السامرية كال الزانية عف المعمكدية، فالخطية ظاىرة في حياتيـ. إنما يكمـ نيقكدي

لممعمكدية كالتجديد، فيك مممكء مف البر الذاتي. لذلؾ عمى كؿ مف يشعر فينا بأنو بار، عميو أف يقدـ تكبة 
سريعة ليتجدد كيتغير فيك مخدكع، فميس بار ليس كال كاحد. فمنقؿ أننا عبيد بطالكف محتاجكف لمتغيير. كالحظ أف 

كح القدس كنار. كمف يكلد مف الركح سيككف لو طبيعة جديدة المعمداف عمـ بأف المسيح سيأتي بمعمكدية بالر 
 )في محبتو ككداعتو..( تظير فيو، إذ أف نتائج عمؿ الركح تككف كاضحة دكف أف يرل أحد الركح.

 اإلصحاح الثالث
 

 )مع نيقوديموس ليبًل(            
ناصير مباشرة لما جاء فيو عف يقرأ ىذا الجزء يكـ الجمعة السادسة مف الصكـ الكبير التي تسبؽ أحد الت .ُ

 (.1ُْٗالميبلد مف الماء كالركح، كأىمية التجديد في حياتنا كالتغيير لنصؿ إلى صكرة المسيح )غؿ
رأينا في اإلصحاح السابؽ اليدـ كالبناء لمييكؿ القديـ أم مكت اإلنساف كقيامتو، كىنا نرل سر التجديد  .ِ

ساف العتيؽ ثـ قيامة اإلنساف الجديد بالمعمكدية مف الماء كالركح. كالبناء لمكنيسة كأفراد، فاليدـ ىك ىدـ اإلن
فبالمعمكدية نكلد مف جديد لندخؿ ىيكؿ اهلل الجديد أم ممككت اهلل. فمئلنساف المسيحي ميبلديف، أكليما 
ف جسدم بو يككف إبنان آلدـ كثانييما مف الماء كالركح يصير بو إبنان هلل كلمكنيسة. الميبلد األكؿ أرضي م

دة بيا كالخميقة الجدي. (1َُِؼ أكنرل الخمقتيف فى لثاني سماكم مف اهلل كالكنيسة. )رجؿ كامرأة كالميبلد ا
( كالتكبة ىي صكف لمنعمة التي أخذناىا بالمعمكدية، التكبة تجدد عمؿ 1ُٕ ٓككِنككف فى المسيح )

كقيامة مع المسيح. كالتكبة ىي قرار المعمكدية في حياتنا لذلؾ يسمكنيا معمكدية ثانية. المعمكدية ىي مكت 
 بالمكت عف الخطية فتككف لي قيامة ثانية مع المسيح لذلؾ ىي معمكدية ثانية.

كنيقكديمكس ىك مف رجاؿ إسرائيؿ الكبار، عضك في السنيدريـ كدارس كبير لمنامكس كىك آمف بالمسيح إذ  .ّ
الييكدية، فيذا الفريسي الكبير الذم  (. كبحسب العقمية1ِّرأل اآليات التي صنعيا يسكع في أكرشميـ )

يؤمف بالبر الذاتي، كاف ينتظر أف يسمع مف المسيح عف ممارسات جديدة يزداد بيا بره الشخصي 
(. كلكف المسيح لـ يكممو عف تعديؿ في سمكؾ بؿ عف تغيير الطبيعة البشرية كميا. فما فائدة 1َُُٕ)مر

]المسيح كاف يتكمـ عف عمؿ الركح كنيقكديمكس مصر  األعماؿ كالخميقة قد فسدت كصارت غير مقبكلة.
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عمى عمؿ الجسد )الكالدة مف بطف([ كبعد ىذا الحديث نجد نيقكديمكس يدافع عف المسيح أماـ المجمع 
 (.1ُّٗٗ( ثـ جاىر بإيمانو بعد مكت المسيح )ُٓ-1َٕٓ)
 

يِسيّْيَن اْسمُ ٔ" -(:ٕٔ –ٔ: ٖاآليات )يو ىَذا َجاَء ِإَلى َيُسوَع ُٕو ِنيُقوِديُموُس، َرِئيٌس ِلْمَيُيوِد. َكاَن ِإْنَساٌن ِمَن اْلَفرّْ
 الَِّتي َأْنَت َيا ُمَعمُّْم، َنْعَمُم َأنََّك َقْد َأَتْيَت ِمَن اهلِل ُمَعمًّْما، أَلْن َلْيَس َأَحٌد َيْقِدُر َأْن َيْعَمَل ىِذِه اآلَياتِ »َلْيبًل َوَقاَل َلُو:

اْلَحقَّ اْلَحقَّ َأُقوُل َلَك: ِإْن َكاَن َأَحٌد اَل ُيوَلُد ِمْن َفْوُق اَل »َأَجاَب َيُسوُع َوَقاَل َلُو:ٖ«. اهلُل َمَعوُ َتْعَمُل ِإْن َلْم َيُكِن 
َيْقِدُر َأْن َيْدُخَل  َكْيَف ُيْمِكُن اإِلْنَساَن َأْن ُيوَلَد َوُىَو َشْيٌخ؟ أََلَعمَّوُ »َقاَل َلُو ِنيُقوِديُموُس:ٗ«. َيْقِدُر َأْن َيَرى َمَمُكوَت اهللِ 
ِو ثَاِنَيًة َوُيوَلَد؟ وِح اَل َيْقِدُر َأْن »َأَجاَب َيُسوُع:٘« َبْطَن ُأمّْ اْلَحقَّ اْلَحقَّ َأُقوُل َلَك: ِإْن َكاَن َأَحٌد اَل ُيوَلُد ِمَن اْلَماِء َوالرُّ
وِح ُىَو ُروٌح. اَْلَمْوُلوُد ِمَن اْلَجَسِد َجَسٌد ُىَو، وَ َٙيْدُخَل َمَمُكوَت اهلِل.  ْب َأنّْي ُقْمُت َلَك: ٚاْلَمْوُلوُد ِمَن الرُّ اَل َتَتَعجَّ

يُح َتُيبُّ َحْيُث َتَشاُء، َوَتْسَمُع َصْوَتَيا، لِكنََّك اَل َتْعَمُم ِمْن َأْيَن تَْأِتي َواَل ِإَلى َأْيَن َٛيْنَبِغي َأْن ُتوَلُدوا ِمْن َفْوُق.  اَلرّْ
وحِ َتْذَىُب. ىَكَذا ُكلُّ مَ  َأَجاَب َيُسوُع ٓٔ« َكْيَف ُيْمِكُن َأْن َيُكوَن ىَذا؟»َأَجاَب ِنيُقوِديُموُس َوَقاَل َلُو:ٜ«.ْن ُوِلَد ِمَن الرُّ

َنْعَمُم َوَنْشَيُد ِبَما رََأْيَنا،  اَْلَحقَّ اْلَحقَّ َأُقوُل َلَك: ِإنََّنا ِإنََّما َنَتَكمَُّم ِبَمأَٔأْنَت ُمَعمُّْم ِإْسرَاِئيَل َوَلْسَت َتْعَمُم ىَذا! »َوَقاَل َلُو:
ِإْن ُكْنُت ُقْمُت َلُكُم اأَلْرِضيَّاِت َوَلْسُتْم ُتْؤِمُنوَن، َفَكْيَف ُتْؤِمُنوَن ِإْن ُقْمُت َلُكُم السََّماِويَّاِت؟ َٕٔوَلْسُتْم َتْقَبُموَن َشَياَدَتَنا. 

َوَكَما َرَفَع »ٗٔ َنَزَل ِمَن السََّماِء، اْبُن اإِلْنَساِن الَِّذي ُىَو ِفي السََّماِء. َوَلْيَس َأَحٌد َصِعَد ِإَلى السََّماِء ِإالَّ الَِّذئٖ
يَِّة ىَكَذا َيْنَبِغي َأْن ُيْرَفَع اْبُن اإِلْنَساِن،  ِلَكْي اَل َيْيِمَك ُكلُّ َمْن ُيْؤِمُن ِبِو َبْل َتُكوُن َلُو اْلَحَياُة ُ٘ٔموَسى اْلَحيََّة ِفي اْلَبرّْ

َتُكوُن َلُو اْلَحَياُة  أَلنَُّو ىَكَذا َأَحبَّ اهلُل اْلَعاَلَم َحتَّى َبَذَل اْبَنُو اْلَوِحيَد، ِلَكْي اَل َيْيِمَك ُكلُّ َمْن ُيْؤِمُن ِبِو، َبلْ َٙٔبِديَُّة. األَ 
اَلَِّذي ُيْؤِمُن ِبِو اَل ُيَداُن، َٛٔبْل ِلَيْخُمَص ِبِو اْلَعاَلُم. أَلنَُّو َلْم ُيْرِسِل اهلُل اْبَنُو ِإَلى اْلَعاَلِم ِلَيِديَن اْلَعاَلَم، ٚٔاأَلَبِديَُّة. 

َوىِذِه ِىَي الدَّْيُنوَنُة: ِإنَّ النُّوَر َقْد َجاَء ِإَلى َٜٔوالَِّذي اَل ُيْؤِمُن َقْد ِديَن، أَلنَُّو َلْم ُيْؤِمْن ِباْسِم اْبِن اهلِل اْلَوِحيِد. 
يَرًة. اْلَعاَلِم، َوَأَحبَّ النَّاُس ا أَلنَّ ُكلَّ َمْن َيْعَمُل السَّيّْآِت ُيْبِغُض ٕٓلظُّْمَمَة َأْكَثَر ِمَن النُّوِر، أَلنَّ َأْعَماَلُيْم َكاَنْت ِشرّْ

، ِلَكْي َتْظَيَر َأْعَماُلُو َأنََّيا َوَأمَّا َمْن َيْفَعُل اْلَحقَّ َفُيْقِبُل ِإَلى النُّورِ ٕٔالنُّوَر، َواَل َيْأِتي ِإَلى النُّوِر ِلَئبلَّ ُتَوبََّخ َأْعَماُلُو. 
 " «ِباهلِل َمْعُموَلةٌ 

 
يِسيّْيَن اْسُمُو ِنيُقوِديُموُس، َرِئيٌس ِلْمَيُيوِد.ٔ" -(:ٔ: ٖآية ) يو  " َكاَن ِإْنَساٌن ِمَن اْلَفرّْ

د جاء في دكتكراه في النامكس الييكدم. كق= معمم إسرائيل( َُأم عضك مف السنيدريـ. كفي )= رئيسًا لمييود
 التممكد أف شخصان إسمو نيقكديمكس أحد أربعة مف األغنياء كأنو مف أتباع المسيح.

 
َيا ُمَعمُّْم، َنْعَمُم َأنََّك َقْد َأَتْيَت ِمَن اهلِل ُمَعمًّْما، أَلْن َلْيَس »ىَذا َجاَء ِإَلى َيُسوَع َلْيبًل َوَقاَل َلُو:ٕ" -(:ٕ: ٖآية ) يو

  "«.ْعَمَل ىِذِه اآلَياِت الَِّتي َأْنَت َتْعَمُل ِإْن َلْم َيُكِن اهلُل َمَعوُ َأَحٌد َيْقِدُر َأْن يَ 
(. فمجيئو ليبلن يكشؼ عف حذره كخكفو 1ُّٗٗ+1َٕٓمرات ) ّكيكحنا اإلنجيمي يذكر ىذه العبارة = جاء ليبلً 

لنجار ليتعمـ منو. ماذا  كأنو ال يريد أف يعرض مركزه لمخطر، كيكشؼ عف كبريائو، فكيؼ يأتي ىذا المعمـ الكبير
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يقاؿ عنو لك عرؼ الفريسيكف ما عممو. كىذا يعني أف اإليماف لـ ينمك ليصبح إيماف حي بإبف اهلل كمخمص 
حقيقي، كدكاء الخكؼ ىك المسيح، كاإليماف بو. كمجيئو ليبلن يشير إلى أنو لـ يعثر بعد عمى اإليماف كالنكر 

نعمم شير لمخطية كالكبرياء كالظبلـ في القمب. تديس يكحنا كممة ليبلن مفيكـ الق ( في1َُّّاإلليي )قارف مع يك
ىذه قد جاءت مف معمـ عظيـ كنيقكديمكس، لذلؾ ففي نظره أف المسيح لو قيمة = أنك أتيت من اهلل معمّْماً 

 عظيمة.
ا بأعماؿ المسيح ليس الميـ أف تعمـ فقط بؿ أف تتغير. كقكلو نعمـ يشير إلى أف غيره مف الفريسييف أعجبك = نعمم

ىي إحدل درجات ثبلث كترتيبيا راب/ رابي/ رابكف. كتأتي مف كممة جذرىا في العبرية يعني = رابيكتعاليمو. 
كبير أك عظيـ. كمع كؿ ىذا كانت معرفة نيقكديمكس بالمسيح ناقصة، كاف ينقصو إيمانو بأف المسيح ىك إبف 

نفيـ مف ىذا أف رأم نيقكديمكس أف اهلل يعيف المسيح، (. ف1ُِٔ+ قض1ِِْٔ)تؾ= إن لم يكن اهلل معواهلل. 
 كبيذه المعكنة يعمؿ أعمالو اإلعجازية.

 
اْلَحقَّ اْلَحقَّ َأُقوُل َلَك: ِإْن َكاَن َأَحٌد اَل ُيوَلُد ِمْن َفْوُق اَل َيْقِدُر َأْن َيَرى »َأَجاَب َيُسوُع َوَقاَل َلُو:ٖ -(:ٖ: ٖآية ) يو

 «.َمَمُكوَت اهللِ 
( فنيقكديمكس كاف يسعى كراء معرفة يزدادىا 1ِِْلمسيح ال يرد عمى كبلـ نيقكديمكس بؿ عمى أفكاره )يكىنا ا

مف المسيح. كالمسيح كممو عف إيماف يحتاجو، نيقكديمكس يريد أف يبني عمى معمكماتو القديمة معمكمات جديدة 
ؾ شئ جديد ينبغي أف يكلد، ىناؾ كالدة كالمسيح يقكؿ بؿ ىنا أك ممارسات يعمميا فيتبرر أكثر . يتباىى بيا،

 جديدة كليس مجرد إضافة. حتى كال يكفي إعجابؾ بالمعجزات التي رأيتيا.
تفيد التككيد، كأف ما سيقاؿ ىك شئ جديد أك غريب عمى أسماعيـ، كىك شئ ىاـ. كتفيد أف = الحق الحق

 المتكمـ ىك اهلل، فاألنبياء يقكلكف ىكذا.. يقكؿ الرب. 
أم مف السماء )كتترجـ يكلد ثانية(. كىذا حادث يتـ لئلنساف بقكة إليية تفكؽ فيـ اإلنساف، لذلؾ = قيولد من فو

تسمى المعمكدية سر . كىي تعني أننا صرنا أكالدان هلل، كذلؾ بإتحادنا بالمسيح اإلبف. فنصمي "أبانا الذم في 
لفكقاني أم ممككت اهلل، ألننا بخطية آدـ بيذه الكالدة يتصؿ اإلنساف بالكجكد ا= يرى ممكوت اهللالسمكات". 

 فقدناىا.
قاليا يكحنا ىنا = ممكوت اهللحتى عمى التأمؿ في السماكيات بسبب العجز الركحي الراجع لمخطية. = ال يقدر

( ثـ أصبح يطمؽ عمييا الحياة األبدية كىك يعني أف اهلل يممؾ عمى كنيستو بقكة منذ اآلف كيتمـ إرادتو ٓكفي آية )
ئتو في أكالده الذيف يممككنو عمى قمكبيـ. كلكف ممككتو ىذا سيستعمف بشكؿ جديد في الزمف اآلتي حيف كمشي

يتبلشى الشر تمامان كنحيا في ميراث المجد العتيد. )ىذا الفيـ لممككت اهلل لف يفيمو سكل المكلكد مف فكؽ، أما 
 الييكد فيطمبكف ممكان أرضيان(.

1 دخكؿ أممى أمثمة لذلك تعبير الكالدة الجديدة إستخدمو الييكد فى عدة مناسبات كتشبيو.  -الوالدة الجديدة :
لد جديدا بتكبتو كقد بدأ عبلقة جديدة باهلل. كىكذا قالكا عف  لمييكدية، ىذا تـ تشبييو عند الييكد بأنو كطفؿ كي
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العريس الجديد بؿ إستخدمكا ىذا التشبيو حيف يتـ ترقية أحد ليصير رئيسا لؤلكاديمية أك جمكس ممؾ عمى عرشو. 
كيسمى الداخؿ لئليماف مكلكدا جديدا فيك قد دخؿ إلى عبلقة جديدة مع اهلل كغفرت خطاياه كىك قد قطع كترؾ 

اءه. كلكف كبلـ المسيح مع نيقكديمكس لـ يعطو أف كؿ عبلقة قديمة بينو كبيف العالـ القديـ حتى أىمو كأصدق
يفيـ كبلمو فى ضكء ىذه التشبييات الييكدية، أك أف المسيح يطمب منو التكبة عف أعماؿ سابقة. بؿ ىك فيـ أف 
المسيح يتكمـ عف كالدة جديدة حقيقية كليست كتشبيو. ثانيا الييكد يتكممكف عف ىذه الكالدة الجديدة كنتيجة ألف 

شخص قد تقبؿ تحمؿ مسئكلية جديدة، فالممؾ يتحمؿ مسئكلية المممكة الجديدة. أما كبلـ المسيح فيك ىذا ال
عكس ىذا إذ يقكؿ أف شرط دخكؿ ىذا الممككت الجديد أف يكلد الشخص مف جديد. كما أف المسيح يقكؿ أف ىذه 

اهلل كاإلنساف، كأف ىذا مسئكلية  الكالدة ىى مف فكؽ. كالييكد يفيمكف التكبة كالغفراف كالعبلقة الجديدة بيف
 الشخص. كلكنيـ ال يفيمكف تجديد الداخؿ بخميقة جديدة ككالدة ركحية كأف ىذا شرط لكى يرل اإلنساف ممككت
اهلل. كال يفيمكف كيؼ أف الييكدية ليست ىى ممككت اهلل، أك أف ىناؾ ممككت آخر هلل غير الييكدية. لكؿ ىذا 

ديمكس ليفيـ شئ جديد عف شرط الممككت كالكالدة الجديدة ضد ما تأصؿ فى كانت ىناؾ صعكبة شديدة لنيقك 
 عقمو كقمبو. 

لى جياده  بحسب فيـ نيقكديمكس ىك قادر أف يفيـ كيؼ أف إنساف ربما يصبح آخر )كىذا يحتاج إلى تكبة كا 
مداف، القرار ليتغير إلى شخصية جديدة( كيصبح فى النياية لو شخصية جديدة. ككاف ىذا معنى معمكدية المع

 اإلنسانى كجياده ليبدأ بداية جديدة. 
كلكف كاف ال يمكف أف يفيـ أف اإلنساف يجب أكال أف يصبح إنسانا آخر حتى يمكنو أف يصبح آخر فى النياية، 
كأف ىذا يمزمو أف يكلد مف فكؽ أكال. ىذا سر يصعب فيمو عمى البلىكت الييكدل. كىذه ىى معمكدية المسيح 

كنار، مف فكؽ كليس باإلنساف. كىنا أراد نيقكديمكس أف يفيـ كيؼ يحدث ىذا قبؿ أف يؤمف، بالركح القدس 
كلكف كيؼ يفيـ كىذه األمكر سماكية، فيك سيكلد مف فكؽ كليس عمى األرض، كالسماء ال يقدر أحد أف يصعد 

 إلييا. لذلؾ كاف عميو أف يصدؽ المسيح الذل أتى مف السماء كىك فى السماء.
 

َكْيَف ُيْمِكُن اإِلْنَساَن َأْن ُيوَلَد َوُىَو َشْيٌخ؟ أََلَعمَُّو َيْقِدُر َأْن َيْدُخَل َبْطَن »ِنيُقوِديُموُس: َقاَل َلوُ ٗ" -(:ٗ: ٖآية ) يو
ِو ثَاِنَيًة َوُيوَلَد؟    "«.ُأمّْ

لـ يفيـ نيقكديمكس ما قالو المسيح كأعمف عف عجزه عمى الفيـ. ككما أنو مف الصعب أف يدخؿ الشيخ العجكز 
كاف صعبان عمى نيقكديمكس أف يتقبؿ فكرة الميبلد الثاني بعد أف قضي عمره ال يفيـ سكل البر لبطف أمو، 

الذاتي. ]المسيح يتكمـ عف ممككت اهلل كخميقة جديدة كنيقكديمكس يصر عمى تكرار القديـ )الكالدة الجسدية([ 
 المسيح ال يغير الظركؼ الخارجية بؿ ىك يعيد تغيير الداخؿ كيخمقو جديدان.

 
وِح اَل َيْقِدُر َأْن »َأَجاَب َيُسوُع:٘" -(:٘: ٖآية ) يو اْلَحقَّ اْلَحقَّ َأُقوُل َلَك: ِإْن َكاَن َأَحٌد اَل ُيوَلُد ِمَن اْلَماِء َوالرُّ

 " َيْدُخَل َمَمُكوَت اهلِل.
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= ولد منيالمسيح يشرح لو أف الميبلد المقصكد ىك مف الركح، ميبلد ركحاني لمنفس ىك ميبلد غير منظكر. 
كترجمتيا مف داخؿ، أم يدخؿ اإلنساف لمماء ليخرج مكلكدان جديدان مف الركح. )كالمقصكد بالكالدة مف فكؽ ىك 
الركح(. كالركح يقدس الماء في المعمكدية ليككف ليا قكة عمى الميبلد الثاني الركحاني. كما يقكؿ القديس كيرلس 

ياة جسدية سالفة كتقديس ثـ قبكؿ حياة جديدة مخمكقة بالركح الكبير.. الميبلد مف الماء كالركح ىك مكت عف ح
عتراؼ فيي بداية جديدة. كالمعمكدية  القدس لتؤىؿ النفس لمحياة مع اهلل في ممككتو. لذلؾ يسبؽ المعمكدية تكبة كا 

بلد ىي مكت مع المسيح عف حياتنا السالفة لقبكؿ حياة جديدة مف عمؿ الركح القدس ىي مف حياة المسيح. كالمي
مف الركح كمف الماء كاف في ذلؾ الكقت ليس غريبان عف نيقكديمكس، فكاف المعمداف يقكؿ ىذا عف المسيح الذم 

 سيعمد بالركح القدس كنار.
كما كاف الختاف شرط أف يككف الشخص مف شعب اهلل في العيد القديـ، ىكذا في العيد = يدخل ممكوت اهلل

 هلل.الجديد فالمعمكدية شرط لدخكؿ ممككت ا
 

وِح ُىَو ُروٌح.ٙ" -(:ٙ: ٖآية ) يو  " اَْلَمْوُلوُد ِمَن اْلَجَسِد َجَسٌد ُىَو، َواْلَمْوُلوُد ِمَن الرُّ
المكلكد مف جسد فاسد يككف جسد فاسد مثمو. كلذلؾ يقكؿ ليـ الرب يسكع ىنا =  اَْلَمْوُلوُد ِمَن اْلَجَسِد َجَسٌد ُىوَ 

  الخميقة. أنا النكر الذل يرشدكـ لطريؽ الحياة لتكلدكا مف الركح.أنا جئت لتجديد 
بالمعمكدية يتحكؿ اإلنساف مف حياة قديمة حسب الجسد إلى حياة حسب الركح. كما ال يستطيعو الجسد تستطيعو 

ترؾ شيكاتؾ، ىذا ألنؾ مكلكد مف جسد. كبيذه اآلية الركح. فأنت اآلف يا نيقكديمكس تتصكر أنؾ ال يمكنؾ 
يشرح السيد لنيقكديمكس أف الكالدة الثانية ليست كالدة جسدية أم ال داعي ألف يدخؿ بطف أمو ثانية. كمف يكلد 
مف الجسد يمكت، أما مف يكلد مف الركح كيقكده الركح فمو حياة أبدية فالمكلكد مف الركح يقكده الركح حتى يصؿ 

سماء. مف يكلد مف الجسد يشتيي العالـ كمف يكلد مف الركح يشتيي اإللتصاؽ باهلل، كيتخمى عف شيكاتو بو لم
 الجسدية.

 
ْب َأنّْي ُقْمُت َلَك: َيْنَبِغي َأْن ُتوَلُدوا ِمْن َفْوُق.ٚ" -(:ٚ: ٖآية ) يو   " اَل َتَتَعجَّ

إذا كنت قد جئت لي لتتعمـ كيؼ ينبغي أف تحيا فإذا كنت تريد أف تككف رجبلن ركحيان ينبغي أف تكلد مف فكؽ. ف
في ممككت اهلل فمف ينفعؾ األعماؿ الجسدية كميا فيي مف الجسد. أكالن تكلد مف فكؽ ثـ تعمؿ أعماالن يعينؾ فييا 

 ( ، لتتجدد يكمان فيكمان. ٔ، كحيان لمبر فى المسيح )ركماـ الخطيةأالركح بعد ذلؾ لتستمر كميت 
 

يُح َتُيبُّ َحْيُث َتَشاُء، َوَتْسَمُع َصْوَتَيا، لِكنََّك اَل َتْعَمُم ِمْن َأْيَن تَْأِتي َواَل ِإَلى َأْيَن َتْذَىبُ ٛ" -(:ٛ: ٖآية ) يو . اَلرّْ
وحِ   "«.ىَكَذا ُكلُّ َمْن ُوِلَد ِمَن الرُّ

نان جديدان. كمف كلد السيد يشرح لو أف الكالدة مف الركح ليا قكة غير منظكرة لمتغيير، كيتغير اإلنساف كيصير إنسا
مف نفس أصؿ كممة ريح كالمعنى  تيبمف جديد. في العبرية كاليكنانية كممتي ركح كريح ىي كممة كاحدة، ككممة 
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أنو كما تتحرؾ أكراؽ الشجرة فنعرؼ أنيا تعرضت لريح، ىكذا المكلكد مف الركح تظير عميو عبلمات عمؿ 
رفاتو كفيمو كمحبتو كحكمتو..الخ. ىذا ىك التغيير بالركح الركح القدس بغاية الكضكح كالقكة في كبلمو كتص

(. كىذا أيضان ما أسماه بكلس الرسكؿ 1ِٖٔكلكف ذلؾ لكؿ مف يجاىد فيعيف الركح ضعفاتو )رك . (1ُّٖ)رك
( أم إزالة الشيكات الخاطئة مف داخؿ القمب كمف يقطعيا بمشرط الختاف. إذان يكلد 1ِِٗختاف القمب بالركح )رك

 ، كيقكدنااإلنسانية يقكد الركح القدس فالركحمف الركح فيكجد داخمو إنساف جديد ركحي يقكده الركح،  اإلنساف
 الركح القدس )الذم نحصؿ عميو في سر الميركف بعد المعمكدية( لتتجدد طبيعتنا كنصير خميقة جديدة.

 
  "«.َأْن َيُكوَن ىَذا؟ َكْيَف ُيْمِكنُ »َأَجاَب ِنيُقوِديُموُس َوَقاَل َلُو:ٜ" -(:ٜ: ٖآية ) يو

يقصد نيقكديمكس أنو كيؼ يتـ ىذا؟! ككاف ال معنى لسؤالو فالمسيح أكضح لو أنو ليس مف عمؿ إنساف بؿ ىك 
 عمؿ فائؽ مف الركح القدس.

 
 " َأْنَت ُمَعمُّْم ِإْسرَاِئيَل َوَلْسَت َتْعَمُم ىَذا!»َأَجاَب َيُسوُع َوَقاَل َلُو:ٓٔ" -(:ٓٔ: ٖآية ) يو

عتاب لكؿ معممي الييكد في شخص نيقكديمكس، الذيف سمعكا بالتأكيد عف عمؿ الركح القدس ككيؼ أنو ىذا 
يجعؿ الشخص جديدان. كىذا حدث حتى مع شاكؿ الممؾ. ككذلؾ نجد ىذا في عدة أماكف )راجع 

بر (.. كأال يعت1َُُٓ.. كىذا أال يعتبر كميبلد ثاف لئلنساف. كراجع )مز1ُّٔصـُ+ َُ-ٗ+ٔ+1َُُصـُ
( بؿ أف حزقياؿ جمع عمؿ الماء كالركح في الخمؽ الجديد 1ُُّٖ+ 1ُُُٗىذا خمقان جديدان. كراجع )حز

(. كعف عمؿ الركح القدس ٗ-1ٖٔٔ+ ُٗ-1ُٖٔٓشإ( كراجع أيضان )ُْ-1ّٕٗ+ ِٖ-ِٔ+1ِّٔٓ)حز
 . (ِٗ-1ِِٖراجع )يؤ
 أك.  كاحد يكـ فى دببل تمخض ىؿ ىذا مثؿ رأل مف.  ىذا مثؿ سمع مف"  -: بأكممو شعب والدة (1

 إفرحكا بؿ( + " ...1ٖ  ٔٔإش" ) بنييا كلدت بؿ صييكف مخضت فقد.  كاحدة دفعة أمة تكلد
بتيجكا  ( .1ُٖ  ٓٔإش"  ) فرحا كشعبيا بيجة أكرشميـ خالؽ ىأنذا ألنى خالؽ أنا ما فى األبد إلى كا 

 ككاف(....الممؾ شاكؿ عف ىذا) رأسو عمى كصب الدىف قنينة صمكئيؿ فأخذ"  -: الروح من الوالدة (2
( َُ ، ٗ ، 1ُ  َُصـُ" ) آخر قمبا أعطاه اهلل أف صمكئيؿ عند مف يذىب لكى كتفو أدار عندما
( صمى أل) لمركح تنبأ لى فقاؿ( + " 1ُٗ  ُُحز( + )1َُ  ُٓمز( + )1ُّ  ُٔصـُ+ )
1  ّٕحز)....أقداميـ عمى كقامكا  فحيكا الركح فييـ فدخؿ ...ليحيكا القتمى ىؤالء عمى ىب...كقؿ..
 ( . 1ِٖ  ِيؤ( + )ُْ – ٗ

 أصنامكـ كؿ كمف نجاستكـ كؿ مف فتطيركف طاىرا ماء عميكـ كأرش"   -: والروح الماء من الوالدة (3
 كأعطيكـ لحمكـ مف الحجر قمب كأنزع داخمكـ فى جديدا ركحا كأجعؿ جديدا قمبا كأعطيكـ ....أطيركـ
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 فى الجكىرل التغيير ىذا يعتبر كأال( . ِٖ – 1ِٓ ّٔحز...)داخمكـ فى ركحى كأجعؿ. لحـ قمب
  .كالركح الماء مف جديدة كالدة أنو الشعب قمكب

( . كألـ ِ،  1ُ  ُكألـ تبدأ الحياة فى الخميقة األكلى عندما كاف ركح اهلل يرؼ عمى كجو المياه )تؾ (4
 .  ث لمخميقة( فى اليـك الثالُّ – 1ٗ  ُتخرج األرض كتبدأ الحياة عمييا مف الماء )تؾ

 
 وَن َشَياَدَتَنا.اَْلَحقَّ اْلَحقَّ َأُقوُل َلَك: ِإنََّنا ِإنََّما َنَتَكمَُّم ِبَما َنْعَمُم َوَنْشَيُد ِبَما رََأْيَنا، َوَلْسُتْم َتْقَبمُ ٔٔ" -(:ٔٔ: ٖآية ) يو

"  
ة الجمع كقد يقصد الثالكث المسيح يكبخ نيقكديمكس أنو ال يفيـ، أٌما المسيح فيعمـ. كالمسيح يتكمـ ىنا بصيغ

كاإلبف ال يعمؿ شيئان بدكف اآلب، أك ىك كتبلميذه، أك ىك كاألنبياء ، يد اإلعبلف كاإلبف كالركح ينفذاففاآلب ير 
الذيف تنبأكا عف ىذه األياـ. )كالحظ أف التبلميذ سمعكا عف ىذا مف المعمداف(. كبحسب النامكس فالشيادة تككف 

لو إف ىذا مكضكع ليس لمنقاش بؿ ستبلحظكف كتدرككف عمؿ الركح، كلكني أنا ثنيف. الرب يقكؿ إعمى فـ 
 أخبرؾ بو مف اآلف.

 
 "ِإْن ُكْنُت ُقْمُت َلُكُم اأَلْرِضيَّاِت َوَلْسُتْم ُتْؤِمُنوَن، َفَكْيَف ُتْؤِمُنوَن ِإْن ُقْمُت َلُكُم السََّماِويَّاِت؟ٕٔ" -(:ٕٔ: ٖآية ) يو
أم لك استعمنيا المسيح = السموياتكية مشركحة بطريقة أرضية ليفيميا الناس. أم األمكر السما= األرضيات

عمى مستكل جكىرىا السمائي كاإلليي. كالقكؿ يشير إلى أنو إذا لـ تفيـ يا نيقكديمكس الكالدة مف الماء كالركح 
دكس. )كقد تككف فيؿ ستفيـ األكؿ مف جسد المسيح كدمو، أك قكؿ المسيح أنو كاآلب كاحد أك سر الثالكث الق

ىي مفاعيؿ المعمكدية في المؤمف عمى األرض أك أم أمكر ركحية تخص الحياة عمى األرض  األرضيات
 ىي الحياة في العالـ اآلخر كالنصيب المعد لنا ىناؾ. والسمائيات

 
َماِء، اْبُن اإِلْنَساِن الَِّذي ُىَو ِفي َوَلْيَس َأَحٌد َصِعَد ِإَلى السََّماِء ِإالَّ الَِّذي َنَزَل ِمَن السَّ ٖٔ" -(:ٖٔ: ٖآية ) يو
 " السََّماِء.

( أف قاؿ نيقكديمكس "أنؾ أتيت مف اهلل معممان" كالمسيح ىنا يقكؿ ال بؿ أنا أتيت مف السماء، ِسبؽ في آية )
كلست معممان كمعممي الييكد. ىنا المسيح بدأ يشرح السمكيات لنيقكديمكس بحسب ما يمكنو فيمو. كىك جاء 

ي حياة أفضؿ لئلنساف فييا يكلد مف فكؽ. كمع أف المسيح نزؿ مف فكؽ إال أنو سيصعد إلى فكؽ كمع ىذا ليعط
" كىذه اآلية تثبت  فيك ببلىكتو لـ يغادر السماء. ىك السماكم نزؿ ليحممنا فيو لمسماء، كلذلؾ قاؿ "إثبتكا فيَّ

البشر صعد لمسماء ليعرؼ أسرارىا. كألنو  أم يرل أسرار السماء كحده فبل أحد مف= صعد إلى السماءالىكتو. 
مف السماء فيك كحده الذم يعمـ السمائيات كىك نزؿ مف السماء ليعمف األسرار لنا. كلذلؾ ينبغي أف تقبؿ 

ىذه تساكم "الكممة صار جسدان" كاآلية تبدأ بحرؼ الكاك. إذان ىي راجعة لما سبقيا، = من السماء نزلشيادتو. 
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، أنا السماكم. كأيضان مكضكع الكالدة كينزؿ ليخبر ىك قادر أف يصعد ليرل  كيات إال مفأم ال أحد يعمـ السما
( أشار فييا ُِلـ يتـ إاٌل بنزكلي مف السماء. آية ) التى كممتؾ عنيا يا نيقكديمكس مف الماء كالركح ، مف فكؽ

)كيبدك أف ىذا  ل من السماءنزقبؿ قكلو  صعد إلى السماءالسيد لمسماكيات. كىنا في ىذه اآلية يبدأ بقكلو 
كالسيد  فنيقكديمكس عجز عف فيـ ما قالو السيد، صعدعكس ما حدث فيك نزؿ كتجسد ثـ صعد( لكنو بدأ بقكلو 

يحاكؿ أف يجذب فكر نيقكديمكس لمسماء، كيشرح لو أنو ىك أل المسيح كحده الذل يقدر أف يتكمـ عف السماء، 
يشرح ما فى السماء. المسيح كحده يقدر فيك مف السماء كىك فى ألنو ال يكجد فى البشر مف صعد لمسماء ل

( ليعطينا أف 1ٗ  ُٖالسماء، كىك نزؿ مف السماء ليستعمف لنا السماكيات، بؿ ىك طأطأ السماكات كنزؿ )مز
كسابؽ ليعد لمسماء  سيصعد وألننحيا فى السماكيات، كنحف ما زلنا عمى األرض. كىك يقدر أف يرفعنا لمسماء 

، كليذه الحياة الجديدة التى يعرضيا كيشرحيا لو، إذان  كانا. كبيذا يجذب فكر نيقكديمكس لئلرتقاء لمسماكياتلنا م
 (.ُِ( ألنيا عائدة عمى آية )ولذلؾ بدأ اآلية بحرؼ العطؼ )ىك القادر كحده أف يخبرنا عما فى السماكيات 

 
يَِّة ىَكَذا َيْنَبِغي َأْن ُيْرَفَع اْبُن اإِلْنَساِن، َوَكَما َرَفَع ُموَسى اْلَحيَّ »ٗٔ" -(:٘ٔ –ٗٔ: ٖاآليات )يو ِلَكْي َ٘ٔة ِفي اْلَبرّْ

  " اَل َيْيِمَك ُكلُّ َمْن ُيْؤِمُن ِبِو َبْل َتُكوُن َلُو اْلَحَياُة اأَلَبِديَُّة.
 ىنا نرل لماذا نزؿ إبف اإلنساف مف السماء ككيؼ يصعدنا إلى السماء. 

كىنا نرل الفداء )كىنا المسيح يشرح السمكيات برمكز مف العيد القديـ(. فاإلنساف  ( التجسدُّرأينا في آية )
سقط بكاسطة الحية التي إستطاعت أف تيسىر ٍب الخطية القاتمة لئلنساف. فالخطية مرتبطة بالحية. كجاءت الحيات 

أما الحية النحاسية فيي  ك ر عمؿ الخطية التي تفتؾ باإلنساف الخاطئ.صى ( لتي 1ُِٕمحرقة تفتؾ بالشعب )عدال
حية ميتة سميا مقتكؿ كىي رمز لممسيح الذم تجسد في شبو جسد الخطية بؿ صار خطية ألجمنا لكنو ببل 
خطية. كحمؿ خطايانا في جسده كمات كىك حامؿ ليا فقتؿ الخطية بالجسد. ليذا يقاؿ أف المسيح أمات المكت 

بالعدـ حينما مات بيا ثـ قاـ. كالنظر لمحية النحاسية ىك رمز كداف الخطية بالجسد أم حكـ عمييا حكمان مؤبدان 
يرفع إبن (. 1ِِْبطُلمف يؤمف بالمسيح المصمكب الذم قاـ مف األمكات ليقيـ مف يؤمف بو مف مكت الخطية )

فيي حياة اهلل نفسو الذم ال يمكت، األبدم، أعطاىا لنا في = حياة أبديةأكالن عمى خشبة ثـ صعكده. = اإلنسان
المسيح يشرح ىنا أف الصميب ىك  ( أعطاىا لنا بصميبو كقيامتو.1ُُِلمعمكدية. "لي الحياة ىي المسيح" )فيا

 األساس الذل تبنى عميو المعمكدية التى ىى ميبلد مف الماء كالركح .
 

ِلَكْي اَل َيْيِمَك ُكلُّ َمْن ُيْؤِمُن ِبِو، َبْل  أَلنَُّو ىَكَذا َأَحبَّ اهلُل اْلَعاَلَم َحتَّى َبَذَل اْبَنُو اْلَوِحيَد،ٙٔ" -(:ٙٔ: ٖآية ) يو
 " َتُكوُن َلُو اْلَحَياُة اأَلَبِديَُّة.
لكي يشرح لنيقكديمكس أف الذم يعطي الحياة األبدية ليس ىك = ال ييمك كل من يؤمن بوىنا المسيح يكرر لكي 

= كل العالمإلجابة ىنا ىي الحب. العمؿ بالنامكس بؿ اإليماف. كما الذم دفع المسيح أف يتجسد كيصمب.. ا
( ُْىذه تذكرنا بتقديـ إبراىيـ إبنو الكحيد محرقة. فإسحؽ كاف رمزان لممسيح. في آية )= إبنو الوحيدييكدان كأمـ. 
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المسيح يقكؿ عف نفسو "إبف اإلنساف" كفي ىذه اآلية يقكؿ "إبف اهلل" فيك إبف اهلل الذم صار إبنان لئلنساف ليفدينا. 
كانت آالـ إبراىيـ حيف قدَّـ إسحؽ ذبيحة تساكم تمامان آالـ إسحؽ. فاهلل بيذه القصة شرح كيؼ = العالمأحب اهلل 

أف آالـ اآلب كانت مساكية آلالـ االبف، كأف درجة بذؿ اآلب ىي نفس درجة بذؿ اإلبف. كلـ يكف اهلل ليبذؿ إبنو 
اف ما حصؿ عميو اهلل اآلب ىك بنكة اإلنساف هلل الكحيد إاٌل لك كاف الثمف الذم سيحصؿ عميو مساكيان ليذا. كك

أحب حتى بفداء المسيح، كىذه ىي محبة اآلب، الذم فرح بعكدة أبنائو إليو. المسيح ىنا يعمف محبة اآلب لنا. 
= )أغابي( كىي المحبة التي تعطي دكف أف تطمب شيئان. أحب .(1ِّٖمحبة اهلل قكية إلى ىذه الدرجة )رك= بذل
ىي حياة المسيح = الحياة األبديةو عطاء كامبلن لكي ال ييمؾ بسـ الحية كؿ مف يؤمف بو. أعطى نفس= بذل

 كىي أبدية. 
 

  " أَلنَُّو َلْم ُيْرِسِل اهلُل اْبَنُو ِإَلى اْلَعاَلِم ِلَيِديَن اْلَعاَلَم، َبْل ِلَيْخُمَص ِبِو اْلَعاَلُم.ٚٔ" -(:ٚٔ: ٖآية ) يو
جئت ألقدمو يختمؼ عف النامكس، فالنامكس الذم أنت متمسؾ بو يدينؾ، بؿ  يا نيقكديمكس الخبلص الذم

يحكـ عميؾ بالمكت. ككانت تعاليـ الربييف الييكد أف المسيا حيف يأتي سيبيد األمـ كيسحقيا. لكف المسيح ىنا 
األكؿ أتى (. فالمسيح في مجيئو 1َُِٓيقكؿ أف ىدفو ىك خبلص األمـ بؿ العالـ كمو كليس دينكنة العالـ )إش

ليخمص كلكنو في مجيئو الثاني سيأتي ليديف. فالشمس التي تضئ لمناس ىي نفسيا تميت البعض مف ضربة 
 الشمس كالماء الذم يحيي الناس، ىناؾ مف يغرؽ فيو كيمكت.

 
 " َلْم ُيْؤِمْن ِباْسِم اْبِن اهلِل اْلَوِحيِد.اَلَِّذي ُيْؤِمُن ِبِو اَل ُيَداُن، َوالَِّذي اَل ُيْؤِمُن َقْد ِديَن، أَلنَُّو ٛٔ" -(:ٛٔ: ٖآية ) يو

مف يؤمف يخرج مف دائرة الدينكنة أما مف يداف فيك يداف ألنو خرج مف دائرة الحب. كىذا تفسير التناقض 
(. 1ُّٕ(، "اهلل لـ يرسؿ إبنو إلى العالـ ليديف العالـ" )يك1ّٗٗالظاىرم بيف "لدينكنة أتيت أنا إلى ىذا العالـ" )يك

مسيح أتى حقان ليخمص كيجمع كؿ شعبو في جسد كاحد بالمحبة، فمف يؤمف يدخؿ ليذا الجسد كيتمتع بالحب فال
أف يظؿ خارج  في جسده. كمف يرفض فيك الذم حكـ عمى نفسوكالنكر كالفرح كغفراف الخطايا، التي حمميا 

نحيا بضمير معذب مف الخطايا فبل بالدينكنة كأف يبقى في الظممة الخارجية كأف  الجسد كبالتالى حكـ عمى نفسو
. كىذا تـ التعبير عنو في قكؿ سمعاف الشيخ "ىا إف ىذا قد كيضع لسقكط كقياـ كثيريف في غفراف سكل بالمسيح

يؤمف + يعتمد + يحيا كما يحؽ إلنجيؿ المسيح. كمف رفض المسيح تبدأ دينكنتو = يؤمن (.1ِّْإسرائيؿ" )لك
 يمة بؿ لرفضو المسيح الذم يغفر خطاياه.عمى األرض ليس بسبب خطاياه القد

ـ بعد خراب الييكؿ بثبلثيف سنة كبيذا نفيـ أف سبب خراب األمة الييكدية ََُ)كالحظ أف يكحنا يكتب سنة 
عدـ إيمانيا(. كلكف يكحنا يضع أمبلن كرجاءن لكؿ إنساف أنو حيف يؤمف إيماف حي عامؿ بالمحبة يقبمو اهلل 

ي (. اإليماف ىنا ىك يناظر النظر إلى الحية النحاسية ليشفى 1ِْٖاإليماف )(. كيحذر مف عدـ 1ُِّٔ)يك
 ي. كما ركز بطرس نظره عمى المسيح فسار فكؽ األمكاج.ضان تركيز النظر عمى المسيح ييشفً الممدكغ. كأي
 يح ضميره.أم بقكة الفداء فكممة اإلسـ تعني القدرة. فالذم يؤمف بأف الدـ لو قكة الغفراف يستر = بإسم إبن هلل
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، َوىِذِه ِىَي الدَّْيُنوَنُة: ِإنَّ النُّوَر َقْد َجاَء ِإَلى اْلَعاَلِم، َوَأَحبَّ النَّاُس الظُّْمَمَة َأْكَثَر ِمَن النُّورِ ٜٔ" -(:ٜٔ: ٖآية ) يو

يَرًة.  " أَلنَّ َأْعَماَلُيْم َكاَنْت ِشرّْ
التمييز بيف الخطأ كالصكاب لمحكـ بالعقاب أك البراءة. ىي القضاء. كال يمكف أف ينعقد إاٌل بكجكد أداة  الدينونة

كالقضاء أداتو الكحيدة ىي النكر اإلليي الذم يفرؽ بيف أعماؿ الظممة كأعماؿ النكر. فالمسيح جاء لمعالـ نكران 
لمعالـ كىك الحؽ اإلليي. حياة المسيح كأقكالو في الكتاب المقدس ىي نكر كمف يقبمو فقد أحب النكر. ككؿ ما 
ينحاز لمنكر فيذا يكضح أنو أحب النكر كمف يرفضو يعمف أنو إختار الظممة. فيؿ ما ىك في اإلنجيؿ مف حياة 
المسيح كأقكالو يمكف أف يسخر منو أحد إاٌل الذم أحب الظممة )المادية كالشيكانية(. كالنكر بيذا يصير ىك أداة 

حازكف إلى رئيس ىذا العالـ فيقعكف تحت الدينكنة التفريؽ كالتمييز كىك القاضي. ألف الذيف يرفضكف النكر ين
(. ربما كاف لنا عذر في خطايانا لك لـ يأت المسيح، لكنو أتى كظير النكر، كعرفنا الحؽ. 1ُُِّكالرفض )يك

فكؿ مف ينحاز لمشر ييداف. كالدينكنة تبدأ مف ىنا عمى األرض في الضمير المتألـ، أما مف يؤمف بالمسيح يككف 
(. أما غير المؤمف فيك لـ يحصؿ عمى الحياة األبدية كال الشفاء الركحي كال الخبلص 1ُٓاهلل )ركلو سبلـ مع 

أم تمسككا بيا )شيكات = أحب الناس الظممةكال السبلـ، ىك سبب لنفسو ىذه الدينكنة برفضو المسيح. 
كل السخرية مف المسيح فماذا يفعؿ ىؤالء س كضبلالت فكرية..(. ىؤالء فضمكا الخطية كالشيطاف عمى المسيح.

ليسكنكا ضمائرىـ. يكحنا ىنا يتكمـ عف الغارقيف في الشر، كليس عمف يخطئ عف ضعؼ. فاإلستغراؽ في الشر 
أعماؽ نفكسيـ صارت مصبكغة = ألن أعماليم كانت شريرةيؤثر عمى قابمية اإلنساف لمتكبة كقبكؿ النكر. 

رتباطات تؤثر عمى  بالشر، الشيطاف أصبح يسكد عمى ضمائرىـ. االستمرار ل ٍد عادات كا  في األعماؿ الشريرة ييكى
حرية اإلنساف فبل يستطيع أف يقترب مف النكر. كلكننا نرل نيقكديمكس الذم أتى لممسيح ليبلن. كقد نما إيمانو 

(. كنسمع عف فيمسكؼ فرنسي ظؿ في حالة عداء لممسيح حتى 1ُّٗٗ)يك كأتى لممسيح في النكر ساعة الصمب
 تو فقاؿ )أخيران إنتصرت أييا الناصرم المصمكب(.لحظة مك 

 
  " أَلنَّ ُكلَّ َمْن َيْعَمُل السَّيّْآِت ُيْبِغُض النُّوَر، َواَل َيْأِتي ِإَلى النُّوِر ِلَئبلَّ ُتَوبََّخ َأْعَماُلُو.ٕٓ" -(:ٕٓ: ٖآية ) يو
لخاطئة أم السمكؾ األخبلقي( ىذه تؤثر ىنا ىي األعماؿ البطالة الحقيرة )العادات الخاطئة كاألفعاؿ ا= السيئات

عمى الضمير فيبغض النكر. كىذه خطكرتيا في أنيا تجعؿ اإلنساف ييرب مف النكر كيبغض الدعكة إليو خشية 
(. ىذا مثؿ العيف المريضة ُْ-1ُِٓ+ أؼ1ُّٗأف تكبخ أعمالو مف أحبائو أك أصدقائو المخمصيف إليو )رؤ

 تبغض النكر كتيرب منو.
 

 "«.َوَأمَّا َمْن َيْفَعُل اْلَحقَّ َفُيْقِبُل ِإَلى النُّوِر، ِلَكْي َتْظَيَر َأْعَماُلُو َأنََّيا ِباهلِل َمْعُموَلةٌ ٕٔ" -(: ٕٔ: ٖآية ) يو
أم يمارسو، فالحؽ فعؿ كليس مجرد كبلـ، بؿ ىك حياة كمف يحيا في الحؽ يحيا في النكر. كمف = يفعل الحق

الحؽ فينفذه. كعرض أعماؿ البر خطر أك الكبلـ عنيا أماـ الناس فيذا لو فكر ركحي كبصيرة مفتكحة يرل 
يؤدم لمكقكع في خطية البر الذاتي كاإلعتداد بالنفس. كنبلحظ أف المسيح يقكؿ ىنا عف األعماؿ الصالحة أنيا 
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اهلل.  فاهلل ىك صاحب العمؿ الصالح حقيقة. ىك الذم يعطي قكة ليذا العمؿ كاليدؼ تمجيد إسـ= باهلل معمولة
(. بؿ "أستطيع كؿ شئ في 1ُُٕ+ يع1ْٕككُكمف يفيـ ىذا لف يقع في البر الذاتي، بؿ لف يتكمـ عف نفسو )

أم غير منغمس في الشيكات. مثؿ ىذا حيف ظير المسيح آمف = يفعل الحق(. 1ُّْالمسيح الذم يقكيني" )في
كا المسيح. كقيؿ عف غاندم رجؿ المبادئ مف تابكا عمى يد المعمداف إكتشف أف ىذا مثؿ. يقبل إلى النور=  بو

أنو قاؿ )كيؼ يناـ المسيحييف كليـ إلو صنع ليـ كؿ ىذا( كقيؿ عف طاغكر شاعر اليند أنو قاؿ )أحب المسيح( 
فمف يعمؿ الحؽ كيحبو يكتشؼ المسيح بسيكلة. فغاندم كطاغكر رجمي المبادئ سيؿ عمييـ إكتشاؼ شخص 

مكس أحب النكر فإقترب مف المسيح ليبلن ثـ بدأ يحبو كيكتشؼ شخص المسيح المسيح فأحبكه. مثاؿ آخر1 نيقكدي
 كينمك إيمانو يكمان فيكمان إلى أف أعمف صراحة عبلقتو بالمسيح بعد صمبو.

 
 )المعمدان يكمل شيادتو(  (:ٖٙ-ٕٕاآليات )

ِض اْلَيُيوِديَِّة، َوَمَكَث َمَعُيْم ُىَناَك، َوَكاَن َوَبْعَد ىَذا َجاَء َيُسوُع َوَتبَلِميُذُه ِإَلى َأرْ ٕٕ" -(:ٖٙ – ٕٕ: ٖاآليات )يو
ْأُتوَن َوَكاَن ُيوَحنَّا َأْيًضا ُيَعمُّْد ِفي َعْيِن ُنوٍن ِبُقْرِب َساِليَم، أَلنَُّو َكاَن ُىَناَك ِمَياٌه َكِثيَرٌة، َوَكاُنوا يَ ُٖٕيَعمُّْد. 

َوَحَدَثْت ُمَباَحَثٌة ِمْن َتبَلِميِذ ُيوَحنَّا َمَع َيُيوٍد ِمْن ٕ٘ ْد أُْلِقَي َبْعُد ِفي السّْْجِن.أَلنَُّو َلْم َيُكْن ُيوَحنَّا قَ َٕٗوَيْعَتِمُدوَن . 
، الَِّذي َأْنَت َقْد »َفَجاُءوا ِإَلى ُيوَحنَّا َوَقاُلوا َلُو:ِٕٙجَيِة التَّْطِييِر.  َيا ُمَعمُّْم، ُىَوَذا الَِّذي َكاَن َمَعَك ِفي َعْبِر اأُلْرُدنّْ

ُد، َواْلَجِميُع َيْأُتوَن ِإَلْيوِ  اَل َيْقِدُر ِإْنَساٌن َأْن َيْأُخَذ َشْيًئا ِإْن َلْم َيُكْن َقْد »أَجاَب ُيوَحنَّا َوَقاَل:ٕٚ« َشِيْدَت َلُو، ُىَو ُيَعمّْ
َمْن َلُو َٜٕمِسيَح َبْل ِإنّْي ُمْرَسٌل َأَماَمُو. َأْنُتْم َأْنُفُسُكْم َتْشَيُدوَن ِلي َأنّْي ُقْمُت: َلْسُت َأَنا الْ ُٕٛأْعِطَي ِمَن السََّماِء. 

ْلَعِريِس. ِإًذا َفَرِحي اْلَعُروُس َفُيَو اْلَعِريُس، َوَأمَّا َصِديُق اْلَعِريِس الَِّذي َيِقُف َوَيْسَمُعُو َفَيْفَرُح َفَرًحا ِمْن َأْجِل َصْوِت ا
اَلَِّذي َيْأِتي ِمْن َفْوُق ُىَو َفْوَق اْلَجِميِع، َوالَِّذي ِمَن ٖٔنّْي َأَنا َأْنُقُص. َيْنَبِغي َأنَّ ذِلَك َيِزيُد َوأَ ٖٓىَذا َقْد َكَمَل. 

، َوِمَن اأَلْرِض َيَتَكمَُّم. اَلَِّذي َيْأِتي ِمَن السََّماِء ُىَو َفْوَق اْلَجِميِع،  َوَما َرآُه َوَسِمَعُو ِبِو َيْشَيُد، ٕٖاأَلْرِض ُىَو َأْرِضيّّ
أَلنَّ الَِّذي َأْرَسَمُو اهلُل َيَتَكمَُّم ِبَكبَلِم َٖٗوَمْن َقِبَل َشَياَدَتُو َفَقْد َخَتَم َأنَّ اهلَل َصاِدٌق، َٖٖلْيَس َأَحٌد َيْقَبُمَيا. َوَشَياَدُتُو 

وَح.  الَِّذي ُيْؤِمُن ِباالْبِن َلُو َٖٙيِدِه.  َاآلُب ُيِحبُّ االْبَن َوَقْد َدَفَع ُكلَّ َشْيٍء ِفيٖ٘اهلِل. أَلنَُّو َلْيَس ِبَكْيل ُيْعِطي اهلُل الرُّ
 "«.َحَياٌة َأَبِديٌَّة، َوالَِّذي اَل ُيْؤِمُن ِباالْبِن َلْن َيَرى َحَياًة َبْل َيْمُكُث َعَمْيِو َغَضُب اهللِ 

 ُىَناَك، َوَكاَن ُيَعمّْدُ  َوَبْعَد ىَذا َجاَء َيُسوُع َوَتبَلِميُذُه ِإَلى َأْرِض اْلَيُيوِديَِّة، َوَمَكَث َمَعُيمْ ٕٕ (:ٕٕ)آية
أم ريؼ كأرض = أرض الييوديةكاف حديث المسيح مع نيقكديمكس في أكرشميـ. كأتى المسيح مع تبلميذه إلى 

= وكان ُيَعمّْدْ خبلء بالييكدية شرؽ جباؿ أكرشميـ عمى ضفاؼ نير األردف حيث مكث المسيح مدَّة مع تبلميذه. 
ـ يكف يعمد بؿ تبلميذه!! كأف المسيح كاف يكرز بالتكبة. كالقديس ( أف المسيح لّ-1ُْ+ يك1ُُٓكفي )مر

كتفى ىك بالتعميـ )مرأغسطينكس يقكؿ إف المسيح عمَّ  (. 1ُُٓد تبلميذه أكالن ثـ كمفيـ بأف يعمدكا الناس كا 
صنع كيكمؿ أغسطينكس كذىبي الفـ أف معمكدية التبلميذ في ذلؾ الحيف لـ تكف معمكدية سرائرية حسب ما يي 

 عمييـ بعد. آلف فالركح القدس لـ يكف قد حؿَّ ا
 كىناؾ ثبلث معمكديات قد مكرست1
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 معمكدية يكحنا1 كانت إغتساالن لمجسد كمو بالماء. ككاف ىذا عند الييكد يعني التطيير "إنضح عمىَّ  -أ (ُ
(. ككاف ىناؾ في خيمة 1ُْٔ+1ُُٓٔ+ ال1ِّٔٓبزكفاؾ فأطير. إغسمني فأبيض.." + )حز

ة لئلغتساؿ. ككاف يكحنا يعمدىـ إعبلنان كعبلمة عمى تكبتيـ كرمزان لنعمة الخبلص االجتماع مرحض
 (.1ُُّاآلتي )مت

معمكدية التبلميذ لمجمكع قبؿ حمكؿ الركح القدس عمى التبلميذ. ىذه في شكميا شبيية بمعمكدية يكحنا  -ب 
 ككانت لمتطيير كينقصيا حمكؿ الركح القدس.

عبلف لذلؾ. كىدؼ ذلؾ أف التائب تنفتح عيناه ككبل المعمكديتيف )أ،ب( ىدف  يما التكبة، كالمعمكدية رمز كا 
 فيعرؼ المسيح.

أما المسيح نفسو فقد عمد تبلميذه معمكدية حقيقية كلذلؾ عند غسمو لقدمي بطرس قاؿ لو الذم إغتسؿ  (ِ
لكف فعميا ليس لو حاجة إال لغسؿ رجميو بؿ ىك طاىر كمو. إذان معمكدية المسيح ليـ كانت حقيقية ك 

مؤجبلن لحيف حمكؿ الركح القدس عمييـ. ىذا يشبو شيؾ حصمت عميو كلكف مكتكب عمى ظيره يصرؼ 
يكـ كذا، فأنا حصمت عمى حقي لكف لف أحصؿ عمى الماؿ إاٌل في اليكـ المحدد. كالتبلميذ حيف عمدىـ 

 قدس.المسيح حصمكا عمى حقيـ في مفاعيؿ المعمكدية، لكف ىذا تـ يـك حمكؿ الركح ال
المعمكدية الثالثة ىي ما يصنع اآلف في الكنيسة كمارسو التبلميذ بعد حمكؿ الركح القدس عمييـ. كىي  (ّ

 (1ُٗٓمعمكدية لمتطيير ككاممة الفعؿ كتتـ بالركح القدس )راجع أع
كإليضاح الفارؽ بيف المعمكديات الثبلث نسكؽ المثؿ التالي1 )كىك لممتنيح األنبا أثناسيكس مطراف بني 

 -يؼ(1سك 
 آالت تميفكنية. ّدخؿ إنساف إلى بيت فكجد 

 اآللة األكلى ليا شكؿ التميفكف كلكنيا لعبة أطفاؿ )المعمكدية األكلى ليكحنا(. .ُ
اآللة الثانية ىي تميفكف حقيقي كلكف لـ تصؿ لو حرارة )معمكدية المسيح لمتبلميذ قبؿ حمكؿ الركح  .ِ

 القدس(.
 رة )ىي المعمكدية الحالية(.اآللة الثالثة ىي تميفكف حقيقي بو حرا .ّ

أنو ىك عمد تبلميذه، كتبلميذه عمدكا الجمكع، مثمما صنع ىك معجزة الخمس خبزات  -:وكان ُيعمّْدإذان قكلو 
 كأعطى لتبلميذه ليكزعكا.

في = وبعد ىذاكىذه اآلية ىنا ىي مقدمة لمحديث عف حديث المعمداف األخير لتكميؿ شيادتو عف المسيح. 
 أف إنتقمكا إلى مكاف آخر. الزماف أك بعد

 
ْأُتوَن َوَكاَن ُيوَحنَّا َأْيًضا ُيَعمُّْد ِفي َعْيِن ُنوٍن ِبُقْرِب َساِليَم، أَلنَُّو َكاَن ُىَناَك ِمَياٌه َكِثيَرٌة، َوَكاُنوا يَ ٖٕ (:ٖٕ)آية

 َوَيْعَتِمُدونَ 
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ا المعمداف مازاؿ يمارس كظيفتو في فالمعمكدية تتـ بالتغطيس كلذلؾ تحتاج لمياه كثيرة. كنرل ىن= مياه كثيرة
اإلعداد بالتكبة لممككت اهلل كسابؽ لممسيح. كربما ترؾ المعمداف مكانو الذم كاف يعمد فيو أكالن ليبعد عف 

غرب نير األردف في = عين نونىيركدس أنتيباس بسبب العداكة التي نشأت بسبب ىجكمو عميو كتكبيخو عمنان. 
مى الحدكد بيف الييكدية كالسامرة. كلكف بدأ العدد الذم يذىب لممعمداف يتناقص، البرارم الكاقعة عمى ضفافو ع

 (.1َّّ( لذلؾ قاؿ المعمداف ينبغي أف ىذا يزيد كأنا أنقص )ِٔإذ بدأ كثيركف يذىبكف لممسيح )آية
 

 أَلنَُّو َلْم َيُكْن ُيوَحنَّا َقْد أُْلِقَي َبْعُد ِفي السّْْجِن.ٕٗ (:ٕٗ)آية
 

ـٍ يكحنا. كمف ىذه اآلية نرل أ( نرل أف المسيح بدُٓ-1ُُْفي )مر أف المسيح  خدمتو في الجميؿ بعد أف أيٍسًم
 . كقد بدأ المسيح خدمتو أكالن في الييكدية.ليد ىيركدس ـٍ المعمدافمَّ بدأ خدمتو قبؿ أف ييسى 

 
َفَجاُءوا ِإَلى ُيوَحنَّا َوَقاُلوا ِٕٙمْن ِجَيِة التَّْطِييِر.  َوَحَدَثْت ُمَباَحَثٌة ِمْن َتبَلِميِذ ُيوَحنَّا َمَع َيُيودٍ ٕ٘(: ٕٙ-ٕ٘)اآليات 

ُد، َواْلجَ »َلُو: ، الَِّذي َأْنَت َقْد َشِيْدَت َلُو، ُىَو ُيَعمّْ  «ِميُع َيْأُتوَن ِإَلْيوِ َيا ُمَعمُّْم، ُىَوَذا الَِّذي َكاَن َمَعَك ِفي َعْبِر اأُلْرُدنّْ
نشأ نكعان مف المنافسة كالمباحثات بيف تبلميذ المعمداف كالييكد المعمديف أك كجكد المسيح يعمد مع كجكد يكحنا أ

بيف تبلميذ المسيح. فالمسيح يعمـ أف الخبلص يككف بالميبلد مف فكؽ بكاسطة الركح القدس لنككف خميقة جديدة. 
لو ليسألكه، فيـ كالمعمداف يعمـ أف المعمكدية ىي تكبة فقط، كحيف إحتدمت المناقشة أتى تبلميذ المعمداف 

تصكركا أف المعمداف ىك المسيا كمعمكديتو ىي الخبلص، كىكذا كانكا يشرحكف لمييكد. كفي ىذا نرل أف تبلميذ 
  ىذه تشير ألنيـ= ىوذا الذي كان معكالمعمداف لـ يفيمكا شيادة معمميـ بأف الذم يأتي بعده ىك أقكل منو. 

ىـ يقكلكف لممعمداف يامعمـ. كفي إستخفاؼ ال يذكركف اسـ  يفيمكف أف ىناؾ تساكم بيف المسيح كيكحنا. بؿ
بيذا كاف تبلميذ يكحنا = الذي أنت قد شيدت لو فيـ كضعكا المسيح فى مركز أقؿ مف المعمداف. المسيح.

يريدكف أف يثيركه ضد المسيح كلكنو لـ يستجب ليـ. فيـ يذكركنو بأنو صنع معو إحسانان إذ شيد لو كربما 
حد تبلميذه أم مساك ليـ في تممذتو لممعمداف. كمعنى كبلميـ أف المسيح بدأ يظير كمنافس تصكركا أنو كأ

لممعمداف، أك كمتعدو عمى كظيفة معمميـ. كتبلميذ يكحنا المعمداف الذيف لـ يتبعكا المسيح ككنكا جماعة تشيعت 
خر صار آداـ أف خادمان كلآلف يظف بعض الخلو كظنت أنو المسيح كظمكا لقركف طكيمة يقاكمكف المسيحية. 

بالعامية ىذه تساكم "إنت راحت عميؾ".  =الجميع يأتون إليومنافسان لو. ىذا يطمب مجده ىك ال مجد المسيح. 
 .أخذ عممؾ= ىو يعمد

 السََّماِء. اَل َيْقِدُر ِإْنَساٌن َأْن َيْأُخَذ َشْيًئا ِإْن َلْم َيُكْن َقْد ُأْعِطَي ِمنَ »أَجاَب ُيوَحنَّا َوَقاَل:ٕٚ(: ٕٚ)آية
يضع المعمداف ىنا مبادئ ىامة. فيقرر أف كؿ معمـ ال يأخذ إاٌل ما أعطتو لو السماء. كعمى كؿ كاحد أف يؤدم 
رسالتو في حدكدىا المعينة لو مف السماء. كىذا الرد ينيي ركح المنافسة بينو كبيف المسيح في نظر تبلميذه، بؿ 

 ىذا مبدأ عاـ )سكاء لي أك لممسيح(.= ال يأخذ أحد شيئًا... أنو ىك فرح إذ أف الناس بدأت تتبع المسيح
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 َأْنُتْم َأْنُفُسُكْم َتْشَيُدوَن ِلي َأنّْي ُقْمُت: َلْسُت َأَنا اْلَمِسيَح َبْل ِإنّْي ُمْرَسٌل َأَماَمُو.ٕٛ(: ٕٛ)آية

(. كمف المؤكد ىك قاؿ ِٖ-1ُُٗالمعمداف يذكرىـ بأقكالو السابقة كشيادتو السابقة عف المسيح لمفريسييف )يك
 ىذا لتبلميذه.

 
من لو العروس فيو العريس، وأما صديق العريس الذى يقف ويسمعو فيفرح فرحا من أجل صوت (: ٜٕ)آية

 العريس. إذا فرحى ىذا قد َكَمَل.
(. كالمعمداف َُ-1ُْٓ+ إش1ُٖٗ+ حزُِ-1ُِٗتصكير المسيح أنو العريس، ىذا جاء في األنبياء )ىك

المسيح بفرح إذ أف نبكتو قد تحققت كرأل تحقيقيا بعينيو. كعند الييكد كاف صديؽ العريس يعد كؿ  كنبي تنبأ عف
)راجع  كلمفرح، كحينما ينتيي الفرح بنجاح كبدكف مشاكؿ يفرح الصديؽ إذ أف ميمتو قد نجحتشئ لمعريس 

الناس كعركس  اف، إعداد. ككاف ىذا عمؿ المعمدفكاف رئيس المتكأ ىك صديؽ العريس( ِعرس قانا الجميؿ يك
 لممسيح العريس الحقيقي. أما لك أخذ صديؽ العريس العركس لصار مغتصبان.

 
َيْنَبِغي َأنَّ ذِلَك َيِزيُد َوَأنّْي َأَنا َأْنُقُص.ٖٓ (:ٖٓ)آية  

إنتيى دكر األنبياء بظيكر الذيف تنبأكا عنو، فإذا ظيرت الشمس )المسيح( ينتيي عمؿ المصابيح )المعمداف(. 
أف ذاتي أف أقكؿ ينبغي أف يتمجد المسيح كيزداد ك  قد برىف المعمداف أنو بركحانيتو ىك أعظـ مف اإلثارة. كعمىَّ ل

كأنقص أنا كأتضع. تنقص. كيزداد المسيح فيَّ   
 

، َوِمنَ ٖٔ (:ٖٔ)آية اأَلْرِض َيَتَكمَُّم. اَلَِّذي  اَلَِّذي َيْأِتي ِمْن َفْوُق ُىَو َفْوَق اْلَجِميِع، َوالَِّذي ِمَن اأَلْرِض ُىَو َأْرِضيّّ
 َيْأِتي ِمَن السََّماِء ُىَو َفْوَق اْلَجِميِع،

الذي من المعمداف ىك قائؿ ىذا الكبلـ كحتى نياية اإلصحاح. حسب رأم اآلباء كمنيـ ذىبي الفـ كأغسطينكس. 
ف أتى المسيح، كبالتالي فيك فيك رأل الركح نازالن كمستقران عميو، كىك شيد أنو إبف اهلل، فيك يعمـ مف أي= فوق

 ىنا المعمداف يقارف نفسو بالمسيح. =الذي من األرضعممان كتأثيران ككرامة كمجدان.  فوق الجميع
 

 َوَما َرآُه َوَسِمَعُو ِبِو َيْشَيُد، َوَشَياَدُتُو َلْيَس َأَحٌد َيْقَبُمَيا. ٕٖ(: ٕٖ)آية
ح لنفسو كلرسالتو. كألف رسالة المسيح سماكية لـ يفيميا ىنا المعمداف يتكمـ بالركح عف المسيح كشيادة المسي

كثير مف الناس كلـ يقبمكىا. ىذه نبكة عف رفض الييكد لممسيح. كرسالة المسيح سماكية فيك يشيد بما رآه 
 (. 1ُُّكسمعو )قارف مع آية

 حؽ ذاتو.تعبير بشرم عف تطابؽ فكر اآلب كاإلبف فيك غير منفصؿ عف اآلب، اإلبف ىك ال= رآه وسمعو
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 َوَمْن َقِبَل َشَياَدَتُو َفَقْد َخَتَم َأنَّ اهلَل َصاِدٌق،ٖٖ (:ٖٖ)آية
جرت العادة عند الييكد أف الشاىد يضع ختمو تصديقان عمى الشيادة التي نطؽ بيا. كالمسيح ىك  (1ّّ)آية

قبؿ كؿ الحؽ مف اهلل. ففيو المسيح يككف كمف الشاىد هلل، الذم يتكمـ بكبلـ اهلل كيختـ بصدؽ اهلل. ككؿ مف يقبؿ 
 (. 1ِٔ  ٖيك)د اهلل الصادقة غير الكاذبة تكمؿ كؿ مكاعي

يقبؿ المسيح يجد فيو ختمان لكؿ النبكات كالمكاعيد التي قاليا اهلل عمى فـ أنبيائو. عمكمان مف  أف الذم تعنى كاآلية
، كىك كبلـ أبيو الذم يعمف لمناس يقبؿ شيادة المسيح كتعاليمو فقد صدؽ اهلل فالمسيح ىك اهلل، ىك كممة اهلل

لستـ " لذلؾ قاؿ الرب يسكع لمييكد .(1ّ  ُ(، كىك رسـ جكىره )عب1ُٓ  ُصكرة اهلل غير المنظكر )كك
( . فمف عرؼ اهلل حقيقة سيعرؼ المسيح كمف 1ُٗ  ٖ" )يكيضاأبي ألك عرفتمكني لعرفتـ ، بيأنا كال أتعرفكنني 

 ( .1ٗ  ُْقكؿ الرب لفيمبس "الذل رآنى فقد رأل اآلب" )يكيعرؼ المسيح سيعرؼ اآلب ، لذلؾ ي
 

وحَ ٖٗ، (: ٖٗ)آية  أَلنَّ الَِّذي َأْرَسَمُو اهلُل َيَتَكمَُّم ِبَكبَلِم اهلِل. أَلنَُّو َلْيَس ِبَكْيل ُيْعِطي اهلُل الرُّ
سو. كاهلل كاف يعطي األنبياء اهلل نف اهلل أرسؿ المسيح الذم تعترضكف أنتـ عميو، محمبلن بآيات ككبلـ الحياة، كبلـ

يحتمؿ كؿ نبي كبقدر ما يحتمؿ السامعيف، أما لممسيح فببل  الركح بمقياس كمكياؿ أم بقدر معيف. كعمى قدر ما
(. كالناس تذىب إلى المسيح ألف كبلمو ىك 1ُُٔكيؿ كببل مقياس فيك لو مؿء الركح، كنحف نأخذ مف ممئو )يك

 أحد يستطيع أف يتكمـ في اإللييات إاٌل بالركح القدس. كال . (1ّٔ  ٔكحياة )يكككبلـ المسيح ىك ركح  .كبلم اهلل
 

 َاآلُب ُيِحبُّ االْبَن َوَقْد َدَفَع ُكلَّ َشْيٍء ِفي َيِدِه. ٖ٘(: ٖ٘)آية

 ( بعد ما رآه يـك المعمكدية.1ُّْالمعمداف كاف ىك أكؿ مف أعمف حقيقة أف المسيح ىك إبف اهلل )يك
 = سمطاف اإلبف. إذان سمطاف اآلب= دفع كل شئ في يده
الثالكث فاهلل محبة "ىذا ىك إبني الحبيب" ىذا ما سمعو يكحنا المعمداف. كالحب ىك لغة = اآلب يحب اإلبن

، اآلب ينبكع محبة كىذه المحبة تصب فى اإلبف بالركح القدس، كحينما إتحدنا باإلبف صارت كاإلبف ىك المحبكب
= تعنى الكحدة بيف اآلب كاإلبف،  اآلب يحب اإلبن ( إذان قكلو1ٓ  ٓكح القدس )ركىذه المحبة تنسكب فينا بالر 

 (. كىذا سر آخر كشؼ لممعمداف.1ُٔ+ أؼ1ُْٔيكُ) كتعنى أف اآلب فى اإلبف كاإلبف فى اآلب
 

ْن َيَرى َحَياًة َبْل َيْمُكُث َعَمْيِو َغَضُب الَِّذي ُيْؤِمُن ِباالْبِن َلُو َحَياٌة َأَبِديٌَّة، َوالَِّذي اَل ُيْؤِمُن ِباالْبِن لَ ٖٙ(: ٖٙ)آية
 "«.اهللِ 

(. كنبلحظ أف شيادة ِّ-1ِِّ+ أع1ُُٖٗىذه تتطابؽ مع شيادة مكسى عف المسيا النبي المنتظر )تث
المعمداف ىنا تتطابؽ مع ما قالو المسيح لنيقكديمكس. فالركح ىك الذم أكحى لممعمداف بما قالو، كالمسيح أشاد 

يخيـ عميو = يمكث عميو غضب اهللحياة أبدية طبعان. = لن يرى حياة(. ّٔ-1ّّٓعمداف عنو )يكبشيادة الم
غضب اهلل، أم يقاسي مف غضب اهلل. كىذه اآلية تشير ألف مف يحجب اهلل كجيو عنو بسبب عدـ إيمانو 
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[ ّإليماف ][ اِ[ الصميب ]ُبالمسيح يصير ببل بركة. ىذه اآلية في ىذا اإلصحاح تشير لطريؽ الخبلص ]
 المعمكدية.

اإليماف بالمسيح ىك خطكة أكلى، لكف ال بد مف المعمكدية )كما عمؿ التبلميذ يكـ الخمسيف ، كعمؿ بكلس 
الرسكؿ مع عائمة سجاف فيميبى ، كفيمبس مع الخصى الحبشى كبطرس مع كرنيميكس . فبالمعمكدية نتحد 

 مف يتحد بو يحيا أبديان .( ف1ِٓ  ُُبالمسيح ، كالمسيح ىك الحياة األبدية )يك
( نجد المسيح يذىب لمجميؿ ليبعد تبلميذه عف ىذه المباحثات مع تبلميذ المعمداف كليبعدىـ عف 1ّْكفي آية )

ستمر يعمد حتى ال يثار تبلميذه مف إركح المنافسة. كالحظ فيناؾ مجاالت كثيرة لمخدمة. كيكحنا المعمداف 
 حكؿ تبلميذه لممسيح.المسيح لكنو ظؿ يشيد لعظمة المسيح لي

 بيذه الكممات كالتعاليـ كاف يكحنا المعمداف يحكؿ تبلميذه لممسيح لتككف ليـ حياة أبدية.
 .فاإليماف بالمسيح ىك فقط طريؽ الحياة األبدية
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 عودة لمجدول (رابع)إنجيل يوحنا()اإلصحاح ال

 

 اإلصحاح الرابع
 

 )الســــامرية(
كاف الييكد يتعالكف عمى السامرييف. ككاف السامريكف يكرىكف الييكد. كلذلؾ صارت السامرة ممجأ أمينان 

-ُْ،ٖ-1ٖٓ(. كقد ذىب فيمبس الشماس لمكرازة في السامرة )أع1ُٖلممسيحييف الذيف ىربكا مف الييكد )أع
ليفتقد شعبو في الييكدية كيطير ىيكمو. ثـ تقابؿ ( ذىب ِ(. كالمسيح بعد أف حضر عرس قانا الجميؿ )يكُٕ

( ثـ ىا ىك يفتقد امرأة نصؼ أممية. ىي قصة تطبيؽ لما رأيناه مف قبؿ عف التجديد. فيا ىك ّمع نامكسيه )يك
السيد المسيح يسعى كراء ىذه السامرية الساقطة ليحكليا إلى كارزة. كىكذا يسعى اهلل كراء كؿ نفس خاطئة 

 ليجددىا.
 

 بلت المسيح مع الخطاة:معام
المسيح ىك الطبيب الذم أتى ليشفي مرضى الخطية، ككطبيب حكيـ يعرؼ ما الذم تحتاجو كؿ نفس، فيك لو 

 طريقة مع كؿ نفس تختمؼ عف األخرل، لكنو يسعى كراء كؿ نفس طالبان عكدتيا لؤلحضاف اإلليية.
 و.1 يقكؿ لو أيف أنت، ليحثو عمى اإلعتراؼ بخطيتآدمفيا ىك مع  .أ 
يسعى كراءه ليمنعو مف السقكط، بؿ حتى بعد أف سقط كقتؿ أخيو. كربما ىناؾ  قايين:كىا ىك مع  .ب 

 مف يقكؿ كلماذا يسعى اهلل كراء شخص مثؿ قاييف كىك يعمـ أنو لف يستجيب.
 ىك يسعى كراء كؿ نفس في حب أبكم مشتاقان لرجكع كؿ نفس.  .ٔ
= "لكى تتبرر فى أقكالؾ كتغمب  يعطني فرصةف أف يقكؿ أف اهلل لـ في الدينكنة لف يجرؤ إنسا .ٕ

 ( .ُٓإذا حككمت" )مزمكر 
 إذ ىي ال تعرؼ شيئان عنو، يذىب إلييا كيعرفيا بنفسو كيتحاكر معيا.المرأة السامرية:  مع .ج 
ال يذىب إليو، فيك ترؾ بيت أبيو بإرادتو، بعد أف تذكؽ حب أبيو. فيذا لف يجدم اإلبن الضال: مع  .د 

 في محبتو يحاصره بالضيقات كالمجاعة ليقارف مع الحاؿ في بيت أبيو كيندـ معو الحكار. لكف اهلل
 .، كىذا عممو مع يكناف كيعكد

يشجعيا ربما بنظراتو الحانية كيعمف ليا أنو غفر ليا خطاياىا الكثيرة فتحبو (: ٚالمرأة الخاطئة )لو .ه 
يؼ عرفت المرأة أف المسيح كثيران كتبكي عند قدميو كتناؿ الغفراف كالخبلص. كالكتاب لـ يذكر ك
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غفر ليا الكثير فأحبتو كثيران. كالكتاب حيف يصمت عف شئ فيك يقكؿ شئ. كما نتعممو مف ىذا أف 
 المسيح لو طريقة تختمؼ مف كاحد آلخر.

يصدميا بقكلو أنيا كالكبلب في نجاستيا. فيي تعيش مثؿ الكنعانييف تشرب اإلثـ المرأة الكنعانية:  .و 
البد مف شفائيا مف خطيتيا. السيد ىنا في أمراضيا الجسدية )إبنتيا( كاف كالماء كقبؿ أف يش

كلكف ىناؾ خطاة  (.ِٖ-1ُِِٓيضعيا أماـ مرآة لتدرؾ مدل نجاستيا، فتتكب كتشفي )مت
يدرككف مدل بشاعة خطيتيـ ثـ ال يتكبكف ، فيككنكف كمف نظر كجيو فى مرآة كمضى ناسيا ما ىك 

 ( .ِْ،  1ِّ  ُ)يع
يعالجو بسؤاؿ عف شراء خبز لآلالؼ فيحسب فيمبس المبمغ كيعمف إستحالة فيمبس:  ضعؼ إيماف .ز 

 ى فيمبس مف عدـ إيمانو.تدبير مبمغ. ثـ يصنع السيد المعجزة كييشفى 
(1 ىنا مريض ال يشغمو سكل مرضو كمف يمقيو في البركة، ىذا لف يصمح ٓ)يكبيت حسدا مريض  .ح 

جديدة فيكفيو ما ىك فيو. فالسيد يشفيو ثـ يطمب منو معو حكار أك تبكيت بؿ ىك لف يحتمؿ تجربة 
 أف ال يخطئ ثانية.

 
كلكف نرل الخطاة في معاممتيـ مع المسيح يختمقكف المعاذير حتى ال يتكبكا كيرجعكا كحتى ال تتكاجو النفس مع 

 -نكر المسيح كلتبقى في ظممة الخطية، ككمثاؿ ألعذار الخطاة نرل ىذه السامرية1
فبل معامبلت بينيما. كاآلف يظف كثير مف الناس أنيـ طالما أخطأكا فاهلل لف : ا سامريةأنت ييودي وأن .ُ

. بؿ كثيركف يمتنعكف عف الذىاب لمكنائس إذا سقطكا ظنان أف اهلل لف يقبميـ. )مثؿ ييكذا( يتعامؿ معيـ
 كلكف ألـ يأتي السيد المسيح لمخطاة ليشفييـ مف خطيتيـ.

تستطيع أف تأتي بالماء فبل تكجد كسيمة لديؾ. كاآلف كـ مف الناس لدييـ لف  :ال دلو لك والبئر عميقة .ِ
مشاكؿ كال يتصكركف أف اهلل لديو حمكؿ ليا. كىذا ما حدث مع شعب إسرائيؿ إذ كجدكا الماء مران، ففكركا 

 أف اهلل غير قادر عمى حؿ ىذه المشكمة.
كف المسيح سكل لمماديات، بغير تفكير في ظنان أف الماء ماء مادم. ككثيركف ال يعرف :إعطنى ىذا الماء .ّ

 عطاياه الركحية.
مناقشة غير مجدية. كثيركف إذا كممتيـ عف الذىاب لمكنيسة يبدأكف في  :أباؤنا سجدوا في ىذا الجبل .ْ

 الحكار عف الفركؽ بيف األدياف كالفركؽ بيف الطكائؼ كتتكه المناقشة. كالمطمكب التكبة كالذىاب لمكنيسة.
 

ميبلن. كأنيا كرثت َْميبلن كعرضيا ْٕدة بالييكدية جنكبان كبالجميؿ شماالن. كيقاؿ أف طكليا كاف محد السامرة:
أرض منسى كأفرايـ بعد العكدة مف السبي. كلكنيا تقمصت أياـ المسيح لبعض مدف تحيط بالسامرة. ككانت 

السبي بعد أف تزاكجكا مع الكثنييف كالسامريكف ىـ بقايا ىذا السامرة قد ذىبت لمسبي عمى يد أشكر كخربت الببلد. 
الذيف ذىبكا إلى السبي. ككاف الدـ الييكدم ىك  أىؿ الببلد بدالن مفالذيف أتى بيـ ممؾ أشكر ليسكنكا إسرائيؿ 
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الغالب. كأصؿ العداكة ىي عممية اإلصبلح التي قاـ بيا عزرا كنحميا لتنقية الدـ الييكدم. فطردكا كؿ مف تزكج 
لييكد أف يشترؾ معيـ السامرييف في بناء الييكؿ. ككاف السامريكف ال يعرفكف سكل أسفار مف السامرة، كرفض ا

 مكسى الخمسة فقط، كلكف الييكد عاممكىـ كيراطقة.
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ؽ.ـ. )كضع السامريكف في تكراتيـ إسـ َْٗسنة  ـ عمى جبؿ جرزيـ الذم أقيـككانت عبادتيـ تقاـ في ىيكمي
[( كحدث في ىذه األياـ أف رئيس كينة الييكد الكبير "يادكا" ٖ-1ِْٕيـ عكضان عف جبؿ عيباؿ ]تثجبؿ جرز 

إمتنع أف يسمح ألخيو منسى أف يظؿ متزكجان مف بنت سنبمط السامرم كطمب منو أف يطمقيا فرفض منسى 
ـ عند السامرييف سنة فأرغمو يادكا عمى الفرار مف الييكدية. فذىب منسى كأقاـ نفسو رئيس كينة لييكؿ جرزي

ؽ.ـ بمساعدة سنبمط حميو، الذم كعده بيذا إف لـ يطمؽ إبنتو. كصارت العبادة في جرزيـ صكرة طبؽ ِّّ
ؽ.ـ. كلـ يبنى ثانية. كقد أعاد َُّاألصؿ مف ىيكؿ أكرشميـ. كقد ىدـ يكحنا ىركانكس ىيكميـ في جرزيـ سنة 

سطس قيصر ")سبستكس باليكنانية ىي أغسطس ىيركدس بناء السامرة كأسماىا سباسطية عمى إسـ إغ
 بالبلتينية( كأعاد بناء شكيـ كأسماىا نيابكليس كىي نابمس حاليان.

كلقد إحتقر الييكد السامرييف كأسمكىـ نجسيف، بؿ كانكا يرفضكف أف يقكلكا إسـ سامرم عمى ألسنتيـ. ككاف 
ة، لذلؾ كاف مركر المسافريف الييكد في السامرة السامريكف لذلؾ يكرىكف الييكد كيياجمكنيـ إذا مركا في السامر 

مف الخطكرة بمكاف. ككاف الييكد يقكلكف إف مف يقبؿ سامريان في بيتو كيستضيفو كجب أف يذىب ىذا الييكدم 
ؽ.ـ. كألقكا عظامان ٔإلى السبي ىك كبنيو. كمما زاد العداكة مع السامرييف أف بعض السامريف دخمكا خمسة سنة 

تبر نجاسة( داخؿ الييكؿ ليغيظكا الييكد. كلكؿ ىذا كاف الييكد يعتبركف أف أكؿ السامرييف كمحـ تعبشرية )كىي 
كىكذا عممكا  الخنزير. فبل يأكمكف أكميـ كال يشتركف منيـ. ككانكا إذا أرادكا أف يشتمكا أحدان قالكا عنو أنو سامرم

كليـ حقكؽ كليس  الجيبلء أياـ المسيح كصاركا يشبيكنيـ بالييكد لكضعكقد تحسف ا (.1ْٖٖ)يك مع المسيح
عتبركا أياـ المسيح أف أكميـ كخمرىـ طاىر. لذلؾ أرسؿ المسيح تبلميذه ليبتاعكا طعاما. كؿ كبرغـ  كالكثنييف. كا 

ة بؿ إعتبركا كأراضى األممييف فى النجاس ا أراضى السامرةلـ يعتبرك  العداكة بيف الييكد كالسامرييف فالييكد
أراضييـ كمياىيـ كينابيعيـ كطرقيـ طاىرة. كلـ يتفؽ الييكد عمى إعتبار السامرييف كالكثنييف، كفضمكا تشبيييـ 
ختمؼ أباء الييكد فى تكصيفيـ فمنيـ مف قاؿ أنيـ كالكثنييف كمنيـ مف قاؿ ال بؿ ىـ  بالييكدل الجاىؿ، كا 

 كالييكد.
امرم الصالح، كشفاء عشرة برص ليعكد منيـ كاحد كىك سامرم. بؿ كمف ىنا نتصكر كقع تعاليـ المسيح عف الس

مَّـ تبلميذه  طمب المسيح مف تبلميذه أف يبشركا في السامرة بعد أف يبشركا في الييكدية. كمف محبتو لكؿ الناس عى
ىذه السامرية  أف ال يتقيدكا بتعاليـ الييكد كأف يذىبكا ليبتاعكا طعامان مف السامرة، فيك أتى ألجؿ الجميع كألجؿ

 الخاطئة، فيك الذم يرحـ المنبكذيف.
امرية مشتقة مف ، فالجذكر كاحدة كلذلؾ فمعظـ العقائد السكثيرةالسامرييف متفقيف في أشياء ككاف الييكد ك 

 المصادر الييكدية.
 ىؤالء يسمكف أنفسيـ إسرائيمييف )الييكد(. كالسامرييف يسمكف أنفسيـ يعقكبييف ككبلىما شخص كاحد. .ُ
 السامريكف مثؿ الييكد يؤمنكف باهلل الكاحد، كيؤمنكف بالمبلئكة كالشياطيف. .ِ
 يقدس كبلىما السبت كاألعياد. .ّ
 يمارس كبلىما الختاف كعقيدة أساسية. .ْ
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عتبركا نامكس مكسى أنو التشريع اإلليى  كمتشدديف فى اإللتزاـ بالنامكس. يقدس كبلىما تكراة مكسى. .ٓ كا 
الذل يتحقؽ فيو نبكة مكسى عف النبى الذل يقيمو اهلل كسطيـ مثؿ مكسى  سياككبلىما ينتظر الم الكحيد.
 (.ُٖ)تث

كنبلحظ أف المسيح في حكاره مع ىذه السامرية كاف يجادليا ليرفع إيمانيا، كىذا ما نبلحظو درجة درجة في 
 -كمماتيا1
 . )ىنا ىك في نظرىا مجرد رجؿ ييكدم(.أنت ييودي وأنا امرأة سامرية .ُ
 )ىنا رفعت درجتو( يا سيد .ِ
 ف يعقكب(.)بدأت تشؾ أنو أعظـ م ألعمك أعظم من أبينا يعقوب .ّ
 )بدأت ىي تطمب منو(. أعطني ىذا الماء لكي ال أعطش .ْ
 )ىنا صار في نظرىا أنو نبي(. يا سيد أرى أنك نبي .ٓ
 )ىنا عرفت حقيقتو( أنا أعمم أن مسيا يأتي.. أنا ىو .ٔ

 (1َِٕفغمبت" )أر فطريقة اهلل الحكار كاإلقناع "أقنعتني يا رب فإقتنعت كألححت عمىَّ 
 ةبين نيقوديموس والسامري

 السامرية نيقكديمكس
 رجؿ فريسي طاىر في سيرتو. .ُ
 حديث كاف في الميؿ. .ِ
 شخص معركؼ أعمنو الكتاب. .ّ
 ظؿ إيمانو مخفيان حتى كقت الصميب. .ْ
 مو كاففما عطَّ ضعؼ الرجؿ كاف في قكتو،  .ٓ

 التصاقو بالسنيدريـ كخكفو عمى مركزه.
كانت الصعكبة أمامو عقمية. لذلؾ كجو  .ٔ

 .المسيح كبلمو لو ليفتح بصيرتو

 امرأة سامرية ساقطة. .ُ
 الحديث في كضح النيار. .ِ
 أخفى الكتاب شخصيا. .ّ
 ظير إيمانيا في الحاؿ. .ْ
كانت قكة المرأة في ضعفيا فيي تقابمت مع  .ٓ

 المسيح الذم شفاىا مف خطيتيا.
كانت الصعكبة أماميا خطيتيا. لذلؾ كجو  .ٔ

 سيح كبلمو إلى ضميرىا لتتكب فيطيرىا.الم
 العجب أف كبلـ المسيح لكمييما كاف عف الماء -

 
ُد َتبَلِميَذ َأْكَثَر ِمْن ٔ" -(:ٗ٘ – ٔ: ٗاآليات )يو يِسيّْيَن َسِمُعوا َأنَّ َيُسوَع ُيَصيُّْر َوُيَعمّْ َفَممَّا َعِمَم الرَّبُّ َأنَّ اْلَفرّْ
ُد َبْل َتبَلِميُذُه،  َمَع َأنَّ َيُسوعَ ُٕيوَحنَّا،  َوَكاَن اَل ُبدَّ َلُو َٗتَرَك اْلَيُيوِديََّة َوَمَضى َأْيًضا ِإَلى اْلَجِميِل. َٖنْفَسُو َلْم َيُكْن ُيَعمّْ

ْيَعِة الَّتِ َ٘أْن َيْجتَاَز السَّاِمَرَة.  ي َوَىَبَيا َيْعُقوُب ِلُيوُسَف َفَأَتى ِإَلى َمِديَنٍة ِمَن السَّاِمَرِة ُيَقاُل َلَيا ُسوَخاُر، ِبُقْرِب الضَّ
ْحَو السَّاَعِة َوَكاَنْت ُىَناَك ِبْئُر َيْعُقوَب. َفِإْذ َكاَن َيُسوُع َقْد َتِعَب ِمَن السََّفِر، َجَمَس ىَكَذا َعَمى اْلِبْئِر، َوَكاَن نَ ٙاْبِنِو. 

أَلنَّ َتبَلِميَذُه َكاُنوا َقْد ٛ« َأْعِطيِني أَلْشَربَ »، َفَقاَل َلَيا َيُسوُع:َفَجاَءِت اْمرََأٌة ِمَن السَّاِمَرِة ِلَتْسَتِقَي َماءً ٚالسَّاِدَسِة. 
َكْيَف َتْطُمُب ِمنّْي ِلَتْشَرَب، َوَأْنَت َيُيوِديّّ َوَأَنا »َفَقاَلْت َلُو اْلَمْرَأُة السَّاِمِريَُّة:َٜمَضْوا ِإَلى اْلَمِديَنِة ِلَيْبتَاُعوا َطَعاًما. 
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َلْو ُكْنِت َتْعَمِميَن َعِطيََّة اهلِل، َوَمْن »َأَجاَب َيُسوُع َوَقاَل َليَا:ٓٔأَلنَّ اْلَيُيوَد اَل ُيَعاِمُموَن السَّاِمِريّْيَن. « يٌَّة؟اْمرََأٌة َساِمرِ 
َيا َسيُّْد، اَل َدْلَو َلَك »اْلَمْرَأُة: َقاَلْت َلوُ ٔٔ«. ُىَو الَِّذي َيُقوُل َلِك َأْعِطيِني أَلْشَرَب، َلَطَمْبِت َأْنِت ِمْنُو َفَأْعَطاِك َماًء َحيِّا

؟  أََلَعمََّك َأْعَظُم ِمْن َأِبيَنا َيْعُقوَب، الَِّذي َأْعَطاَنا اْلِبْئَر، َوَشِرَب ِمْنَيا ُىَو َٕٔواْلِبْئُر َعِميَقٌة. َفِمْن َأْيَن َلَك اْلَماُء اْلَحيُّ
َولِكْن َمْن َيْشَرُب ِمَن ُٗٔكلُّ َمْن َيْشَرُب ِمْن ىَذا اْلَماِء َيْعَطُش َأْيًضا. »َليَا:َأَجاَب َيُسوُع َوَقاَل ٖٔ« َوَبُنوُه َوَمَواِشيِو؟

 َيْنَبُع ِإَلى َحَياٍة اْلَماِء الَِّذي ُأْعِطيِو َأَنا َفَمْن َيْعَطَش ِإَلى اأَلَبِد، َبِل اْلَماُء الَِّذي ُأْعِطيِو َيِصيُر ِفيِو َيْنُبوَع َماءٍ 
َقاَل َلَيا ٙٔ«. َيا َسيُّْد َأْعِطِني ىَذا اْلَماَء، ِلَكْي اَل َأْعَطَش َواَل آِتَي ِإَلى ُىَنا أَلْسَتِقيَ »َقاَلْت َلُو اْلَمْرَأُة:٘ٔ «.َأَبِديَّةٍ 
َحَسًنا »اَل َلَيا َيُسوُع:قَ «. َلْيَس ِلي َزْوجٌ »َأَجاَبِت اْلَمْرَأُة َوَقالْت:ٚٔ« اْذَىِبي َواْدِعي َزْوَجِك َوَتَعاَلْي ِإَلى ىُيَنا»َيُسوُع:

ْدقِ ُٛٔقْمِت: َلْيَس ِلي َزْوٌج،  «. أَلنَُّو َكاَن َلِك َخْمَسُة َأْزَواٍج، َوالَِّذي َلِك اآلَن َلْيَس ُىَو َزْوَجِك. ىَذا ُقْمِت ِبالصّْ
! »َقاَلْت َلُو اْلَمْرَأُة:ٜٔ ا اْلَجَبِل، َوَأْنُتْم َتُقوُلوَن ِإنَّ ِفي ُأوُرَشِميَم آَباُؤَنا َسَجُدوا ِفي ىذَ َٕٓيا َسيُّْد، َأَرى َأنََّك َنِبيّّ

َيا اْمرََأُة، َصدِّْقيِني َأنَُّو تَْأِتي َساَعٌة، اَل ِفي ىَذا اْلَجَبِل، »َقاَل َلَيا َيُسوُع:ٕٔ«. اْلَمْوِضَع الَِّذي َيْنَبِغي َأْن ُيْسَجَد ِفيوِ 
ْنُتْم َتْسُجُدوَن ِلَما َلْسُتْم َتْعَمُموَن، َأمَّا َنْحُن َفَنْسُجُد ِلَما َنْعَمُم . أَلنَّ اْلَخبَلَص أَ َٕٕواَل ِفي ُأوُرَشِميَم َتْسُجُدوَن ِلآلِب. 

وِح َواْلَحقّْ، ُٖٕىَو ِمَن اْلَيُيوِد.  َولِكْن تَْأِتي َساَعٌة، َوِىَي اآلَن، ِحيَن السَّاِجُدوَن اْلَحِقيِقيُّوَن َيْسُجُدوَن ِلآلِب ِبالرُّ
وِح َواْلَحقّْ َيْنَبِغي َأْن َيْسُجُدوإٗاآلَب َطاِلٌب ِمْثَل ىُؤاَلِء السَّاِجِديَن َلُو.  أَلنَّ  «. َاهلُل ُروٌح. َوالَِّذيَن َيْسُجُدوَن َلُو َفِبالرُّ
َقاَل ٕٙ«. َجاَء َذاَك ُيْخِبُرَنا ِبُكلّْ َشْيءٍ  َأَنا َأْعَمُم َأنَّ َمِسيَّا، الَِّذي ُيَقاُل َلُو اْلَمِسيُح، َيْأِتي. َفَمَتى»َقاَلْت َلُو اْلَمْرَأُة:ٕ٘

ُبوَن َأنَُّو َيَتَكمَُّم َمَع اْمرََأٍة. َولِكْن َلْم َيُقْل ٕٚ«.َأَنا الَِّذي ُأَكمُّْمِك ُىوَ »َلَيا َيُسوُع: َوِعْنَد ذِلَك َجاَء َتبَلِميُذُه، َوَكاُنوا َيَتَعجَّ
َفَتَرَكِت اْلَمْرَأُة َجرََّتَيا َوَمَضْت ِإَلى اْلَمِديَنِة َوَقاَلْت ِلمنَّاِس: ٕٛ« َتَتَكمَُّم َمَعَيا؟ ِلَماَذا»َأْو « َماَذا َتْطُمُب؟»َأَحٌد: 

 َفَخَرُجوا ِمَن اْلَمِديَنِة َوَأَتْوا ِإَلْيِو.ٖٓ«. َىُممُّوا اْنُظُروا ِإْنَساًنا َقاَل ِلي ُكلَّ َما َفَعْمُت. أََلَعلَّ ىَذا ُىَو اْلَمِسيُح؟»ٜٕ

«. َأَنا ِلي َطَعاٌم آلُكَل َلْسُتْم َتْعِرُفوَنُو َأْنُتمْ »َفَقاَل َلُيْم:ٕٖ« َياُمَعمُّْم، ُكلْ »َوِفي َأْثَناِء ذِلَك َسأََلُو َتبَلِميُذُه َقاِئِميَن: ٖٔ
َطَعاِمي َأْن َأْعَمَل َمِشيَئَة »َلُيْم َيُسوُع: َقالَ ٖٗ« أََلَعلَّ َأَحًدا َأتَاُه ِبَشْيٍء ِلَيْأُكَل؟»َفَقاَل التَّبَلِميُذ َبْعُضُيْم ِلَبْعٍض:ٖٖ

َم َعَمَمُو.  َأَما َتُقوُلوَن: ِإنَُّو َيُكوُن َأْرَبَعُة َأْشُيٍر ُثمَّ َيْأِتي اْلَحَصاُد؟ َىا َأَنا َأُقوُل َلُكُم: اْرَفُعوا ٖ٘الَِّذي َأْرَسَمِني َوُأَتمّْ
ْت ِلْمَحَصاِد. َأْعُيَنُكْم َواْنُظُروا اْلُحُقوَل ِإنََّيا  َواْلَحاِصُد َيْأُخُذ ُأْجَرًة َوَيْجَمُع َثَمرًا ِلْمَحَياِة اأَلَبِديَِّة، ِلَكْي َيْفَرَح َٖٙقِد اْبَيضَّ

ْم ِلَتْحُصُدوا َما َلْم َأَنا َأْرَسْمُتكُ ٖٛأَلنَُّو ِفي ىَذا َيْصُدُق اْلَقْوُل: ِإنَّ َواِحًدا َيْزَرُع َوآَخَر َيْحُصُد. ٖٚالزَّاِرُع َواْلَحاِصُد َمًعا. 
َفآَمَن ِبِو ِمْن ِتْمَك اْلَمِديَنِة َكِثيُروَن ِمَن السَّاِمِريّْيَن ٜٖ«.َتْتَعُبوا ِفيِو. آَخُروَن َتِعُبوا َوَأْنُتْم َقْد َدَخْمُتْم َعَمى َتَعِبِيمْ 

َفَممَّا َجاَء ِإَلْيِو السَّاِمِريُّوَن َسأَُلوُه َأْن َيْمُكَث ٓٗ«. َما َفَعْمتُ  َقاَل ِلي ُكلَّ »ِبَسَبِب َكبَلِم اْلَمْرَأِة الَِّتي َكاَنْت َتْشَيُد َأنَُّو:
ِإنََّنا َلْسَنا َبْعُد ِبَسَبِب َكبَلِمِك »َوَقاُلوا ِلْمَمْرَأِة:َٕٗفآَمَن ِبِو َأْكَثُر ِجدِّا ِبَسَبِب َكبَلِمِو. ِٔٗعْنَدُىْم، َفَمَكَث ُىَناَك َيْوَمْيِن. 

َوَبْعَد اْلَيْوَمْيِن َخَرَج ِمْن ُىَناَك ٖٗ«.أَلنََّنا َنْحُن َقْد َسِمْعَنا َوَنْعَمُم َأنَّ ىَذا ُىَو ِباْلَحِقيَقِة اْلَمِسيُح ُمَخمُّْص اْلَعاَلمِ ُنْؤِمُن، 
َفَممَّا َجاَء ِإَلى اْلَجِميِل َقِبَمُو ٘ٗ«. َلْيَس ِلَنِبيٍّ َكرَاَمٌة ِفي َوَطِنوِ »أَلنَّ َيُسوَع َنْفَسُو َشِيَد َأْن:َٗٗوَمَضى ِإَلى اْلَجِميِل، 

َفَجاَء ِٙٗإَلى اْلِعيِد.  اْلَجِميِميُّوَن، ِإْذ َكاُنوا َقْد َعاَيُنوا ُكلَّ َما َفَعَل ِفي ُأوُرَشِميَم ِفي اْلِعيِد، أَلنَُّيْم ُىْم َأْيًضا َجاُءوا
ىَذا ِإْذ َٚٗماَء َخْمرًا. َوَكاَن َخاِدٌم ِلْمَمِمِك اْبُنُو َمِريٌض ِفي َكْفِرَناُحوَم. َيُسوُع َأْيًضا ِإَلى َقاَنا اْلَجِميِل، َحْيُث َصَنَع الْ 

اْبَنُو أَلنَُّو َكاَن ُمْشِرًفا  َسِمَع َأنَّ َيُسوَع َقْد َجاَء ِمَن اْلَيُيوِديَِّة ِإَلى اْلَجِميِل، اْنَطَمَق ِإَلْيِو َوَسأََلُو َأْن َيْنِزَل َوَيْشِفيَ 
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َيا َسيُّْد، اْنِزْل »َقاَل َلُو َخاِدُم اْلَمِمِك:ٜٗ« اَل ُتْؤِمُنوَن ِإْن َلْم َتَرْوا آَياٍت َوَعَجاِئبَ »َفَقاَل َلُو َيُسوُع:ْٛٗلَمْوِت. َعَمى ا
ي َقاَلَيا َلُو َيُسوُع، َوَذَىَب. َفآَمَن الرَُّجُل ِباْلَكِمَمِة الَّتِ «. اْذَىْب. ِاْبُنَك َحيّّ »َقاَل َلُو َيُسوُع:ٓ٘«. َقْبَل َأْن َيُموَت اْبِني

َفاْسَتْخَبَرُىْم َعِن السَّاَعِة الَِّتي ِفيَيا َأَخَذ ٕ٘«. ِإنَّ اْبَنَك َحيّّ »َوِفيَما ُىَو َناِزٌل اْسَتْقَبَمُو َعِبيُدُه َوَأْخَبُروُه َقاِئِميَن:ٔ٘
َفَفِيَم اأَلُب َأنَُّو ِفي ِتْمَك السَّاَعِة الَِّتي َقاَل َلُو ٖ٘«. َكْتُو اْلُحمَّىَأْمِس ِفي السَّاَعِة السَّاِبَعِة َترَ »َيَتَعاَفى، َفَقاُلوا َلُو:

ىِذِه َأْيًضا آَيٌة ثَاِنَيٌة َصَنَعَيا َيُسوُع َلمَّا َجاَء ِمَن اْلَيُيوِديَِّة َٗ٘فآَمَن ُىَو َوَبْيُتُو ُكمُُّو. «. ِإنَّ اْبَنَك َحيّّ »ِفيَيا َيُسوُع:
 " .ِإَلى اْلَجِميلِ 

ُد َتبَلِميَذ َأْكَثَر ِمْن ُيوَحنَّ ٔ " -(:ٖ – ٔ: ٗات )يواآل يِسيّْيَن َسِمُعوا َأنَّ َيُسوَع ُيَصيُّْر َوُيَعمّْ ا، َفَممَّا َعِمَم الرَّبُّ َأنَّ اْلَفرّْ
ُد َبْل َتبَلِميُذُه، ٕ  "َضى َأْيًضا ِإَلى اْلَجِميِل.َتَرَك اْلَيُيوِديََّة َومَ َٖمَع َأنَّ َيُسوَع َنْفَسُو َلْم َيُكْن ُيَعمّْ

ىذا يشير لممسيح في الىكتو كما يراه يكحنا. كقكلو يسكع فيذا يشير لو  الربقكلو  = فمما عمم الرب.. أن يسوع
أما بخصكص ىؿ  يتممذىـ.يجذب إليو الناس كيتممذىـ كيعمدىـ بعد أف = يصيركإنساف كما يراه الفريسييف. 
 ( .1ِِ  ّتفسير )يككاف المسيح يعمد أـ ال راجع 

فبعد اإلثارة التي فعميا تبلميذ يكحنا، كالمشاكؿ التي تكقع المسيح حدكثيا مف الفريسييف، إنسحب مف الييكدية 
إلى الجميؿ منعان لممصادمات معيـ قبؿ الكقت )ككانت عكدة المسيح لمجميؿ ىذه ىي بداية الخدمة في األناجيؿ 

عكا أف المسيح يعمد، لذلؾ يركز يكحنا عمى أف المسيح لـ يكف يعمد فيؤالء الثبلثة األخرل(. كتبلميذ يكحنا أشا
كاذبيف يريدكف إثارة الجماىير ضد المسيح. كنبلحظ أف المعمكدية المسيحية كما نعرفيا لـ تبدأ إال بعد حمكؿ 

ي مكت مع الركح القدس، كالركح القدس لـ يحؿ عمى التبلميذ إال بعد مكت المسيح كقيامتو. فالمعمكدية ى
 المسيح كقيامة معو. كالمعمكدية ال تكتسب فاعميتيا إال بالركح القدس.

 
 األحداث: ترتيب
 ( تكجو الرب إلى الجميؿ.1ُّْفي )يك
 ( عاد إلى أكرشميـ.1ُِّفي )يك
 (.ّْ( تكجو إلى الجميؿ فكصميا في )آية1ّْفي )يك
 ( تكجو إلى أكرشميـ.1ُٓكفي )يك
 ( عاد إلى الجميؿ.1ُٔكفي )

 ( عاد إلى الييكدية كظؿ ىناؾ إلى ما بعد القيامة.1َُٕكفي )يك
 

 " َوَكاَن اَل ُبدَّ َلُو َأْن َيْجتَاَز السَّاِمَرَة.ٗ" -(:ٗ: ٗآية ) يو
الطريؽ عبر السامرة شاؽ كحار كمحفكؼ بالمخاطر بسبب عداء السامرييف لمييكد كتعدييـ عمى المارة منيـ. 

 ردف شماالن لمناصرة. ككاف ىناؾ طريؽ آخر مف شرؽ األ
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ليؤمف أىميا. فالمسيح أتى كتجسد ليذا السبب. )ككاف الييكد يتحاشكف المركر بالسامرة أيضان = البد لو أن يجتاز
 حتى ال يتنجسكا(.

 
ْيَعِة الَِّتي٘" -(:٘: ٗآية ) يو َوَىَبَيا َيْعُقوُب ِلُيوُسَف  َفَأَتى ِإَلى َمِديَنٍة ِمَن السَّاِمَرِة ُيَقاُل َلَيا ُسوَخاُر، ِبُقْرِب الضَّ

  " اْبِنِو.
تحت جبؿ المعنات )جبؿ عيباؿ( كىك في مقابؿ جبؿ جرزيـ. كبيف سفحي الجبميف مدينة شكيـ )نابمس = سوخار

حاليان(. كسكخار )خربة عسكر حاليان( ىي بجانب شكيـ. كالمرأة أتت إلى بئر جافة تقريبان ككقت الظير، بينما مف 
اٌل ألرسمت خداميا ليستقكا يستقي يأتي ليس تقي صباحان، فيي خجبلنة مف نظرات الناس إلييا كىي امرأة فقيرة كا 

 ليا. 
 (.1ِِّْ+ يشِِ-1َِْٖ)راجع تؾ= وىبيا يوسف

 
ى اْلِبْئِر، َوَكاَن َوَكاَنْت ُىَناَك ِبْئُر َيْعُقوَب. َفِإْذ َكاَن َيُسوُع َقْد َتِعَب ِمَن السََّفِر، َجَمَس ىَكَذا َعمَ ٙ" -(:ٙ: ٗآية ) يو

 " َنْحَو السَّاَعِة السَّاِدَسِة.
ىذا تعبير = جمس ىكذا .، بؿ ليؤمف كؿ منا فنخمصيتعب لتؤمف السامريةفيك إنساف كامؿ يتعب، كىك = َتِعبَ 

يكناني يشير لميٍتعىب إنيارت قكاه فإرتمى في جمكسو متعبان كفي عطش مف حرارة الجك، كدكف تنظيؼ لممكاف. 
قاليا المسيح.  كيستخدمو يكحنا إذا ،ماؤه جارو ىناؾ لفظاف في اليكنانية لمبئر. األكؿ يشير لينبكع طبيعي  =البئر

مقارنة )( 1ُِّرإأٌما حيف تقكليا السامرية فيستخدـ ليا يكحنا تعبير آخر يشير لمبئر الذم ماؤه راكد كشحيح )
(. 1ُِِٕ+1ُِٔشارة لممسيح ينبكع الحياة )رؤبيف ينبكع يعطيو اهلل كبئر شحيح يحفره إنساف(. كفي ىذا إ

ًمبى فييا الرب ليمكت فيعطي حياة. كنبلحظ أف المسيح قاؿ في الساعة = الساعة السادسة ىي الساعة التي صي
السادسة أنا عطشاف كيقكؿ التقميد أف المرأة السامرية إسميا فكتينا. كيقاؿ أف طكؿ الحبؿ المستخدـ في بئر 

 قدـ.َُٔيعقكب ىذا 
 

أَلنَّ ٛ« َأْعِطيِني أَلْشَربَ »َفَجاَءِت اْمرََأٌة ِمَن السَّاِمَرِة ِلَتْسَتِقَي َماًء، َفَقاَل َلَيا َيُسوُع:ٚ "-(:ٛ–ٚ: ٗاآليات )يو
 "َتبَلِميَذُه َكاُنوا َقْد َمَضْوا ِإَلى اْلَمِديَنِة ِلَيْبتَاُعوا َطَعاًما.

ليمنحنا ىك بركة كبيرة. كاىب الحياة يتحكؿ لشحاذ محتاج قد يطمب منا المسيح خدمة بسيطة = أعطيني ألشرب
 كلكف ذلؾ ليعطي ليذه المرأة حياة.

كىناؾ مف يستثقؿ خدمة المسيح غير عالـ أف عطايا المسيح ال حصر ليا. ىناؾ مف ال يزاؿ يظف أف المسيح 
مثؿ إعطني قمبؾ.. محتاج لخدماتو غير عالـ أف مف يقدـ خدمة لممسيح يأخذ في مقابميا مئة ضعؼ. ىذه 

كلكنو حيف يأخذه يمؤله فرحان. ماذا كانت أتعاب المرأة، ىي ستنزؿ الدلك لتحصؿ عمى بعض الماء ليشرب 
.. كلكنو ماذا سيحصؿ عميو  المسيح. كماذا كانت ستأخذ؟ ماءن حيان. ككؿ منا يظف أنو يتعب في الصبلة كالصـك
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ستتعب ألجؿ المسيح كال تعمـ مقدار تعبو ألجميا. بؿ ىك مف نعـ. المسيح ال يبقى مديكنان. ىي تصكرت أنيا 
حينما يعطي، يعطي ذاتو. لكف عمكمان ىناؾ نقطة إيجابية لدل ىذه السامرية كىي قابميتيا لمنقاش مع المسيح، 
فيناؾ مف يرفض. كعجيب أف المسيح عطش كطمب أف يشرب ثـ لـ يشرب، فيك فرح بخبلص نفس السامرية. 

لقد طغت حاجة المرأة عمى حاجتو ىك.  (1ُُّٓش إجتذاب النفكس ليخمصيا) رابو ىك إ)فطعاـ المسيح كش
كالمسيح في محبتو قادر أف ييب ماء الحياة كيحكؿ الماء إلى خمر كفي نفس الكقت يرسؿ تبلميذه ليشتركا 

ى خبز لنفسو. طعامان كال يعمؿ معجزة ألجؿ نفسو. يشبع اآلالؼ حتى ال ينصرفكا جائعيف كال يحكؿ الحجارة إل
مرأة فقيرة )تستقي إكالمسيح بسؤالو لمسامرية أراد أف يعطييا ال أف يأخذ منيا. ىك ىنا يبحث عف خبلص نفس 

لنفسيا كليس لدييا مف يستقي ليا(، كسامرية أم نصؼ أممية بؿ زانية، كىناؾ عداء بينيا كبيف الييكد. 
نا الجميؿ، كىذا معناه أف الفرح أعكز الجميع. كنبلحظ كالسامرية فرغ ماؤىا كسط النيار كما فرغت خمر عرس قا

كميـ حتى ال  الرب أرسميـ إذ تبلميذ كانكا قد مضكاكال . رقـ الكماؿ( ٕكممات ) ٕأف كممات المسيح لمسامرية 
 .كيستدرجيا لتعترؼ فتتنقى فتراه فتؤمف يجرح مشاعر المرأة كىك يكمميا أماميـ

 
« َكْيَف َتْطُمُب ِمنّْي ِلَتْشَرَب، َوَأْنَت َيُيوِديّّ َوَأَنا اْمرََأٌة َساِمِريٌَّة؟»ُو اْلَمْرَأُة السَّاِمِريَُّة:َفَقاَلْت لَ ٜ" -(:ٜ: ٗآية ) يو

  " أَلنَّ اْلَيُيوَد اَل ُيَعاِمُموَن السَّاِمِريّْيَن.
+ 1َُٓتأمر غريب أف يتكمـ رجؿ مع امرأة كييكدم مع سامرية. كيشرب مف إناء سامرم نجس )أنظر م

(. كىي كخاطئة في محضر المسيح الذم تمكح عميو مبلمح القداسة بدأت 1َُِٖ+ أع1ْٖٖ+ يكّٓ-1ِٗٓلك
في بجاحة تتكمـ كأنيا تدافع عف جنسيا كسامرية منبكذة مف الييكد . لكنيا سريعان ما تغيرت في أسمكبيا. ىي 

شئ. كأنيا ىي أيضان تعرؼ أنو المسيا. إذان كىك ال يعرفيا، ثـ إكتشفت أنو يعرؼ عنيا كؿ ظنت أنيا ال تعرفو 
 (1ُْ  ُٔ)ىذا بالركح القدس الذل يأخذ مف المسيح كيخبرنا  يك كؿ مف يقترب مف المسيح سيجد أنو يعرفو

 كأف المسيح يعرفو شخصيان.
 

َمْن ُىَو الَِّذي َيُقوُل َلِك َأْعِطيِني َلْو ُكْنِت َتْعَمِميَن َعِطيََّة اهلِل، وَ »َأَجاَب َيُسوُع َوَقاَل َليَا:ٓٔ" -(:ٓٔ: ٗآية ) يو
  "«.أَلْشَرَب، َلَطَمْبِت َأْنِت ِمْنُو َفَأْعَطاِك َماًء َحيِّا

(. ككاف الييكد يسمكف مياه اآلبار مياه ميتة، كالمياه 1ّْْ+ 1ُِّ+ إش1َُِِ+ 1ُٕٕ)رؤ= ماًء حياً 
فت شخصو الذم يعطي بسخاء كال يعير فتطمب المسيح يتمنى لك أنيا إكتش= لو كنت تعممينالجارية مياه حية. 

ىي منو، ال تراه مسافران في عطش بؿ إليان يعطي حياة. لكف غركر الخطية يعمي العيكف فبل يدرؾ الخاطئ 
إحتياجو لممسيح. لكف المسيح يعرض ذاتو دائمان لكي نتعرؼ عميو فنطمبو فيعطينا حياة. الماء الحي أم الماء 

جرل المياه مف أم قاذكرات مكجكدة. أما الماء الراكد فتجده مممكءان بالقاذكرات. الجارم ينظؼ بإستمرار م
كاإلنساف المممكء مف الركح القدس، يطيره الركح القدس )بالتبكيت كالمعكنة( مف خطاياه لذلؾ نصمي "ركحؾ 

لبيف أف نمتمئ القدس جدده في أحشائنا" حتى يعمؿ عممو كينقينا. كىذا جياد كؿ منا أف نصرخ في الصبلة طا
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( كراجع أيضان 1ُُُّكيتجدد الركح في داخمنا فنتنقى مف خطايانا، فيك يعطي الركح لمذيف يطمبكنو بمجاجة )لك
 ( إذان اإلمتبلء )جعؿ الماء حي جارم( ىك نتيجة جيادنا. 1ُٔتيِ( + )ُِ-1ُٖٓ)أؼ
 

 قصة الماء في إنجيل يوحنا:
 خمر.( نجد أكؿ معجزة، كىي تحكيؿ الماء إلى ِ)ص
 ( اإلنساف يكلد مف الماء كالركح. كالركح ينقص معمكدية يكحنا.ّ)ص
 ( المسيح ينبكع حي، يعطي ماء حياة.ْ)ص
 شفي.( تحريؾ الماء يي ٓ)ص
 ( المسيح يمشي عمى البحر اليائج )ىذا يشير لسمطاف المسيح عمى العالـ المضطرب(.ٔ)ص

 ىذا الماء يعطش.لكف ماء البحر ماء مالح يشير لمعالـ، كمف يشرب مف  
 (.1ّٕٖ( مف آمف بي تجرم مف بطنو أنيار ماء حي )ٕ)ص
 ( شفاء المكلكد األعمى بإغتسالو في بركة سمكاـ.ٗ)ص

بيذا نرل أف الماء عنصر أساسي في التحكؿ مف الحياة القديمة إلى الحياة الجديدة. كالمسيح يتكؽ أف نكلد كمنا 
لماء الحي الذم ىك ركحو القدكس. الماء ىك سر الحياة. كالمعنى أف جديدان مف الماء كالركح كيفيض عمينا مف ا

المسيح أتى ليعطينا نحف المكتى الحياة، "فيو كانت الحياة" ككما تقابؿ إسحؽ مع رفقة عند بئر. فالتقابؿ مع 
عريسنا السماكم يككف عند جرف المعمكدية حيف نمكت معو كنقكـ متحديف معو. كيرسؿ لنا ركحو القدكس 

 لماء( ليحيي نفكسنا.)ا
 

؟»َقاَلْت َلُو اْلَمْرَأُة:ٔٔ" -(:ٔٔ: ٗآية ) يو  "َيا َسيُّْد، اَل َدْلَو َلَك َواْلِبْئُر َعِميَقٌة. َفِمْن َأْيَن َلَك اْلَماُء اْلَحيُّ
كيريي(. ىنا المرأة العاصية تقبؿ أف تدخؿ في حكار مع المسيح. كنرل عطايا اهلل أنيا  LORD)= = يا سيد

ثر مما نظف أك نفتكر، كلكف العقؿ البشرم ال يتخيؿ أف ىذه عطايا اهلل، بؿ يضع العراقيؿ في كجو مف يحاكؿ أك
بؿ نتصكر أف اهلل ليس عنده =  ال دلو لكخبلصو، بؿ يضع الخاطئ قيكدان عمى نفسو كيتصكر أنو ال حؿ ليا= 
ىكذا أتصكر عمؽ = البئر عميقةانياتو. حؿ لمشاكمنا. ىي رأت شكمو البسيط المتعب مف السفر كلـ تدرم إمك

 .التى يصكر لى الشيطاف كاذبا أنى غير قادر أف أتخمى عنيا حؿ ليا، أك خطيتيمشكمتي التي ال 
 

  "«َواِشيِو؟أََلَعمََّك َأْعَظُم ِمْن َأِبيَنا َيْعُقوَب، الَِّذي َأْعَطاَنا اْلِبْئَر، َوَشِرَب ِمْنَيا ُىَو َوَبُنوُه َومَ ٕٔ" -(:ٕٔ: ٗآية ) يو
السامرية ىنا تتحصف بالماضي فتراه أفضؿ مف القفز إلى المجيكؿ. كىكذا فعؿ نيقكديمكس إذ تمسؾ بشيخكختو 

 فساده إذ جعمو مغارة لصكص .كرأل الحؿ أف يدخؿ لبطف أمو، كتمسؾ رؤساء الكينة بييكميـ بالرغـ مف 
 كتمسؾ تبلميذ يكحنا بمعمكديتو.
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يعقكب عندما كقؼ عمى ىذه البئر كىك في عطش ىك كمف معو كصٌمى هلل فاضت  كتقميد السامرييف يقكؿ أف
البئر بالماء. كنفس القصة نجدىا في تممكد الييكد. فسؤاؿ السامرية ىؿ أنت أعظـ مف يعقكب أم ستجعؿ البئر 

 تفيض البئر.تفيض. فالمشكمة في نظرىا أنو ال دلك لو كال حبؿ طكيؿ فيؿ تقدر أف تعمؿ ما عممو أبينا يعقكب ك 
 

َولِكْن َمْن ُٗٔكلُّ َمْن َيْشَرُب ِمْن ىَذا اْلَماِء َيْعَطُش َأْيًضا. »َأَجاَب َيُسوُع َوَقاَل َليَا:ٖٔ" -(:ٗٔ–ٖٔ: ٗاآليات )يو
يُر ِفيِو َيْنُبوَع َماٍء َيْنَبُع ِإَلى َيْشَرُب ِمَن اْلَماِء الَِّذي ُأْعِطيِو َأَنا َفَمْن َيْعَطَش ِإَلى اأَلَبِد، َبِل اْلَماُء الَِّذي ُأْعِطيِو َيصِ 

 "«.َحَياٍة َأَبِديَّةٍ 
(. الجسد يشرب ثـ يعطش كىكذا، أما الركح فيي 1ّٔٓ+ يك1ُِٔ+ 1ُٕٔ+ رؤ1ُٓٓ+ 1َُْٗشإ)راجع  

تشرب كترتكم كال تعكد تشعر بالعطش بؿ تطمب المزيد. كمف يشرب مف الماء الذم يعطيو اهلل ينتمي لمسماكيات 
الدنيا تشغمو بممذاتيا. لذلؾ مف عاش لمخطية يأتى يكـ عميو يتمنى المكت كال يجده، أٌما مف يشرب مف  فبل تعكد

الماء الذم يعطيو اهلل يكلد كؿ يكـ جديدان. كالماء الذم يعطيو اهلل ىك ماء فياض= أم يركم اآلخريف. كمف 
يح تفكؽ كؿ تصكرنا، ماء يركم الركح عطايا المس= الماء الذي أعطيويشرب كيجرم كراء شيكات العالـ يعطش 

كليس الجسد فقط. الركح القدس ىك الماء. كالركح القدس ىك الذم يستعمف لنا المسيح فنشتاؽ أف نعرؼ أكثر 
كنراه أكضح، كيصير في داخمنا فرح كتيميؿ يظؿ ينبع بفيضاف فنعيش بإطمئناف في بيجة الخبلص نشرب منيا 

. فالمياه الحية التي أسم اىا المسيح عطية اهلل حينما تستقر في نفس اإلنساف تصبح قكة حية فاعمة تسكف كؿ يـك
(. كفي سفر 1ْٔٓىيكؿ اإلنساف، تحييو كتجدده مثميا مثؿ عطية الحياة التي يناليا اإلنساف مف أكؿ الجسد )يك

" أم أف مكاردىا مف الداخؿ كليس ليا حاج ة لشئ مف النشيد نسمع "أختى العركس جنة مغمقة ينبكع مختـك
الخارج. كماء الحياة مف الداخؿ فعمينا أف ال نسعى إليو خارجان عف دائرة قمكبنا. كىك أبدم يبدأ في الزماف كلكنو 
يدخؿ األبدية، يركم فبل نحتاج لشئ آخر. كيكقؼ تياره أف نتركو كنذىب نبحث عف أبار مشققة ال تضبط ماء. 

 (.1ُٕٕ"كيقتادىـ إلى ينابيع ماء حية" )رؤ
 = ولكن من يشرب من الماء الذي أعطيو أنا فمن يعطش إلى األبد .يشرب من ىذا الماء يعطش أيضاً من 

العالـ بما فيو يعطي ماء ىك الماديات مف ماؿ/ مراكز/ قكة/ ممذات حسية. كيظف كؿ مف يحصؿ عمى ىذه 
 األشياء أنو يرتكم كلكف ىذا خداع .. فمماذا؟ 

مستقبؿ، فيظؿ يحمـ بزيادة رصيده ليضمف أماف المستقبؿ، كلكف لـ نرل يظف اإلنساف أف الماؿ فيو ضماف لم .ُ
إنساف يشبع كيكتفي، بؿ دائمان يسعى لممزيد ميما إمتمؾ، بؿ كمما زاد ما يمتمكو زاد إضطرابو خكفان مف 
ضياع ما يممكو. ىك سيظؿ في حالة عطش دائـ، إما يريد المزيد أك شاعر بعدـ اإلطمئناف. كالعكس فإبف 

( كيقكؿ 1ّٔ ميما كاف فقيران فيك في سبلـ حقيقي، يقكؿ مع عركس النشيد "أنا لحبيبي كحبيبي لي" )نشاهلل
(. مثؿ ىذا اإلنساف مصدر سبلمو أنو يممؾ اهلل نفسو، اهلل 1ّٔمع بطرس "لكف الذم لي فإياه أعطيؾ" )أع

ىا، بؿ إلى األبد.. إذان لف يعطش إلى الغني كاهلل القكم.. كاهلل الذم يحبو كعينو عميو مف أكؿ السنة إلى آخر 
 (1ْٕاألبد. لو سبلـ اهلل الذم يفكؽ كؿ عقؿ )في
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بدا أامرأة ؟  ٗٗٗع سميماف شبأب/ جنس..( كلكف ىؿ ىذا يشبع؟ ىؿ العالـ يعطي ممذات حسية )أكؿ/ شر  .ِ
و ، كمثبلن لك قيؿ لشخص يتمذذ بالجنس، أنو قد أصابو مرض خطير كأن َََُخرل فصرفأضاؼ ألذلؾ 

ختبر الفرح  سيمكت بعد أشير، ىؿ سيجد تعزيتو في مثؿ ىذه الشيكات؟! كالعكس فمف يعرؼ اهلل حقيقة كا 
الحقيقي الذم يعطيو اهلل سيجد أف الفرح الذم يعطيو اهلل ينتصر عمى أم ضيقة، كسيجتاز فترة المرض كىك 

 تيف في فرح حقيقي أبدم.. كلف يعطش إلى األبد. كلكف عمينا أف نميز بيف كمم
 [ المذة )كىذه يعطييا العالـ( كىي مؤقتة كتختفي في الضيقات.ُ]            
 [ الفرح )كىذا عطية الركح القدس( كينتصر عمى أم ضيقة.ِ]                

كلكف مف أيف ىذا الفرح الحقيقي كالسبلـ الحقيقي؟ مف المحبة عطية الركح القدس )الماء الذم نشرب منو  .ّ
(. كىناؾ فرؽ بيف المحبة كالشيكة. 1ِِٓفثمار الركح القدس محبة/ فرح/ سبلـ )غؿ فبل نعطش( لذلؾ

فالمحبة باذلة أما الشيكة فأنانية. كلؤلسؼ فالعالـ بخداع الشياطيف أصبح يطمؽ عمى الشيكة األنانية القاتمة 
 حب. لكف مف لو المحبة الباذلة فمو الفرح الحقيقي كالسبلـ الحقيقي.

 
  "«.َيا َسيُّْد َأْعِطِني ىَذا اْلَماَء، ِلَكْي اَل َأْعَطَش َواَل آِتَي ِإَلى ُىَنا أَلْسَتِقيَ »َقاَلْت َلُو اْلَمْرَأُة:٘ٔ" -:(٘ٔ: ٗآية ) يو

ىنا نرل أكؿ عبلمات العكدة، لقد نجح المسيح أف يجتذبيا أم أنيا شعرت باإلحتياج إليو، كلكنيا كطفؿ عمى 
تستريح مف عناء جمب الماء يكميان فتستريح كتريح مف تخدميـ أم زكجيا.  قدر تفكيره يطمب، فيي تسأؿ لكي

لتقط الخيط فسأليا عف زكجيا ىذا الذم تتعب ألجمو، أف تأتي بو إليو. كالحظ أف المسيح لـ يعطيا إكالمسيح 
 الماء الذم طمبتو، ىك حرؾ إشتياقاتيا لتطمب، كلكف لتحصؿ عمى ىذا الماء عمييا بالتكبة أكالن.

 
 "«.اْذَىِبي َواْدِعي َزْوَجِك َوَتَعاَلْي ِإَلى ىُيَنا»َقاَل َلَيا َيُسوُع:ٙٔ" -(:ٙٔ: ٗآية ) يو

ذا حدث سترتكم كتصير الخطية ىي العقبة الكحيدة في طريؽ نكاليا لمعطية، لذا يتحتـ كشفيا كاإل عتراؼ بيا، كا 
الرقة كدكف أف يجرحيا بؿ ىك يساعدىا. )الجديد نبعان تشرب منو المدينة كأىميا كزكجيا. لكنو يفعؿ ىذا بمنتيى 

 في المسيح ال يمبس عمى عتيؽ كالركح ال يستقر في القمب إاٌل بعد تطيير القمب بالتكبة(.
 

َحَسًنا ُقْمِت: َلْيَس ِلي »َقاَل َلَيا َيُسوُع:«. َلْيَس ِلي َزْوجٌ »َأَجاَبِت اْلَمْرَأُة َوَقالْت:ٚٔ -(:ٛٔ–ٚٔ: ٗاآليات )يو
ْدقِ ٌٛٔج، َزوْ   "«.أَلنَُّو َكاَن َلِك َخْمَسُة َأْزَواٍج، َوالَِّذي َلِك اآلَن َلْيَس ُىَو َزْوَجِك. ىَذا ُقْمِت ِبالصّْ

المسيح بيذا قبؿ إعترافيا، كىا ىك يشجعيا كيرل فييا حسنة ىي الصدؽ. بؿ يكمؿ ما لـ تستطع = حسنًا قمت
ييمو إفتضاح أمره كال بما يقاؿ عنو.  ال اإلنساف قظ ضميرإستيانات كزنا. كلكف متى البكح بو مف سمسمة خي

كبما فعمو المسيح مف كشؼ الغيب بدأ يظير ليا شخصيتو كفاحص لمقمكب كالكمى. كنبلحظ أف إستجابة 
[ أف تقكؿ لو مالؾ كمالي كماؿ زكجي ُالشخص لصكت اهلل يحدد طريقة خبلصو، فيذه المرأة كاف يمكف ليا ]
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ذب كتقكؿ زكجي مسافر. كالحظ أف المسيح يعرؼ كؿ شئ لكنو يريد اإلعتراؼ. كالخمسة [ تكّ[ أنا حرة ]ِ]
 أزكاج ربما طمقكىا أك ماتكا.

كمع بداية ]فالخطية ىى ما يغمؽ العينيف كالقمب[  كبدأ المسيح بسؤالو عف زكجيا ليكقظ داخميا الشعكر بالخطية
يا تقفز لمخطكة التالية كىى أف مف يكمميا ىك المسيا المنتظر. إنفتاح عينييا أدركت أنيا أماـ نبى، كىذا ما جعم

كذلؾ ألف السامرييف ال يعرفكف نبيا آخر سكل مكسى. كالحظ كيؼ أف السيد بدأ برفع عينييا كتفكيرىا ليصبح 
شتياقات سامية كقادىا لمتفكير فى الحقائؽ الركحية األخركية "الماء الذل أعطيو ينبع  إلى حياة ليا أفكارا عالية كا 

أبدية". ثـ أيقظ داخميا الشعكر بالخطية فإعترفت، كصؿ المعمـ اإلليى لقمبيا. كمف المعركؼ أف مف تستثار فيو 
. لذلؾ نجد ، كىذا ما حدث مع المص اليميفمشاعر الندـ كبداية الشعكر باإلثـ يبدأ بالتفكير فى األمكر الركحية

 المرأة ىنا تسأؿ عف المكاف الصحيح لمعبادة.
 

!»َقاَلْت َلُو اْلَمْرَأُة:ٜٔ" -(:ٜٔ: ٗآية ) يو   " َيا َسيُّْد، َأَرى َأنََّك َنِبيّّ
ىذه المحظة ىي شعرت أنو عمى  ىنا نرل المرأة قد أحسنت الرؤيا، كقد شعرت بييبة الجالس أماميا، كحتى

إتصاؿ باهلل كلكنو إنساف، عندما أفرغت المرأة خطاياىا إستضاءت عينيا كرأت المسيح عمى قدر ما استطاعت 
باإلعتراؼ ينفتح القمب هلل فتتدفؽ نعمة اهلل داخؿ القمب. كالمرأة شعرت بيذه النعمة أف . أرى أنك نبيأف تبصر= 

راه اآلخركف، كيعمـ الغيب فيك نبي. كبنفس المنطؽ حينما إعترؼ المص اليميف المسيح قادر أف يرل ما ال ي
 عمى الصميب بخطيتو إنفتحت عينيو كعرؼ مف ىك المسيح فقاؿ لو "إذكرني يا رب متى جئت في ممككتؾ"

 
ُرَشِميَم اْلَمْوِضَع الَِّذي َيْنَبِغي َأْن آَباُؤَنا َسَجُدوا ِفي ىَذا اْلَجَبِل، َوَأْنُتْم َتُقوُلوَن ِإنَّ ِفي ُأو ٕٓ" -(:ٕٓ: ٗآية ) يو
  "«.ُيْسَجَد ِفيوِ 

 اإلحتماؿ األكبر لكفك  أك لتحاكؿ اليركب مف ماضييا. خطيتيا،لتغطي عمى  كاف ىذا السؤاؿ ىناؾ إحتماؿ أف
إنفتحت عيناىا عمى اهلل  ،أك تكذب حينما إعترفت بخطيتيا فى داخميا كلـ تنكر الكاقع أماـ المسيح أنو كالكاقعى

 سألتىنا ك  ماذا تفعؿ لترضى اهلل. كىذا كاف ىدؼ المسيح مف سؤالو عف زكجيا.بدأت فى التساؤؿ كعبادتو ك 
 أماميا قادر أف يقكدىا كنبي إكتشفت أف الذم كىا ىى قد. اف يشغميا كلـ تجد مف يجيبيا عميوسؤاليا الذل ك

في الطريؽ الصحيح كلكف إلى أيف سيأخذىا، ىؿ إلى أكرشميـ حيث يقكؿ الييكد أـ إلى جرزيـ حيث يقكؿ 
بصدؽ ممف آمنت بو أنو نبي. كالمسيح السامرييف. لقد إنقمبت الزانية إلى مصمية تبحث أيف تصمي، كىي تبحث 

لـ يدخؿ في شكميات التديف كالمظيريات بؿ دخؿ إلى العمؽ، إلى السجكد هلل بالركح كالحؽ. إف شكميات العبادة 
كترؾ العبادة بالركح يبعدنا عف اهلل. فنحف لك قدمنا عبادة حقيقية سنعرؼ أيف الحؽ كلف نعكد نسأؿ أيف الحؽ. 

 دتنا أف نعرؼ المسيح.ف يككف ىدؼ عباأيجب 
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ا اْمرََأُة، َصدِّْقيِني َأنَُّو تَْأِتي َساَعٌة، اَل ِفي ىَذا اْلَجَبِل، َواَل ِفي ُأوُرَشِميَم يَ »َقاَل َلَيا َيُسوُع:ٕٔ" -(:ٕٔ: ٗآية ) يو
 " َتْسُجُدوَن ِلآلِب.

ىذه ىي البشارة بالعيد الجديد، فبصمب المسيح لـ يعد ىناؾ داعو لمذبائح. كبالتالي أصبح كاجبان = تأتي ساعة
كالسجكد ألب الجميع= اآلب أب الجميع. كعكض التنافر بيف الييكد  إلغاء الييكؿ الييكدم. كصارت العبادة

ىك يستعطفيا لتصدقو فتجد راحتيا. = صدقينيكالسامرييف ستصبح ىناؾ عبادة كاحدة، لكاحد فقط ىك اآلب. 
 . (1ُُِ+ صؼ 1ُُُتنبأ عنو األنبياء )مبل فيذا ليس بغريب فمقد كككف أف اهلل يعبد في كؿ مكاف

 
َأْنُتْم َتْسُجُدوَن ِلَما َلْسُتْم َتْعَمُموَن، َأمَّا َنْحُن َفَنْسُجُد ِلَما َنْعَمُم . أَلنَّ اْلَخبَلَص ُىَو ِمَن ٕٕ" -(:ٕٕ: ٗآية ) يو
  " اْلَيُيوِد.

د العقائد كالشرائع كالنكاميس. فالمسيح ال يتكمـ عف شخص ك قصمكليس لمف. أم ال لماقاؿ = لما لستم تعممون
العبادة. حتى ال تفيـ السامرية أف أكرشميـ تتساكل مع جرزيـ، قاؿ المسيح ىذا حتى تفيـ أف اهلل بؿ عف أصكؿ 

عبادة الييكد ىي الحؽ، كالسامرييف كلك أنيـ يعبدكف اهلل إاٌل أف اهلل عندىـ غير معركؼ فيـ ال يؤمنكف باألنبياء 
المسيح ىنا ال يدافع عف الييكد بؿ عف الحؽ الذيف أعمنكا اهلل، أٌما الييكد فكانكا يعرفكف اهلل معرفة صحيحة. ك 

المعمف لمييكد. فاهلل استأمنيـ عمى أسرار الخبلص. كىك يدافع عف مصدر الخبلص اآلتي الذم ىك نفسو، 
كيشفؽ عمى السامرييف إذ أف عبادتيـ تذىب سدل بسبب عدـ معرفتيـ كغياب الحقيقة. كالحقيقة أف المسيح 

المسيح كمميا بمغتيا أنتـ = أما نحن فنسجديكد، كىذه الحقيقة أعمنيا األنبياء. )الخبلص( سيتجسد كيأتي مف الي
نرل ىنا عدـ = الخبلص ىو عند الييودكنحف. المسيح كإبف إنساف ضـ نفسو في تكاضع لجميكر العابديف. 

العبادة أم  المجاممة في العقائد. فالمسيح لـ يقؿ "الكؿ كاحد" بؿ ىناؾ حؽ كىناؾ خطأ. كىـ إنحرفكا عف أصكؿ
 المعرفة التي أعطاىا اهلل لمكسى كلؤلنبياء.= أما نحن فنسجد لما نعممعف العقائد السميمة. 

 
وِح ٖٕ" -(:ٖٕ: ٗآية ) يو َولِكْن تَْأِتي َساَعٌة، َوِىَي اآلَن، ِحيَن السَّاِجُدوَن اْلَحِقيِقيُّوَن َيْسُجُدوَن ِلآلِب ِبالرُّ

  " ِمْثَل ىُؤاَلِء السَّاِجِديَن َلُو. َواْلَحقّْ، أَلنَّ اآلَب َطاِلبٌ 
لنترؾ الخبلفات ألف اآلف أصبح مفيكـ السجكد = اآلن.   " لمنىنا المسيح إنتقؿ مف السجكد لما إلى السجكد "

نفرزكا عف = السجود الحقيقيالحقيقي مختمؼ.  أم سجكد بإنتماء حقيقي هلل، مف أناس يعيشكف هلل كتقدسكا كا 
فبالمسيح المكجكد اآلف عرفنا اآلب. كبالمسيح الحؽ = اآلنكقكلو . لآلب بالروح والحقـ العالـ كيككف سجكدى

 عرفنا الحؽ. كبالمسيح صار لنا الركح فيك أرسؿ لنا الركح يقكدنا في العبادة.
 ىك بيذا يياجـ الييكد الذيف يتمسككف بالحرؼ.= بالروح
 أخذت الشكؿ دكف الجكىر، كدخمت فييا الكثنية. ىك بيذا يياجـ السامرييف الذيف عبادتيـ مزيفة= وبالحق
معناىا ضد كؿ ما ىك باطؿ ككىمي )ىك = والحق .معناىا ضد كؿ ما ىك جسدم كمادم كحرفي= والروح

نسحاقو والروحسجكد إنساف إختار حياة اإلستقامة كعرؼ الحؽ أم المسيح فتحرر(.   .تشير لشعكر العابد كا 
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ألف المسيح أكجد اإلتصاؿ مع اآلب الذم = اآلنؽ الذم يسجد لو. كقكلو تشير لفكر الساجد عف الخال والحق
نسجد لو. فنحف في المسيح نسجد لآلب بالركح. كالمسيح ىك اإلستعبلف الكامؿ لآلب، فنحف صرنا نسجد لمف 

 نعرفو. فالعبادة الحقيقية ال تككف إاٌل باإلبف. كيككف بيذه العبادة الحقيقية الخبلص.
 باهلل. كالركحفي اإلنساف عنصران ركحيان يقيـ كيانو، ليككف مخمكقان ركحيان يتسنى لو اإلتصاؿ  كاهلل ركح ككضع

فالركح القدس إتصالو بالركح اإلنسانية يقكدىا، فتقكد الركح اإلنسانية اإلنساف  ىي إداة اإلتصاؿ باهلل اإلنسانية
(. كالعبادة بالركح ليست ٗ-1ُٖ )رك، كفي كضع اإلنساف السميـ يككف الركح خاضعان هللكمو نفسا كجسدا

كاهلل ، فيك يجذبيـ إليو. فالساجد بالركح كالحؽ يطمب اهلل = فاآلب طالب مثل ىؤالء الساجدين لو. مستعصية
 يطمب ىذا الساجد فيحدث التبلقي. كألف اهلل ركح يطمب الساجديف بالركح كألنو حؽ يطمب الساجديف بالحؽ. 

يبحث عف ىؤالء العابديف كيفرح بنضكجيـ الركحي كيتمجد فييـ فيك يرل صكرتو العابديف. كاهلل = الساجدين
 تتحقؽ فييـ.

 
وِح َواْلَحقّْ َيْنَبِغي َأْن َيْسُجُدوإٗ" -(:ٕٗ: ٗآية ) يو  "«.َاهلُل ُروٌح. َوالَِّذيَن َيْسُجُدوَن َلُو َفِبالرُّ

لـ المنظكر، ال الزماف كال المكاف كال المحدكدية معنى الكبلـ أف اهلل ال يدخؿ في كيانو أم شئ مف قياسات العا
فيك ركح. كلكي نعبد اهلل عمينا أف نسجد لو بالركح كىنا ال ييـ مف الذم يسجد هلل ىؿ ييكد أـ سامرييف، كأيف 
يسجدكف ىؿ في أكرشميـ أـ جرزيـ، كىكذا العبادة في المسيحية ال ترتبط بمكاف كال زماف كال أجناس، بؿ الكؿ 

= السجود بالروحلآلب، إذ آمنكا بإبنو المسيح. كحؿ فييـ الركح القدس ليقكدىـ في العبادة بالركح. يسجدكف 
( ىك عبادة نقدميا هلل منقاديف بالركح، طالبيف مجد اهلل ال أشياء تافية ألنفسنا. ليس ىك اإلنحناء بؿ ىك 1ُٗ)رك

كنجاستو في مقابؿ قداسة اهلل كعطاياه كمحبتو. الشعكر بكجكد اهلل كاإلنسحاؽ أمامو. شاعران اإلنساف بخطاياه 
مثؿ ىذا السجكد يعطي لئلنساف أف يقبؿ تكبيخ كتبكيت الركح القدس كأيضان تشجيعو كيخرج اإلنساف مف صبلتو 
كىك مممكء سبلمان كقد إزداد إنسحاقان. ككمما إزداد إنسحاقان يمتمئ مف الركح فيمتمئ فرحان. كلذلؾ ينبغي أف ندخؿ 

كنحف تاركيف أحزاننا كضيقاتنا، أك نبدأ صبلتنا بعرضيا عمى اهلل كطمبنا منو أف يتصرؼ فييا)أم في لمصبلة 
ضيقاتنا(. ثـ نبدأ صبلتنا التي نطمب فييا اهلل لنعرفو كنمتمئ مف الركح فيسيؿ عمى الركح أف يقكدنا لمعبادة التي 

داة االتصاؿ مع اهلل . أسانية التى لنا كىذه ىى كالركح القدس فينا يتصؿ بالركح االن تفرح قمب اهلل كتفرحنا.
كاإلتصاؿ باهلل ىك طعاـ الركح، إف لـ يتـ فالركح تجؼ كتتجو لممكت ، فبل يعكد اإلنساف يشعر بكجكد اهلل، بؿ 
يشؾ في اهلل كفي الحياة األبدية كذلؾ ألف أداة اإلتصاؿ معطمة. فاهلل كضع الركح كأداة إتصاؿ باهلل، فإٌما أف 

دميا أك تنزع مكاىبيا مٌنا. كركح اإلنساف النشطة تصير مكانان لسكنى الركح القدس كمرافقتو. فإذا أىمؿ نستخ
السجود اإلنساف السجكد بالركح ال يعكد يحظى بزيارة الركح القدس كالنعمة كتترصده الخطية فتتعتـ الرؤيا. 

حؽ. فتككف لنا فكرة صحيحة عف اهلل الذم السجكد بالركح فيو يممؾ الركح عمى القمب فينير فيعرؼ ال= بالحق
نقدـ لو العبادة. كنعرؼ إرادتو كفكره فمف يقدـ عبادة هلل كقمبو مممكء مف الشيكات العالمية كاألحقاد كطمب 
الماديات أك طمب اإلنتقاـ مف أحد فيذا ليس سجكد بالحؽ. مف يطمب اهلل ألجؿ الماديات فقط، لـ يفيـ أف اهلل 
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دان في األبدية ىك الذم يجب أف نتعمؽ بو. السجكد بالحؽ ىك أف اهلل الحؽ يقكدنا لنعبده بالحؽ أبدم كأعد لنا مج
فنعرؼ الحؽ فنتحرر. كمف يصمي كىك شاعر أف اهلل ال يمكنو حؿ مشكمتو، ىك ال يعبد بالحؽ، فيك لـ يعرؼ 

ير بؿ كالتمذذ باهلل )كاهلل ىك أف اهلل قدير كال يعسر عميو أمر. لكف مف يصمي طالبان معرفة شخص المسيح القد
الحؽ( يككف ساجدان بالحؽ. ككما أعطى اهلل لئلنساف الشيية لؤلكؿ أعطى الركح الشيية لمعبادة كالسجكد 
كالصبلة. كمف ال يأكؿ معرض لممكت الجسدم. كمف ال يصمي معرض لممكت الركحي كلكف المكت الركحي ال 

خر غير ما تسمعو آإىتمامان. كالمرأة حيف سمعت ىذا كجدت ممككتان  يشعر بو الجسد، كالنفس المستيترة ال تعيره
 في السامرة.

 السجود هلل بالروح والحق
 تعني كضعي الصحيح بالنسبة هلل كىك اإلنسحاؽ.= العبادةيعني العبادة. = السجود

أيضان حممنا إلى كالعبادة ليست بمعنى الكاجب فقط )مع أف الكاجب ىك تقديـ عبادة تسبيح كشكر هلل(. لكف ىي 
حضف اآلب لنتمذذ بمحبتو. فيي ليست عبادة عف رعب بؿ عف حب. ككمما دخمنا إلى العمؽ نكتشؼ أعماؽ 

 حب اآلب فنحبو.
الركح يعطينا مشاعر اإلنسحاؽ أماـ اهلل. ككمما إنسحقنا كتكاضعنا نزداد ثباتان في المسيح. فاهلل = السجود بالروح

 (.1ُٕٓٓلقمب )إشيسكف عند المنسحؽ كالمتكاضع ا
 كمما إزداد ثباتنا في المسيح نككف أبناء يحممنا اإلبف الكحيد الجنس فيو إلى حضف اآلب.= السجود بالحق

 
 
 

 السجود بالروح
 السجود بالحق

يعطيني أف أرل خطيتي كحقيقة نفسي، بؿ  .ُ
 يريني قداسة اهلل.. فأنسحؽ.

 ىك ضد عبادة الييكد )عبادة الحرؼ( .ِ
 
 طاف.ضد كبرياء الشي .ّ
 إنسحاؽ بسبب الخطية. .ْ

 
 يعطيني ثبات في المسيح الحؽ. .ٓ

فكر صادؽ صحيح أف اهلل ىك الحؽ  .ُ
 كالعالـ باطؿ.

ضد عبادة السامرييف الذيف يعبدكف بالباطؿ  .ِ
 كعبادتيـ شكؿ دكف جكىر.

 ضد شيكات العالـ. .ّ
 رفض لمعالـ الباطؿ، بؿ حرية مف عبكديتو. .ْ
 
 يحممني اإلبف الحؽ إلى حضف اآلب. .ٓ

 
 ( أنيما مكررتيف كلكف فمنبلحظ1ِْ+ ِّك في آيات )كيبد
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 = كتعني أنا أتيت ليذا. تأتي ساعة وىي اآلن( ىي دكر المسيح ِّآية )
كتعني أنتـ أييا البشر عاجزكف بأجسادكـ أف تصمكا لآلب بدكف =  "اهلل روح"( ىي دكر الركح القدس ِْآية )

 ( 1ُٕٔعمؿ الركح القدس. لذلؾ خيره لكـ أف أنطمؽ .. )يك
صحاح ) ( ىك تطبيؽ عمى ما فات، فالمسيح أتي ليحرؾ الماء، أم ليرسؿ الركح الشافي الذم يشفينا مف ٓكا 

عجزنا فيحممنا اإلبف إلى حضف اآلب.الركح القدس يدعكنا لئلنسحاؽ فنثبت فى االبف الذل يحممنا الى حضف 
الجؿ البنكة التى حصمنا عمييا) باالبف نسحاؽ)بالركح( + تسبيح إاآلب . كبيذا تككف العبادة الصحيحة = 

 . السجود بالروح والحقالحؽ(= 

 الشفاء الذم يقدمو لنا اهلل
 ىك شفاء كامؿ أم لمركح كالنفس كالجسد

فركح اإلنساف معرض لمكبرياء. كالركح القدس يقكد لمتكاضع بأف يفتح البصيرة فندرؾ نجاسة : الروح .أ 
عمكما اإلنسحاؽ أماـ اهلل ىك الكضع الصحيح لنتقابؿ مع اهلل ؽ. كندرؾ قداسة اهلل فننسح( 1ُٕٗقمبنا )إر

قسيس فى السماء تاركيف عركشيـ، فيـ بسجكدىـ يفرحكف  ِْ( كىذا سبب سجكد الػػ 1ُٓ  ٕٓكيسكف فينا )إش
 أكثر مف الجمكس عمى عركشيـ.

 . كالركح القدس يعطي أف1 إذان ال فرح كىذه معرضة لمكراىية: النفس .ب 
 (1ٓٓ[ تنسكب محبة اهلل في قمكبنا )ركُ]                              

 (1ِِٓ)غؿ كفرح [ مف ثمار الركح محبةِ]                              
1 كىك معرض لئلنقياد كراء الشيكات كالممذات الحسية كعمؿ الركح أف تنفتح عيكننا، فنعرؼ الجسد .ج 

 . (1ِّٖة )يكالحؽ، كالحؽ يحررنا مف العبكدية لمشيكات الباطم
 

َأَنا َأْعَمُم َأنَّ َمِسيَّا، الَِّذي ُيَقاُل َلُو اْلَمِسيُح، َيْأِتي. َفَمَتى َجاَء َذاَك ُيْخِبُرَنا »َقاَلْت َلُو اْلَمْرَأُة:ٕ٘" -(:ٕ٘: ٗآية ) يو
  "«.ِبُكلّْ َشْيءٍ 

مسيح. كىنا تتذكر كعد اهلل كمما بدأت تقترب مف المسيح يزداد إنفتاح بصيرتيا كتدخؿ في المجاؿ الركحي لم
(. كىي الحظت أف الذم أماميا ىك أكثر مف نبي فيك يتكمـ بسمطاف كقكة شعرت بيا، فيؿ يا ُٖلمكسى )تث

ىذا تعميؽ يكحنا البشير. = الذي يقال لو المسيحكما ينطقيا السامريكف = مسياترل ىك ىذا المسيا المنتظر. 
عف ممككت اهلل الذم كمو خيرات. كىا المسيح يكمميا عف = ئيخبرنا بكل شكالمسيح ىك النطؽ الييكدم. 

 ىك المسيح المنتظر. مف يكمميا اآلف يا ترل فيؿممككت عجيب. 
 

 "«.َأَنا الَِّذي ُأَكمُّْمِك ُىوَ »َقاَل َلَيا َيُسوُع:ٕٙ" -(:ٕٙ: ٗآية ) يو
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إسـ ييكه الشخصي.  ك( ىأنا ىو)ك كأنا ىو الذي أكممتكقع المرأة ليذه الحقيقة ىك الذم دفع المسيح إلعبلنيا 
ىذا قمة إستعبلف المسيح لنفسو أنو ييكه. كييكه ىك الذم يصنع كؿ شئ جديدان. كالمسيح أعمف نفسو بكضكح 

 .ليذه المرأة لبساطتيا كلـ يعمف نفسو بكضكح لمييكد لخبثيـ. كىك أعمف نفسو ليا ألنيا سألتو. "أطمبكا تجدكا" 
 

ُبوَن َأنَُّو َيَتَكمَُّم َمَع اْمرََأٍة. َولِكْن َلْم َيُقْل َأَحٌد: َوعِ ٕٚ" -(:ٕٚ: ٗآية ) يو َماَذا »ْنَد ذِلَك َجاَء َتبَلِميُذُه، َوَكاُنوا َيَتَعجَّ
  "«.ِلَماَذا َتَتَكمَُّم َمَعَيا؟»َأْو « َتْطُمُب؟

لذم لـ تخمقني امرأة كال أمميان كاف الييكد يحتقركف المرأة. كمف أقكاليـ "أشكرؾ أنت الرب ا= نظرة الييود لممرأة
كال عبدان" )الخدمة اليكمية في المجامع(. "الرجؿ ال يتكمـ مع امرأة في مكاف عاـ حتى لك كانت زكجتو أك أمو" 
)إنذار الحكماء لمييكد( "إنو خيره لكممات التكراة أف تحرؽ مف أف تمقي عمى مسامع امرأة" )قكؿ الربانييف الييكد( 

 نتو أم معرفة عف التكراة يككف كمف يعمميا الدعارة" )رابي اليعازر(."أم رجؿ يعطي إب
( لذلؾ تعجب التبلميذ أف 1ِّٖ"ليس رجؿ أك أنثى ألنكـ جميعان كاحدان في المسيح يسكع" )غؿنظرة المسيحية 

 ركنو كيخشكنو.كجدكا المسيح يكمـ امرأة بؿ كسامرية كلكنيـ تأدبان لـ يسألكا المسيح لماذا فعؿ ذلؾ فيـ كانكا يكق
 

  " َفَتَرَكِت اْلَمْرَأُة َجرََّتَيا َوَمَضْت ِإَلى اْلَمِديَنِة َوَقاَلْت ِلمنَّاِس:ٕٛ" -(:ٕٛ: ٗآية ) يو
المرأة تركت جرتيا كما ترؾ إبراىيـ أكر ككما ترؾ التبلميذ شباكيـ، ىـ ترككا ألنيـ حصمكا عمى األعظـ، فمف 

الآللئ، مف يجد األعظـ يترؾ األقؿ. كىي ذىبت بحياتيا النقية الجديدة إلى كجد المؤلؤة كثيرة الثمف يترؾ باقي 
المدينة لتكرز ألىميا. لقد بادت كؿ خطاياىا السابقة، كأضاءت حياتيا المعتمة مف حكار لـ يستغرؽ أكثر مف 

 لقديمة.دقائؽ معدكدة مع المسيح. ترؾ الجرة ىك إنقبلب كامؿ في حياتيا، ىك إعبلف عف ترؾ كؿ حياتيا ا
 

  "«.َىُممُّوا اْنُظُروا ِإْنَساًنا َقاَل ِلي ُكلَّ َما َفَعْمُت. أََلَعلَّ ىَذا ُىَو اْلَمِسيُح؟»ٜٕ" -(:ٜٕ: ٗآية ) يو
مع لـ تدع زكجيا بؿ دعت كؿ الناس، تركت جرتيا كنسيت كؿ شئ، كمؤل المسيح فكرىا كقمبيا ككأنيا تقكؿ 

و التبلميذ. فيي كرزت بالمسيح دكف أف يحؿ الركح عمييا. فإف مف (. ىي فعمت ما لـ يفعمّ-1ُٓٓشعياء )إ
 يجد المسيح ينسى نفسو ككؿ شئ مف إىتماماتو. 

ىذا أكثر ما أثر في نفسيتيا أف المسيح فاحص القمكب. كلكؿ إنساف إكتشافو الخاص في = قال لي كل ما فعمت
عترافيا ال المسيح الذم يؤثر فيو كيجذبو. ىذا التبلمس مع المسيح يغير  حياة مف يتبلمس معو. شيادتيا ىذه كا 

يأتكا إال ممف إستنار قمبو. فالتائب الحقيقي يسيؿ عميو أف يعترؼ عمنان. كىذا يطيره دـ المسيح. أما السالؾ في 
 الظممة فبل يرل خطاياه.
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 " َفَخَرُجوا ِمَن اْلَمِديَنِة َوَأَتْوا ِإَلْيِو.ٖٓ" -(:ٖٓ: ٗآية ) يو
عرؼ المسيح يكد لك أخبر  (.. مف1ٓٓٓ)إش، قارف مع مريكف لنداء المرأة الحار كصدؽ مشاعرىاإستجاب السا

كؿ الناس عنو. أيف ىذه المرأة مف التي كانت تتمصص حتى ال يراىا أحد. ىذا ما عممو المسيح مع مكسى 
 طيتو.األسكد كأغسطينكس. صارت غير خجمة مف خطاياىا، فالذم يخجؿ ىك مف ال يزاؿ متمسكان بخ

 
َأَنا ِلي َطَعاٌم »َفَقاَل َلُيْم:ٕٖ« َياُمَعمُّْم، ُكلْ »َوِفي َأْثَناِء ذِلَك َسأََلُو َتبَلِميُذُه َقاِئِميَن: ٖٔ" -(:ٖٖ–ٖٔ: ٗاآليات )يو

 "«.ِبَشْيٍء ِلَيْأُكَل؟ أََلَعلَّ َأَحًدا َأتَاهُ »َفَقاَل التَّبَلِميُذ َبْعُضُيْم ِلَبْعٍض:ٖٖ«. آلُكَل َلْسُتْم َتْعِرُفوَنُو َأْنُتمْ 
(. كالجكع لخبلص النفكس 1ُُّٓكاف السيد عطشانان لخبلص السامرية. كجكعانان لخبلص أىؿ السامرة )إش

أخفى جكع الجسد. فالشبع الركحي يخفي جكع الجسد كالعكس ليس صحيحان. ككما لـ تفيـ السامرية الماء الذم 
 ذم ييٍشًبٍع المسيح.مف يشربو ال يعطش لـ يفيـ التبلميذ األكؿ ال

 
  َطَعاِمي َأْن َأْعَمَل َمِشيَئَة الَِّذي َأْرَسَمِني َوأَُتمَّْم َعَمَمُو.»َقاَل َلُيْم َيُسوُع:ٖٗ" -(:ٖٗ: ٗآية ) يو

كؿ ما يفكر فيو المسيح ىك خبلص النفكس، كىذه ىي إرادة اآلب التي أرسمو ألجميا فجسد المسيح تعيَّف أصبلن 
 (.1ٓٗ+ 1َُِآلمو )عبألمجاراة أعكازه، بؿ العكس كاف ييكمٍَّؿ بليككف ذبيحة كليس 

 
ْم َأَما َتُقوُلوَن: ِإنَُّو َيُكوُن َأْرَبَعُة َأْشُيٍر ُثمَّ َيْأِتي اْلَحَصاُد؟ َىا َأَنا َأُقوُل َلُكُم: اْرَفُعوا َأْعُيَنكُ ٖ٘" -(:ٖ٘: ٗآية ) يو

تْ   " ِلْمَحَصاِد. َواْنُظُروا اْلُحُقوَل ِإنََّيا َقِد اْبَيضَّ
 إذا قارنا الركحيات بالركحيات فنحف نجد ظبلؿ قصة الصميب في قصة السامرية مع المسيح.

 
 التبلميذ ترككه .ُ
 ىك متعب كمجيد جدان مف مسيرتو. .ِ
ىك حبة الحنطة التي تسقط ليبدأ  .ّ

 الحصاد.
قكلو أنو يريد أف يشرب الساعة  .ْ

 السادسة.
أعمؿ مشيئة الذم أرسمني كأتمـ  .ٓ

 عممو.
 لماء الذم أعطيو.ا .ٔ
 أنا ىك الذم أكممؾ. .ٕ
 إيماف السامرية. .ٖ

 .... تبلميذه ترككه كقت الصميب كىربكا.
 .... مسيرتو حامبلن صميبو.

.... ييصمب ليؤمف العالـ كمو. )إبيضت 
 الحقكؿ(.

.... قكؿ المسيح في الساعة السادسة أنا 
 عطشاف.

 .... قكؿ المسيح قد أكمؿ
 

 رج مف جنبو دـه كماء. .... خ
 .... أنت تقكؿ إني ممؾ لذا كلدت أنا.

.... إيماف الجندم الركماني "حقان كاف ىذا 
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 كممات لمسامرية. ٕ .ٗ

 إبف اهلل".
كممات عمى الصميب )كبلـ المسيح  ٕ.... 
 كامؿ(.

 
اء ىذا عف السامرييف الذيف بدأكا يتقاطركف عميو بعد كرازة السامرية ليـ )ربما بمبلبسيـ البيض= الحقول إبيضت

فيذه مبلبس السامرييف، ىؤالء آمنكا أسرع مف الييكد فيـ أقؿ كبرياء كرياء.( كالمسيح رأل فييـ حصاد المؤمنيف 
الذم سيبدأ بعد صمبو )فيك حبة الحنطة(. المسيح رأل في نضج الحقكؿ أف نضج إيماف شعكب العالـ بو 

خضراء كالقمح يستمر في األرض مف ( ككاف المسيح يتكمـ مع التبلميذ كأماميـ حقكؿ القمح 1ُِِْ)يك
)كىناؾ ساعة بيف البذرة التي ألقاىا = يكون أربعة شيورمنتصؼ أكتكبر حتى منتصؼ إبريؿ أم ستة شيكر. 

المسيح لممرأة السامرية كحصاد السامرييف الذيف آمنكا كيراىـ التبلميذ اآلف بمبلبسيـ البيضاء فحصاد األرض 
عمؿ المسيح فأخذ دقائؽ( كبيذا تككف القصة حدثت في  أما ،في األرضمقى البذرة يأخذ شيكر منذ أف تي 

بيضت الحقولمنتصؼ شير ديسمبر. ككاف حصاد القمح في منتصؼ إبريؿ كىك نفس كقت الصميب.  = وا 
المسيح ىنا ال يتكمـ عف حقكؿ القمح بؿ عف حصاد المؤمنيف الذم بدأت ثماره تظير في إيماف السامرييف. 

ف يحصاد المؤمنيف الكثير أنا أتكقع  قعكف أنتـ مف منظر الحقكؿ أمامكـ أف الحصاد إقترب، ىكذاكما تتك المعنى: 
 بدأ بيؤالء السامرييف بمبلبسيـ البيضاء. كالذم

 سنة أم حضر أربعة أعياد فصح. ّ,ٓالمسيح خدـ حكالي  ممحوظة:
كلذلؾ يتبقى ىناؾ فصح  (1ُُْٗ+ 1ْٔ+ 1ُِّمرات( )ّكيذكر في إنجيؿ يكحنا أف المسيح حضر الفصح )

 غير مذككر كتختمؼ اآلراء بخصكصو.
 (.1ُٓالرأم األكؿ أف الفصح الرابع ىك المذككر في )يك .ُ
الرأم الثاني أف الفصح الرابع غير مذككر صراحة كلكننا يمكننا إستنتاجو مف ىذه اآلية. فيذه اآلية تثبت  .ٕ

 بعة شيكر.أف كقت حدكث قصة السامرية كاف قبؿ عيد الفصح الناقص بأر 
 

َواْلَحاِصُد َيْأُخُذ ُأْجَرًة َوَيْجَمُع َثَمرًا ِلْمَحَياِة اأَلَبِديَِّة، ِلَكْي َيْفَرَح الزَّاِرُع َواْلَحاِصُد َمًعا. ٖٙ" -(:ٖٚ–ٖٙ: ٗاآليات )يو
  " أَلنَُّو ِفي ىَذا َيْصُدُق اْلَقْوُل: ِإنَّ َواِحًدا َيْزَرُع َوآَخَر َيْحُصُد.ٖٚ

ألجمو في قداسة كيتعبكف  يحصده الخداـ أف يتكب الناس كيعرفكا المسيح كيحبكنو كيحيكف معوالثمر الذم 
لمجيئو. الحاصد لـ يتعب فيك يحصد نفكسان آمنت كىي جاىزة لمحياة األبدية  بإيمانو كيشتاقكف فكيتمسكك 

. كالتبلميذ يحصدكف ما فاألنبياء تعبكا في العيد القديـ. كالمسيح يتعب اآلف، كيجذب النفكس كيخمصيا بدمو
ًممو األنبياء، كمع ىذا فالمسيح يعطي أجرة لمحاصديف )الخداـ( ألنيـ يجمعكف مع المسيح  عممو المسيح كما عى
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كألنيـ تعبكا في خدمة كممة اهلل. كؿ مف يتعب لحساب الممككت لو أجره السماكم. أما مف يتعب لؤلرض فأجره 
 سيذىب لمتراب.

 
 "«.َنا َأْرَسْمُتُكْم ِلَتْحُصُدوا َما َلْم َتْتَعُبوا ِفيِو. آَخُروَن َتِعُبوا َوَأْنُتْم َقْد َدَخْمُتْم َعَمى َتَعِبِيمْ أَ ٖٛ" -(:ٖٛ: ٗآية ) يو

(. كىـ تعبكا دكف أف يركا المسيح بؿ مف بعيد نظركا المكاعيد َْ-1ُُّٓىـ األنبياء )عب= آخرون تعبوا
متؤلكا مف (. لذلؾ فتعبيـ يعتبر أكثر درج1ُُُّ)عب ة مف التبلميذ الذيف عاشكا مع المسيح كتذكقكا حبو كا 

جذب النفكس كمع ىذا عمؿ عمى ك  كمات عمى الصميب فالمسيح ىك الذم تعب= ما لم تتعبوا فيوالركح القدس. 
 يكافئ مف يعمؿ معو. المسيح ىنا يشجعيـ أنو ىك الذم يعمؿ العمؿ األصعب كمع ىذا يكافئيـ.

 
َفآَمَن ِبِو ِمْن ِتْمَك اْلَمِديَنِة َكِثيُروَن ِمَن السَّاِمِريّْيَن ِبَسَبِب َكبَلِم اْلَمْرَأِة الَِّتي َكاَنْت ٜٖ" -(:ٔٗ–ٜٖ: ٗاآليات )يو
َكَث ُىَناَك َيْوَمْيِن. َفَممَّا َجاَء ِإَلْيِو السَّاِمِريُّوَن َسأَُلوُه َأْن َيْمُكَث ِعْنَدُىْم، َفمَ ٓٗ«. َقاَل ِلي ُكلَّ َما َفَعْمتُ »َتْشَيُد َأنَُّو:

 " َفآَمَن ِبِو َأْكَثُر ِجدِّا ِبَسَبِب َكبَلِمِو.ٔٗ
بسبب كبلمو. كالعجيب أف أىؿ أكثر جدًا ستمعكا لو آمنكا بو إىناؾ مف آمف بسبب شيادة المرأة، ثـ بعد أف 

يف بالنسبة لمييكد. بؿ أف السامرة لـ يطمبكا آيات كال معجزات بؿ إقتنعكا بالتعميـ. ككاضح سرعة إيماف السامري
 الييكد قاكمكه في كؿ مكاف كحاكلكا قتمو بالرغـ مف كؿ المعجزات التي صنعيا كسطيـ.

 ىؿ نطمب أف تطكؿ مدة عشرتنا مع المسيح يكميان.= سألوه أن يمكث عندىم
 

ُنْؤِمُن، أَلنََّنا َنْحُن َقْد َسِمْعَنا َوَنْعَمُم َأنَّ ىَذا ُىَو  ِإنََّنا َلْسَنا َبْعُد ِبَسَبِب َكبَلِمكِ »َوَقاُلوا ِلْمَمْرَأِة:ٕٗ" -(:ٕٗ: ٗآية ) يو
 "«.ِباْلَحِقيَقِة اْلَمِسيُح ُمَخمُّْص اْلَعاَلمِ 

( فالنفس تستمع لمخداـ يكممكنيا عف المسيح، كما إستمع السامريكف لمسامرية. لكف البد ْ-1ّّقارف مع )نش
لى عمييـ كما يتعالى الييكد عمييـ. ثـ سمعكا كبلمو عف السجكد لآلب مف الخبرة الشخصية. كىـ قبمكه إذ لـ يتعا

كركعة إيماف  المسيح ىو مخمص العالمبالركح كالحؽ فآمنكا بو. كالسامرييف ىـ أكؿ مف تكصؿ إلى أف 
 [ لـ يكف ليـ نبكات كالييكد.ّ[ لـ يطمبكا معجزات ]ِ[ في كقت قصير ]ُالسامرييف ]

 ات1مر  ّإنجيؿ السامرية يقرأ 
 في الصـك الكبير.. كنمكذج لمتكبة، كعمؿ اهلل في حياة اإلنساف كسعيو كراء تكبة كؿ إنساف ليجدده. .ُ

 نحتفؿ الخمسيففي الخمسيف المقدسة.. رمز لمحياة األبدية )المياه التي ال يعطش مف يشربيا( فبنياية  .ِ
حصمنا عمييا(. كالمسيح ىك الذم  كميا فرح بالقيامة )الحياة األبدية التي كالخمسيف .حمكؿ الركح القدسب

يركم النفكس حقيقة كليس ممذات العالـ. كىك ما نحتاجو خبلؿ رحمتنا إلى السماء، فيك خبز الحياة كماء 
 حاد ما بيف القيامة كالصعكد فى القطمارس(.ىذه اناجيؿ األ) الحياة كنكر الطريؽ بؿ ىك الطريؽ إلى السماء

 معنا عف السجكد هلل بالركح كالحؽ.ليمة السجدة.. ففي ىذا اإلنجيؿ س .ّ
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( نجد سامرييف رفضكا أف يعبر يسكع بمدينتيـ، ففي كؿ 1ّٗٓكالحظ أف ىنا سامرييف قبمكا المسيح. لكف في )لك
 شعب ىناؾ مف يقبؿ المسيح كىناؾ مف يرفضو.

 
أَلنَّ َيُسوَع َنْفَسُو َشِيَد ْٗٗلَجِميِل، َوَبْعَد اْلَيْوَمْيِن َخَرَج ِمْن ُىَناَك َوَمَضى ِإَلى اٖٗ" -(:ٗٗ–ٖٗ: ٗاآليات )يو

   "«.َلْيَس ِلَنِبيٍّ َكرَاَمٌة ِفي َوَطِنوِ »َأْن:
خرج = خرج من ىناكأداة التعريؼ "الػ" تشير ألىمية ىذيف اليكميف، إذ آمف فييما شعب مدينة. = بعد اليومين
شعب الناصرة رفضكه، لذلؾ ذىب إلى ألف شعب الييكدية لف يقبمو، كأيضان ومضى إلى الجميل مف السامرة. 
أك الناصرة.  كفرناحـك)مثؿ ييكدم معركؼ(= كالمقصكد بكطنو إٌما ليس لنبي كرامة في وطنو الجميؿ. إذ 

كالمسيح ال يبحث عف كرامة في ىذا العالـ، بؿ ىك يبحث عف أرض تثمر فييا كممة كرازتو. أٌما لماذا يككف 
 أف أىمو تتممكيـ الغيرة مف شيرتو.  النبي ببل كرامة في كطنو فيذا بسبب

ىنا ىك الجميؿ األعمى فالجميؿ يبدأ بعد السامرة مباشرة. لكف المسيح لـ يشأ أف يبقى في كطنو الناصرة  الجميل
 بسبب مقاكمتيـ لو.

 
اَيُنوا ُكلَّ َما َفَعَل ِفي ُأوُرَشِميَم ِفي َفَممَّا َجاَء ِإَلى اْلَجِميِل َقِبَمُو اْلَجِميِميُّوَن، ِإْذ َكاُنوا َقْد عَ ٘ٗ" -(:٘ٗ: ٗآية ) يو

  " اْلِعيِد، أَلنَُّيْم ُىْم َأْيًضا َجاُءوا ِإَلى اْلِعيِد.
ىـ غير مقبكليف مف ييكد الييكدية إلختبلطيـ باألمـ. ىنا نرل الفرؽ بيف الجميمييف الذم آمنكا = الجميميون

لذيف لـ يركا آية كاحدة كبيذا يصير السامريكف أفضؿ بسبب المعجزات التي صنعيا في أكرشميـ، كالسامرييف ا
( أف الجميمييف سكؼ يرفضكف المسيح، فيـ قبمكه أكالن لمعجزاتو ال 1ٔٔٔمف الجميمييف. عمى أننا سنرل في )

السامرييف  قبمو بؿ ،الييكد ىـ مف قبؿ المسيح ليسلشخصو. كقبمكه أم رحبكا بو. عمكمان فيكحنا يشير إلى أف 
 الذيف يحتقرىـ الييكد. فكالجميميي

 
َفَجاَء َيُسوُع َأْيًضا ِإَلى َقاَنا اْلَجِميِل، َحْيُث َصَنَع اْلَماَء َخْمرًا. َوَكاَن َخاِدٌم ِلْمَمِمِك اْبُنُو ٙٗ -(:ٙٗ: ٗآية ) يو

 َمِريٌض ِفي َكْفِرَناُحوَم.
ط في الجيش برتبة عظيمة فيك كرئيس أم ضاب= خادم لمممكثانية. فالمسيح يسعى ثانية لمف يقبمو أكالن. = أيضاً 

ديكاف الممؾ. كالممؾ ىك ىيركدس أنتيباس الذم كاف معركفان بإسـ الممؾ ككثير مف العمماء يقكلكف أف ىذا 
( زكج يكٌنا المرأة التي كانت تتبع المسيح مع النساء المكاتي كف يخدمنو مف أمكاليف 1ّٖالضابط ىك خكزم )لك

كلـ يقؿ حكؿ الماء إلى خمر. فيك أكجد شيئان = صنع الماء خمراً (. 1ُُّايف )أعالخاصة. كقاؿ آخركف أنو من
)الخمر بو عنصر الكربكف كىذا الكربكف ليس مف  خمقو. فالخمر عناصره أكثر مف عناصر الماء = مف العدـ

 .العناصر التى فى الماء(
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َن اْلَيُيوِديَِّة ِإَلى اْلَجِميِل، اْنَطَمَق ِإَلْيِو َوَسأََلُو َأْن َيْنِزَل ىَذا ِإْذ َسِمَع َأنَّ َيُسوَع َقْد َجاَء مِ ٚٗ" -(:ٚٗ: ٗآية ) يو
  " َوَيْشِفَي اْبَنُو أَلنَُّو َكاَن ُمْشِرًفا َعَمى اْلَمْوِت.

كـ لذلؾ سألو أف ُٔكفرناحـك عمى شاطئ بحر الجميؿ. كقانا ىي عمى ىضبة أعمى مف البحر. كالمسافة بينيما 
لى كفرناحـك )كالمسيح قادر أف يشفيو دكف أف ينزؿ، ىذا يعبر عف ضعؼ إيماف السائؿ( ىذا ينزؿ مف قانا إ

 (.1ٖٖإيمانو أقؿ مف إيماف قائد المئة الذم قاؿ لمسيد "قؿ كممة فقط فيبرأ غبلمي" )مت
 

 "«.بَ اَل ُتْؤِمُنوَن ِإْن َلْم َتَرْوا آَياٍت َوَعَجائِ »َفَقاَل َلُو َيُسوُع:ٛٗ" -(:ٛٗ: ٗآية ) يو
المسيح يعطيو درسان في أنو يجب أف يؤمف دكف أف يرل )فيك كاف يريد أف يرل معجزة حتى يؤمف(. فاإليماف 
بالكممة يستقر في القمب، أٌما اإليماف بالمعجزة فيستقر في العقؿ حيث يككف معرضان لمشؾ كالنسياف.. ]ىذا 

 يقكؿ لو آمف أكالن فتحدث المعجزة. ([. كالمسيح ىنا يريد أف1ِْٗالضابط غير قائد المئة في )مر
 

   "«.َيا َسيُّْد، اْنِزْل َقْبَل َأْن َيُموَت اْبِني»َقاَل َلُو َخاِدُم اْلَمِمِك:ٜٗ" -(:ٜٗ: ٗآية ) يو
األب في جزع نسى آداب الحديث مع مف جاء يطمب منو الحياة. فيك في تعجمو ليس مستعدان لمدخكؿ في حكار 

مب المعجزة. ىك نظر إلى المسيح كصانع معجزات فحسب. مثمما يفعؿ الناس اآلف حكؿ اإليماف بؿ يمح في ط
= يا سيد إنزلفيـ ينظركف لمقديسيف ال ليتعممكا مف حياتيـ بؿ يركنيـ كصانعي معجزات فقط. لكف ىذه العبارة 

مسيح ىك قادر [ قصكر في المعرفة. فيك لـ يتصكر أف الّ[ لجاجة الرجؿ.. مع ]ِ[ إيماف الرجؿ ]ُنرل فييا ]
 أف يشفيو بكممة.

 
  " َفآَمَن الرَُّجُل ِباْلَكِمَمِة الَِّتي َقاَلَيا َلُو َيُسوُع، َوَذَىَب.«. اْذَىْب. ِاْبُنَك َحيّّ »َقاَل َلُو َيُسوُع:ٓ٘" -(:ٓ٘: ٗآية ) يو

يرد أف يخيب ظنو. الرب نظر بشفقة ليذا الرجؿ الذم سافر مسافة طكيمة ليمتقي بو كثقتو أنو سيشفي إبنو. كلـ 
 كالرب يطكب اإللحاح كالمجاجة كما حدث مف ىذا الرجؿ. 

 كعد مف اكأني كممة الرب يحيي. كالضابط أخذلو سمطاف أف  قكؿ ال يقكلو سكل اهلل. مف= إذىب إبنك حي
 الممؾ أك أمر كاجب التنفيذ. المسيح أبرأهي مف ضعؼ إيمانو كما أبرأ الغبلـ. 

 قش أك يسأؿ بؿ أخذ الكممة كما ىي كمشى.فيك لـ ينا= فآمن الرجل
 

َفاْسَتْخَبَرُىْم ٕ٘«. ِإنَّ اْبَنَك َحيّّ »َوِفيَما ُىَو َناِزٌل اْسَتْقَبَمُو َعِبيُدُه َوَأْخَبُروُه َقاِئِميَن:ٔ٘" -(:ٕ٘–ٔ٘: ٗاآليات )يو
 لسَّاَعةِ َأْمِس ِفي ا»َعِن السَّاَعِة الَِّتي ِفيَيا َأَخَذ َيَتَعاَفى، َفَقاُلوا َلُو:

 "«.السَّاِبَعِة َتَرَكْتُو اْلُحمَّى
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سؤاؿ القائد عف الساعة كاف حتى يتأكد أف الشفاء لـ يكف عىرىضان بؿ حينما نطؽ المسيح. ىنا نرل سؤاؿ القائد 
( ْٖالذم سيحكـ بو عمى المسيح، فإٌما يؤمف بو أك ال يؤمف. كمف ىنا نرل لماذا كممو الرب عف اإليماف. )آية

 ضعيؼ اإليماف.  فيك كاف
 ىذه تظير مركز الرجؿ الياـ.= إستقبمو عبيده

 
َفآَمَن ُىَو «. ِإنَّ اْبَنَك َحيّّ »َفَفِيَم اأَلُب َأنَُّو ِفي ِتْمَك السَّاَعِة الَِّتي َقاَل َلُو ِفيَيا َيُسوُع:ٖ٘" -(:ٖ٘: ٗآية ) يو
  " َوَبْيُتُو ُكمُُّو.

ت ىذه الكممة في قمبو. كىنا نسمع ألكؿ مرة عف إيماف عائمة بأكمميا. لقد خبأ كممة المسيح في قمبو كاآلف أفرخ
كنبلحظ أف المسيح يعرؼ إحتياج كؿ شخص. فأىؿ السامرة آمنكا بالكبلـ. كالقائد آمف بمعجزة، فإف كانت 

ستنتج مف المعجزة ىي السبيؿ لئليماف فاهلل ال يمانع. كالسامرة كبيت القائد آمنكا كىذا ما يريده المسيح. كلكف ن
ـٍ أف اإليماف يقيـ مف المكت لذلؾ كاف يمح عمى القائد أف يؤمف )يك (. ِْ-1ُِٓالقصة أف المسيح يريد أف ييعم 

 ىنا نرل فائدة التجارب، فالمرض الذم لحؽ بالكلد كاف سبب إيماف عائمتو كميا. 
 (. ّٓ-ُٓ( ثـ يكررىا يكحنا )آيةَٓتعبير الخداـ ىك نفسو تعبير الرب )آية= إبنك حي
( تعني أف الرجؿ صدؽ كممة المسيح. َٓ( فآمف الرجؿ. كآمف في )آيةَٓكقيؿ في )آيةفآمن ىو وبيتو قيؿ ىنا 

 كلكف آمف في ىذه اآلية تشير إليمانو بشخص المسيح. 
 كحتى اآلف فيناؾ مف يؤمف بالعقيدة كيدافع عنيا لكف تنقصو الخبرة الشخصية بالمسيح.

 
  ِه َأْيًضا آَيٌة ثَاِنَيٌة َصَنَعَيا َيُسوُع َلمَّا َجاَء ِمَن اْلَيُيوِديَِّة ِإَلى اْلَجِميِل.ىذِ ٗ٘" -(:ٗ٘: ٗآية ) يو

تشير لعمؿ فيو إشارة لشخص صانع العمؿ. ىذه ثانية المعجزات التي صنعيا المسيح في قانا  آيةالكممة = آية
ة أماـ كؿ المكجكديف في بيت القائد. لكف رأينا الجميؿ ليظير مجده. في األكلى أماـ الحاضريف في العرس كالثاني

[ المعمكدية. كىنا نرل كيؼ شفى المسيح ضعؼ ّ[ اإليماف ]ِ[ الصميب ]ُمف قبؿ أف شركط الخبلص ىي ]
إذان عمينا أف نأتي لممسيح معترفيف بضعؼ إيماننا كىك قادر أف يشفي إيماننا. بؿ رأينا ىنا قكة  إيماف ىذا الرجؿ.

 ة عف بعد شفى المريض.الكممة، فبكمم
فيذا إلظيار عظمة السامرييف الذيف آمنكا دكف أم معجزة. ك"طكبى لمف آمف كلـ  ثانية حيف يقكؿ = آية ثانية

 يرل".
 

 :ممحوظات
 -1حتى اآلف قٌدـ المسيح نفسو

 في أكرشميـ لمفريسييف كالرؤساء. .ْ
 في الييكدية لمشعب المتعصب الييكدم. .ٓ
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 في السامرة لمشعب المنبكذ. .ٔ
 في الجميؿ لمشعب البسيط فبلحيف كصياديف. .ٕ
 كتبدأ بعد ذلؾ فترات الصداـ بيف المسيح كالييكد التي تنتيي بآالمو. .ٖ

 مبلحظات
السيد صنع ىذه المعجزة، ككانت نتيجتيا إيماف أسرة بأكمميا، كىذا ىك ىدؼ أم معجزة، أف يتمجد إسـ  .ُ

ذا كانت المعجزة ىي الكسيمة التي ستجعؿ شخصان ما يؤمف باهلل، فاهلل يسمح  اهلل حيف يؤمف بو الناس. كا 
 بالمعجزة. لكف اهلل يفضؿ أف نؤمف بو إذ نتعرؼ عمى شخصو كنحبو لشخصو دكف طمب معجزات.

نبلحظ ىنا أف المسيح تباطأ في عمؿ المعجزة، كتكمـ مع الرجؿ عف اإليماف. لكف حيف يتباطأ اهلل في اإلستجابة 
 .فإف ىذا يككف لزيادة اإليماف
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 عودة لمجدول (خامس)إنجيل يوحنا()اإلصحاح ال

 

 اإلصحاح الخامس
 

( أف الكممة صار جسدان، كيكحنا المعمداف يشيد لو بأنو حمؿ اهلل الذم يرفع خطية العالـ. ُرأينا في إصحاح )
داف كاف آخر أنبياء العيد القديـ. كالمعنى أف كرأينا تبلميذ يكحنا المعمداف يتحكلكف إلى المسيح. كيكحنا المعم

تبلميذ العيد القديـ يتحكلكف لممسيح. كأنيـ بدأكا يكتشفكف المسيح، حتى لمف كاف يشؾ فيو كنثنائيؿ. كرأينا في 
( المسيح يحكؿ الماء إلى خمر، فيك أتى ليعيد الفرح لئلنساف، لكف عمى اإلنساف أف يحاكؿ أف ِإصحاح )

ف ( نرل لزـك المعمكدية ّلـ يفعؿ فالمسيح بسكط تجاربو يطيره كما طير ىيكمو. كفي إصحاح ) يطير نفسو، كا 
( نرل نمكذج لمتجديد، فالسامرية الخاطئة تحكلت لكارزة.. كرأينا أىمية العبادة ْلنكلد مف جديد. كفي إصحاح )

( نرل شفاء مريض بركة بيت ٓبالركح كالحؽ. ثـ رأينا قصة شفاء إبف خادـ الممؾ بكممة. كفي بداية إصحاح )
حسدا بكممة مف السيد المسيح "قـ. إحمؿ سريرؾ كأمشى". كفي المعجزتيف األخيرتيف نرل قكة الكممة التي تشفي 
فكران. كالفرؽ بيف المعجزتيف أنو في شفاء إبف خادـ الممؾ نرل أنو يجب أف نأتي لممسيح فيشفينا كيشفي إيماننا. 

سدا نرل المسيح يذىب لممريض إذ ىك يائس تمامان. كبعد ىذا نتعرؼ عمى مف كفي معجزة مريض بركة بيت ح
 ،(ٖكىك النكر إصحاح ) ،(ٕكىك ماء الحياة إصحاح) ،(ٔىك المسيح، فيك خبز الحياة المشبع إصحاح )

 ( ىك الراعي الصالح.َُكفي ) .( شفاء األعمىٗككتطبيؽ عمى النكر نجد في إصحاح )
ى تسمى إنجيؿ التجديد، كفييا رأينا كيؼ أف المسيح إبف اهلل أتى ليجدد طبيعتنا كىذا اإلصحاحات األربعة األكل

ما رأيناه مع السامرية التي حكليا مف خاطئة إلى كارزة. ىنا نرل صكرة لعمؿ الخطية الذم دمر اإلنسانية 
لو مف نفسو ليشفيو فيك فمريض بيت حسدا ىذا كاف مريضان مدمران جسديان كنفسيان كركحيان. كالسيد المسيح أتى 

 ليذا أتى لمعالـ.
 

 معجزة تحريك الماء:
الماء المتحرؾ يرمز لمركح القدس. كتحريؾ الماء كالشفاء كاف نبكة كتحريؾ ألذىاف الييكد أف شيئان ما سيحدث 

كنيسة قريبان. كاف ىذا إشارة لمركح القدس )الماء الحي كالييكد يسمكف الماء المتحرؾ ماء حي( الذم سيحؿ عمى 
المسيح ليشفي طبيعتنا. ككاف مف ينزؿ أكالن يشفى. كمف الطبيعي أف مف يستطيع النزكؿ أكالن ىـ األقكياء، كفي 

أما ىذا إشارة إلى أف األقكياء ركحيان في العيد القديـ كاف الركح القدس يتعامؿ معيـ كاألنبياء مثبلن كيشفييـ. 
 كاف كىك في حالة ضعؼ، غير فاىـ كال يدرم شئ، كىذا مريض بركة بيت حسدا فيك يشير لمف ليس لو أحد

. ىذه كما أتى ليذا المريض الضعاؼ ليشفييـ البشر حاؿ كؿ البشر قبؿ المسيح ما عدا قمة. كالمسيح أتى ليؤالء
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. ككاف المبلؾ الذم )الطبيعة البشرية( المعجزة ىي إشارة ألف ىناؾ تدخؿ سماكم سيحدث ليشفي األمراض
كلكف المسيح  زان لممسيح الذم سيرسؿ الركح القدس. فمبلؾ يعني مرسؿ، كالمسيح أرسمو اآلب.يحرؾ الماء رم

كاف مرسبل ليس لؤلقكياء فقط كاألنبياء فى العيد القديـ، بؿ لكؿ البشر. كالمسيح أرسؿ الركح القدس فحرؾ 
 المياه لتجديد الخميقة .

 
 وكيف يشفى المسيح موتى الخطية؟

( ِٓ( كمف يسمع لو يقكـ مف مكت الخطية اآلف )آيةِٔ+ُِتو، كىك يحيي مف يشاء )آياتاإلبف لو حياة في ذا
فى  حياة، فيو حياة(. فالمسيح الذم ظير أمامنا كإنساف ىك لو قكة ِٗكيقكـ إلى قيامة الحياة في األبدية )آية

كيؤمف بو  مسيح،يعطييا لكؿ كاحد فيحيا. كلكف الذم يحصؿ عمى ىذه الحياة ىك مف يسمع لمل تجسد ذاتو
ف أخطأ يتكب كيتناكؿ مف جسده كدمو، فيظؿ عضكا حيا فى جسدهيسمع كبلمو كينفذه ثـ كيعتمد فيتحد بو. . ، كا 

أما فى السماء  ،بسبب أجسادنا الضعيفة التى تخطئ كالشفاء الذم سنحصؿ عميو ىنا عمى األرض سيككف جزئيان 
في السماء سيككف لنا أجساد ممجدة. ىذا ىك ك  لسماء.سيككف اإلتحاد بالمسيح ببل إنفصاؿ فبل خطية فى ا

 الشفاء الكامؿ كالحقيقي.
 
 

 لماذا صنع المسيح المعجزة في يوم السبت؟
ليس ىذه المعجزة فقط، بؿ المسيح غالبان ما كاف يشفي يكـ السبت. كاهلل منع شعبو مف العمؿ يكـ السبت حتى 

يـ اهلل أنو إرتاح يـك السبت. فما معنى راحة اهلل؟ كىؿ اهلل يتعب؟! اهلل يتفرغكا لمعبادة كيذكركا إنتمائيـ هلل. كقاؿ ل
ال يتعب حتى يستريح. كلكف راحة اهلل ىي في خبلص اإلنساف. فحيف يقكؿ إستراح اهلل في اليكـ السابع فيذا 

ماؿ عممو. اهلل في ك فراحة بالصميب. اليكـ السابع منتصؼ البشر فيمعناه أف اهلل إستراح حينما تمـ خبلص 
فالراحة ىي راحة اهلل في اإلنساف كراحة اإلنساف في اهلل. فما كاف يفصؿ بيف اهلل كاإلنساف ىك الخطية التي مات 

 المسيح ليرفعيا عنا كيصالحنا عمى اهلل. 
( نجده يقكؿ ليدلؿ عمى محبتو لشعبو أنو أعطاىـ الكصية كالسبت. فاهلل لـ يذكر خركجيـ مف َِكاهلل في )حز

الكصية )ليحيكا سعداء عمى األرض( كالسبت كال شؽ البحر.. الخ. اهلل رأل أف أعظـ ما قدمو لشعبو ىك مصر 
كنص كصية السبت كاف "أذكر يكـ السبت لتقدسو"  )ليذكركا إنتمائيـ لمسماء فيككف ليـ نصيب في السماء(.

شفاء كخدمة مريض  ( كمعنى قدسو أنو يكـ مخصص لمرب، فيككف لمصبلة كالتسبيح ..فيؿ1ٖ  َِ)خر
لكف الييكد خرجكا مف المعنى الركحي، كفيمكا الكصية أك طبقكىا بمعنى حرفي فقط  .يتعارض مع ىذا المفيكـ

فمنعكا أف يحمؿ إنساف حتى إبرة خياطة يكـ السبت. كالمسيح أتى ليصحح ىذه المفاىيـ، ليعيد المعنى الركحي، 
فى المسيحية أعطانا المسيح أف نحيا فى السماء إذ "طأطأ ف ففي المسيحية العبادة ستككف بالركح كالحؽ.

 ( .1ٗ  ُٖالسمكات كنزؿ" أل أنو أتى لنا بالحياة السمائية عمى األرض )مز
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 وىنا المسيح يشرح اآلتي:
اآلب يعمؿ حتى اآلف فمماذا تعتبركف الشفاء خطأ يكـ السبت. كلك تكقؼ اآلب عف العمؿ لحظة ليمؾ  .ُ

 العالـ.
حفظ العالـ فمماذا تعتبركف الشفاء خطأ يـك السبت. كالحظ أف اإلبف ال يعمؿ باإلنفصاؿ عف  اإلبف يعمؿ في .ِ

 أبيو فيما كاحد، بؿ ىك عامؿ مع أبيو.
( كالمعنى أف المسيح شفاه نفسان كجسدان كركحان. كطالما 1ِّٕحينما يشفي المسيح فيك يشفي اإلنساف كمو )يك .ّ

اإلنساف في اهلل، كاهلل إستراح فيو، فتحقؽ مفيكـ السبت، فما الخطأ في شفي ركحو بأف غفر خطاياه، إستراح ىذا 
 ذلؾ؟
ف كاف يكـ سبت، كاف يختنكف الطفؿ، فالختاف في نظرىـ عمؿ مقدس أإذا تصادؼ اليكـ الثامف لطفؿ  .ْ
( كذلؾ ألف الختاف يجعؿ الطفؿ مف شعب اهلل أم إبنان هلل. فالختاف ىك قطع كؿ رباط لمشر ِّ-1ِِٕ)يك
يض بيت حسدا كاف مختكنان كلكنو أخطأ، كالمسيح شفاه كغفر خطاياه، فأعاده لمعيد مع اهلل، أعاده كإبف هلل. كمر 

فما الخطأ الذم صنعو المسيح إذ أراح اهلل بأف غفر خطية المريض كشفى لو ركحو كأراح اإلنساف إذ شفى 
 إنساف يـك السبت.

(، فيك ال يقدر أف يعمؿ شيئان إاٌل كيككف اآلب مكافقان ُٗالمسيح في كؿ عمؿ يعممو يحقؽ إرادة اآلب )آية .ٓ
 عميو )كىذا لتطابؽ إرادتيما كمشيئتيما(.

ببساطة المسيح يشفي في السبت ليشفي الييكد مف المفيكـ الحرفي كينقميـ إلى العبادة بالركح كالحؽ. ىـ فيمكا 
 (. إذان ىك فرح بالرب.ُْ-1ُّٖٓرب )شعياء يشير ألف السبت تمذذ بالإلسبت راحة كنـك لمجسد. بينما أف ا

 -1كالحظ أف ىذا المريض يعبر عف حاؿ البشر المنحط الذم كصمكا إليو قبؿ المسيح
سنة( مدة تكىاف الشعب في البرية كىي ترمز لمدة غربتنا في ّٖبسبب مرضو الذم طاؿ ) :محطم جسدياً  .ُ

 العالـ.
البركة، كال المبلئكة التي تحرؾ الماء تيتـ بو. ىك  فيك شاعر بأف ال أحد ييتـ بو ليمقيو في :محطم نفسياً  .ِ

 فاقد الثقة في السماء كاألرض.
 كالخطية فييا إنفصاؿ عف اهلل. بسبب خطيتو. :محطم روحياً  .ّ

 (. ىك أتى لشفاء البشرية المعذبة.1ِّٕكالمسيح شفاه مف ىذا كمو )
أنو ليس شفيع. فخمصت ذراعو )المسيح في ىذا تطبيؽ لما قالو إشعياء "فرأل أنو ليس إنساف كتىحيَّر مف 

 (.1ُٓٗٔشإالمتجسد( لنفسو" )
 

َوِفي ُأوُرَشِميَم ِعْنَد َباِب َٕوَبْعَد ىَذا َكاَن ِعيٌد ِلْمَيُيوِد، َفَصِعَد َيُسوُع ِإَلى ُأوُرَشِميَم. ٔ" -(:ٖٓ –ٔ :٘اآليات )يو
ْأِن ِبْرَكٌة ُيَقاُل َلَيا ِباْلِعْبَراِنيَِّة  ِفي ىِذِه َكاَن ُمْضَطِجًعا ُجْمُيوٌر َكِثيٌر ِمْن َٖلَيا َخْمَسُة َأْرِوَقٍة. « ِحْسَداَبْيُت »الضَّ

أَلنَّ َمبَلًكا َكاَن َيْنِزُل َأْحَياًنا ِفي اْلِبْرَكِة َوُيَحرُّْك اْلَماَء. َفَمْن َٗمْرَضى َوُعْمٍي َوُعْرٍج َوُعْسٍم، َيَتَوقَُّعوَن َتْحِريَك اْلَماِء. 
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َوَكاَن ُىَناَك ِإْنَساٌن ِبِو َمَرٌض ُمْنُذ َثَماٍن َوَثبَلِثيَن ٘وَّاًل َبْعَد َتْحِريِك اْلَماِء َكاَن َيْبرَُأ ِمْن َأيّْ َمَرٍض اْعَترَاُه. َنَزَل أَ 
َيا َسيُّْد، »َأَجاَبُو اْلَمِريُض:ٚ« ْبرََأ؟َأُتِريُد َأْن تَ »ىَذا َرآُه َيُسوُع ُمْضَطِجًعا، َوَعِمَم َأنَّ َلُو َزَماًنا َكِثيرًا، َفَقاَل َلُو: َٙسَنًة. 

ُقِم. »َقاَل َلُو َيُسوُع:ٛ«. َلْيَس ِلي ِإْنَساٌن ُيْمِقيِني ِفي اْلِبْرَكِة َمَتى َتَحرََّك اْلَماُء. َبْل َبْيَنَما َأَنا آٍت، َيْنِزُل ُقدَّاِمي آَخرُ 
َفَقاَل اْلَيُيوُد ٓٔ َوَحَمَل َسِريَرُه َوَمَشى. َوَكاَن ِفي ذِلَك اْلَيْوِم َسْبٌت. َفَحااًل َبِرَئ اإِلْنَسانُ ٜ«. اْحِمْل َسِريَرَك َواْمشِ 

ِإنَّ الَِّذي َأْبرََأِني ُىَو َقاَل ِلي: اْحِمْل َسِريَرَك »َأَجاَبُيْم:ٔٔ«. ِإنَُّو َسْبٌت! اَل َيِحلُّ َلَك َأْن َتْحِمَل َسِريَركَ »ِلمَِّذي ُشِفَي:
َأمَّا الَِّذي ُشِفَي َفَمْم َيُكْن َيْعَمُم ٖٔ«. َمْن ُىَو اإِلْنَساُن الَِّذي َقاَل َلَك: اْحِمْل َسِريَرَك َواْمِش؟»وُه:َفَسأَلُ ٕٔ«. َواْمشِ 

َىا َأْنَت َقْد :»َبْعَد ذِلَك َوَجَدُه َيُسوُع ِفي اْلَيْيَكِل َوَقاَل َلوُ َٗٔمْن ُىَو، أَلنَّ َيُسوَع اْعَتَزَل، ِإْذ َكاَن ِفي اْلَمْوِضِع َجْمٌع. 
َفَمَضى اإِلْنَساُن َوَأْخَبَر اْلَيُيوَد َأنَّ َيُسوَع ُىَو الَِّذي َأْبرََأُه. ٘ٔ«. َبِرْئَت، َفبَل ُتْخِطْئ َأْيًضا، ِلَئبلَّ َيُكوَن َلَك َأَشرُّ 

َأِبي »َفَأَجاَبُيْم َيُسوُع:َٚٔعِمَل ىَذا ِفي َسْبٍت.  َوِليَذا َكاَن اْلَيُيوُد َيْطُرُدوَن َيُسوَع، َوَيْطُمُبوَن َأْن َيْقُتُموُه، أَلنَّوُ ٙٔ
َفِمْن َأْجِل ىَذا َكاَن اْلَيُيوُد َيْطُمُبوَن َأْكَثَر َأْن َيْقُتُموُه، أَلنَُّو َلْم َيْنُقِض السَّْبَت َفَقْط، ٛٔ«. َيْعَمُل َحتَّى اآلَن َوَأَنا َأْعَملُ 

اْلَحقَّ اْلَحقَّ َأُقوُل َلُكْم: اَل َيْقِدُر االْبُن »َفَأَجاَب َيُسوُع َوَقاَل َلُيُم:ٜٔ َعاِداًل َنْفَسُو ِباهلِل.َبْل َقاَل َأْيًضا ِإنَّ اهلَل َأُبوُه، مُ 
نَّ اآلَب ألَ َٕٓكذِلَك. َأْن َيْعَمَل ِمْن َنْفِسِو َشْيًئا ِإالَّ َما َيْنُظُر اآلَب َيْعَمُل. أَلْن َمْيَما َعِمَل َذاَك َفيَذا َيْعَمُمُو االْبُن 

ُبوا َأْنُتْم.  أَلنَُّو َكَما َأنَّ اآلَب ُيِقيُم ُٕٔيِحبُّ االْبَن َوُيِريِو َجِميَع َما ُىَو َيْعَمُمُو، َوَسُيِريِو َأْعَمااًل َأْعَظَم ِمْن ىِذِه ِلَتَتَعجَّ
اَل َيِديُن َأَحًدا، َبْل َقْد َأْعَطى ُكلَّ الدَّْيُنوَنِة ِلبلْبِن،  أَلنَّ اآلبَ ٕٕاأَلْمَواَت َوُيْحِيي، َكذِلَك االْبُن َأْيًضا ُيْحِيي َمْن َيَشاُء. 

اَْلَحقَّ اْلَحقَّ َأُقوُل »ٕٗ ِلَكْي ُيْكِرَم اْلَجِميُع االْبَن َكَما ُيْكِرُموَن اآلَب. َمْن اَل ُيْكِرُم االْبَن اَل ُيْكِرُم اآلَب الَِّذي َأْرَسَمُو.ٖٕ
َن اْلَمْوِت َكبَلِمي َوُيْؤِمُن ِبالَِّذي َأْرَسَمِني َفَمُو َحَياٌة َأَبِديٌَّة، َواَل َيْأِتي ِإَلى َدْيُنوَنٍة، َبْل َقِد اْنَتَقَل مِ َلُكْم: ِإنَّ َمْن َيْسَمُع 

َصْوَت اْبِن اهلِل،  اَْلَحقَّ اْلَحقَّ َأُقوُل َلُكْم: ِإنَُّو تَْأِتي َساَعٌة َوِىَي اآلَن، ِحيَن َيْسَمُع اأَلْمَواتُ ِٕ٘إَلى اْلَحَياِة. 
أَلنَُّو َكَما َأنَّ اآلَب َلُو َحَياٌة ِفي َذاِتِو، َكذِلَك َأْعَطى االْبَن َأْيًضا َأْن َتُكوَن َلُو َحَياٌة ِفي َٕٙوالسَّاِمُعوَن َيْحَيْوَن. 

ُبوا ِمْن ىَذا، َفِإنَُّو تَْأِتي َساَعٌة ِفيَيا َيْسَمُع  الَ َٕٛوَأْعَطاُه ُسْمَطاًنا َأْن َيِديَن َأْيًضا، أَلنَُّو اْبُن اإِلْنَساِن. َٕٚذاِتِو،  َتَتَعجَّ
اِلَحاِت ِإَلى ِقَياَمِة اْلَحَياِة، َوالَِّذيَن َعِمُموا السَّيَّْئاِت ِإَلى َٜٕجِميُع الَِّذيَن ِفي اْلُقُبوِر َصْوَتُو،  َفَيْخُرُج الَِّذيَن َفَعُموا الصَّ

َنا اَل َأْقِدُر َأْن َأْفَعَل ِمْن َنْفِسي َشْيًئا. َكَما َأْسَمُع َأِديُن، َوَدْيُنوَنِتي َعاِدَلٌة، أَلنّْي اَل َأْطُمُب أَ ِٖٓقَياَمِة الدَّْيُنوَنِة. 
 " َمِشيَئِتي َبْل َمِشيَئَة اآلِب الَِّذي َأْرَسَمِني.

  " ى ُأوُرَشِميَم.َوَبْعَد ىَذا َكاَن ِعيٌد ِلْمَيُيوِد، َفَصِعَد َيُسوُع ِإلَ ٔ" -(:ٔ: ٘آية ) يو
كثانييما أنو عيد  ،ىناؾ رأياف أكليما أف ىذا العيد ىك الفصح الرابع لممسيح أثناء مدة خدمتو= كان عيد
فالفصح أشير  ، كأصحاب ىذا الرأم يقكلكف أنو لك كاف الفصح لقاؿ العيد كليس عيد غير معرفة .الخمسيف

= فصعد يسوع إلى أورشميمي أكرشميـ ليقدـ نفسو لمجمكع. األعياد. كالمسيح يتخذ فرصة تجمع مئات األلكؼ ف
كما ذىب الرب إلى السامرة ليقابؿ السامرية صعد إلى أكرشميـ ليشفي المريض المقعد، فيك الذم يأخذ المبادرة 
ليشفي أمراضنا كيبلقينا، فقط نحف نحتاج أف نكتشفو، كىك سيشفى ضعفنا الركحي. كلكف قكلو عيد الييكد بدكف 

د كعمؿ المعجزة في سبت كىك رمز لمييكد أف المسيح جاء ليشفي كؿ مف كاف تحت النامكس. كقكلو أبي تحدي
يعمؿ كأنا أعمؿ فؤلف المسيح يخمقنا اآلف خمقة جديدة كيككف العيد كالسبت ىما رمز لمراحة الحقيقية كالشفاء 
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كد، أف أعياد الييكد فى نظر يكحنا ما كىناؾ معنى آخر ىاـ لقكلو عيد لميي المسيح ليعممو.الحقيقي الذم جاء 
عادت أعيادا لمرب، فالرب إنفصؿ عنيـ بعد أف صمبكا المسيح كما عادكا ىـ شعبا هلل. كأضؼ لذلؾ أف الفصح 

 كاف رمزا لمصميب ، كمتى جاء المرمكز إليو بطؿ الرمز.
 

ْأِن ِبْرَكٌة يُ ٕ" -(:ٕ: ٘آية ) يو   " َلَيا َخْمَسُة َأْرِوَقٍة.« َبْيُت ِحْسَدا»َقاُل َلَيا ِباْلِعْبرَاِنيَِّة َوِفي ُأوُرَشِميَم ِعْنَد َباِب الضَّ
ىك باب في سكر أكرشميـ بجانبو الحظيرة التي يأتكف منيا بالخراؼ لتقديميا ذبائح. كحينما فشمت = باب الضأن

سميا ىذا راجع أم بركة بيت الرحمة= حسدا بركة بيتذبائح النامكس في شفائنا أتى المسيح ليشفينا.  . كا 
لؤلشفية التي كانت تجرم فييا. كلقد طالما ىاجـ نقاد الكتاب المقدس ىذا النص إذ لـ يستدلكا عمى بركة بيذا 

أركقة ككجدكا أنيا إنطمست أثناء غزك الركماف. كاألركقة  ٓاإلسـ إلى أف تـ إكتشاؼ البركة فعبلن ككجدكا ليا 
-َٓمتر. كعرضيا يتراكح بيف ََُار لممرضى. كالبركة طكليا ىي دىاليز مسقكفة تستعمؿ كأماكف إنتظ

متر. كحكليا أعمدة قسمت المساحة لخمس صاالت لئلنتظار. ككاف الييكد يستخدمكف ىذه البركة لمتطيير َٕ
النامكسي كيترككف مبلبسيـ في األركقة ليغتسمكا فييا. إلى أف حدثت ظاىرة تحريؾ الماء فتحكلت البركة إلى 

فاء. ككاف المرضى يضطجعكف في ىذه األركقة. ككانت ىذه الظاىرة عبلمة عمى قرب مجيء مكاف إستش
 المسيح الشافي الذم كاف الييكد ينتظركنو.

يشير لسنكات تيو  ّٖيشير لمنعمة كلممسئكلية كرقـ  ٓسنة. كرقـ ّٖأركقة + المقعد لو  ٓمعاني األرقاـ1 
ـ قبؿ المسيح كاف في تيو ببل أمؿ في الشفاء إلى أف أدركتو (. كالمعنى أف العال1ُِْالشعب في البرية )تث

 نعمة المسيح. 
 

ِفي ىِذِه َكاَن ُمْضَطِجًعا ُجْمُيوٌر َكِثيٌر ِمْن َمْرَضى َوُعْمٍي َوُعْرٍج َوُعْسٍم، َيَتَوقَُّعوَن َتْحِريَك ٖ" -(:ٖ: ٘آية ) يو
 " اْلَماِء.
إذان ىي أمراض عسيرة كقكلو عيسـ كعمي = عمي وعرجصؿ. مرضى بأنكاع مف الشمؿ. تتيبس فيو المفا= ُعسم

الماء المتحرؾ ىك ماء حي إشارة لمماء الحي = تحريك الماءكعرج فيذا إشارة لحاؿ الناس قبؿ مجيء المسيح. 
الذم يعطيو المسيح كما قاؿ لمسامرية، كلمماء الذم يىًمٍد كما قاؿ لنيقكديمكس كالماء الذم يتحكؿ إلى خمر كما 

في عرس قانا الجميؿ. كىك إشارة لمركح القدس الذم يرسمو المسيح. كالماء المتجدد ىك ماء جارم يزيؿ حدث 
األكساخ مف مجرم النير، أما الماء الراكد فتتراكـ فيو القاذكرات. كحيف نشير لمركح القدس بماء جارم متحرؾ 

"قمبان جدده في أحشائنا" كراء داكد الذم قاؿ فيذا ألف عممو إزالة الخطايا مف قمكبنا، لذلؾ نصمي "ركحؾ القدكس 
 (1ُٕٓككِكركحان مستقيمان جدده في أحشائي" كمف لو القمب النقي فيك الخميقة الجديدة ) يا اهلل نقيان إخمؽ فيَّ 

 
َزَل َأوَّاًل َبْعَد َتْحِريِك اْلَماِء َكاَن أَلنَّ َمبَلًكا َكاَن َيْنِزُل َأْحَياًنا ِفي اْلِبْرَكِة َوُيَحرُّْك اْلَماَء. َفَمْن نَ ٗ" -(:ٗ: ٘آية ) يو

  " َيْبرَُأ ِمْن َأيّْ َمَرٍض اْعَترَاُه.
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ؽ تصكير لممعمكدية. كتحريؾ الماء إشارة إلى ما سيعممو الركح القدس. كىنا بٍ يقكؿ يكحنا ذىبي الفـ أف ىذا سى 
بنكع مف الرحمة اإلليية )ىذا معنى نرل تدخؿ سماكم إعجازم في العيد القديـ لشفاء أمراض ميئكس مف شفائيا 

بيت حسدا(. كفكرة الماء الذم فيو قكة لمشفاء كالحياة مكجكدة في العيد القديـ )نعماف السرياني+ الذيف شربكا مف 
( كالمسيح شفى األعمى بأف صنع لو مقمة مف طيف 1ْٖ+ تث1َُْككُالمياه النابعة مف الصخرة لـ يمرضكا 

سمكاـ إشارة لما يعممو الركح القدس. فالمبلؾ الذم يحرؾ الماء ىك إشارة لممسيح  ثـ أمره أف يغتسؿ في بركة
 السماكم الذم أتى ليرسؿ الركح القدس.

 
ىَذا َرآُه َيُسوُع ُمْضَطِجًعا، َٙوَكاَن ُىَناَك ِإْنَساٌن ِبِو َمَرٌض ُمْنُذ َثَماٍن َوَثبَلِثيَن َسَنًة. ٘" -(:ٙ–٘: ٘اآليات )يو
 "«.َأُتِريُد َأْن َتْبرََأ؟»َلُو َزَماًنا َكِثيرًا، َفَقاَل َلُو:  َوَعِمَم َأنَّ 

( ٖ-1ُْٕٔ+ مزٖ-1ُّٕرإ+ ُٗ-1ُِٖٗ، ٔ-1ّْٓشإيكحنا ينتقي المعجزات التي تثبت الىكت المسيح)
سنة.. كما شفى األعمى منذ كالدتو كأقاـ لعازر بعد أربعة أياـ. ّٖفيذا ليس شمبلن عاديان بؿ ىك مشمكؿ منذ 

ثؽ أنو ميما طالت مدتنا تحت الخطية فالمسيح قادر أف يشفينا كيجددنا. ىذا الفصؿ يقرأ قبؿ أحد التناصير كلن
كبالمعمكدية يصير اإلنساف ، في أحد التناصير. فالمفمكج يمثؿ الحياة القديمة  تـ تعميدىـلممكعكظيف الذيف سي

 ه السماء كالشفاء مف الشمؿ الركحي.جديدان كيكلد مف جديد مف الماء، لو قكة عمى الحركة في إتجا
ىناؾ مف ال يريد أف يبرأ فمرضو صار مصدر رزؽ يتكسب منو. كالمسيح يحتـر اإلرادة اإلنسانية = أتريد أن تبرأ

كىك ال يقتحـ اإلنساف، فنحف مخمكقيف عمى صكرتو في حرية اإلرادة. كالمسيح يريد أف يظير أف مناط أمر 
ألىـ ىك شفاء اإلنساف مف الخطية. كيككف سؤاؿ المسيح معناه ىؿ عندؾ إرادة أف اإلنساف ىك بيد اإلنساف، كا

( أف سبب مرضو ىك الخطية. ُْتترؾ خطيتؾ، فنحف فيمنا مف أف المسيح قاؿ لوي ال تعكد تخطئ أيضان )آية
ينما حسنة دخؿ الشعب ألرض كنعاف، ككانكا ّٖكالخطية ليا نتائج كخيمة عمى اإلنساف كلذلؾ فبعد تكىاف 

إستعبدتو، كلكف  ىذا المقعد ىي التي حطمتو بعد أفاألمـ فيذلكنيـ. كالخطية في حياة  مكف أليدممَّ سى يخطئكف يي 
المسيح رأم فيو بقايا مف إرادة فأتى إليو ليشجع الرجاء الذم فيو، كىذا يعطي رجاء لكؿ خاطئ فبل ييأس. كلكف 

تطمس اإلرادة في اإلنساف فبل يعكد يشعر بأنو يفعؿ خطأ  لنبلحظ أف الخطية مع االستمرار فييا فترات طكيمة
كال يريد التغيير. كىذه الحالة غير التي كصفيا بكلس الرسكؿ حيف قاؿ "حينما أريد أف أفعؿ الحسنى أف الشر 

(. ىنا ىك يجد قكة تقاكمو لكف إرادتو تنتصر. كالمسيح بسؤالو كاف يشفيو كيخمؽ لو 1ُِٕحاضر عندم" )رك
( 1ِّّٕ)مت "كـ مرة أردت.. كلـ تريدكا"اإلرادة يصحبيا ىمة لمتغيير كالعمؿ. كلذلؾ قاؿ المسيح لمييكد إرادة، ك 

لكف  ،كىذا كاف حاؿ كؿ البشر (ُّ-1ُِٓكالمسيح لـ يسأؿ المقعد ىؿ تؤمف فيك لـ يسمع بو مف قبؿ )
 تى لمبركةأتى الى العالـ . أ= ورشميمتى أل أ -1 والحظ المسيح مجاني.الشفاء ال كلمعالـ كمو أتى ليقدـ لو المسيح

 = الشفاء لمف يريد . أتريد تى ليشفييا  .أيا مريضة ، فاقدة لبيائيا كالرب = الخميقة كم مرضي وكل من فييا
 . = ماء لمشفاء ىك الكالدة مف الماء كالركح البركة
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اٌن ُيْمِقيِني ِفي اْلِبْرَكِة َمَتى َتَحرََّك اْلَماُء. َبْل َبْيَنَما َأَنا َيا َسيُّْد، َلْيَس ِلي ِإْنسَ »َأَجاَبُو اْلَمِريُض:ٚ" -(:ٚ: ٘آية ) يو
  "«.آٍت، َيْنِزُل ُقدَّاِمي آَخرُ 

المسيح يسألو عف اإلرادة فأجاب بأف ليس لو إنساف. ىك أسقط المكضكع عمى اآلخريف. كأنو = ليس لي إنسان
ئمان يبرر نفسو. لكف عمكمان عمينا أف نستفيد مف ىذا بأف بؿ في اآلخريف فالخاطئ دا يقكؿ المشكمة ليست فيَّ 

نقدـ خدمات لكؿ محتاج حتى ال يشتكي عمينا أحد. كـ مرة ألقينا ىمنا عمى الناس كفشمنا، لكف إذا ألقينا ىمنا 
(. كيبدك مف قكؿ المفمكج أنو كاف معركفان بفظاظتو كقسكتو حتى في مرضو، حتى 1ٕٓبطُعمى اهلل فمف نفشؿ )

يبؽ لو إنساف يمقيو في البركة، فقد إنفض عنو كؿ الناس ككرىكه كىذا عكس اإلنساف المفمكج الذم داٌله لـ 
(. كلكف المقعد عكضان عف أف يمقي بالمكـ عمى نفسو يمقي بالمكـ عمى ُُ-1ُِأصدقاءه مف السقؼ )مر

 ىذه مثؿ اآلخركف يأخذكف فرصتي. بينما أنا آٍت ينزل قّدامي آخراآلخريف= 
 
َفَحااًل َبِرَئ اإِلْنَساُن َوَحَمَل َسِريَرُه َوَمَشى. ٜ«. ُقِم. اْحِمْل َسِريَرَك َواْمشِ »َقاَل َلُو َيُسوُع:ٛ" -(:ٜ–ٛ: ٘آليات )يوا

 " َوَكاَن ِفي ذِلَك اْلَيْوِم َسْبٌت.
فالمقعد  (1ِٓٓ+ 1ّٔٔىذا حاؿ كؿ مف يصدؽ المسيح، فكممة منو تحيي العاجز كتنتير الخطية فتبلشييا )يك

. ككاف لك أعمؿ عقمو لقاؿ كيؼ  نمكذج لمكتى الخطية كلكف لك لـ ينفذ ىذا المفمكج أمر المسيح ما كاف قد شيًفىى
أقكـ. لكف ىك نفذ. كالمسيح الفادم قدَّـ شفاؤه لممقعد دكف أف يطمب منو شيئان. كىكذا فدانا دكف ثمف؟ كاهلل يعطي 

ؿ إف نقطة الضعؼ تصبح مصدر قكة كنيضة بعد أف كانت يأسان. . بإمش/ إحمل/ قمالقكة كلو سمطاف عجيب 
(. فكؿ كصية 1ِْٓتسُكىكذا كؿ كصايا المسيح ) كمعيا قكة لمتنفيذ، أكامر المسيح ىي كعكد في صكرة أكامر

 تحمؿ في داخميا قكة عمى التنفيذ. 
مف الشمؿ. كالمسيح أعطى عجيب أف يقكـ دكف أف يسنده أحد كبدكف عبلج طبيعي بعد كؿ ىذه المدة = فحاالً 

 المقعد حياة جديدة1
 التي أعطاىا لو. )أل الحياة الجديدة( جدة الحياة= ترمز إلى قم

 = ترمز إلى قكة الحياة التي أعطاىا لو.إحمل
 = ترمز إلى السمكؾ في ىذه الحياة الجديدة.إمش
ذكرياتو المؤلمة عف المرض. ة الفقير كىي مف الحصير. كسريره يمثؿ شى رٍ صميا المغكم ىي فى أفي = سريرك

كحمؿ السرير إشارة لطرد الذكريات كالخبرات المؤلمة فما عادت تعيؽ حركتو كنمكه. ىك إشارة لكضع ذكرياتنا 
 المؤلمة كراء ظيكرنا لنتقدـ.

 
«. ِمَل َسِريَركَ ِإنَُّو َسْبٌت! اَل َيِحلُّ َلَك َأْن َتحْ »َفَقاَل اْلَيُيوُد ِلمَِّذي ُشِفَي:ٓٔ" -(:ٔٔ–ٓٔ: ٘اآليات )يو

 "«.ِإنَّ الَِّذي َأْبرََأِني ُىَو َقاَل ِلي: اْحِمْل َسِريَرَك َواْمشِ »َأَجاَبُيْم:ٔٔ
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( كىك جاء ليعطي سبتان أم راحة مف نكع جديد عكض الراحة 1ٔٓ+ لك1ِِٖالمسيح ىك رب السبت )مر
جابة المقعد تدؿ عمى تقدير لشخص المسيح أ1َُْالجسدية القديمة )عب كثر مف تقديره لمسبت، أيسمع ( كا 

[ ِ[ الشفاء في السبت ]ُلمنامكس الذم لـ يشفو أـ يسمع لممسيح الذم شفاه. كمشكمة الييكد مع المسيح ىي ]
أنو قاؿ لممفمكج أف يحمؿ سريره. ككاف الييكد قد غالكا في مكضكع السبت حتى أنيـ قالكا إف مف حمؿ إبرة في 

سيح شرح ليـ أف األعماؿ الصالحة جائزة يكـ السبت مثؿ الختاف كرفع خركؼ ثيابو فقد كسر السبت. كالسيد الم
(. كلكف 1ُٗٔ+ يكُِ-ُُ+ٖ-1ُِِ+ متِْ-1ِِٕ+ يك1ُِّمف حفرة ليفيمكا أف ال يتقيدكا بالحرؼ )ال

 كراىية الييكد لممسيح كانت ليس بسبب كسره السبت، بؿ لحسدىـ لوي لشيرتو بسبب معجزاتو.
. كلكف كاضح أف القديس يكحنا ما عاد يعترؼ بيـ كشعب هلل كما قاؿ ىـ الرؤساء الدينيكف الييكد= فقال الييود

 .مف قبؿ "كاف عيد لمييكد" اآلية األكلى فى اإلصحاح
 

   "«.َمْن ُىَو اإِلْنَساُن الَِّذي َقاَل َلَك: اْحِمْل َسِريَرَك َواْمِش؟»َفَسأَُلوُه:ٕٔ" -(:ٕٔ: ٘آية ) يو
ية مف المسيح، فيـ يضعكنو عمى أنو إنساف في مقابؿ النامكس. كاهلل كاضع النامكس، أم ىذا السؤاؿ ىك سخر 

ىؿ تطيع مجرد إنساف قاؿ لؾ كال تطيع اهلل كنامكسو. كمف عمى الييكد أنيـ لـ يركا قكة المعجزة التي حدثت بؿ 
فائدتنا. كالمسيح حاكؿ جاىدان طمبكا رجـ المسيح. كلآلف كسط كؿ مراحـ اهلل ال نرل سكل آالـ تجربة سمح بيا كل

أف يشرح ليـ أف فعؿ الخير يحؿ في السبت )الختاف/ حمؿ خركؼ( كما داـ يحؿ فعؿ الخير في السبت فيحؿ 
 (.ٔ-1ُّْ+ لك1ّْشفاء إنساف في السبت )مر

 
  " َتَزَل، ِإْذ َكاَن ِفي اْلَمْوِضِع َجْمٌع.َأمَّا الَِّذي ُشِفَي َفَمْم َيُكْن َيْعَمُم َمْن ُىَو، أَلنَّ َيُسوَع اعْ ٖٔ" -(:ٖٔ: ٘آية ) يو

ىذه مشكمة المفمكج = لم يكن يعمم من ىولـ يكف مف طبع المسيح أف يمفت األنظار إليو بؿ يأتي لممحتاج سران. 
كمشكمتنا أننا نيتـ بالعطية كال نيتـ بشخص العاطي أم بالمسيح لنتعرؼ عميو. بينما أف ىدؼ العطايا أف 

 نتعرؼ عميو.
 

َىا َأْنَت َقْد َبِرْئَت، َفبَل ُتْخِطْئ َأْيًضا، ِلَئبلَّ »َبْعَد ذِلَك َوَجَدُه َيُسوُع ِفي اْلَيْيَكِل َوَقاَل َلُو:ٗٔ" -(:ٗٔ: ٘آية ) يو
 "«.َيُكوَن َلَك َأَشرُّ 

ده المسيح الذم حمؿ خطايانا عمى الصميب ىك حمؿ خطايا ىذا المقعد كغفرىا لو ليشفيو. حمؿ خطاياه في جس
الذم سيعمؽ عمى الصميب، كالمسيح يعطي المقعد نصيحة أف ال يخطئ ثانية حتى ال يعكد لنفس الحاؿ. 
كالمسيح أتى لممقعد حتى ال يظؿ جاىبلن مف ىك المسيح ليعطيو إمكانية اإليماف بو. كالحظ أف المقعد ذىب 

يككف لنا أشر، فالضربات تتصاعد حتى لمييكؿ غالبان ليقدـ الشكر هلل. كنبلحظ أنو كمما نعكد لخطية تركناىا 
ميالو. كقكلو  يشير ألف يحدث مرض أصعب لو أك لمدينكنة  أشرنتكب. فيذا جزاء اإلستيتار بغني لطؼ اهلل كا 

 عمى الخطية.
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يَذا َكاَن اْلَيُيوُد َولِ َٙٔفَمَضى اإِلْنَساُن َوَأْخَبَر اْلَيُيوَد َأنَّ َيُسوَع ُىَو الَِّذي َأْبرََأُه. ٘ٔ" -(:ٙٔ–٘ٔ: ٘اآليات )يو

 " َيْطُرُدوَن َيُسوَع، َوَيْطُمُبوَن َأْن َيْقُتُموُه، أَلنَُّو َعِمَل ىَذا ِفي َسْبٍت.
المقعد ذىب ليبشر بالمسيح الذم صنع المعجزة أك ليبرر تيمة حمؿ السرير كيمقييا عمى المسيح. كمف ىنا 

= طمبوا أن يقتموه..الخ(. ِْ-ِّ-ُِ-ُٕاآليات ) حدث التصادـ بيف المسيح كالييكد. كالمسيح رد عمييـ في
مف أكؿ ىنا ستتكرر محاكالت الييكد لقتؿ يسكع. لكنيـ لف يقدركا حتى تأتي ساعتو. كىذا يثبت أنو سمـ نفسو 

 بإرادتو. ىك كاف قادران أف ال يصمب. لكف ىك أتى ليذا بإرادتو.
سو ممتـز بالكصية فبل يعمؿ يـك السبت خارج حدكد كصؿ جنكف الييكد في مكضكع السبت أنيـ قالكا أف اهلل نف

مسكنو الذم ىك السماء كاألرض، كال يسير مسافة أطكؿ مف قامتو لذلؾ فعمؿ اهلل ىك في الحدكد المسمكحة. 
بتداء مف )آية  ( نجد رد المسيح عمى أعضاء أك رسؿ أرسميـ السنيدريـ لمتحقؽ منوي.ُٕكا 

 
  "«.َأِبي َيْعَمُل َحتَّى اآلَن َوَأَنا َأْعَملُ »َيُسوُع: َفَأَجاَبُيمْ ٚٔ" -(:ٚٔ: ٘آية ) يو

إبتداء مف ىذه اآلية يبدأ المسيح في الرد عمى إتيامات الفريسييف ألنيـ إتيمكه بكسر النامكس إذ عمؿ المعجزة 
يكـ سبت. فأخذ يكضح ليـ نكعية العمؿ كيكضح ليـ شخصو كعبلقتو باآلب. كألف اهلل يستريح في خبلص 

ساف فبل يمكف أف يكؼ عف العمؿ، فيك يعمؿ عمى حفظ الخميقة كلعبلج األخطاء المكجكدة حتى ال ييمؾ اإلن
اإلنساف. اهلل خمؽ الخميقة بكممتو )المكغكس( كىك أم المكغكس مازاؿ يحفظيا كيدبرىا، فيك حامؿ كؿ األشياء 

اهلل عف عممو لتكقفت الحياة.  (. كراحة اهلل ليست في التكقؼ عف العمؿ، فمك تكقؼ1ُّبكممة قدرتو )عب
كيتضح مف كبلـ المسيح ىنا أنو يضع نفسو مع اآلب في مكضكع الخمقة كمسئكليتو عنيا مف جية قياميا 
كدكاميا كحفظيا فيك ضابط الككف. كىذه اآلية تشير أف المسيح يتساكل مع اهلل كفي كحدة كاممة معو فإذا كاف 

 لو أف يقكؿ ماذا ينبغي أف ييعمؿ فيو أك ال ييعمؿ فيو. لو ىذا السمطاف فمو سمطاف عمى السبت ك 
( ِٖ-1ِِٕىذه مساكاة في المقاـ فيك لـ يقؿ أنا أعمؿ مف تحت اآلب. كالمسيح في )مر= أبي يعمل وأنا أعمل

ًعؿى ألجؿ اإلنساف كليس العكس كككف المسيح يشفي يكـ السبت فبيذا ىك يكمؿ عمؿ  شرح ليـ أف السبت جي
أراد أف يظير بمعجزات الشفاء التي يصنعيا في يـك السبت أنو يكمؿ نقص خميقتو، نقصيا الذم  الخمؽ، المسيح

حدث بسبب الخطية، يكممو بفدائو الذم أتى ألجمو، لذلؾ فعمؿ الفداء ىك مف صميـ عمؿ الخالؽ. المسيح بيذا 
قي ىك بعد أف يكمؿ عمؿ يشير أنو مسئكؿ عف الخميقة كما أف اآلب مسئكؿ عنيا. كيككف سبت المسيح الحقي

الفداء كخبلص اإلنساف. فراحة اهلل كراحتنا ىي في خبلص نفكسنا. كصار سبتنا الحقيقي ىك حياتنا األبدية. 
 ( نجد أف العمؿ كالراحة لدل اآلب كاالبف متكازياف. ُُ-1َُْكقارف ىذه اآلية مع )عب

ف كاف اهلل يعمؿ فشرؼ أم بدكف تكقؼ كمنذ األزؿ. ىذه تشير لكجكده مع اآل= حتى اآلن ب قبؿ التجسد. كا 
 (.1ِْٖ+ أؼ1َُْتسُ+ َُ-1ّٕتسِ+ 1ُِٓلئلنساف أف يعمؿ )تؾ
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 َفِمْن َأْجِل ىَذا َكاَن اْلَيُيوُد َيْطُمُبوَن َأْكَثَر َأْن َيْقُتُموُه، أَلنَُّو َلْم َيْنُقِض السَّْبَت َفَقْط، َبْل َقالَ ٛٔ" -(:ٛٔ: ٘آية ) يو
 "  َأُبوُه، ُمَعاِداًل َنْفَسُو ِباهلِل.َأْيًضا ِإنَّ اهللَ 

صراران، بؿ ألغى بالتالي سمطة النامكس. كأنو  فيـ الييكد مف رد المسيح المختصر أنو ألغى كصية السبت عمنان كا 
( كأنو إبنو كلو عبلقة بنكة متميزة 1ََُّيفعؿ ىذا إعتمادان عمى عبلقتو باآلب، كأنو ساكل نفسو باهلل اآلب )يك

ممة أبكه أتت في اليكنانية بمعنى أنو ال يكجد بشر يشاركو في ىذه األبكة بمعنى أنو )أبي أنا(. لذلؾ فيـ هلل )ك
رأكا في كبلمو ىذا تجديؼ. كالمسيح لـ يتراجع فيما قالو كلـ يناقض ما فيمكه، بؿ أخذ يشرح فيما يمي عبلقة 

متياز اإلبف بككنو مساكيان هلل اآلب يطمبون مف يكـر اآلب عميو أف يكـر اإلبف أيضان. كلذلؾ ف ،اآلب باإلبف كا 
 [ ساكل نفسو باآلب.ّ[ جعؿ المفمكج يحمؿ سريره في السبت ]ِ[ كاسر لمسبت ]ُفيك ]= أكثر أن يقتموه

 
َمَل ِمْن َنْفِسِو َشْيًئا اْلَحقَّ اْلَحقَّ َأُقوُل َلُكْم: اَل َيْقِدُر االْبُن َأْن َيعْ »َفَأَجاَب َيُسوُع َوَقاَل َلُيُم:ٜٔ" -(:ٜٔ: ٘آية ) يو

  " ِإالَّ َما َيْنُظُر اآلَب َيْعَمُل. أَلْن َمْيَما َعِمَل َذاَك َفيَذا َيْعَمُمُو االْبُن َكذِلَك.
حينما تذمركا عمى قكلو أف اآلب أبيو بدأ يشرح باألكثر عبلقتو باآلب كأف اآلب أرسمو ليعطي حياة لمبشر كالحظ 

ال يفيـ = ال يقدرـ فيمتـ خطأ، فأنا لست مساكيان هلل، بؿ تدرج بيـ ليثبت ليـ أنو اهلل. أف المسيح لـ يقؿ ليـ أنت
(. فمف مستمزمات 1ُِّتيِمنيا العجز بؿ كما نقكؿ أف اهلل ال يقدر أف يكذب، أك ال يقدر أف ينكر نفسو )

رادتو، كال يقدر أف يفعؿ  ما يخالؼ اآلب فيذا يصبح ضد طبيعة اهلل االبف المطابقة التامة لطبيعة اهلل اآلب كا 
طبيعتو. فاالبف يستطيع كؿ شئ إاٌل شيئان كاحدان كىك أف تككف لو إرادة مخالفة لآلب. بؿ ميما عمؿ اإلبف فيك 
متمشي مع عمؿ اآلب. كاآلب كاالبف يعمبلف معان في كحدة. ىما متفقاف تمامان ببل خبلؼ فيـ في كحدة. فاآلب 

ك اهلل المنظكر، كيعمؿ األعماؿ المنظكرة. كاالبف ال يعمؿ شيئان ما لـ يكف اآلب ىك اهلل غير المنظكر كاالبف ى
يريده فإرادتيما كاحدة. كما يككف في قمبي مشاعر تترجميا يدم إلى خطاب مكتكب. فالقمب كاليد يعمبلف معان. 

تح قمكبيـ. كالمسيح ( عسى أف تنفُٕالمسيح ىنا يشرح عبلقتو باآلب إذ حنقكا عميو عندما قاؿ "أبي" في )آية
(. كلنبلحظ أف كحدة العمؿ َّ-ِْيتدرج مع الفريسييف في مكضكع عبلقتو باآلب حتى يعمف نفسو بكضكح )آية

تتمشى مع كحدة اإلرادة، كىذا يشير لجكىر الكحدة المطمؽ. كبالتالي فالمسيح لف يكسر السبت ما لـ يكف اآلب 
أم أعماؿ االبف غير = نفسو شيئًا إاّل ما ينظر اآلب يعمل االبن ال يقدر أن يعمل منمكافقان عمى عممو= 

يرل = ينظرمنفصمة عف أعماؿ اآلب. ىذا القكؿ ال يمغي سمطاف االبف بؿ يعمف كحدة اإلرادة التي ال تنفصـ. 
فكر اآلب فيك فكره كعقمو، فيك يرل أم يعرؼ ما يريده اآلب فيعممو. تعني المعرفة المستمرة كالرؤية الكاضحة 

ب فيما كاحد. كجاءت في المضارع. فالمسيح يتكمـ ىنا كىك في الجسد. أٌما حينما يقكؿ كأنا ما سمعتو منو لآل
زلى. كقكلو رآه كسمعو أقرار كتخطيط ( فيذه تشير الف ما يعممو المسيح ىك 1ِٖٔ( أك أتكمـ بما رأيت )1ّٖٖ)

( 1ُُٖكل االبف الذم ىك في حضف اآلب )يكإشارة إلتحادىما الفريد فبل أحد يعرؼ اآلب أك يراه أك يسمعو س
( لتعرؼ أف المسيح لو كجكد سابؽ عمى تجسده. كالمسيح 1ِْٖ،1ّٓٔ(. كقارف مع )1ََُّكىك كاحد معو )يك

يقكؿ ىذا لنصدؽ ببل ريبة كؿ ما يقكلو كاإليماف ببل فحص، فاآلب كاالبف كاحد ككؿ ما يعمؿ اآلب يراه االبف 
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بؽ، كبإعتباره اهلل المتجسد يعمؿ بمقتضاه ألف إرادتيما كاحدة، بؿ االبف يستعمف إرادة كحده أم يعرفو معرفة التطا
ىنا تظير قكة االبف المطمقة كالبلنيائية. ىك يعمؿ مع اآلب = ميما عمل ذاك )اآلب( يعممو اإلبن كذلكاآلب. 

تفاؽ. ب يريد كأقنكمى اإلبف يمكف القكؿ أف أقنـك اآل في شركة عمؿ ببل إنفصاؿ. يعمؿ معو في إنسجاـ كا 
كاما كلكف أنا كيدل كاحد . كبنفس المنطؽ يقكؿ المسيح "كالركح القدس ينفذاف . كما نقكؿ أنا أريد كيدل تنفذ 

متى جاء ذاؾ ركح الحؽ فيك يرشدكـ الى جميع الحؽ النو ال يتكمـ مف نفسو بؿ كؿ ما يسمع يتكمـ بو كيخبركـ 
 ( .1ُّ  ُٔ" )يكبامكر اتية
حيف يتكمـ المسيح عف أعماؿ يقكؿ ما أراه، كحيف يتكمـ عف أقكاؿ يقكؿ ما أسمع أك ما يسمعو الركح كعمكما ف

 القدس. كاألعماؿ عند اآلب ىى إرادة غير منظكرة، أعماؿ يريدىا اآلب، كاإلبف يعمميا فتصبح منظكرة كنراىا.
الشيطاف كيعممكف ما يريده الشيطاف قاؿ فمكي يقكؿ السيد المسيح لمييكد أنيـ في تكافؽ مع فكر كبنفس األسمكب 

( 1ْْٖ(. ككاف المسيح يقصد أف أبييـ ىك إبميس القتاؿ )يك1ّٖٖعند أبيكـ" )يك تعممون ما رأيتمليـ "أنتـ 
تشير لمتطابؽ التاـ في  "أعمل ما رأيت"أك  "تعممون ما رأيتم"( إذان عبارة 1َْٖألنيـ يريدكف أف يقتمكا المسيح )يك

 . كبنفس المفيـك "أعمؿ ما أسمع أك أقكؿ ما أسمع" الفكر كالعمؿ.
 

أَلنَّ اآلَب ُيِحبُّ االْبَن َوُيِريِو َجِميَع َما ُىَو َيْعَمُمُو، َوَسُيِريِو َأْعَمااًل َأْعَظَم ِمْن ىِذِه ٕٓ" -(:ٕٓ: ٘آية ) يو
ُبوا َأْنُتْم.  " ِلَتَتَعجَّ

نة بيف اآلب كاالبف كالمبنية عمى المحبة. فاهلل محبة مطابقة أعماؿ االبف ألعماؿ اآلب راجعة لمصمة المكي
كالكحدة بيف اآلب كاإلبف تـ التعبير عنيا بأف اآلب يحب اإلبف. فاهلل محبة، ىذه ىي طبيعتو، ينبع محبة تنسكب 
في اإلبف فيصبح اآلب في اإلبف كاإلبف في اآلب. كاألعماؿ التي يعمميا المسيح ىي إعبلف دائـ عف محبة 

فاآلب كاإلبف كاحد،  (1ّْْلنا، كاالبف يعمف محبتو في خضكعو التاـ إلرادة اآلب )يكبف كالتي صارت اآلب لئل
اآلب فى اإلبف كاإلبف فى اآلب ، لذلؾ فإرادتيما كاحدة كفكرىما كاحد كلكف اآلب أقنكـ اإلرادة كاإلبف أقنـك 

مو، كىؿ يكجد مف يرل ما عند اآلب كما فى عقؿ التنفيذ، كليشرح المسيح ىذا عبَّر بقكلو "ما أراه عند اآلب" أعم
مف كاقع الزمف البشرم الذل  . كاالبف المتجسد يقكؿ إف اآلب ييريو كسييريواآلب إال اإلبف الذل ىك فى اآلب

تعمؿ فيو االعماؿ. فمعجزة تفتيح عيني األعمى التي حدثت بعد ذلؾ ىي أعجب ثـ إقامة لعازر أعجب 
المعجزات أعماؿ. فيي بالنسبة لنا خكارؽ كمعجزات أما بالنسبة لو فيي مجرد كأعجب. كالمسيح يسمى ىذه 

= فيك يعمـ أنيـ لف يؤمنكا كسيكتفكا بالتعجب، أٌما المؤمف فيك يؤمف حتى دكف أف يرل. لتتعجبواأعماؿ. 
غة جاءا بصييحب ويريو فالتعجب إف لـ يتحكؿ إلى إعجاب كاإلعجاب إلى إيماف يتبخر التعجب. كالفعبلف 

أم إرتباط ككحدة في المحبة فطبيعة = واآلب يحب اإلبنالحاضر المستمر فيما عمبلف مستمراف ال ينقطعاف. 
 اهلل المحبة. ىذه تعبير عف الكحدة بمغة المحبة التي ىي طبيعة اهلل.
 مف ىنا نرل أف الكحدة بيف اآلب كاإلبف تـ التعبير عنيا بعدة طرؽ1

 .)اآلب يحب اإلبف )ىذه اآلية 
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 (.1َُِِ أحد يعرؼ اآلب إاٌل اإلبف كال اإلبف إاٌل اآلب )لكال 
  (.1َُُْيك) في اآلب كاآلب فيَّ أنا 
 (.1ََُّأنا كاآلب كاحد )يك 
 (.1ُْٗمف رآني فقد رأل اآلب )يك 

 ٘ٔ:ٜراجع تفسير يوحنا 
 

  " االْبُن َأْيًضا ُيْحِيي َمْن َيَشاُء. أَلنَُّو َكَما َأنَّ اآلَب ُيِقيُم اأَلْمَواَت َوُيْحِيي، َكذِلكَ ٕٔ" -(:ٕٔ: ٘آية ) يو
المسيح أراىـ سمطانو في شفاء المقعد، كىنا يشرح أف سمطانو يصؿ ألف يحيي. إذان األعماؿ األعظـ التي تكمـ 

 عنيا سابقان ىي اإلقامة مف األمكات.
 

 "الدَّْيُنوَنِة ِلبلْبِن، أَلنَّ اآلَب اَل َيِديُن َأَحًدا، َبْل َقْد َأْعَطى ُكلَّ ٕٕ" -(:ٕٕ: ٘آية ) يو
إذان ما سيأتى مترتب عمى ما سبؽ، فاإلبف لو سمطاف أف يحيى مف يشاء ألنو ىك الذل يديف كمف يديف، =  ألن

 لو أف ييب الحياة لمف يستحؽ، أك أف يمنعيا عف غير المستحؽ.
عر بضعؼ البشر كىك أتى أحد فقد ترؾ الدينكنة لئلبف الذم تجسد كش اآلب ال يديف ألف المسيح ىك الديافك 

( فالذم يعطي الحياة 1ُْتيِ+ 1َُٓككِ+ 1َُُْ+ ركِْ-1َُُْ+ أعْٔ-1ُِّٓليعطينا حياة، )مت
يككف لو أيضان سمطاف أف يحكـ عمييا، كمف يقيـ المكتى لو أف يحاسبيـ، كمف يحيي قادر أف يميت أيضان. ككما 

يديف كؿ مخمكؽ، فيك خالؽ الجميع، كألنو = كل الدينونة باإلبف. أيضا فيك يديف العالـباالبف خمؽ اآلب العالـ 
 نكر فمف يرفضو ييداف. كىك لو أف يديف عمى األرض كفي السماء. كالدينكنة ىي مف األعماؿ األعظـ.

ىذه تشبو أنو في أياـ نكح، مف رفض دخكؿ الفمؾ لـ يبؽ أمامو سكل اليبلؾ. كالفمؾ يرمز لجسد المسيح الذم 
 ىك الكنيسة.

 
 ِلَكْي ُيْكِرَم اْلَجِميُع االْبَن َكَما ُيْكِرُموَن اآلَب. َمْن اَل ُيْكِرُم االْبَن اَل ُيْكِرُم اآلَب الَِّذي َأْرَسَمُو.ٖٕ" -(:ٖٕ: ٘) يو آية
" 

ليؤكد ليـ صمتو باهلل اآلب. كأرسموي ىذه كما ترسؿ الشمس أشعتيا بدكف إنفصاؿ عنيا. كىنا = الذي أرسمو
أم ألف االبف يحيي كيديف = لكياتو لآلب في الىكتو بغير مكاربة. كىذا راجع لمكحدة بينيما. المسيح يعمف مساك 

تحتـ أف يكـر الناس بؿ كؿ الخميقة، االبف، كما يكرمكف اآلب. اإليماف بأحد األقنكميف يستمـز اإليماف باآلخر 
 تو عبلنية.( يعمف المسيح الىك ِّ-ِِ-ُِفيما كاحد ككذلؾ إكراـ أحدىما. في اآليات )

المسيح ىنا يريد مف الكؿ أف يعرفو، ألف مف عرفو سيعرؼ اآلب، فيك صكرة اآلب، كىك كاحد مع اآلب. 
كبالتالي مف يكـر المسيح يكـر اآلب أم عرؼ اآلب، كمف يرفض المسيح فيك يرفض اآلب. كمف يدعى أنو 
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( المسيح 1ُْٗف رآني فقد رأم اآلب )يكيعبد اآلب كال يكـر المسيح فيك يعبد صكرة لآلب رسميا ىك لنفسو. فم
 ىنا ال يطمب أك يسعى ألف يكرمو الناس، بؿ ىك يطمب خبلص الناس.

 
َواَل اَْلَحقَّ اْلَحقَّ َأُقوُل َلُكْم: ِإنَّ َمْن َيْسَمُع َكبَلِمي َوُيْؤِمُن ِبالَِّذي َأْرَسَمِني َفَمُو َحَياٌة َأَبِديٌَّة، »ٕٗ" -(:ٕٗ: ٘آية ) يو

  " ِإَلى َدْيُنوَنٍة، َبْل َقِد اْنتََقَل ِمَن اْلَمْوِت ِإَلى اْلَحَياِة. َيْأِتي

اآلف بإيماننا بالمسيح. فيي ليست حياة  كنأخذىا مف ،ذاتو يعطييا اهلل لئلنسافىي حياة اهلل = الحياة األبدية
بعد أف كاف يتكمـ بصيغة بشرية. ىذا ىك الخمكد الحقيقي. ابتداء مف ىذه اآلية يتكمـ المسيح بصيغة المتكمـ 

بنو ينطبؽ عمىَّ فأنا اإلبف الكحيد.  الحق الغائب ككأف المعنى أف ما قمتو لكـ مف قبؿ عف العبلقة بيف اآلب كا 
ىذه تشبو القسـ في العيد القديـ، فيك إعبلف رسمي إليي. كىنا نرل الكحدة بيف اآلب كاإلبف، = الحق أقول لكم

 ف كنؤمف باآلب، فالخبلص ىك باآلب كاالبف.فشرط الحياة أف نسمع كبلـ اإلب
ويسمع أم يدخؿ ألعماقو كيحرؾ قمبو كيصدؽ كينفذ كيستمد قكة مف الكصية عمى تنفيذىا. = يسمع كبلمي

اإليماف = يؤمن بالذي أرسمنيكبلمي جاءت ىنا لكغكس كيككف المعنى أف يقبمني أنا الكممة المتجسد. = كبلمي
اف باآلخر فيما كاحد ككذلؾ إكراـ أحدىما= أم يؤمف بكؿ ما قمتو عف اآلب كما بأحد األقنكميف يستمـز اإليم

إستعمنتو أنا، كبالذات أنو أرسؿ المسيح. فاإليماف باآلب يستمـز اإليماف بالمسيح كاإليماف بالمسيح يستمـز اإليماف 
آلب كاحد كىك ال يريدىـ حتى ال يشعركا أنو يفضؿ نفسو عف اهلل. عمكمان ىك كا= يؤمن بالذي أرسمنيباآلب. 

أم اليبلؾ فالمسيح سيحمؿ الدينكنة عف اإلنساف الذم يؤمف بو )التائب = ال يأتي إلى دينونةأف يتشكككا فيو. 
 طبعان(. 

المكت ىنا ىك مكت الخطية ألف الذم يؤمف كيسمع تغفر خطاياه. لقد إنتيت خطكرة المكت = إنتقل من الموت
( أف الحياة ْ+1ُِيكُمكت الخطية كعدـ اإليماف، لذلؾ يقكؿ يكحنا في ) الجسدم، كلكف المكت األخطر ىك

أظيرت. كاإلنتقاؿ مف المكت إلى الحياة يعني بداية الحياة األبدية. كىذه تبدأ بالمعمكدية كتستمر بالتكبة "إبني 
باإلتحاد معو في  نحصؿ عميياك ، (1ِٓ  ُُ)يك المسيح األبدمكالحياة األبدية ىي حياة  . ىذا كاف ميتان فعاش"

 ( كنستمر نحياىا بحياة التكبة.ٓ-1ّٔالمعمكدية )رك
يسمع كبلمي ال تعني فقط أف ننفذ كصايا المسيح، بؿ أف نعرفو كنؤمف بو = يسمع كبلمي ويؤمن بالذي أرسمني

يد كنتذكؽ حبلكة عشرتو. كمف يفعؿ يسيؿ عميو أف يصؿ لمعرفة اآلب الذم أرسمو. كىذا يشبو كبلـ عركس النش
التي بعد أف فرحت بعريسيا )المسيح( طمبت قببلت اآلب.. "ليقبمني بقببلت فمو" )ىذه عف اآلب( "ألف حبؾ 

 (.1ُِأطيب مف الخمر" )ىذه عف اإلبف( )نش
 

ُت َصْوَت اْبِن اهلِل، اَْلَحقَّ اْلَحقَّ َأُقوُل َلُكْم: ِإنَُّو تَْأِتي َساَعٌة َوِىَي اآلَن، ِحيَن َيْسَمُع اأَلْمَوإ٘" -(:ٕ٘: ٘آية ) يو
  " َوالسَّاِمُعوَن َيْحَيْوَن.
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في . يحيونىنا نرل أف التكبة ىي شرط لمحياة األبدية. فمف يسمع صكت إبف اهلل أم يؤمف بو كيتكب كىؤالء 
ىذه اآلية يتحدث المسيح عف قيامة النفس مف مكت الخطية. كلكف ىناؾ قيامة ثانية لمجسد يشير ليا في آية 

أم مكتى الخطية االبف الضاؿ كاف ميتان = يسمع األمواتىذه اآلية تشير لمكاقع الحاضر. = ناآل(. ِٖ)
( فالميت فقد اإلحساس ببشاعة الخطية كصار يشرب اإلثـ كالماء. ىذا فقد تبكيت 1ُْٓ+ أؼ1ِٓفعاش+ )أؼ

= واآلنرب عمى قيامة الجسد. الركح القدس. ككانت إقامة المقعد رمزان إلقامة مكتى الخطية كأيضان تشير لمقدرة ال
(. فالقكة القادرة أف تقيـ مف المكت مستعدة اآلف أف تقيـ كؿ مف يريد. كمف 1ُِٔ+ 1ْٖٗىك كقت التكبة )إش

 يسمع تككف لو حياة كمف ال يسمع كيسمؾ كراء شيكاتو يككف لو دينكنة.
 

اِتِو، َكذِلَك َأْعَطى االْبَن َأْيًضا َأْن َتُكوَن َلُو َحَياٌة ِفي أَلنَُّو َكَما َأنَّ اآلَب َلُو َحَياٌة ِفي ذَ ٕٙ" -(:ٕٙ: ٘آية ) يو
 "َذاِتِو،

الطبيعة اإلليية لآلب ىي نفسيا الطبيعة اإلليية لئلبف. كالحياة ىي مف صميـ خكاص الطبيعة اإلليية. فاهلل حي 
 بذاتو أم الحياة ليست ممنكحة لو. لذلؾ نصمي "قدكس الحي الذم ال يمكت" 

جاءت كممة  KJVكفى الترجمة اإلنجميزية الػ ، دى لى تساكم كى  أعطى يقكؿ أفأغسطينكس = إلبن أيضاً أعطى ا
األمريكى ألصكؿ كممات الكتاب المقدس فى لغاتيا األصمية، أف  Strongs. كجاء فى قامكس  givenأعطى 

ف اآلب كلو حياة فى ذاتو، أل يمد. فتككف اآلية بمعنى أف اإلبف مكلكد م to bring forthالكممة تأتى بمعنى 
فاإلبف مكلكد كلو حياة في ذاتو مف آب لو حياة في ذاتو. ليس أنو أعطاه شيئان مف خارجو فيك  كىذه ىى طبيعتو.
مو نفس ما لآلب ككالدة النكر مف الشمس. ىك لـ يعطو حياة في ذاتو، بؿ أعطى ف ،بالطبيعةألنو مكلكد منو 

ىك لـ يقؿ )اآلب أعطى لئلبف حياة في ذاتو( فيذا يعني أف اإلبف لـ يكف لو  في ذاتو. اإلبف أف تككف لو الحياة
حياة في ذاتو، كاآلب أعطى لو حياة. كلكف قاؿ )أعطى اإلبف أيضان أف تككف لو حياة في ذاتو( فاإلبف فيو 

مف يسمع صكتو. الحياة التي في اآلب. الحياة الذاتية التي ال تمكت. كألف لو الحياة في ذاتو يستطيع أف يحيي 
ىك لآلب  فكؿ ما، يشير ليذا كاآلية تشير لمتساكم التاـ كالتطابؽ التاـ بيف اآلب كاالبف خصكصان أف لفظ أيضان 

(. كيقصد باآلية أف ىناؾ تقسيـ لمعمؿ داخؿ الثالكث القدكس. كىك يذكر ىذه اآلية ىنا بعد 1َُُٕىك لئلبف )يك
(1 ِٗعطي حياة لمف يسمع صكتو كيتكب كيؤمف. كيقكليا قبؿ آية )( لكي يشير أف لئلبف سمطاف أف يِٓآية )

( فالدينكنة ىي لئلبف. فاآلب ِِفمئلبف سمطاف أف يعطي حياة لؤلمكات. كقد رأينا تكزيع األعماؿ أيضان في آية )
ب ال لو حياة في ذاتو كاإلبف لو حياة في ذاتو. كلكف كممة أعطى تفيد التمايز بيف اآلب كاإلبف. ككما أف اآل

يستمد كجكده مف آخر كذلؾ اإلبف ال يستمد كجكده مف آخر. كاإلبف بإتحاده باآلب ىك أيضان كاىب حياة 
بسمطانو المطمؽ الناتج عف ىذا اإلتحاد. كلكف بحكـ أف المسيح كاف تجسده في فكر اهلل منذ األزؿ فإف اآلب 

كاحد مع اآلب فيك لو الحياة  ككنو إليان ذا جكىرذاتو ليعطييا بككنو فاديان، كبأعطى أف تككف لئلبف الحياة في 
في ذاتو، ىك نبعيا كمعطييا. كيمكف بتشبيو بسيط أف نقكؿ أف اآلب أعطى اإلبف كذا= أنني مثبلن خصصت 

(. بإختصار فالمعنى أف اآلب لو حياة في ذاتو، 1ُٓٗشإ بذراع اهلل )ذراعي اليمنى لكذا.. كاإلبف مشبو فعبلن 
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نفس طبيعتو، أم لو حياة في ذاتو. كألف اآلب يريد أف يعطي حياة لمبشر يككف ىذا عمؿ  كمكلكد منو إبف لو
رادة اآلب كاإلبف كاحدة ألنيما كاحد. لكف اآلب يريد كاإلبف ينفذ.  اإلبف. فاإلبف ينفذ إرادة اآلب. كا 

 -1كلكف لماذا قاليا المسيح ىكذا كلـ يقؿ "أنا لي الحياة في ذاتي أىبيا لمف أشاء" 
رادتو أف تككف لنا  [ المسيح يستعمف اآلب فيك اإلبف الذم في حضف أبيو الذم يخبرنا عف اآلب كمحبتوُ] كا 

حياة أبدية، فتجسد اإلبف المسيح كقدـ الفداء ليعطييا لنا فيك فيو الحياة فى ذاتو، كلو السمطاف أف يعطييا لمف 
 .رادة اآلب ، اآلب يريد كاالبف أتى لينفذ إىذه تى ليعطى حياة لنا ، ك أ( فاالبف 1ُِٕٔ( + )يك1ُُٖ)يك يشاء

 [ ىك يربط بينو كبيف اآلب حتى ال يشككا فيو.ِ]
 

  " َوَأْعَطاُه ُسْمَطاًنا َأْن َيِديَن َأْيًضا، أَلنَُّو اْبُن اإِلْنَساِن.ٕٚ" -(:ٕٚ: ٘آية ) يو
ح كأعمف الىكتو كىك ىنا يعمف ناسكتو كما أف اآلب يخمؽ العالـ باإلبف ىكذا ىك يديف العالـ باإلبف. سبؽ المسي

نو إبف اإلنساف كأنو ىك يديف كإنساف. فالدياف صار مف جنسنا كىذا منتيى العدؿ اإلليي )عب + ُٖ-1ُِٕكا 
(. كبكلس جمع بيف الصفتيف ِٓ-1ِْٕ(. كما يميزه كقاضو لمبشرية أنو شفيع لمبشرية أيضان )عبُٔ-1ُْٓ

+ ُْ-1ُّٕال يتبقى لو سكل المسيح الدياف. إبف اإلنساف )دا ( كمف يرفض المسيح كشفيع 1ّْٖفي )رك
 ( كالمسيح بقكلو إبف اإلنساف كاف ينبو الحاضريف ليتذكركا نبكة دانياؿ فيعرفكا شخصو.1ُُِٓككُ
 

ُبوا ِمْن ىَذا، َفِإنَُّو تَْأِتي َساَعٌة ِفيَيا َيْسَمُع َجِميُع الَّذِ ٕٛ" -(:ٜٕ–ٕٛ: ٘اآليات )يو يَن ِفي اْلُقُبوِر َصْوَتُو، اَل َتَتَعجَّ
اِلَحاِت ِإَلى ِقَياَمِة اْلَحَياِة، َوالَِّذيَن َعِمُموا السَّيَّْئاِت ِإَلى ِقَياَمِة الٜٕ   " دَّْيُنوَنِة.َفَيْخُرُج الَِّذيَن َفَعُموا الصَّ

مف إقامة مخمع فستركا = ال تتعجبواالمسيح ىنا يتكمـ عف المكتى بالجسد حيف يقكمكف في نياية الزماف لمدينكنة. 
أعظـ كأنني إبف اهلل كأنني إبف اإلنساف. كلي ىذا السمطاف كستركنني ديانان لمكؿ يكمان ما كمعطي حياة جديدة 

 تشمؿ رفض اإليماف بالمسيح.= وعمموا السيئاتتشمؿ اإليماف بالمسيح. = فعموا الصالحاتكأعيد خمقة البشر. 
ستخداـ فعمكا لمصالحات كعممكا لمسيئات. . وا وعمموافعمىنا المسيح إستخدـ فعميف مختمفيف  تشير ألف = فعمواكا 

أعماالن = عمموااإلنساف الصالح فعؿ ما سمعو مف صكت الركح القدس أفعاالن كانت ثماران لمركح الذم في داخمو. 
 لطبيعي. ىي ناتج الجسد ا وعممواىي ثمار الركح القدس  فعمواسيئة ناشئة عف طبيعة سيئة عاصية متمردة. 

كمف يؤمف بالمسيح تككف أعمالو صالحة، فيك صار يعيش لممسيح كالمسيح يحيا فيو. كمف ال يؤمف سيداف 
(. كىناؾ يكـ محدد 1َُٓككِ+ َُ-1ِِ(. كمف أعمالو غير صالحة سيداف )ركُِ-1ٓٗيكُ+ 1ُّٖ)يك

-1ََُْيح ىك الدياف )أع(. كأف المس1ُْتيِ(. كىذا اليـك ىك يكـ ظيكر المسيح )ُّ-1َُّٕلمدينكنة )أع
(. َْ-1ّٔٗ(. كالمسيح طالما لو سمطاف أف يحيي فيك سيعطي الحياة األبدية لمف ليس عمييـ دينكنة )يكِْ

 (. 1ْٔٓكىك أعطانا جسده كدمو لتككف لنا حياة )يك
( لـ ِٓية )فالبشر كميـ ليـ قياـ. كلكف يكجد طريقاف )الحياة كالدينكنة( بينما في آ. جميعكالحظ أنو ىنا قاؿ 

 يقؿ جميع، فالبشر أحرار اآلف أف يستجيبكا أك يرفضكا.
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 َأَنا اَل َأْقِدُر َأْن َأْفَعَل ِمْن َنْفِسي َشْيًئا. َكَما َأْسَمُع َأِديُن، َوَدْيُنوَنِتي َعاِدَلٌة، أَلنّْي اَل َأْطُمبُ ٖٓ" -(:ٖٓ: ٘آية ) يو

 " ِني.َمِشيَئِتي َبْل َمِشيَئَة اآلِب الَِّذي َأْرَسمَ 
ىذه اآلية كصمة بيف ما سبؽ الذم تحدث فيو يسكع عف مساكاتو مع اآلب كبيف بقية اإلصحاح الذم يتكمـ فيو 

= كما أسمع أدينفظير بكضكح أنو يقصد نفسو بكؿ ما سبؽ . أنا عف الشيادة لو. المسيح ىنا ألكؿ مرة يقكؿ
تشير لئلتفاؽ التاـ. ىي إشارة لمعرفة تامة لفكر تعنى إستحالة اإلنفصاؿ بيف األقنكميف في الرأم أك العمؿ ك 

= فيك ال يطمب شيئان لنفسو. ما داـ ىناؾ تساكم مطمؽ فيذه تشير أف ليما إرادة دينونتي عادلةاآلب لذلؾ يقكؿ 
كاحدة فاآلب يريد كاإلبف ينفذ كيعمف لنا أم يستعمف إرادة اآلب، فيك كحدهي الذم يعرؼ مشيئة اآلب. كال تكجد 

ما ميما كانت تستطيع أف ترل اهلل كتسمعو كتعرفو كتعرؼ إرادتو إاٌل اإلبف الذم ىك مف طبيعة اآلب، خميقة 
مشيئة = ال أطمب مشيئتي بل مشيئة الذي أرسمني(. 1ُُٖلذلؾ فيذه اآلية تشير لطبيعة المسيح اإلليية )يك

( كبيذا نرل أف مشيئة َْ-1ّٔٗ( كمشيئة اآلب نجدىا في )يك1ّْْاإلبف أف يعمؿ مشيئة الذم أرسمو )يك
( كلكف ىنا ُٗاآلب كاإلبف في إنسجاـ تاـ ككحدة، فمشيئة اهلل أف الجميع يخمصكف. ىذه اآلية تكرار لآلية )

كىك ال يعمؿ شيئان بدكف شركة مع اآلب.  "أنا"( ىك يسكع نفسو، لذلؾ يقكؿ ىنا ُٗيكضح أف اإلبف في آية )
 فالبنكة فييا إتصاؿ اآلب باإلبف.

( َِ( نرل اإلبف يعمؿ ما يعممو اآلب. كفي آية )ُٗ( نرل فييا تسمسؿ لطيؼ جدان. ففي آية )ِّ-ُٗيات )اآل
االبف يحيي.  ألن( يقكؿ ُِاآلب يحب اإلبف. ثـ يقكؿ كسيريو أعماالن أعظـ. كفي آية ) ألن يشرح لماذا فيقكؿ

( كلكف ما معنى يريو ِِلو الدينكنة آية ) وألنإذان إقامة األمكات ىي األعماؿ األعظـ. كاإلبف سيحيي مف يشاء 
 (.َّ)آية جميع ما ىو يعممو.. وسيريو.. وكما أسمع أدين

كالسبب في آية . ميما عمل ذاك فيذا يعممو اإلبن كذلك( التساكم المطمؽ بيف اآلب كاإلبف= ُٗنرل في آية )
كالركح القدس ىك ركح المحبة. ىي  (.1ُٔ( ىك المحبة. فاهلل محبة، ينبع محبة. كاإلبف ىك المحبكب )أؼَِ)

ويريو كحدة أساسيا المحبة. كبسبب ىذه الكحدة كالمحبة، فاإلبف يعمؿ كؿ ما يعممو اآلب، كلو كؿ ما لآلب 
يريو تعني المعرفة الكاممة بما يريد اآلب. فبل يعرؼ اآلب إال اإلبف كال أحد يعرؼ اإلبف = جميع ما ىو يعممو

 عرفة التطابؽ الناشئ عف الكحدة. كلكف داخؿ المشكرة الثالكثية لكؿ أقنكـ عممو(. ىي م1َُِِإاٌل اآلب )لك
([ . 1ُٔ  ْٖ" )إشالسيد الرب ارسمني كركحو اآلف]كنسمع فى سفر إشعياء ىذا النص عف المشكرة الثالكثية "

ركح القدس يجدد كال فاآلب يريد. كاإلبف ينفذ. فاآلب يريد أف الجميع يخمصكف، كاإلبف يقدـ التجسد كالفداء.
كاآلب خمؽ العالـ باإلبف، كيفعؿ كؿ األشياء  اآلب يريد أف يعطي حياة لمبشر، كىذا ما يعممو اإلبف. الخميقة .

باإلبف، فاإلبف بو كاف كؿ شئ. بؿ اإلبف سيقكـ بتجميع البشر في جسده ليقدـ الخضكع لآلب، كيعطي البشر 
م بجسده أطاع كؿ الكصايا. كالمسيح لو أعماؿ ، ىذه قاؿ عنيا حياة فيك لو حياة في ذاتو. بؿ ىك الكحيد الذ

أف اآلب أراه إياىا أك يريو إياىا. كلو أقكاؿ كتعاليـ كدينكنة قاؿ عنيا أنو سمعيا مف اآلب. كبنفس المفيكـ يقاؿ 
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اشئ عف (. فيي معرفة التطابؽ الن1ُُّٔىذا عف الركح القدس "كؿ ما يسمع يتكمـ بو كيخبركـ بأمكر آتية" )يك
. كالركح القدس ييٍخًبٍر. ـٍ  المعرفة نتيجة الكحدة، الكحدة التي في طبيعة اهلل بالمحبة. كاآلب يريد كاإلبف يىٍعمىٍؿ كييعىم 

ف شفيت في السبت فأنا لـ أخالؼ كصايا اآلب. ككيؼ أخالفيا إف كاف  كبيذا المفيكـ فالمسيح يقكؿ ليـ.. كا 
 ىناؾ ىذه الكحدة كىذا الحب.

ذا ق ذا قاؿ  يرييااؿ المسيح كا  فيك يقصد األعماؿ التي سيعمميا  سيريوفيك يقصد األعماؿ التي يعمميا اآلف. كا 
ذا قاؿ   فيذا إشارة لسابؽ كجكده قبؿ التجسد. رأيتفي المستقبؿ كإقامة أمكات، بؿ قيامتو ىك شخصيان. كا 

+ 1ِِّٗفيذه مقدرة اهلل فقط )تثكقكؿ السيد المسيح ىنا أنو يحيي مف يشاء فيذا إشارة ألنو ىك ييكه، 
(. كىذا ما يفيمو الييكد الذيف يكمميـ المسيح. كيعمف المسيح أيضان بكضكح أنو ييكه إذ 1ِٔصـُ+ 1ٕٓمؿِ

 ىك الدياف، ككاف يغفر الخطايا. ىك ينقميـ بالتدريج ليفيمكا مف ىك.
ذا فيمكا مف ىك فيكرمكه كما يكرمكا اآلب آية ) ؤمف بو أك ال يكرمو فمصيره الدينكنة (. كمف يرفضو كال يِّكا 

 (.ِْآية )
 في ىذه اآليات نرى العبلقة بين اآلب واإلبن :

 فاإلبف ال يقدر أف تككف لو إرادة منفصمة في العمؿ عف إرادة أبيو.فيما مشيئة واحدة: 
 فاإلبف ينظر كؿ ما لآلب كيسمع كؿ ما عند اآلب )كىكذا الركح القدس(. غير منفصمين:

 بف.كؿ ما يفعمو اآلب يفعمو اإل رة:نفس القد
 فاإلبف يعرؼ كؿ أسرار اآلب. الحب يربط بينيما:

فاإلبف يحيي مف يشاء كىذا عمؿ اآلب. كىذه عبارة لـ تقاؿ عف إيميا أك غيره حيف أقامكا  كل ما لآلب ىو لئلبن:
 أمكات.

 (.1ُِٖٓكىذا عمؿ اآلب "أدياف األرض كميا.." )تؾ اإلبن ىو الديان:
 فكما يكرمكف اآلب عمييـ أف يكرمكا اإلبف أيضان. نفس الكرامة: ليما

 إذًا اآلب واإلبن متساويـــــان
 

 (ٖٓ-ٚٔممخص لآليات السابقة )
قاـ السيد المسيح بعمؿ معجزة إبراء المقعد يكـ سبت فثار الييكد عميو، بؿ طمبكا أف يقتمكه. كأجابيـ يسكع بيذه 

 تي1اآليات التي يمكف تمخيصيا في اآل
 لمبشر، ىك يستعمف اآلب.  ة اآلبالمسيح أتى لمشفاء كليظير اآلب كمحب 
 ( ال يكؼ عف العمؿ، كأنا أيضان )(.ُٕلماذا تتعجبكف أنني أعمؿ يكـ السبت كأبي )اهلل 
 ( ُٗىناؾ تطابؽ تاـ في الفكر كاإلرادة بيني كبيف اآلب.) 
 لة مكت كمرض بؿ ىك يريد أف يحيي البشر، العمؿ الذم يريد اآلب أف يعممو أف ال يترؾ البشر في حا

 (.ُِلذلؾ أرسمني ألعمؿ ىذا العمؿ كأعطي حياة لممكتي )
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  التي ىي جسده لكؿ مف يقبؿ.   ف الكنيسةك  كى كيتحد بو، فاإلبف يي اإلبف يعطي الحياة لمف يقبمو كيؤمف بو
 .(ِِكمف يرفض فقد حكـ عمى نفسو باليبلؾ. كىذا معنى دينكنة اإلبف لمبشر )

 ( ِّالفرصة أمامكـ فإقبمكني فأنا صكرة اآلب. كمف يكرمني يكـر اآلب.) 
 ( ِْمف يقبمني فقد آمف باآلب بالطريقة الصحيحة كتككف لو حياة أبدية.) 
 ( ِٓدعكتي األساسية ىي التكبة، ككؿ مف يفعؿ يتحد بي فتككف لو حياة.) 
 ( ِٔأنا لي الحياة في ذاتي، لذلؾ أنا قادر أف أحيي.) 
 (ِٕمف ال يقبمني لف تككف لو حياة = ىذا معنى أف لئلبف سمطاف أف يديف ) لذلؾ 
 ( ِٗالحياة تبدأ ىنا لمف يتكب، لكف الحياة ستستمر لؤلبد.) 
  اآلف ليس كقت الدينكنة، ىذا ال يريده اآلب اآلف، لذلؾ لف أديف أحد، فإرادتي كمشيئتي ىما تمامان كإرادة

 (.َّسة، فإنتيزكا الفرصة )كمشيئة اآلب. أنا اآلف أجمع الكني
  اآلف ما معنى إعتراضكـ عمى ما قمت بو مف شفاء لممريض فيذه إرادة اآلب كراحة اآلب، كليذا أرسمني

 اآلب ألشفي كأحيي كألف الكبلـ الذم قيؿ كاف صعبان تكمـ الرب فيما يمي عف الشيكد الذيف يشيدكف لو.
 

الَِّذي َيْشَيُد ِلي ُىَو آَخُر، َٕٖيُد ِلَنْفِسي َفَشَياَدِتي َلْيَسْت َحقِّا. ِإْن ُكْنُت َأشْ »ٖٔ" -(:ٚٗ –ٖٔ :٘اآليات )يو
َوَأَنا اَل َأْقَبُل َشَياَدًة َٖٗأْنُتْم َأْرَسْمُتْم ِإَلى ُيوَحنَّا َفَشِيَد ِلْمَحقّْ. َٖٖوَأَنا َأْعَمُم َأنَّ َشَياَدَتُو الَِّتي َيْشَيُدَىا ِلي ِىَي َحق. 

َكاَن ُىَو السّْرَاَج اْلُموَقَد اْلُمِنيَر، َوَأْنُتْم َأَرْدُتْم َأْن َتْبَتِيُجوا ِبُنورِِه ٖ٘، َولِكنّْي َأُقوُل ىَذا ِلَتْخُمُصوا َأْنُتْم. ِمْن ِإْنَسانٍ 
َمَيا، ىِذِه اأَلْعَماُل ِبَعْيِنَيا َوَأمَّا َأَنا َفِمي َشَياَدٌة َأْعَظُم ِمْن ُيوَحنَّا، أَلنَّ اأَلْعَماَل الَِّتي َأْعَطاِني اآلُب َٖٙساَعًة.  أُلَكمّْ

َواآلُب َنْفُسُو الَِّذي َأْرَسَمِني َيْشَيُد ِلي. َلْم َتْسَمُعوا َصْوَتُو ٖٚالَِّتي َأَنا َأْعَمُمَيا ِىَي َتْشَيُد ِلي َأنَّ اآلَب َقْد َأْرَسَمِني. 
َفتُّْشوا ِٜٖمَمُتُو ثَاِبَتًة ِفيُكْم، أَلنَّ الَِّذي َأْرَسَمُو ُىَو َلْسُتْم َأْنُتْم ُتْؤِمُنوَن ِبِو. َوَلْيَسْت َلُكْم كَ َٖٛقطُّ، َواَل َأْبَصْرُتْم َىْيَئَتُو، 

 وَن َلُكْم َحَياٌة.َواَل ُتِريُدوَن َأْن تَْأُتوا ِإَليَّ ِلَتكُ ٓٗاْلُكُتَب أَلنَُّكْم َتُظنُّوَن َأنَّ َلُكْم ِفيَيا َحَياًة َأَبِديًَّة. َوِىَي الَِّتي َتْشَيُد ِلي. 

َأَنا َقْد َأَتْيُت ِباْسِم َٖٗولِكنّْي َقْد َعَرْفُتُكْم َأْن َلْيَسْت َلُكْم َمَحبَُّة اهلِل ِفي َأْنُفِسُكْم. َٕٗمْجًدا ِمَن النَّاِس َلْسُت َأْقَبُل، »ٔٗ
َكْيَف َتْقِدُروَن َأْن ُتْؤِمُنوا َوَأْنُتْم َتْقَبُموَن َمْجًدا َٗٗبُموَنُو. َأِبي َوَلْسُتْم َتْقَبُموَنِني. ِإْن َأَتى آَخُر ِباْسِم َنْفِسِو َفذِلَك َتقْ 

اَل َتُظنُّوا َأنّْي َأْشُكوُكْم ِإَلى اآلِب. ُيوَجُد الَِّذي »َ٘ٗبْعُضُكْم ِمْن َبْعٍض، َواْلَمْجُد الَِّذي ِمَن اإِللِو اْلَواِحِد َلْسُتْم َتْطُمُبوَنُو؟
أَلنَُّكْم َلْو ُكْنُتْم ُتَصدُّْقوَن ُموَسى َلُكْنُتْم ُتَصدُّْقوَنِني، أَلنَُّو ُىَو َكَتَب ٙٗوَسى، الَِّذي َعَمْيِو َرَجاُؤُكْم. َيْشُكوُكْم َوُىَو مُ 

 " «.َفِإْن ُكْنُتْم َلْسُتْم ُتَصدُّْقوَن ُكُتَب َذاَك، َفَكْيَف ُتَصدُّْقوَن َكبَلِمي؟َٚٗعنّْي. 
 

  " ُكْنُت َأْشَيُد ِلَنْفِسي َفَشَياَدِتي َلْيَسْت َحقِّا. ِإنْ »ٖٔ" -(:ٖٔ: ٘آية ) يو
إبف اهلل كىك قرأ فكرىـ كىنا المسيح يمجأ  أنو المسيح ىنا يمجأ لثبلثة شيكد فالييكد شككا فيو إذ قاؿ عف نفسو

لمسيح (. فاّّ[ يكحنا المعمداف )آيةّ( ]ِّ[ اآلب )آيةِ( ]1ُْٖ+ يك ُّ[ ىك نفسو )آيةُلمشيكد اآلخريف ]
+ 1ُٕٔيؤكد شيادتو لنفسو بشيادة إثنيف آخريف. كبحسب النامكس الييكدم فالشيادة تقبؿ عمى فـ شاىديف )تث
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( كلكف الييكد 1ُْٖ(. قطعان شيادة المسيح عف نفسو كافية فيك الحؽ. كىك قاؿ ىذا )يك1َّّٓ+ عد1ُُٗٓ
ن كنت أشيد لنفسي فشيادتي ليست إ( ىنا يقكؿ 1ُّٖبحسب تفكيرىـ كبحسب نامكسيـ يحتاجكف لشيكد )يك

خاضع  فاهلل غير ،" = فيذا منطؽ اهلل( قاؿ "شيادتي حؽ1ُّٖىذا بحسب المنطؽ البشرم. كفي )= حقاً 
 لممعايير البشرية.

 
  " َحق.الَِّذي َيْشَيُد ِلي ُىَو آَخُر، َوَأَنا َأْعَمُم َأنَّ َشَياَدَتُو الَِّتي َيْشَيُدَىا ِلي ِىَي ٕٖ" -(:ٕٖ: ٘آية ) يو

أتى في زماف المضارع الدائـ، كىذا ال يستقيـ في حالة أم إنساف، ألف أم  يشيدىك اآلب ألف الفعؿ = آخر
إنساف تككف شيادتو مؤقتة أما شيادة اآلب فدائمة كصادقة. كاآلب شيد لممسيح أنو إبنو يكـ العماد كيـك التجمي 

(. ّٔتي يعمميا المسيح كالتي تظير أف اآلب فيو )( كشيد لو باألعماؿ الّٗ-ّٖكشيد لو بالنبكات )آيات 
 (.ّٖكالمسيح يعرؼ شيادة اآلب عنو بسبب عبلقتو األقنكمية بو. كالييكد ال يعرفكف بسبب خطاياىـ ككبريائيـ )

 
َياَدًة ِمْن ِإْنَساٍن، َولِكنّْي َوَأَنا اَل َأْقَبُل شَ َٖٗأْنُتْم َأْرَسْمُتْم ِإَلى ُيوَحنَّا َفَشِيَد ِلْمَحقّْ. ٖٖ" -(:ٖٗ–ٖٖ: ٘اآليات )يو

 " َأُقوُل ىَذا ِلَتْخُمُصوا َأْنُتْم.
ىنا المسيح يقكؿ ليـ أنا أشيد لنفسي كيشيد لي اآلب كأنتـ ال تصدقكف، كأرسمتـ كسألتـ يكحنا فشيد لي، 

يحتاج لشيادة  كالمسيح يقكؿ ىذا ال ليطمب شيادة المعمداف ألنو محتاج إلييا فيك ال يحتاج لشيادة إنساف، فمف
إنساف فيك يعتمد عمى ىذا اإلنساف كيحتاج ليذا اإلنساف كاهلل ال يحتاج ألحد. بؿ إذ كانكا فرحيف بالمعمداف 

( لجأ المسيح لشيادتو ليجعميـ يؤمنكف بو َّ-1ِٕٗككاثقيف فيو كيكرمكنو )عمى أف كثيريف رفضكه أيضان لك
بحسب منطقيـ فيجذبيـ لمخبلص. كلكف مف غير المقبكؿ فيخمصكف. المسيح يمجأ لشيادة المعمداف ليرضييـ 

 أف يتكقؼ صدؽ اهلل عمى شيادة إنساف.
إذا كاف المسيح ال يحتاج لشيادة المعمداف فما معنى أنو السابؽ الذل يعد الطريؽ لممسيح ؟   -سؤال :

يح . فالنكر ال يحتاج لمف المعمداف لـ يأتى ليشيد لممسيح بؿ ليدعك لمتكبة كمف يتنقى ستنفتح عيناه كيعرؼ المس
  يشيد لو أنو نكر، بؿ يحتاج لعيف مفتكحة تراه . كالتكبة تنقى القمب فتنفتح األعيف فنعرؼ الرب كنعاينو .

 
  " َكاَن ُىَو السّْرَاَج اْلُموَقَد اْلُمِنيَر، َوَأْنُتْم َأَرْدُتْم َأْن َتْبَتِيُجوا ِبُنورِِه َساَعًة.ٖ٘" -(:ٖ٘: ٘آية ) يو

ربما كاف المعمداف قد إستشيد كقتيا أك كاف في السجف كبيذا تكقفت خدمتو أم = سراجنا المعمداف كاف يكح
نكره قد تكقؼ، كميما كاف المعمداف فيك كمصباح البد كأف كقكده سينفد في كقتو ما. كلكنو كاف سراج مكقد مف 

ىممكا لو كقت ظيكره إذ ظنكه = تبتيجوا بنوره أنتم أردتم أنالداخؿ بالمحبة كالغيرة كمنير مف الخارج في قداستو. 
كقت قصير أم عدة شيكر، بينما أف بيجة خبلص = ساعةىك المسيا، كلكف المعمداف ظير لفترة كجيزة= 

أٌما الييكد الذيف فرحكا بيكحنا المعمداف كترككا المسيح، فيـ إختاركا البركة المؤقتة كترككا نعمة  المسيح فأبدية.
(. لكف المسيح ىك النكر الحقيقي فالنكر طبيعتو 1ُٖ. كيكحنا كاف سراجان ينيره آخر أم اهلل )يكالممككت الدائمة
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(. كقكلو السراج عف المعمداف فؤلف المعمداف كاف يشيد لممسيح كينير الطريؽ لمييكد حتى يركا المسيح 1ُٗ)يك
 فيؤمنكا بو. كىذا معنى يعد الطريؽ أماـ المسيح.

 
َمَيا، ىِذِه ٖٙ" -(:ٖٙ: ٘آية ) يو َوَأمَّا َأَنا َفِمي َشَياَدٌة َأْعَظُم ِمْن ُيوَحنَّا، أَلنَّ اأَلْعَماَل الَِّتي َأْعَطاِني اآلُب أُلَكمّْ

 " اأَلْعَماُل ِبَعْيِنَيا الَِّتي َأَنا َأْعَمُمَيا ِىَي َتْشَيُد ِلي َأنَّ اآلَب َقْد َأْرَسَمِني.
التي كانت بسمطاف. كؿ ىذا يشير لمقكة اإلليية التي تعمؿ فيو. أعماؿ المعجزات+ تعاليمو كأقكالو = األعمال

(. أعماؿ المسيح 1ُِْٓ(+)ُُ-1َُُْ(+)ّٖ-ّٕ+ِّ+1َُِٓالمسيح ىي برىاف صدؽ إرساليتو )
تستعمف اهلل اآلب في شخص المسيح. كلنبلحظ أف مف يقبؿ إبف اهلل في قمبو يككف لو شيادة في داخمو لو كال 

 دة مف خارج، فاإليماف بالمسيح يحمؿ تأكيده فيو ألنو ىك شيادة صدؽ اهلل.يحتاج معيا شيا
(+ 1ّٔٗ(+)ِٕ-ِٔ+1ِِٓ(+)1ُّّ(+)1ّّٓلمسيح يركز عمى أف اآلب يعطي اإلبف )= اأعطاني

( كمعنى أف اآلب يعطي اإلبف فيذا ألف كؿ شئ ككؿ عمؿ ككؿ مشيئة 1ُِْٗ(+)ِْ+ُِ+ٔ+ْ+1ُِٕ)
ب يعطييا لئلبف ليظيرىا، أك يعطي اإلبف أف يظيرىا كيعمنيا عمى مستكل الفعؿ عند اآلب ىي غير منظكرة كاآل

كالكاقع المنظكر. فاألعماؿ عند اآلب كاإلبف ىي كاحدة، غير منظكرة عند اآلب، كمنظكرة باإلبف، فاآلب يعمؿ 
المسيح انو ال يعرؼ  (. كبنفس المفيـك نفيـ لماذا قاؿ1ُِْككُاآلب ) كاإلبف ينفذ فيك قكة ،، اآلب يريدباإلبف

 ىكذا يضاأرادتو فيما كاحد . ك إيضا أرادة التى ىى ظيار ىذه اإلإ. كدكر االبف إعبلنيا الساعة ؟ فاآلب ال يريد
= ألكممياأك يظيره.  أل ينفذه ( إذان العطاء مف اآلب لئلبف يفيد أف اإلبف يكمؿ عمؿ اآلب1ُ  ُنفيـ )رؤ

 أك حتى الكماؿ "العمؿ الذم أعطيتني قد أكممتو" + "قد أكمؿ". يكمميا ىنا تفيد التكميؿ حتى النياية
يكحنا كاف مجرد سراج يظيرني لكـ. ىك يدعك لمتكبة، كمف فعؿ عرؼ المسيح. لكف المسيح جاء ليعمؿ أعماؿ 
عطاء حياة كتجديد الخميقة. كىذه ىي الراحة. ىذا ىك السبت الحقيقي راحة اهلل ىي في راحة البشر.  ىي شفاء كا 

 
َواآلُب َنْفُسُو الَِّذي َأْرَسَمِني َيْشَيُد ِلي. َلْم َتْسَمُعوا َصْوَتُو َقطُّ، َواَل َأْبَصْرُتْم َىْيَئَتُو، ٖٚ" -(:ٖٛ–ٖٚ: ٘اآليات )يو

 "َوَلْيَسْت َلُكْم َكِمَمُتُو ثَاِبَتًة ِفيُكْم، أَلنَّ الَِّذي َأْرَسَمُو ُىَو َلْسُتْم َأْنُتْم ُتْؤِمُنوَن ِبِو. ٖٛ
(. ِٗ+ُٖ+1ُٖٔالمسيح ىنا ينتقؿ مف شيادة األعماؿ لو كىي نفس أعماؿ اآلب إلى شيادة اآلب نفسو )

فاآلب شيد لئلبف يكـ العماد كيكـ التجمي كباألنبياء كبركحو الذم يخاطب القمكب كلكنيـ ال يريدكف أف يسمعكا، 
تعاليمو، فاآلب كممنا في إبنو. كالحظ أف أعماؿ كبأعمالو التي يعمميا. فاآلب كاإلبف يعممكا األعماؿ. كبأقكالو ك 

أماـ الكؿ جيرًا [ ّ)ما رأينا مثؿ ىذا قط( ]عظيمة ومبيرة [ ِ)ال يسعيا كؿ كتب العالـ( ]كثيرة جدًا [ ُاإلبف1 ]
)ىك لـ يميت أحد( أما أقكالو فبيرت الكؿ. ككاف كؿ ىذا ليستعمف اآلب. فاآلب يشيد لئلبف كميا لمخير [ ْ]

امنة في اإلبف، ألف اإلبف ىك كممة اآلب كصكت اآلب كصكرة اآلب، كىذا ندركو باإليماف، بالعيف شيادة ك
الركحية التي ترل اهلل في المسيح كاألذف الركحية التي تسمع اهلل في المسيح "مف رآنى فقد رأل اآلب". لذلؾ 

 فالييكد الذيف رفضكا المسيح رفضكا صكت اهلل.
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فالمسيح ىك ىيئة اآلب.. = وال أبصرتم ىيئتويقكؿ عف نفسو أنو صكت اآلب. فالمسيح = لم تسمعوا صوتو
فأذانيـ الركحية كعيكنيـ الركحية مغمقة. كمعنى كبلـ الرب أنتـ لـ تعرفكني فأنا صكرة اآلب. كلك عرفكا اآلب 

مسيح، كلك أخمص خرىـ المعمداف، كميـ تنبأكا عف الآلعرفكا المسيح كالعكس. كاآلب يشيد لممسيح بفـ أنبيائو ك 
أم النبكات. بؿ أف أبائيـ الذيف سمعكا صكت = ليس لكم كممتو ثابتة فيكمالييكد فيـ نامكسيـ لعرفكا المسيح= 

رتدكا، كبلـ اهلل عمؽ بذاكرتيـ  اهلل عمى الجبؿ أياـ مكسى كرأكا البركؽ، فيـ أطاعكا اهلل أيامان قميمة لكنيـ عادكا كا 
نطبؽ عمى الييكد السامعيف الرب االف . فمف سمع كبلـ اهلل فى نامكسو كقرر اف لكف ايضا القكؿ ي دكف قمكبيـ.

مشكمة الييكد مع  كبالتالى سيعرؼ ابنو المسيح.يمتـز بيا كفعؿ لكانت الكممة قد ثبتت فيو كعرؼ اآلب ، 
قاؿ المسيح عف النامكس أنيـ لـ يبحثكا عف اهلل فى النامكس ، بؿ ىـ بحثكا عف أنفسيـ كتفاخركا ببرىـ، لذلؾ 

تبلميذه أنيـ بسطاء، فيـ بعيديف عف ىذا البر الذاتى، يخافكف اهلل كينفذكف كصاياه، كحينما أتى المعمداف طالبا 
التكبة قدمكا تكبة، فإنفتحت عيكنيـ كعرفكا المسيح كأحبكه كتبعكه. أما الييكد فمـ ينشغمكا بمعرفة اهلل بؿ بحثكا عف 

كبر ذاتى منتفخ فمـ يركا خطاياىـ بؿ رأكا أنفسيـ فقط فرفضكا المسيح. ىـ كيؼ ينتفخكف بمعرفة متزايدة 
 إستخدمكا النامكس إلثبات برىـ فيـ محبكف لذكاتيـ ، كلـ يستخدمكا النامكس ليعرفكا اهلل فيحبكنو.

 
  " ِديًَّة. َوِىَي الَِّتي َتْشَيُد ِلي.َفتُّْشوا اْلُكُتَب أَلنَُّكْم َتُظنُّوَن َأنَّ َلُكْم ِفيَيا َحَياًة َأبَ ٜٖ" -(:ٜٖ: ٘آية ) يو

في الكتب المقدسة كلكنيـ بعد كؿ ىذه السنيف لـ ينفتح ذىنيـ عمى سر  يىدَّعكف الخبرة ـىنا المسيح يمكميـ في
فاألسفار المقدسة ىي . ( 1ِِْٕالحياة األبدية الكائف في األسفار، ليدرككا منيا األمكر المختصة بالمسيح )لك

( ىـ ُُ-1َُُبطُ+ ُِ-1ُُٕبطِسيح، مممكءة نبكات عنو، في كؿ خطكة مف خطكات حياتو )إستعبلف لمم
تبلكتيا كانكا يظنكف أف فيميـ الحرفي لؤلسفار المقدسة سيعطييـ حياة أبدية، ككانكا يظنكف أف مجرد حفظيا أك 

. لكنيـ درسكىا لمجرد سيعطييـ حياة أبدية. كلكنيـ لك فيمكىا بعمؽ إلكتشفكا المسيح كاىب الحياة األبدية
ف كممة اهلل إية السابقة.... كلماذا لـ يفيمكىا؟ االجابة فى اآلكليس بحثا عف اهلل المعرفة كالتفاخر بما يعرفكنو

   ليست ثابتة فييـ. كلماذا؟
 ( .1ْْ  ٓ)يك *ككيؼ تثبت فييـ كعيكنيـ تبحث عف مجد ذكاتيـ كليس مجد اهلل؟!ُ
 كؿ اعماليـ يعممكنيا لكي تنظرىـ الناس.عنى الركحى ليظيركا أبرارا أماـ الناس."*التنفيذ الحرفى دكف فيـ المِ

 (.1ٓ  ِّـ" )متىداب ثيابيأفيعرضكف عصائبيـ كيعظمكف 
لكانكا قد عرفكا اهلل  كانكا قد بحثكا عف اهلل فعبل كنفذكا الكصية إلرضاء اهلل كليس إلرضاء غركرىـ ككبريائيـ كلك

( ِٕ-1ِْ ٕثؿ السيد المسيح )مت كىذا معنى م}المسيح بسيكلة اذ ىك صكرة اآلب  ابنوقد تعرفكا عمى  كلكانكا
} . 

أنتم تظنون تدؿ عمى الفحص الشديد المثابر لؤلسفار. كمف يفعؿ سيكتشؼ المسيح كسيعرفو كيؤمف بو.  =فتشوا
لنرل كنبحث عف  كىذا حؽ كلكف كيؼ نقرأ؟ ىؿ لمجرد المعرفة مثؿ الييكد أك = أن لكم فييا حياة أبدية

كما يجده)ف يجد المسيح سكؼ أمف يريد  شخص المسيح كنعرفو، فنحبو كنؤمف بو كنثؽ فيو فتككف لنا حياة.
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اطي. مثؿ الييكد كاف نشغؿ بالعطية دكف العإعطي سميماف الحكمة فأاهلل  -1 ممحوظة   المجكس(. حدث مع
. لذلؾ قاؿ دكل منيا مثؿ أية كصية ىي األعظـت ال جنشغمكا بتساؤالا  نشغمكا بالمعرفة ، ك إيدييـ فأالكتاب في 

حبو أنشغؿ بشخص اهلل فإما داكد فأ( . 1ّٗ  ٓف لكـ فييا حياة" )يكأليـ المسيح "فتشكا الكتب ألنكـ تظنكف 
ذ جعؿ العقؿ فقط إ. سميماف حزف كاكتئب ( كىذه ىي الحياة 1ٖ  ّْ)مز  "طيب الربأفقاؿ "ذكقكا كانظركا ما 

بؿ كباقى   1َُّ  ُُٗككجد كبلمو كالعسؿ )مز داكد الذم كاف الركح القدس يقكده ففرح بالرب ماأيقكده . 
يقكد عقمو كلسانو ىك الركح القدس  كالكاتب الماىر الذم( ْٓمز)"لساني قمـ كاتب ماىر"  . كقاؿالمزمكر كمو( 

 المحيي كالذم مف ثماره الفرح .
 

 " ْن تَْأُتوا ِإَليَّ ِلَتُكوَن َلُكْم َحَياٌة.َواَل ُتِريُدوَن أَ ٓٗ" -(:ٓٗ: ٘آية ) يو
أعطيو حياة،  لكـ حياة، فمف يأتي إلىَّ  فيككف بي كتأتكا إلىَّ مازالت أمامكـ األسفار المقدسة، فتشكا فييا فتؤمنكا 

، كىي أنا ) = وال تريدون. ( 1ُِيكُالحياة األبدية التي تفتشكف عمييا في األسفار المقدسة ىي معي، كىي فيَّ
ىي مسئكلية كؿ شخص أف يقبؿ المسيح أك يرفضو كمف يفتش الكتاب المقدس بأمانة سيجد أنو محتاج لشخص 

 المسيح فيذىب إليو فتككف لو حياة.
 

  "َمْجًدا ِمَن النَّاِس َلْسُت َأْقَبُل،»ٔٗ" -(:ٔٗ: ٘آية ) يو
ف ىـ، فمجده راجع إلتحاده باآلب. عندما تكمـ عف شيادة المعمداف فيك ال يشتيي مجدان مف الناس كما يفعمك 

اٌل  المسيح ال يقبؿ شيادة مف الناس كال مجدان مف الناس. قاؿ ىذا حتى ال يتصكركا أنو يقكؿ ما يقكلو ليمجدكه، كا 
لكافؽ طمبيـ أف يصير ممكان زمنيان. فمف يقبؿ شيادة أك مجد مف إنساف يمزمو أف يستند عمى ىذا اإلنساف 

ف يعرفكه ال ألنو يريدىـ أف يمجدكه بؿ ليعطييـ حياة )راجع أذان فالمسيح يطمب منيـ البشر. إ فيخضع لمعايير
 (.ّْآية
 

 " َولِكنّْي َقْد َعَرْفُتُكْم َأْن َلْيَسْت َلُكْم َمَحبَُّة اهلِل ِفي َأْنُفِسُكْم.ٕٗ" -(:ٕٗ: ٘آية ) يو
. فرفضيـ لممسيح عبلمة عمى الحالة أنا أعرؼ حالتكـ، ىـ ال يحبكف اهلل كال شركة ليـ مع اهلل= قد عرفتكم

السيئة التي ىـ فييا. رفضيـ لممسيح عبلمة أنيـ في عداكة مع اهلل، ىـ ال يحبكف اهلل لذلؾ لـ يجتذبيـ اآلب. 
كلماذا ىـ ال يحبكف اهلل؟ ألف عيكنيـ متجية لذكاتيـ ، كلمناس كيؼ يعجب  ىنا يكشؼ ما في قمكبيـ.المسيح 

اظريف هلل يفتشكف عنو، فمـ يعرفكا اهلل ، فكيؼ يحبكف مف لـ يعرفكه؟ كىذا عكس داكد بيـ الناس . كىـ غير ن
( 1ٖ  ّْ( فعرؼ اهلل فقاؿ "ذكقكا كأنظركا ما أطيب الرب" )مز1ُٓ  ِٓالذل كانت "عيناه دائما إلى الرب" )مز

  ( .1ُ  ُٖ، كحينما تذكؽ حبلكة الرب قاؿ "أحبؾ يا رب يا قكتى" )مز
ـ يقكلكف بأفكاىيـ أنيـ يحبكف اهلل كيتباىكف بيذا، لكف المحبة غير مكجكدة في قمكبيـ في= في أنفسكم

ف غابت المحبة سكنت البغضة في القمب. ىـ لك كانكا يحبكف اهلل، كانت المحبة قد فتحت ِٓ-1ُِْٓ) ( كا 
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بعيدان". اضطيادىـ "ىذا الشعب يكرمني بشفتيو كقمبو مبتعد عني  . كلكففيك صكرة اهلل المسيحأعينيـ كعرفكا 
 لممسيح صادر ليس عف غيرة هلل بؿ حسدان لممسيح كبغضة لو، لك أحبكا اهلل آلمنكا بالمسيح.

 
 "َأَنا َقْد َأَتْيُت ِباْسِم َأِبي َوَلْسُتْم َتْقَبُموَنِني. ِإْن َأَتى آَخُر ِباْسِم َنْفِسِو َفذِلَك َتْقَبُموَنُو. ٖٗ" -(:ٖٗ: ٘آية ) يو

اآلب في قمب الييكد أفقدىـ القدرة عمى معرفة المسيح لما جاء إلييـ باسـ اآلب. كالمحبة تأتي  عدـ كجكد محبة
ىك كاحد كمستقر في اآلب كثابت فيو كمتحد بو. ىك = بإسم أبيبالعشرة مع اهلل كدرس الكتاب المقدس بعمؽ. 

كبريائيـ كضعكا لممسيح  أتى ليعمف اآلب. ىك يبحث عف مجد اآلب ال مجد نفسو فيك أخمى نفسو. ىـ بسبب
ذىانيـ ، تتناسب مع كبريائيـ . فمما كجدكا المسيح المتكاضع لـ يعرفكه. كلك أتى ليـ أالمنتظر صكرة خاطئة فى 

عى أنو المسيح، ألنيـ سيركف أنفسيـ فيو. فالنبي مف يتكمـ بإسـ نفسو لقبمكه، أم نبي كاذب أك أم شخص يدَّ 
 أماميـ بمظير العظمة العالمية التي يعيشكف فييا كيشتيكنياالكاذب سيستغؿ نقطة ضعفيـ كيظير 

ـٍ أف يعطييـ ىذه العظمة العالمية فيقبمكنو، كما سيحدث مع ضد المسيح في األياـ األخيرة.   أتى كسكؼ يىًعٍدىي
كضع يعمف رغباتو كأفكاره ىك الذاتية التي تتكافؽ مع أفكارىـ. بيذا يظير أف الييكد كاقفيف في م= بإسم نفسو

 مضاد لممسيح كهلل، فيـ يقبمكف مجد الناس كال يطمبكف مجد اهلل. كىذا ما عطؿ إيمانيـ.
 

َكْيَف َتْقِدُروَن َأْن ُتْؤِمُنوا َوَأْنُتْم َتْقَبُموَن َمْجًدا َبْعُضُكْم ِمْن َبْعٍض، َواْلَمْجُد الَِّذي ِمَن اإِللِو ٗٗ" -(:ٗٗ: ٘آية ) يو
 "وَنُو؟اْلَواِحِد َلْسُتْم َتْطُمبُ 

لكف  كىـ يريدكف مف لو نفس ىذه الصكرة . ىنا المسيح يكشؼ ليـ بكضكح سبب عماىـ أال كىك كبريائيـ .
ذا إنشغؿ   اإليماف في أبسط صكره ىك تمجيد اهلل بالقكؿ كالعمؿ. كثمر اإليماف ىك تسبيح اهلل عمى الدكاـ. كا 

ضعفت قكة تسبيح اهلل في قمبو فيك لف يرل عظمة إنساف بتمجيد نفسو كتمجيد اآلخريف لو ليعطكه نفس المجد 
اهلل فيسبحو ألنو إنشغؿ بتممؽ اآلخريف. كالييكد كانكا منشغميف بتمجيد أنفسيـ، كحتى النامكس كاف سببان في أف 
يعظمكا أنفسيـ، فيـ فيمكا أف اهلل أعطاىـ النامكس لعظمتيـ ىـ كشعب مختار مميز عف باقي الشعكب. ككانكا 

. الحظ المسيح في آية في الجسد ااهلل ظاىر ان مف بعضيـ البعض كلـ يقبمكا المجد األصمي الذم ىك يقبمكف مجد
( يخمى ذاتو قائبلن "أنا أتيت بإسـ أبي" فبل يبحث عف مجد شخصي بؿ كأنو مجرد مرسؿ مف اآلب. كالييكد ّْ)

 يبحثكف عف مجد أنفسيـ.
 

 ُكوُكْم ِإَلى اآلِب. ُيوَجُد الَِّذي َيْشُكوُكْم َوُىَو ُموَسى، الَِّذي َعَمْيِو َرَجاُؤُكْم.اَل َتُظنُّوا َأنّْي َأشْ »٘ٗ" -(:٘ٗ: ٘آية ) يو
" 

ماـ النامكس كلـ يمتزمكا أمناء أاإلبف يحتفظ بكظيفتو كشفيع كيترؾ الحكـ لمنامكس بقيادة مكسى. النيـ لـ يككنكا 
ف مكسى كتب عف المسيح فمكسى سيشيد ضدىـ. ألنيـ يضا ألأال لكانكا قد عرفكا المسيح . ك ا  بتنفيذ كصاياه ، ك 

لـ يؤمنكا بالمسيح. ككما صرخ مكسى هلل بسبب عنادىـ كرفضيـ لو سيشككىـ مكسى هلل ألنيـ رفضكا مف تنبأ 



 (اإلصذاح الخامس) (يوحناإنجيل تفسير )(  3تفسير األناجيل )

 

 
224 

عنو. فالمسيح في مجيئو األكؿ لـ يأت لمدينكنة بؿ ليخمص العالـ. كأحاؿ بمنتيى اإلتضاع القضية إلى النامكس 
كيف بو فيـ يتيمكنو بأنو كسر السبت كالمسيح قاؿ ليـ بؿ أنتـ ضد نامكس مكسى. مكسى الذيف ىـ متمس

 سيتحكؿ لدياف ليـ.
 

َفِإْن ٚٗأَلنَُّكْم َلْو ُكْنُتْم ُتَصدُّْقوَن ُموَسى َلُكْنُتْم ُتَصدُّْقوَنِني، أَلنَُّو ُىَو َكَتَب َعنّْي. ٙٗ" -(:ٚٗ–ٙٗ: ٘اآليات )يو
 "«.ُقوَن ُكُتَب َذاَك، َفَكْيَف ُتَصدُّْقوَن َكبَلِمي؟ُكْنُتْم َلْسُتْم ُتَصدّْ 

( فمماذا ال تؤمنكا بي. كىناؾ كثير مف الرمكز لممسيح في ُٗ-1ُُٖٓىا أنا قد أتيت كما قاؿ مكسى )تث
يح كاف اليدؼ كالمحكر كالغاية. "كشيادة يسكع ىي ركح النبكة" )رؤ كتابات مكسى )الذبائح كالتطييرات..( فالمس

مناء لنامكس أف يعرفكا المسيح لك كانكا أنيـ كاف مف المفترض أ( . كالمسيح ىك كممة اهلل بمعنى َُ 1 ُٗ
.منكا بوآاء غير المتكبريف عرفكا المسيح ك ماميـ مثاؿ حى ، فتبلميذ المسيح البسطأمكسى . ك 
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 عودة لمجدول (سادس)إنجيل يوحنا()اإلصحاح ال

 

 اإلصحاح السادس
 

 :مقدمة لئلصحاح السادس
حينما إنفصؿ اإلنساف عف اهلل بسبب الخطية، شعر اإلنساف باإلحتياج المستمر )إحتياج مادم كنفسي 
كركحي( ككاف المريض الذم شفاه المسيح نمكذج ليذا، فيك كاف مريضان جسديان كنفسيان كركحيان. كعبَّر عف 

(. فمؤلسؼ لـ يعد اإلنساف قادران أف يرل اهلل أك يعرفو كما عاد لو سكل 1ٕٓىذا بقكلو "ليس لي إنساف" )يك
أف ينظر لئلنساف الذم حكلو كمصدر إلحتياجاتو، كلكف ىييات، فاإلنساف ميما كاف فيك عاجز كفافو كال 

 شئ كىذا مما سبب كآبة لمجنس البشرم.
عرؼ المسيح ىك مف تـ شفاؤه، عرؼ  كرأينا في اإلصحاح السابؽ أف المسيح أتى ليشفي كيعطي حياة. كمف

المسيح كمصدر نحصؿ منو عمى كؿ احتياجاتنا. كفي ىذا اإلصحاح نرل المسيح ىك المشبع لمف يعرفو.. 
 صار لنا كؿ شئ. 

شباع الجمكع بيـ.يشبع جسديًا:   معجزة الخمس خبزات كالسمكتيف كا 
ضطرابيـ فالبحر المضطرب كسط إضطراب البحر كالعكاصؼ أتى لتبلميذه فيدأ إ يشبع نفسيًا:

 رمز لمعالـ المضطرب كىذا يسبب إضطراب النفس.
 ىنا نسمع عف الجسد كالدـ كسر حياة كثبات في المسيح. يشبع روحيًا:

كلذلؾ فبينما قاؿ المريض "ليس لي إنساف" قاؿ بطرس "الذم لي فإيػاه أعطيػؾ، بإسػـ يسػكع المسػيح الناصػرم قػـ 
مشي" )أع ككف لنا كؿ شئ، معو ال نشعر باإلحتياج. كىذا أحد معاني ييكه .. أنا أككف.. ( فالمسيح أتى لي1ّٔكا 

 (.1َُِِمأِلكـ كؿ شئ. كما أحمى ما قالو ييكشافاط الممؾ "نحف ال نعمـ ماذا نعمؿ كلكف نحكؾ أعيننا" )

ع مصػدر ( نػرل يسػك ٕ( نرل يسكع المشبع لكؿ إحتياجاتنا )نفسػان كجسػدان كركحػان( كفػي إصػحاح )ٔكفي إصحاح )
( يفػػتح عيكننػػا لنػػراه كنعرفػػو. فعػػبلن ىػػك ٗ( نػػرل يسػػكع نػػكر العػػالـ. كفػػي إصػػحاح )ٖالمػػاء الحػػي. كفػػي إصػػحاح )

(  ىػػك القيامػػة كالحيػػػاة. ُُ( نجػػده الراعػػي الصػػالح لنػػػا. كفػػي إصػػحاح )َُصػػار لنػػا كػػؿ شػػئ. كفػػػي إصػػحاح )
لشػعكر باإلحتيػاج أمػا بطػرس فنجػده فيػك ينظػر لمبشػر لػذلؾ فيػك دائػـ ا إنسـان لـى ليسفمريض بيت حسدا يقكؿ 

 (1ّٔ، كىذا تطبيؽ لقكؿ عركس النشيد "أنا لحبيبي كحبيبي لي" )نشالمسيح لويشعر بأف 
( نجد يسكع يقدـ نفسو عمى أنو خبز الحياة، ألنو كما أف اإلنساف حيف يأكؿ الخبز العادم ٔكىنا في إصحاح )

. ىى المسيح مف جسد المسيح يتحد بو كتككف لو حياةيتحكؿ ألنسجة كدـ كتككف لو حياة. ىكذا مف يتناكؿ 
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كالمسيح يسمى نفسو خبز فبل حياة بدكف الخبز. فيعقكب أرسؿ إلبنو يكسؼ ىدايا مف أرض فمسطيف بندؽ 
كلكز.. كطمب خبزان ليحيا ىك كأكالده. فالبندؽ كالمكز ال يعطياف حياة، فقط الخبز، أما البندؽ كالمكز فيما إشارة 

 لـ.لممذات العا
 إتحادنا بو ىك حياة فيك بذلؾ إنتصار عمى أعتى أعداء اإلنساف أم المكت.

 كىذه الذبيحة ىي نفسيا ذبيحة الصميب، لذلؾ فيي غفراف لمخطايا.
 كطالما غفرت الخطايا فبل سمطاف إلبميس عمينا.

بع الكامؿ كبالتالي كىذه الثبلثة ىي أعداء اإلنساف )المكت/ الخطية/ إبميس( فيك ىـز أعداءنا كأعطانا الش
فتمقي كؿ  ،المشبع لكؿ إحتياجاتياالشفاء الكامؿ. كعبلمة الشفاء الكامؿ األعيف المفتكحة التي ترل في المسيح 

( كعكس ىذا "ممعكف الرجؿ الذم يتكؿ عمى اإلنساف كيجعؿ ِّعميو. "الرب يرعاني فبل يعكزني شئ" )مز ىميا
 . (1ُٕٓالبشر ذراعو كعف الرب يحيد قمبو" )إر

 اهلل وحده ىو المشبع لئلنسان
 ( . 1ِٔ  ُ" )تؾنعمؿ اإلنساف عمى صكرتنا كشبينا كقاؿ اهللاهلل خمقنا عمى صكرتو كشبيو "

= )كاهلل كائف عاقؿ حى( ...لكف  كشبينا= فنحف ثالكث فى كاحد )انا كائف عاقؿ حى(.... عمى صورتنا
كد . فاهلل كائف بذاتو ، أزلى ببل بداية كال يعتمد فى كينكنتو لنبلحظ الفرؽ بيف اهلل غير المحدكد كاإلنساف المحد

عمى أحد ، بينما نحف مخمكقيف لنا بداية كنعتمد فى كجكدنا عميو . كاهلل عاقؿ، بأقنكمو الثانى خمؽ العالـ 
ا أنا كيحفظو أما أنا فبالكاد عقمى قادر عمى الفيـ فى أضيؽ الحدكد . كاهلل حى كيحيى كؿ الخميقة بركحو ، أم

 فبل أحيا بذاتى كسأمكت كقت أف يريد اهلل، كغير قادر أف أحيى أحد .
كىذا يقاؿ أيضا عمى أننا مخمكقيف عمى صكرة اهلل فى الكماؿ، كالقداسة، كالحرية، كالسمطاف...الخ لكف مع 

 مبلحظة أف قكلو  كشبينا  تعنى الفارؽ بيف غير المحدكد كالمحدكد.
 البلنيائى بينما نحف محدكديف فى طبيعتنا ، نجد فى داخمنا حنينان الى البلنيائى، كألننا مخمكقيف عمى صكرة اهلل

يمؤلىا أل شكؿ سكل كلف يشبعنا العالـ المحدكد ، لف يشبعنا سكل اهلل الغير المحدكد . كشبو ىذا بأف الدائرة ال 
مكضكع ىذا اإلصحاح . كألجؿ ىذا ( . كىذا ىك نيائية فيى ببل بداية كال نيايةالدائرة ترمز لبلدائرة مثميا )

( مف الكصايا العشر. فالعالـ مخادع كىكذا ممذاتو تخدع اإلنساف 1ُٕ  َِ)خر ال تشتوالسبب جاءت كصية 
بأنيا سكؼ تشبعو أمانان بأمكالو كمراكزه كسمطانو ، كتشبعو ممذات كأفراح بشيكاتو ..كىكذا . ككؿ ىذا كذب مف 

يك باطؿ كقبض أل إبميس. كلف يىشبىع اإلنساف مف ىذا العالـ بكؿ ما فيو ف (1ْْ  ٖالكذاب كأبك الكذاب )يك
 . لف ييشًبع اإلنساف سكل اهلل غير المحدكد.الريح )مثؿ السراب(

 
 )معجزة إشباع الجموع(  (٘ٔ –ٔ :ٙ)يواآليات 

َوَتِبَعُو َجْمٌع َكِثيٌر َٕو َبْحُر َطَبِريََّة. َبْعَد ىَذا َمَضى َيُسوُع ِإَلى َعْبِر َبْحِر اْلَجِميِل، َوىُ ٔ" -(:٘ٔ –ٔ :ٙاآليات )يو
َوَكاَن َٗفَصِعَد َيُسوُع ِإَلى َجَبل َوَجَمَس ُىَناَك َمَع َتبَلِميِذِه. ٖأَلنَُّيْم َأْبَصُروا آَياِتِو الَِّتي َكاَن َيْصَنُعَيا ِفي اْلَمْرَضى. 
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ِمْن َأْيَن َنْبتَاُع »َعْيَنْيِو َوَنَظَر َأنَّ َجْمًعا َكِثيرًا ُمْقِبٌل ِإَلْيِو، َفَقاَل ِلِفيُمبَُّس:َفَرَفَع َيُسوُع ٘اْلِفْصُح، ِعيُد اْلَيُيوِد، َقِريًبا. 
نََّما َقاَل ىَذا ِلَيْمَتِحَنُو، أَلنَُّو ُىَو َعِمَم َما ُىَو ُمْزِمٌع َأْن َيْفَعَل. ٙ« ُخْبزًا ِلَيْأُكَل ىُؤاَلِء؟ َيْكِفيِيْم اَل »َأَجاَبُو ِفيُمبُُّس:َٚواِ 

َقاَل َلُو َواِحٌد ِمْن َتبَلِميِذِه، َوُىَو َأْنَدرَاُوُس َأُخو ِسْمَعاَن ٛ«. ُخْبٌز ِبِمَئَتْي ِديَناٍر ِلَيْأُخَذ ُكلُّ َواِحٍد ِمْنُيْم َشْيًئا َيِسيرًا
اْجَعُموا »َفَقاَل َيُسوُع:ٓٔ« ىَذا ِلِمْثِل ىُؤاَلِء؟ُىَنا ُغبَلٌم َمَعُو َخْمَسُة َأْرِغَفِة َشِعيٍر َوَسَمَكتَاِن، َولِكْن َما »ُٜبْطُرَس: 

َوَأَخَذ َيُسوُع اأَلْرِغَفَة َٔٔوَكاَن ِفي اْلَمَكاِن ُعْشٌب َكِثيٌر، َفاتََّكَأ الرَّْجاُل َوَعَدُدُىْم َنْحُو َخْمَسِة آاَلٍف. «. النَّاَس َيتَِّكُئونَ 
َفَممَّا َشِبُعوا، ٕٔبَلِميُذ َأْعَطُوا اْلُمتَِّكِئيَن. َوَكذِلَك ِمَن السََّمَكَتْيِن ِبَقْدِر َما َشاُءوا. َوَشَكَر، َوَوزََّع َعَمى التَّبَلِميِذ، َوالتَّ 

، ِمْن َفَجَمُعوا َوَمؤُلوا اْثَنَتْي َعْشَرَة ُقفًَّة ِمَن اْلِكَسرِ ٖٔ«. اْجَمُعوا اْلِكَسَر اْلَفاِضَمَة ِلَكْي اَل َيِضيَع َشْيءٌ »َقاَل ِلَتبَلِميِذِه:
ِإنَّ ىَذا ُىَو »َفَممَّا رََأى النَّاُس اآلَيَة الَِّتي َصَنَعَيا َيُسوُع َقاُلوا:َٗٔخْمَسِة َأْرِغَفِة الشَِّعيِر، الَِّتي َفَضَمْت َعِن اآلِكِميَن. 

ْزِمُعوَن َأْن َيْأُتوا َوَيْخَتِطُفوُه ِلَيْجَعُموُه َمِمًكا، َوَأمَّا َيُسوُع َفِإْذ َعِمَم َأنَُّيْم مُ ٘ٔ« ِباْلَحِقيَقِة النَِّبيُّ اآلِتي ِإَلى اْلَعاَلِم!
 " اْنَصَرَف َأْيًضا ِإَلى اْلَجَبِل َوْحَدُه.

المسيح ىنا إنتقؿ مف الييكدية كأكرشميـ إلى الجميؿ حيث أجرل المعجزة. كىذه المعجزة ىي الكحيدة المذككرة في  
( كىذا ألىميتيا فيي معجزة خمؽ حقيقي تثبت ُٕ-1َُٗ+ لكْْ-1َّٔ+ مرُِ-1ُُّْاألربعة أناجيؿ )مت

قفة. كلكف يكحنا ال يكرر ما جاء في البشائر األربعة كلكنو  ُِالىكت المسيح. فالناس أكمكا أكؿ حقيقي كتبقى 
ذكر ىذه المعجزة إلرتباطيا بما سيذكره فيما بعد عف يسكع خبز الحياة. كالمسيح في كؿ قداس يحضر في 

طي شبعان لنا كيحكؿ الحياة الحاضرة لحياة أبدية. ففي كؿ قداس يكرر المسيح معجزة إشباع الكسط كيكسر كيع
الجمكع كلكف عمى مستكل الحياة األبدية. لذلؾ ينبو يكحنا أف الفصح كاف قريبان. فالمسيح أعطانا جسده مأكبلن 

سيح المكسكر إلشباع العالـ. فصار ىك فصحنا الجديد، جسد الم ، كدمو مشربان في الفصح الذم يمي ىذا الفصح
األرضي يسند في برية  فالمف .رمزان لممف السماكمفالفصح القديـ كاف رمزان لمعشاء الرباني كالمف األرضي كاف 

سيناء كالمف السماكم يسندنا في جيادنا في برية ىذا العالـ. ككما أمر اهلل مكسى بحفظ جزء مف المف تبقى ىنا 
 قفة.ُِ

( يسمى إنجيؿ اإلستعبلف. فالمسيح يستعمف ذاتو. كيتكمـ المسيح ُِ( كحتى إصحاح )ٔإبتداء مف إصحاح )
( نسمع عف المسيح خبز الحياة "مف يأكمني يحيا بي" كىك الخبز ٔ)ييكه(. كفي إصحاح )=  بأنا ىوعف نفسو 

داسات كنسمييا ( تتكرر كثيران في القُٓ-ُالحي النازؿ مف السماء، كبدكنو ال حياة لئلنساف. كىذه اآليات )
 إنجيؿ البركة.

ىنا نرل المسيح سر الشبع الذم ال ينتيي. كىك قادر أف يمؤلنا مف شخصو كنشبع بو )نفسان كجسدان كركحان(. 
مكسى أنزؿ منان مف السماء أشبع بطكنيـ كلكف المسيح ىنا يقدـ نفسو كخبز لمحياة فيو شبع ببل حدكد. كقارف مع 

الييكد قد رفضكا المسيح لترل مدل خسارتيـ. كعف الشبع بالمسيح تنبأ إشعياء اإلصحاح السابؽ الذم فيو بعض 
(. كألف الناس لف تفيـ في سطحيتيا معنى الشبع بشخص المسيح، عمؿ السيد ىذه المعجزة، َُ-1ْٖٗ)

 فالناس ال تفيـ سكل شبع البطف، كالمعنى أنو كما أشبعت بطكنكـ أنا قادر أف أشبع نفكسكـ كأركاحكـ.
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( يقكؿ "ككاف الفصح عيد الييكد قريبان" فيك يريد أف يربط بيف المعجزة كالفصح "فالمسيح فصحنا ذبح ْآية )كفي 
( فيذا اإلشباع رمز لئلفخارستيا. كلذلؾ يقكؿ عف الفصح عيد الييكد، فيك لـ يعد عيد هلل بعد 1ٕٓككُألجمنا" )

 بعينو اإلفخارستيا عمى المذبح. أف جاء المرمكز إليو. فالفصح الحقيقي ىك ذبيحة الصميب كىك
كالسمكة كانت الرمز الذم يتعامؿ بو المسيحييف األكائؿ، فسمكة باليكنانية "إخثيس" كىي مف خمس حركؼ، ىي 
نفسيا الحركؼ األكلى مف الجممة "يسكع المسيح إبف اهلل مخمص". كالسمكة كانت رمز سرل أياـ اإلضطياد 

عمى بعضيـ بعبلمة السمكة. ككاف السمؾ رمز لممؤمنيف في معجزتي صيد الركماني، فكاف المسيحيكف يتعرفكف 
(. كالسمكة ليا زعانؼ لذلؾ تسير عكس التيار في الماء إشارة لممؤمف الذم بكاسطة النعمة ُِ+يك ٓالسمؾ )لك

 يسير عكس تيار الخطية الذم في العالـ. كلذلؾ ننتقؿ لمعنى آخر أف السمكة تعيش في البحر )العالـ( كال
 تمكت رمز لممسيحي الذم يعيش في العالـ كال يتأثر بخطاياه فيحيا كال يمكت.

ال " ككانت إجابة فيمبس "من أين نبتاع خبزكالمسيح طبيب النفكس أراد أف يشفي إيماف فيمبس الضعيؼ فسألو "
قال ىذا ( أنو ٔة)" أم حتى لك كجد المكاف الذم نبتاع منو فأيف النقكد. كالحظ في آييكفييم خبز بمئتي دينار

ف المسيح كاف يسأؿ ليشفى إيماف فيمبس، الحظ أف أ. كالمعنى يفعل ليمتحنو ألنو ىو عمم ما ىو مزمع أن
قفة. فالمسيح يعطي بفيض كليس فقط لممؿء. كلكف ُِالطعاـ أشبع الكؿ، كالكؿ أخذكا بقدر ما شاءكا، كتبقى 
 كيًجدى الماؿ تحؿ المشاكؿ، كننسى أف المسيح معنا.  حتى اآلف نيأس إذ نجد مشاكؿ ال حؿ ليا كنظف أنو لك

سؤاؿ1 لك تمسؾ الطفؿ بخبزاتو القميمة ماذا كاف سيحدث؟ كماذا سيحدث لك قمت لنفسي الماؿ مالي كالكقت ىك 
 ستمتع بو، لما بارؾ فيو المسيح. كالحظ أف المسيح يعطي بفيض أماـ القميؿ الذم تقدمو.ألي 

( كذلؾ إشارة ألنو السماكم فالجبؿ رمز لمسماكيات كخكفان مف ُٓلمجبؿ كحده آية ) كالمسيح بعد المعجزة ذىب
و فيثيركا عساكر الركماف ضدىـ. كالييكد ظنكا أف المسيح كممؾ سيدمر ليـ الركماف. كى م  مى أف الجمكع تقكـ بثكرة لتي 

 لكف المسيح أتى لمييكد كلمركماف.
 

َوَتِبَعُو َجْمٌع َكِثيٌر َٕيُسوُع ِإَلى َعْبِر َبْحِر اْلَجِميِل، َوُىَو َبْحُر َطَبِريََّة.  َبْعَد ىَذا َمَضىٔ" -(:ٕ–ٔ: ٙاآليات )يو
  " أَلنَُّيْم َأْبَصُروا آَياِتِو الَِّتي َكاَن َيْصَنُعَيا ِفي اْلَمْرَضى.

ذه مف ركب يسكع مركبان ىك كتبلمي= بعد ىذاذىب يسكع لمجميؿ كصنع فييا معجزات فبدأ الشعب يتبعو. 
( 1َُٗكفرناحـك كعبركا بحيرة طبرية )بحر الجميؿ أك بحيرة جنيسارات(. ككانت كفرناحكـ مركز إقامتو. كفي )لك
 ُّ,ٓ  نجد السيد عبر مف كفرناحكـ ليذىب إلى بيت صيدا شرقان. كالجمكع الذيف تبعكه سيران عمى األقداـ ساركا

 كـ .
 

 َوَكاَن اْلِفْصُح، ِعيُد اْلَيُيوِد، َقِريًبا.َٗلى َجَبل َوَجَمَس ُىَناَك َمَع َتبَلِميِذِه. َفَصِعَد َيُسوُع إِ ٖ" -(:ٗ–ٖ: ٙاآليات )يو
" 
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كالحظ فالقديس يكحنا ما  ( يصكر الجمكع كخراؼ كىا ىك الراعي الصالح الميتـ بإشباع خرافو.1ّْٔفي )مر
العيد ىك الفصح بالذات ألف معجزة  عاد يعترؼ بأعياد الييكد كيسمييا عيد لمييكد. كلكنو ىنا يذكر أف ىذا

 إشباع الجمكع ىى رمز لمفصح الجديد أل اإلفخارستيا مكضكع ىذا اإلصحاح.
 

ِمْن َأْيَن َنْبتَاُع ُخْبزًا »َفَرَفَع َيُسوُع َعْيَنْيِو َوَنَظَر َأنَّ َجْمًعا َكِثيرًا ُمْقِبٌل ِإَلْيِو، َفَقاَل ِلِفيُمبَُّس:٘" -(:ٚ–٘: ٙاآليات )يو
نََّما َقاَل ىَذا ِلَيْمَتِحَنُو، أَلنَُّو ُىَو َعِمَم َما ُىَو ُمْزِمٌع َأْن َيْفَعَل. ٙ« َيْأُكَل ىُؤاَلِء؟لِ  اَل َيْكِفيِيْم ُخْبٌز »َأَجاَبُو ِفيُمبُُّس:َٚواِ 

 "«.ِبِمَئَتْي ِديَناٍر ِلَيْأُخَذ ُكلُّ َواِحٍد ِمْنُيْم َشْيًئا َيِسيرًا
نو يقكـ بحساب كؿ خطكة حسابان دقيقان، كالمسيح يسألو ليعطيو درسان أف البركة ال يتضح ىنا شخصية فيمبس كأ

تعترؼ بالحسابات كال الحكمة اإلنسانية، كالمسيح يسأؿ فيمبس ليعممو كيعممنا فيك المعمـ. كمازالت ىذه طريقتنا 
طريقة المسيح معنا، فيك مع اهلل، نريد أف نفرض عميو حمكلنا العاجزة بحسب عدـ إيماننا. كمازالت ىذه ىي 

يسمح بتجربة لنرل يده حينما يتدخؿ ليحؿ المشكمة، كما سأؿ فيمبس. كالسبب ليزداد إيماننا كما عالج المسيح 
فالمسيح ىك المعمـ. يسألو إلظيار ضعؼ إيمانو كاليدؼ شفاء = يمتحنوضعؼ إيماف فيمبس إذ رأم المعجزة. 
فاإلنساف يجيب = بمئتي دينارفيمبس أجاب عمى شئ آخر كقاؿ ك  من أينضعؼ إيمانو. كالمسيح سأؿ فيمبس 

 بما يشغؿ بالو.
 

ُىَنا ُغبَلٌم َمَعُو »َٜقاَل َلُو َواِحٌد ِمْن َتبَلِميِذِه، َوُىَو َأْنَدرَاُوُس َأُخو ِسْمَعاَن ُبْطُرَس: ٛ" -(:ٜ–ٛ: ٙاآليات )يو
  "«.َذا ِلِمْثِل ىُؤاَلِء؟َخْمَسُة َأْرِغَفِة َشِعيٍر َوَسَمَكتَاِن، َولِكْن َما ى

أندراكس أيضان كاف لو نفس الخطأ الذم كقع فيو فيمبس فيك يحكـ عمى عمؿ اهلل بحسب اإلمكانيات البشرية 
كليس بحسب إمكانيات اهلل غير المحدكدة. كىنا درس آخر في إحتراـ المكاىب الصغيرة، فينا غبلـ معو 

جمكع. كخبز الشعير ىك خبز الفقراء كالسمكتاف يقكؿ دارسك إمكانيات ضعيفة كلكنيا ببركة الرب أشبعت ال
الكتاب أنيما كانتا مممحتيف كعادة أىؿ السكاحؿ في اإلحتفاظ بفائض األسماؾ )كمازاؿ األقباط يحتفمكف في يـك 
شـ النسيـ التالي لعيد القيامة )الفصح( بخركجيـ لمحدائؽ )كما كاف المسيح ىنا في مراعي خضراء( كأكميـ 

كغالبا كانت  سماؾ المممحة. ككانت األسماؾ التي مع الغبلـ أسماكان صغيرة )بساريا كباليكنانية إبساريكف(األ
القميؿ في يد  مممحة كعادة أىالى الصياديف أف يبيعكا ما يبيعكنو كالمتبقى يممحكنو إلستعماليـ الشخصى .

 سمكتيف صغار(. خبزات شعير )أرخص خبز+ ٓالمسيح يزداد ببل حدكد1 طفؿ صغير معو 
 

َوَكاَن ِفي اْلَمَكاِن ُعْشٌب َكِثيٌر، َفاتََّكَأ الرَّْجاُل «. اْجَعُموا النَّاَس َيتَِّكُئونَ »َفَقاَل َيُسوُع:ٓٔ" -(:ٓٔ: ٙآية ) يو
 " َوَعَدُدُىْم َنْحُو َخْمَسِة آاَلٍف.

رل أنيـ جمسكا في ترتيب خمسيف النساء كاألطفاؿ ال يدخمكف في حسابات الييكد. كنبلحظ بحسب األناجيؿ األخ
أم مرعى فالمسيح ىك الراعي = وكان في المكان عشب كثيرخمسيف فإلينا إلو ترتيب كنظاـ كليس إلو تشكيش. 
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( حيف أكمكا كشربكا في حضرة اهلل. ُُ-1ِْٗ( كىذه الصكرة تذكرنا بصكرة سفر الخركج )ِّالصالح )مز
فيؤالء ما كانكا يممككف سكل الخمس خبزات. كفي معجزة تحكيؿ  كنبلحظ أف يسكع يعطي لمف يقدـ كؿ ما عنده.

و. كما نقدمو يسمى الجياد. كالحظ فنعمة المسيح نالماء إلى خمر قاؿ إمؤلكا األجراف فيذا أقصى ما يستطيعك 
 تعطي لمف يجاىد بأقصى ما عنده.

 
َعَمى التَّبَلِميِذ، َوالتَّبَلِميُذ َأْعَطُوا اْلُمتَِّكِئيَن. َوَكذِلَك ِمَن َوَأَخَذ َيُسوُع اأَلْرِغَفَة َوَشَكَر، َوَوزََّع ٔٔ -(:ٔٔ: ٙآية ) يو

 السََّمَكَتْيِن ِبَقْدِر َما َشاُءوا. 
ىنا حدثت البركة كتـ التحكؿ السرم العجيب. كالمادة الميتة أخصبت بركح الحياة فتحكؿ المحدكد = شكر ووزع

ىذه البركة فيك خبز بحسب مشيئة اآلب. كمشيئة اآلب ىي  أم أنو يشرؾ اآلب في= وشكرإلى البلمحدكد. 
عطاء البشر حياة إرادة اهلل إىي كىذه بف ىك اشباع الناس ليحيكا ، مشيئة االبف فيما كاحد . كما يفرح اآلب كاال

يشرؾ  حدة فيكارادة ك إنيا رادة اآلب . كألإكالحفاظ عمى حياتيـ . كالمسيح الذل يستعمف اآلب ، بيذا الشكر يعمف 
عطاء إاآلب ىنا .  كلذلؾ ال يتـ التحكؿ في سر اإلفخارستيا إاٌل بالدعاء بإسـ اآلب كاإلبف كالركح القدس . ف

الحياة ىك عمؿ الثالكث . كاأللفاظ المستخدمة ىنا شكر ككزع كأعطى ىي نفسيا المستخدمة في سر اإلفخارستيا 
باليكنانية ىي إفخارستيا. كىي المقابؿ لكممة بارؾ  . كشكركلشرح معنى الشبع بالسر فما حدث ىنا رمز لمسر

( التي استخدمت في األناجيؿ األخرل. كبينما تستعمؿ األناجيؿ األخرل كممة ككسر BEREKAHالييكدية )
( فيكحنا يكتب ىذه ّٔ-1ُّّٗإستخدـ يكحنا كممة كزع فيكحنا ممتـز بأف المسيح ال ييكسر منو عظـ )يك

يف ما حدث عمى الصميب، ككأف يكحنا يريد أف يقكؿ أف الخبز الحي النازؿ مف السماء المعجزة كيطابؽ بينيا كب
ال يتجزأ كال ييكسر بؿ يعطي ككؿ. لذلؾ كنحف نتناكؿ ال نتناكؿ كسرة خبز بؿ المسيح كمو. كنبلحظ أف يكحنا ال 

 ضان شكر ككزع.ييصك ر ىنا ما حدث عمى الصميب فقط بؿ يصكر ما حدث ليمة العشاء السرم فالمسيح أي
 

«. اْجَمُعوا اْلِكَسَر اْلَفاِضَمَة ِلَكْي اَل َيِضيَع َشْيءٌ »َفَممَّا َشِبُعوا، َقاَل ِلَتبَلِميِذِه:ٕٔ" -(:ٖٔ–ٕٔ: ٙاآليات )يو
 " َمْت َعِن اآلِكِميَن.َفَجَمُعوا َوَمؤُلوا اْثَنَتْي َعْشَرَة ُقفًَّة ِمَن اْلِكَسِر، ِمْن َخْمَسِة َأْرِغَفِة الشَِّعيِر، الَِّتي َفضَ ٖٔ

في أصميا اليكناني إمتؤلكا. فمازاؿ يكحنا يتحدث عف المعجزة كفي ذىنو سر اإلفخارستيا الذم يمؤلنا = شبعوا
نفسيان كركحيان راحة كسركر ففي ىذه المعجزة صار الخبز العادم في يد المسيح خبزان سماكيان فائقان لمطبيعة أعمى 

مف يشبعيـ ليس ىك الخبز بؿ المسيح نفسو الذم يشبع أبديان. لذلؾ فيذه المعجزة  مف األرقاـ كالكميات فأصبح
[ إعبلف أف المسيح يسد كؿ إحتياج لئلنساف )ركح كنفس كجسد( كيشبعو ِ[ رمز لسر اإلفخارستيا ]ُىي ]

كممة أخرل ( حينما يتكمـ عف الذيف لـ يدرككا السر يستخدـ 1ِٔٔكيمؤله كيبارؾ في القميؿ الذم عنده. كفي )
تشير لمشبع الجسدم، فيؤالء لـ يدرككا المسيح بعد أف أعطاىـ أف يتذكقكا نعمتو فجركا كراء الشبع الجسدم، بؿ 
طمبكا معجزة مثؿ أف ينزؿ ليـ المسيح منان مف السماء كما فعؿ مكسى ليشبعكا بطكنيـ. كماذا عنا ىؿ نطمب 

كانت ألكميـ ىـ أنفسيـ = القفةمبو لنمتمئ بو نفسان كركحان. المسيح ألجؿ شبع بطكننا فقط كلمماديات فقط، أك نط
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إجمعوا ". كالمسيح طمب فالييكدل يخاؼ مف أف يأكؿ أكؿ خارجى يمكف أف يككف قد تبلمس مع كثنى أك سامرل
( بكؿ المؤمنيف الذم 1ّٔٗكيقصد الخبز فكمنا جسد كاحد، خبز كاحد، فالمسيح ييتـ بكؿ نفس )"= الكسر

( تشيراف في ّٗىنا كال يتمؼ في آية) ال يضيعأف ال يتمفكا كينحمكا بؿ تككف ليـ قيامة. ككممة  يأكمكف جسده،
اليكنانية لمفظ ال ينحؿ. فمف يأكؿ مف الخبز اإلفخارستي ال تضيع حياتو كال تتمؼ بؿ تبقى كتحيا )فيذه المعجزة 

نيسة اإلثنى عشر تمميذا، التي ىي رمز لكنيسة المسيح، ك=  قفةٕٔرمز لما حدث ليمة العشاء السرم(. 
إجتمعت حكؿ المسيح لتصير كاحدان في المسيح يسكع. كبنفس المفيكـ ييتـ الكاىف بأف ال يترؾ في الصينية أم 
جزء متبقي. كتفيـ الكسر أيضان عمى أنيا أم بركة يعطييا لنا المسيح )كقت، فمكس..( عمينا أف ال نيمميا فيي 

 مف الممكف أف تشبع آخريف.
 
ِإنَّ ىَذا ُىَو ِباْلَحِقيَقِة النَِّبيُّ »َفَممَّا رََأى النَّاُس اآلَيَة الَِّتي َصَنَعَيا َيُسوُع َقاُلوا:ٗٔ" -(:٘ٔ–ٗٔ: ٙآليات )يوا

َمِمًكا، اْنَصَرَف َأْيًضا ِإَلى  َوَأمَّا َيُسوُع َفِإْذ َعِمَم َأنَُّيْم ُمْزِمُعوَن َأْن َيْأُتوا َوَيْخَتِطُفوُه ِلَيْجَعُموهُ ٘ٔ« اآلِتي ِإَلى اْلَعاَلِم!
 " اْلَجَبِل َوْحَدُه.

فيـ الجمكع المعجزة بطريقة خطأ، فيمكىا بطريقة بشرية، كأرادكا أف يممككا المسيح فيك سيشبعيـ دكف مجيكد 
كيحررىـ مف الركماف. بؿ في جيالتيـ قرركا أنو لك رفض المسيح يختطفكنو كيجعمكنو ممكان حسب إرادتيـ. 

الجماىير كاف بسبب معجزات الشفاء كىذه المعجزة العجيبة. كىـ فيمكا المسيح بطريقة خاطئة كما  كحماس
نفيمو حتى اآلف، فكؿ ما نريده ىك الشبع كالخيرات المادية كحؿ مشاكمنا مع اآلخريف، فكأننا نريد أف نممكو عمى 

ىـ إىتمكا بالخبلص مف مشاكميـ كعبكديتيـ العالـ، كلكننا ال نيتـ كما لـ تيتـ ىذه الجماىير بالشبع الركحي. 
كفكركا في أف المسيح ىك المخمص مف ىذه العبكدية كلـ يفيمكا ىدؼ المسيح مف الشبع الركحي  ،لمركماف

كاإليماف كتمجيد اهلل. حقان كاف ىناؾ في فكر المسيح عمؿ رحمة في ىذه المعجزة حتى ال يصرفيـ جائعيف كلكف 
مكان في العالـ، بؿ أف . كألنيـ لـ يفيمكا إختفى المسيح مف كسطيـ. فيك ال يريد مي اليدؼ األسمى ىك مجد اهلل

يبقي في األرض بؿ ىك السماكم سيصعد لمسماء )كيرمز  يممؾ عمى الصميب. إختفاء المسيح كاف إعبلنان أنو لف
 ليا ىنا بصعكده إلى الجبؿ(.

ص كىك الجياد كالنعمة فنعمة اهلل إنسكبت بفيض ىذه المعجزة نرل فييا بكضكح المنيج األرثكذكسي في الخبل
كغزارة في ىذه المعجزة كلكف كاف ميمان كجكد الجياد الذم يمثمو الخمس خبزات كالسمكتيف. كالذم مثمو مؤل 

 األجراف في قانا الجميؿ كالذم مثمو إزاحة الحجر عف قبر لعازر.
 
 

 )السير عمى الماء(  (ٕٔ–ٙٔ: ٙاآليات )يو
َفَدَخُموا السَِّفيَنَة َوَكاُنوا َيْذَىُبوَن ِإَلى َٚٔوَلمَّا َكاَن اْلَمَساُء َنَزَل َتبَلِميُذُه ِإَلى اْلَبْحِر، ٙٔ" -(:ٕٔ–ٙٔ: ٙاآليات )يو

اْلَبْحُر ِمْن ِريٍح َعِظيَمٍة  َوَىاجَ َٛٔعْبِر اْلَبْحِر ِإَلى َكْفِرَناُحوَم. َوَكاَن الظَّبَلُم َقْد َأْقَبَل، َوَلْم َيُكْن َيُسوُع َقْد َأَتى ِإَلْيِيْم. 
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 . ُمْقَتِرًبا ِمَن  َفَممَّا َكاُنوا َقْد َجذَُّفوا َنْحَو َخْمٍس َوِعْشِريَن َأْو َثبَلِثيَن َغْمَوًة، َنَظُروا َيُسوَع َماِشًيا َعَمى اْلَبْحرِ َٜٔتُيبُّ
َفَرُضوا َأْن َيْقَبُموُه ِفي السَِّفيَنِة. َوِلْمَوْقِت َصاَرِت السَِّفيَنُة ٕٔ. «َأَنا ُىَو، اَل َتَخاُفوا!»َفَقاَل َلُيْم:ٕٓالسَِّفيَنِة، َفَخاُفوا. 

 " ِإَلى اأَلْرِض الَِّتي َكاُنوا َذاِىِبيَن ِإَلْيَيا.

( أف السيد ألـز ْٔ-1ْٔٓىذه المعجزة المبلزمة إلشباع الجمكع أكردىا متى كمرقس أيضان كنفيـ مف )مر
كيسبقكا إلى العبر، أٌما ىك فمضى إلى الجبؿ ليصمي كالرب كعدىـ أنو سيمحؽ بيـ تبلميذه أف يركبكا السفينة 

كلكنو لـ يكضح كيؼ فمماذا ألزميـ السيد أف يركبكا السفينة كىك عالـه بما سكؼ يبلقكنو مف رياح؟! غالبان 
ممكان. كالرب أرادىـ  فالتبلميذ حزنكا إذ رفض المسيح الممؾ، فكؿه منيـ تصكر لوي دكران عظيمان إذا صار المسيح

أف يعرفكا أف العالـ كالبحر مضطرب، ىائج ال يصح أف نشتييو كنشتيي مجده، بؿ نشتيي السماكيات، لذلؾ 
قيؿ أف المسيح إنصرؼ إلى الجبؿ. فالجباؿ في الكتاب المقدس تشير لمسماكيات. أٌما ىـ فؤلف فكرىـ مازاؿ 

. كبعد أف أخذكا الدرس أتاىـ المسيح ماشيان عمى البحر المضطرب أرضي فمينزلكا إلى البحر اليائج ليأخذكا درسان 
ليفيمكا أنيـ سيكاجيكف متاعب شتى في خدمتيـ كحياتيـ كلكف المسيح لو سمطاف عمى كؿ شئ. ففي المعجزة 
السابقة رأيناه كلو سمطاف عمى المادة كنراه ىنا كلو سمطاف عمى البحر كاليكاء، بؿ لو سمطاف عمى كؿ العالـ 

يك قد غمب العالـ. بؿ حينما دخؿ المركب كصمت في الحاؿ لمبر. المسيح ىنا يقكؿ لمتبلميذ ال تخافكا حيف ف
المساء تشمؿ = ولما كان المساءيييج العالـ إذا كاف المسيح كسطكـ ففي المحظة التي يراىا مناسبة يتدخؿ. 

المسيح ليس معيـ. فإذا إختفى المسيح معنى غياب اإليماف، أك الخبلؼ مع المسيح بسبب مكضكع الممؾ. كأف 
ذا حدث ىذا نتعرض لتجربة خطيرة كيياج ُٖاج البحر)ي( كىُٕ( كىك الظبلـ )ُٔمف حياتي فيك المساء ) (. كا 

( فغياب 1ِِالبحر. فمع ضعؼ اإليماف ينشط إبميس. كىنا بصفتو رئيس سمطاف اليكاء أىاج رياحان عظيمة )اؼ
(. كنفيـ أف الريح كانت ضدىـ ككانكا ىـ معذبيف مف الجذؼ ْٖ-1ْٕٔالمسيح أدل لظيكر المجرب )مر

ـ. أم أف عرض البحيرة= ََِكـ. كالغمكة= ُِكـ كطكليا ُِكـ في زماف المسيح كاآلف ىي ٖ)عرض البحيرة 
كـ بعيدان عف الشاطئ كبحسب مرقس فمقد ٔ-ٓغمكة أم َّ-ِٓغمكة. ككاف التبلميذ قد جدفكا مسافة  َْ

ا كقتان طكيبلن فيـ صاركا في اليزيع الرابع حيف أتاىـ الرب ماشيان أم الساعة الثالثة بعد منتصؼ إستغرؽ منيـ ىذ
ساعات متكاصمة. كالرب أتاىـ كما يأتي لكؿ متألـ ينتظره ككأف داكد النبي َُالميؿ، أم كانكا يجدفكف حكالي 
-1ّْٕح كعمى البحر )مر(. كنرل ىنا سمطاف المسيح عمى الريُّ-1َُِّٕرأم ما حدث حيف قاؿ )مز

(. المسيح كاف مكجكدان لكنيـ لـ يركه بسبب ظممة قمكبيـ. ربما إلختبلفيـ معو. ككثيران نحف في ضيقاتنا نظف ُْ
 اهلل غير مكجكد بسبب ظممة قمة إيماننا.

الرب المعنى في اليكنانية أنيـ كانكا متميفيف عمى أف يدخؿ السفينة. كمف مرقس نفيـ أف = فرضوا أن يقبموه
سار بمحاذاة السفينة كلـ يدخميا، ككاف يبدك أنو يريد أف يعطي طمأنينة لتبلميذه، لكنيـ صرخكا كخافكا إذ ظنكه 

أم = فرضواكال تخافكا ال مف العالـ كال مف الشيطاف.  أنا ييكه ثقكا فيَّ = أنا ىو ال تخافواخياالن. فطمأنيـ بقكلو 
( أف بطرس طمب أف يسير عمى ِٖ-1ُِْٓعيـ. كنفيـ مف )متتحكَّؿ خكفيـ إلى إيماف كفرحكا بكجكده م

ذا صرخنا يدخؿ = فأراد أن يتجاوزىمالماء مثمو ليتأكد أنو المسيح.  فالرب يتراءل كقت الضيقة لنصرخ لو. كا 
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فتيدأ سفينتنا. كىذا ما حدث مع تمميذم عمكاس إذ تظاىر أنو منطمؽ بعد عمكاس كحينما دعكه ذىب معيما 
يما كتحكؿ عدـ إيمانيما إلى إيماف. فالمسيح يظير لنا دائمان أنو فكؽ الضيقات كفكؽ األمكاج فإنفتحت أعين

ذا دعكناه ليدخؿ  اليائجة. ىك ضابط الكؿ. ىك المتحكـ في كؿ شئ كالمسيطر عمى كؿ شئ فمماذا الخكؼ. كا 
يماف. كيكحنا البشير يضيؼ معجزة أخرل أف السفينة ص ارت لمكقت إلى األرض حياتنا يعطينا ىدكء كسبلـ كا 

(. كىكذا كؿ مف يقبؿ المسيح في حياتو كال يرفضو يبمغ شاطئ األماف كيحيا في سبلـ كنحف َّ+1َُِٕٗ)مز
يككف حالنا أفضؿ كالبحر ىائج كلكف يسكع كسط السفينة مف أف نككف في سبلـ زائؼ بعيدان عف يسكع. كالحظ 

 الكقت المناسب. أف عينا المسيح كانت عمييـ في ضيقيـ كأنو أتى في
كيكحنا لـ يذكر سير بطرس عمى الماء، فمكضكع يكحنا ىك أف المسيح ىك إبف اهلل المشبع فمـ ييتـ بذكر قصة 

 بطرس.
 

اَك َوِفي اْلَغِد َلمَّا رََأى اْلَجْمُع الَِّذيَن َكاُنوا َواِقِفيَن ِفي َعْبِر اْلَبْحِر َأنَُّو َلْم َتُكْن ُىنَ ٕٕ" -(:ٕٚ–ٕٕ: ٙاآليات )يو
َع َتبَلِميِذِه َبْل َمَضى َسِفيَنٌة ُأْخَرى ِسَوى َواِحَدٍة، َوِىَي ِتْمَك الَِّتي َدَخَمَيا َتبَلِميُذُه، َوَأنَّ َيُسوَع َلْم َيْدُخِل السَِّفيَنَة مَ 

. َغْيَر َأنَُّو َجاَءْت ُسُفٌن ِمْن َطَبِريََّة ِإَلى ُقْرِب اْلَمْوِضعِ َٖٕتبَلِميُذُه َوْحَدُىْم.   الَِّذي َأَكُموا ِفيِو اْلُخْبَز، ِإْذ َشَكَر الرَّبُّ

ى َكْفِرَناُحوَم َيْطُمُبوَن َفَممَّا رََأى اْلَجْمُع َأنَّ َيُسوَع َلْيَس ُىَو ُىَناَك َواَل َتبَلِميُذُه، َدَخُموا ُىْم َأْيًضا السُُّفَن َوَجاُءوا ِإلَ ٕٗ
اْلَحقَّ اْلَحقَّ »َأَجاَبُيْم َيُسوُع َوَقاَل:ٕٙ« َيا ُمَعمُّْم، َمَتى ِصْرَت ُىَنا؟»َبْحِر، َقاُلوا َلُو:َوَلمَّا َوَجُدوُه ِفي َعْبِر الْ َٕ٘يُسوَع. 

ِلمطََّعاِم اْلَباِئِد،  ِاْعَمُموا الَ ْٕٚعُتْم. َأُقوُل َلُكْم: َأْنُتْم َتْطُمُبوَنِني َلْيَس أَلنَُّكْم رََأْيُتْم آَياٍت، َبْل أَلنَُّكْم َأَكْمُتْم ِمَن اْلُخْبِز َفَشبِ 
 "«.َموُ َبْل ِلمطََّعاِم اْلَباِقي ِلْمَحَياِة اأَلَبِديَِّة الَِّذي ُيْعِطيُكُم اْبُن اإِلْنَساِن، أَلنَّ ىَذا اهلُل اآلُب َقْد َختَ 

بعض السفف جنحت نتيجة = غير أنو جاءت سفنالجمكع مازالت تحاصر يسكع لعميا تنجح أف تجعمو ممكان. 
األمس، أك أف الريح التي عاكست سفينة التبلميذ في إتجاىيا غربان ساعدت السفف المتجية شرقان. فمٌما عاصفة 

ركبكا ىذه السفف التي تصادؼ أنيـ كجدكىا عمى البر الشرقي ربما  ،لـ تجد الجمكع الذيف شبعكا باألمس، يسكع
دادت حيرتيـ كيؼ كصؿ؟ فميس ىناؾ سكل لجنكحيا، كرجعكا إلى كفرناحكـ ليبحثكا عف المسيح، فمما كجدكه إز 

[ الطريؽ البرم كيستحيؿ أف يسير فيو مساءن ألنو طكيؿ كمحفكؼ بالمخاطر كميجكر كمممكء صخكران ُطريقيف ]
[ أف يركب سفينة كىـ لـ يركه يركب سفينة. كغالبان فيـ سألكا تبلميذه كعرفكا قصة سيره عمى الماء فإزداد ِ]

ـ يريدكف بيذا السؤاؿ أف يكشؼ ليـ سر قكتو، كالمسيح لـ يخبرىـ أنو سار عمى ى= متى صرت ىناإعجابيـ. 
الماء ىربان مف المجد الذاتي. كلكف كؿ حماسيـ لـ يخرج عف المحيط السياسي كالمادم لذلؾ بدأ المسيح يصحح 

ىدؼ . الخبز فشبعتم ألنكم أكمتم منفبكتيـ عمى أفكارىـ المادية=  يعمموا ال لمطعام البائد..ليـ مفاىيميـ حتى 
المعجزة أف يعرفكا مف ىك فيأتكا إليو لشخصو المشبع، لكف لـ تفيمكا مف أنا بؿ طمبتـ المزيد مف الماديات. 

لعمؿ يعمف عف  شيرت آية فكممة كليس ألنكـ إكتشفتـ مف أنا. أم تطمبكنني بسبب المعجزة= تطمبونني ال لآليات
بؿ لعطايام. كىذه مازالت مشكمتنا أننا ننشغؿ بعطايا المسيح عف الشخص. إذان المعنى تطمبكنني ال لشخصي 

شخص المسيح. كالحظ أف اهلل يعطينا الطعاـ الجسدم حتى لك لـ نطمبو. لكف الطعاـ الباقي عمينا أف نجاىد 
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نا ألجمو. عمينا أف ال ننشغؿ بالماديات فاألىـ أف اهلل يعطينا ذاتو. ىناؾ خطأ شائع أف يتحكؿ المسيح في فيم
ليصبح كسيمة كليس غاية. كلكف المسيح يصنع المعجزات ليثير فينا اإليماف بو كبشخصو المشبع كباإليماف 
ذا فيمنا ىذا فكؿ طمب نطمبو يعطيو اهلل لنا إف كاف لو نفع في زيادة إيماننا، كلكف إف  ستككف لنا حياة أفضؿ. كا 

كقكلو شبعتـ ىنا تعني مؿء البطكف. أما ما يريده  لـ يكف كذلؾ فسيشابو مؿء بطكف الجميمييف بالطعاـ البائد
(. فيك يشبع األركاح كالنفكس كيمؤلنا فرحان فضبلن ُِالمسيح لنا أف نمتمئ منو كما جاءت كممة شبع في آية )

يعطنا يككف رفضو اإلستجابة ألف إستجابة ىذا الطمب لف تفيد  فإذا لـ ،فمنطمب مف اهللعف أنو يشبع البطكف. 
فيك يتحمؿ كألف العالـ كمو سيبيد. عمى أف اهلل = بائدإيماننا حتى لك كاف طمب شفاء مريض. كقكلو في زيادة 

فيك ما سيعطي أجسادنا قيامة = الباقيمسئكؿ أيضان عف ىذا البائد كيعطيو لنا. الميـ أال ننشغؿ بو عنو. أما 
رأيتـ ىنا تعني = ليس ألنكم رأيتم آياتة. في األبدية كديمكمة. كىك ال يفنى كال يتغير إذان ىك اهلل خبز الحيا

ستفدتـ مف المعجزة بطريقة صحيحة أم فيمتـ القصد مف اآلية. فالمعجزة ىدفيا أف نعرؼ  أدركتـ مف أنا، كا 
ختمو أم كمف ختـ عمى كثيقة أف المسيح = ألن ىذا اآلب قد ختمو. يشبعنا فرحان  الذل المسيح كشخصوشخص 
(. كختمو أيضان يشير ألف اآلب عينو ّ-1ِٕعف أم أحد آخر )رؤ زهبقداستو كميَّ  تمو أم شيد لو اآلبإبنو، كخ

لمذبح كبالتالي عينو ليككف طعامان كخبزان لمحياة األبدية، فالخراؼ التي كانت تقدـ كذبائح كانت تفحص أكالن مف 
، فبذبيحة اهلل اآلبكلو الكينة ثـ يختميا الكينة أنيا ببل عيب كصالحة لتقدـ كذبيحة. كىنا نسمع ألكؿ مرة ق

( 1ّٔ  َُ" )يكفالذم قدسو االبىى نفسيا " ختمو قد اآلب كقكلو سيصير اهلل أبان لجميع المؤمنيف.اإلبف 
 كالمعنى اآلب خصصو لذبيحة الصميب.

 
ىَذا »َيُسوُع َوَقاَل َلُيْم: َأَجابَ ٜٕ« َماَذا َنْفَعُل َحتَّى َنْعَمَل َأْعَماَل اهلِل؟»َفَقاُلوا َلُو:ٕٛ "  -(:ٓٗ –ٕٛ :ٙاآليات )يو

َفَأيََّة آَيٍة َتْصَنُع ِلَنَرى َوُنْؤِمَن ِبَك؟ َماَذا َتْعَمُل؟ »َفَقاُلوا َلُو:ٖٓ«. ُىَو َعَمُل اهلِل: َأْن ُتْؤِمُنوا ِبالَِّذي ُىَو َأْرَسَموُ 
يَِّة، َكَما ُىَو َمْكُتوٌب: َأنَّوُ ٖٔ  «.َأْعَطاُىْم ُخْبزًا ِمَن السََّماِء ِلَيْأُكُموا آَباُؤَنا َأَكُموا اْلَمنَّ ِفي اْلَبرّْ

اْلَحقَّ اْلَحقَّ َأُقوُل َلُكْم: َلْيَس ُموَسى َأْعَطاُكُم اْلُخْبَز ِمَن السََّماِء، َبْل َأِبي ُيْعِطيُكُم اْلُخْبَز »َفَقاَل َلُيْم َيُسوُع:ٕٖ
َيا َسيُّْد، َأْعِطَنا »َفَقاُلوا َلُو:ٖٗ«. النَّاِزُل ِمَن السََّماِء اْلَواِىُب َحَياًة ِلْمَعاَلمِ أَلنَّ ُخْبَز اهلِل ُىَو ٖٖاْلَحِقيِقيَّ ِمَن السََّماِء، 
َأَنا ُىَو ُخْبُز اْلَحَياِة. َمْن ُيْقِبْل ِإَليَّ َفبَل َيُجوُع، َوَمْن ُيْؤِمْن ِبي َفبَل »َفَقاَل َلُيْم َيُسوُع:ٖ٘«. ِفي ُكلّْ ِحيٍن ىَذا اْلُخْبزَ 

ُكلُّ َما ُيْعِطيِني اآلُب َفِإَليَّ ُيْقِبُل، َوَمْن َٖٚولِكنّْي ُقْمُت َلُكْم: ِإنَُّكْم َقْد َرَأْيُتُموِني، َوَلْسُتْم ُتْؤِمُنوَن. َٖٙطُش َأَبًدا. َيعْ 
يَئِتي، َبْل َمِشيَئَة الَِّذي َأْرَسَمِني. أَلنّْي َقْد َنَزْلُت ِمَن السََّماِء، َلْيَس أَلْعَمَل َمشِ ُٖٛيْقِبْل ِإَليَّ اَل ُأْخِرْجُو َخاِرًجا. 

أَلنَّ ْٓٗوِم اأَلِخيِر. َوىِذِه َمِشيَئُة اآلِب الَِّذي َأْرَسَمِني: َأنَّ ُكلَّ َما َأْعَطاِني اَل ُأْتِمُف ِمْنُو َشْيًئا، َبْل ُأِقيُمُو ِفي اْليَ ٜٖ
َيَرى االْبَن َوُيْؤِمُن ِبِو َتُكوُن َلُو َحَياٌة َأَبِديٌَّة، َوَأَنا أُِقيُمُو ِفي اْلَيْوِم ىِذِه ِىَي َمِشيَئُة الَِّذي َأْرَسَمِني: َأنَّ ُكلَّ َمْن 

 "«.اأَلِخيرِ 

 
  "«.َماَذا َنْفَعُل َحتَّى َنْعَمَل َأْعَماَل اهلِل؟»َفَقاُلوا َلُو:ٕٛ" -(:ٕٛ: ٙآية ) يو
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كلكف في نيتيـ ماذا نفعؿ كسؤاليـ يبدك أنو في محمو في اآلية السابقة قاؿ السيد إعممكا كىنا يسألكف ماذا نفعؿ. 
 ناقصيؿ النامكس فلنتحرر مف الركماف كنسكد العالـ، أك ماذا نفعؿ مف األعماؿ الطقسية حتى يتـ لنا ىذا، 

فالييكد تصكركا أف  يؤدكنو ليدخمكا الحياة األبدية. يرضكف بو اهلل ؟! أك ىـ يريدكف عمبلن ليسألكا عف شئ آخر
دخكؿ الحياة  ذلؾ نجد المسيح ىنا يصحح مفاىيميـ كيقكؿ ليـ ... أف لىك بأعماليـ ىـ فقط . الخبلص 

لذلؾ أجابيـ المسيح أف  ، ليعد لنا مكانا بدخكؿ جسده لمسماء.األبدية ىك عمؿ يعممو اهلل بأف يرسؿ إبنو
بدكف إيماف بالمسيح ال عمؿ اهلل كليس عمميـ ىـ. العمؿ ، كأف العمؿ ىك بو أعماؿ بؿ إيمافالمطمكب ليس 

يرضي اهلل. اإليماف المقركف باألعماؿ الصالحة شرط أساسي لمحياة األبدية. فاإليماف مدخؿ كبدكنو ال حياة مع 
كمف يؤمف كيجاىد يعطيو المسيح حياتو كيعمؿ فيو.  ، اهلل كال حياة أبدية. كبعد ذلؾ البد مف األعماؿ كالجياد

فائدة منيا لمخبلص . عماؿ بدكف ايماف الف األأاألعماؿ ثقيمة. بؿ كمف يعمؿ كحده بدكف المسيح يجد 
 بالمسيح نجد نيره ىيف كحمؿ الكصية خفيؼ.كلممؤمنيف 

 
  "«.ىَذا ُىَو َعَمُل اهلِل: َأْن ُتْؤِمُنوا ِبالَِّذي ُىَو َأْرَسَموُ »َأَجاَب َيُسوُع َوَقاَل َلُيْم:ٜٕ" -(:ٜٕ: ٙآية ) يو

أنو أرسؿ = وعمل اهللمعجزاتو ىك اإليماف البسيط كليس إثارة شيكتيـ في الممؾ.  المسيح يكشؼ ليـ أف ىدؼ
ليـ المسيح المخمص كما عمييـ سكل اإليماف بو فاإليماف بو ىك عمؿ في حد ذاتو، فالنامكس أرشدىـ لممسيح. 

لمسيح أجاب كالخبلص يتضمف الشبع كالحرية كالحياة الركحية كالخبلص مف المكت. كىـ سألكا عف أعماؿ كا
بقكلو عمؿ كاحد ىك اإليماف بو. فالمسيح يصحح إتجاه أفكارىـ كال يستبدؿ عمؿ بعمؿ آخر. كالمسيح بيذا يشير 
ألنيـ لـ يؤمنكا بو بعد المعجزة. كلنبلحظ أىمية األعماؿ بعد اإليماف بالمسيح. لكف بدكف اإليماف بالمسيح فأم 

 عمؿ نعممو ىك ببل قيمة.
 

آَباُؤَنا َأَكُموا اْلَمنَّ ِفي َٖٔفَأيََّة آَيٍة َتْصَنُع ِلَنَرى َوُنْؤِمَن ِبَك؟ َماَذا َتْعَمُل؟ »َفَقاُلوا َلُو:ٖٓ" -(:ٖٔ–ٖٓ: ٙاآليات )يو
يَِّة، َكَما ُىَو َمْكُتوٌب: َأنَُّو َأْعَطاُىْم ُخْبزًا ِمَن السََّماِء ِلَيْأُكُموا  "«.اْلَبرّْ

عف سيره عمى الماء كىـ أرادكا أف ينصبكه ممكان، كمع ىذا يطمبكف آيات  لقد رأكا معجزة إشباع الجمكع كسمعكا
كسؤاليـ ، أخرل، ككاف ىذا غالبان بسبب تشكيؾ الفريسييف فيو. كغالبان كاف ىذا الحكار في المجمع في كفرناحكـ 
مؿ مكسى، عف المف راجع ألف الييكد كانكا يعتقدكف أف المسيا سينزؿ ليـ منان مف السماء ليشبعيـ كما ع

كسيككف ىذا عبلمة أنو المسيا. كلـ يفيمكا أف المسيح سيككف ليـ خبزان سماكيان )كاف نزكؿ المف أعظـ معجزة 
عند الييكد( ىـ أرادكا خبزان مف السماء كؿ األياـ لتصير حياتيـ سيمة فيؤمنكا بو. كلآلف نتصكر أنو إف كاف اهلل 

 يحبني فبلبد أف يعطيني ما أريد.
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اْلَحقَّ اْلَحقَّ َأُقوُل َلُكْم: َلْيَس ُموَسى َأْعَطاُكُم اْلُخْبَز ِمَن »َفَقاَل َلُيْم َيُسوُع:ٕٖ" -(:ٖٖ–ٕٖ: ٙواآليات )ي
َحَياًة أَلنَّ ُخْبَز اهلِل ُىَو النَّاِزُل ِمَن السََّماِء اْلَواِىُب ٖٖالسََّماِء، َبْل َأِبي ُيْعِطيُكُم اْلُخْبَز اْلَحِقيِقيَّ ِمَن السََّماِء، 

   "«.ِلْمَعاَلمِ 
يعطي ىنا مضارع مستمر. أم اآلب = أبي يعطيكمفمكسى كاف كاسطة. لكف المصدر ىك اهلل. = ليس موسى

أرسمني كأنا الخبز الحقيقي كليس أم معجزة. المسيح ىنا يشرح أف المف لـ يكف إال رمزان لو، كىك الخبز الحقيقي 
ف لمكسي، ىكذا أرسؿ المسيح ليـ اآلف خبزان حقيقيان. إذان المف كاف الذم نزؿ مف السماء. ككما أرسؿ اهلل الم

يطمبكف ىـ = خبز اهلل. يعطى حياة أبدية كليس كالخبز العادل مف يأكمو يمكت بعد حيفرمزان. ككممة حقيقي أم 
اهلل كال ينتف كالمسيح يكمميـ عف خبز حقيقي مف اهلل كمقدـ إلى  ح.خبزان ينزلو ليـ اهلل مف السماء بكاسطة المسي

د كالمف كال يتحكؿ كال ينتيي كىك المشبع حقيقة. أما خبز العالـ فمف يأكمو يجكع، كيمكت كلكف المسيح مف ك  دى كيي 
، كبنفس المفيكـ فالمسيح ىك النكر الحقيقى فيك نكر أزلى أبدل أما يأكمو يحيا لؤلبد. )ىذا معنى كممة حقيقي

في األصؿ اليكناني دائـ النزكؿ، فيك مكجكد في السماء قبؿ = ازلالن(. الشمس فسيأتى عمييا يكـ كتنطفئ
مىؽى فييا مف  تجسده. كالمف ميما كاف معجزة فيك مجرد طعاـ لمجكؼ، كالمسيح يريد أف يبعد عف أذىانيـ ما عى
أفكار مادية جسدانية. كمازاؿ ىذا الفكر الييكدم أم الشبع الجسدم كعبلمة لممسيح ، مكجكد عند أصحاب 

الواىب حياة ب األلؼ سنة، أٌما المسيح فيشرح أف عطاياه األىـ ىي عمى مستكل الركح، كليذا أتى كتجسد. مذى
 بينما أف المف كاف لمييكد فقط. كىك يعطي حياة بينما أف مف أكمكا المف ماتكا.= لمعالم

 
  "«.ا اْلُخْبزَ َيا َسيُّْد، َأْعِطَنا ِفي ُكلّْ ِحيٍن ىذَ »َفَقاُلوا َلُو:ٖٗ" -(:ٖٗ: ٙآية ) يو

 كؿ يكـ كالمف. .نفس سؤاؿ السامرية، فيـ يريدكف خبزان ببل مشقة، ىـ ظنكه خبزان ينزؿ مف السماء ببل جيد 
كبينما إعترفت السامرية بخطيتيا ألنيا منكسرة كتعرؼ أنيا خاطئة، منع كبرياء الييكد كبرىـ الذاتى مف 

 (.ُٕ،  1ُٔ  ّاإلعتراؼ بإحتياجيـ فإنصرفكا فارغيف )رؤ
 

َأَنا ُىَو ُخْبُز اْلَحَياِة. َمْن ُيْقِبْل ِإَليَّ َفبَل َيُجوُع، َوَمْن ُيْؤِمْن ِبي َفبَل »َفَقاَل َلُيْم َيُسوُع:ٖ٘" -(:ٖ٘: ٙآية ) يو
 " َيْعَطُش َأَبًدا.

بز يعطيو فالمسيح ىك خ أنا ىو خبز الحياة.قبؿ ذلؾ كاف يقكؿ خبز اهلل لكنو ىنا أكضح أنو ىك خبز الحياة= 
+ 1ِٗالمسيح يكمـ دارسيف لمعيد القديـ سمعكا عف شجرة الحياة )تؾو اهلل الذل يريد أف يعطى حياة لئلنساف.

كسمعكا عنيا أيضان في فتعبير الحياة فى مسامع الييكد يعنى الحياة األبدية كمف يأكؿ مف شجرة الحياة. ( 1ِِّ
(. كالمسيح ىنا يقدـ ٔ+1ُِِ+ 1ِٕه في )رؤ( كتفسير ىذا نجدٗ-1ّٖٔ+ مز1َُُّأـ + ُٖ+1ُّّ)أـ

نأكمو  = ىذا يعنى أنو يسدد كؿ إحتياجاتنا فبل نحتاج إلى أحد غيره. من يقبل إلىَّ فبل يجوع نفسو مأكبلن كمشربان.
في األبدية نشبع كنرتكم فيو بالحؽ إلى األبد. فالمسيح ىك شجرة الحياة مف يأكمو يحيا  كنشربو ىنا بالسر، كىناؾ

د فجسده فيو حياة أبدية. كنرل السامرية كقد إرتكت فعبلن بعد أف آمنت بالمسيح فيك ال يخيب رجاء مف يقبؿ لؤلب
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من يؤمن بي ال إليو. كلكف المسيح عرؼ أف الجميمييف لف يقبمكه كلف يؤمنكا بو ألنيـ ال يريدكف عطايا ركحية. 
كىذا يعنى أف المسيح يرسؿ الركح .  لمسامرية()فيك ماء الحياة كما قاؿ  وال يعطش)فيك خبز الحياة(  يجوع

مف بي كما آمف  كيشرب كقؼ يسكع كنادل قائبل اف عطش احد فميقبؿ اليَّ القدس لكؿ مف يؤمف بو فيرتكل، "
قاؿ ىذا عف الركح الذم كاف المؤمنكف بو مزمعيف اف يقبمكه.الف  .قاؿ الكتاب تجرم مف بطنو انيار ماء حي

 نقبل إليوكالشرط أف  . (ّٗ - 1ّٕ  ٕ" )يكاعطي بعد.الف يسكع لـ يكف قد مجد بعد الركح القدس لـ يكف قد
مكقؼ القمب الداخمي كالضمير. = يؤمن بيأم نؤمف كنصدؽ، كنتحرؾ كنأخذ خطكة ناحية المسيح بإشتياؽ. 

الشبع بو كالتحرؾ نحك المسيح مرتبط باإليماف. المسيح ىنا يحكؿ نظرىـ مف أشياء يأخذكىا منو إلى شخصو ك 
 ىك.
 

  " َولِكنّْي ُقْمُت َلُكْم: ِإنَُّكْم َقْد رََأْيُتُموِني، َوَلْسُتْم ُتْؤِمُنوَن.ٖٙ" -(:ٖٙ: ٙآية ) يو
كىذا يدينيـ أنيـ رأكا المسيح = قد رأيتمونيفكؿ ما يريدكنو مطالب دنيكية، خبز نازؿ مف السماء بدكف جيد. 

كمع ىذا لـ يؤمنكا. كذلؾ ألف شيكة الجسد كتعظـ معجزاتو كسمعكا أقكالو كرأكا كجيو المقدس كىيئتو اإلليية كرأكا 
كالمطالب كالرغبات الشخصية المتعارضة مع إرادة اهلل تتمؼ البصيرة الداخمية فبل يرل اإلنساف الحقيقة.  المعيشة

اإلنساف معنى  كالمدخؿ لحؿ ىذه المشكمة أف يتعمـ يتمؼ حكاس اإلنساف الركحية فبل يتعرؼ عمى المسيح. ىذا
 صبلة "لتكف مشيئتؾ" .

 
  ُكلُّ َما ُيْعِطيِني اآلُب َفِإَليَّ ُيْقِبُل، َوَمْن ُيْقِبْل ِإَليَّ اَل ُأْخِرْجُو َخاِرًجا.ٖٚ" -(:ٖٚ: ٙآية ) يو

 فاهلل يريد أف جميع الناس ىنا نرل دكر اهلل في إيماف اإلنساف فاهلل يجذب اإلنساف ليؤمف.= كل ما يعطيني اآلب
كاهلل يحاكؿ مع كؿ كاحد باإلقناع كاإللحاح  كلكف لئلنساف حريتو في أف يقبؿ. ( .1ْ  ِتىُيخمصكف..." )

كليس احد يقدر اف يقكؿ ( . كىذا عمؿ الركح القدس "1ٕ  َِ"أقنعتنى يا رب فإقتنعت كألححت عمىَّ فغمبت" )إر
..   الركح القدس كال يعاند ييقًبؿ لممسيح.( . كمف يتجاكب مع دعكة 1ّ  ُِككُ" )يسكع رب اال بالركح القدس كلُّ

لىَّ فإلىَّ يقبل مع المسيح عبلقة فردية كعريس بعركسو. كلكف المسيح  يقبؿ بالمفرد. فعبلقتنا = كؿ بالجمع كا 
في أصميا اليكناني يستحيؿ بأم حاؿ أف أخرجو. = ال أخرجو خارجاً يجمعنا كمنا في كحدة كاحدة متكاممة. 

الييكد لـ يأتكا لممسيح كلـ يؤمنكا بو فرفضيـ اآلب كطردىـ ألنيـ لـ يؤمنكا بالمسيح كال قبمكه.  كبالتالي فيؤالء
)قارف  فمف يعطيو اآلب لئلبف يجعمو االبف جزءا مف جسده كيغطيو بدمو .كل ما يعطيني اآلب(= ٓ-1ُّ)أؼ

. عرس إبف الممؾ( العرس )الذم يخرجو خارجان، الشيطاف كمف ليس عمييـ ثكب  كمف ( .1ٔ  ُٕمع تفسير يك
 [ التكبة.ِ[ اإليماف ]ُال أككف خارجان ، فالمطمكب منى ] إذان حتى

 
أَلنّْي َقْد َنَزْلُت ِمَن السََّماِء، َلْيَس أَلْعَمَل َمِشيَئِتي، َبْل َمِشيَئَة الَِّذي َأْرَسَمِني. ٖٛ" -(:ٜٖ–ٖٛ: ٙاآليات )يو

 " َمِني: َأنَّ ُكلَّ َما َأْعَطاِني اَل ُأْتِمُف ِمْنُو َشْيًئا، َبْل ُأِقيُمُو ِفي اْلَيْوِم اأَلِخيِر.َوىِذِه َمِشيَئُة اآلِب الَِّذي َأْرسَ ٜٖ
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( أف مف ّٕمشيئة اآلب الذم أرسؿ المسيح أف ييب الحياة األبدية لكؿ مف يؤمف، كىذا يكمؿ قكلو في آية )
يحفظو أماـ ىجمات العدك الشرير. كاف سؤاليـ في فيك س لن يتمفيقبؿ إليو ال يخرجو خارجان، كيضيؼ ىنا أنو 

مرات(. فيذه ْكىنا نسمع أنو يعمؿ مشيئة اآلب أف ال يتمؼ أحد بؿ يقيمو )يقيمو تكررت . ماذا تعمل( َّآية )
 مشيئة اآلب أف الجميع يخمصكف كتككف ليـ حياة أبدية. لذلؾ فالمسيح ال يرفض مف يأتي إليو.

 
ىِذِه ِىَي َمِشيَئُة الَِّذي َأْرَسَمِني: َأنَّ ُكلَّ َمْن َيَرى االْبَن َوُيْؤِمُن ِبِو َتُكوُن َلُو َحَياةٌ  أَلنَّ ٓٗ" -(:ٓٗ: ٙآية ) يو

 "«.َأَبِديٌَّة، َوَأَنا ُأِقيُمُو ِفي اْلَيْوِم اأَلِخيرِ 
يس عمميـ كؿ ما مضى كاف رد المسيح عمى الجميمييف "ماذا نعمؿ" كالمسيح يشرح أف العمؿ ىك عمؿ اهلل كل

ىـ. ككؿ ما ىك مطمكب منيـ أف يصدقكا كيؤمنكا بالمسيح. ككؿ مف ال يؤمف يككف قد رفض مشيئة اهلل اآلب. 
ليس بالعيف البشرية كلكنيا رؤية بالقمب كالفكر الركحي = كل من يرى اإلبنفالخبلص متكقؼ إذان عمى إرادتي. 

فنحف لف ف بو. كالبد أف نرل اإلبف ىكذا أكالن حتى نؤمف بو فالييكد رأكه كلـ يؤمنكا كنحف لـ نراه بالجسد لكف نؤم
فنرل اإلبف كممة اهلل  ،نؤمف إاٌل بمف نعرفو كنثؽ فيو. كىذا يأتي بالتأمؿ في كممة اهلل المكتكبة في الكتاب المقدس

نشبع بو بو ثـ  فنؤمف ( ،1ُْ  ُٔيعطييا لنا الركح القدس "الذل يأخذ مف المسيح كيخبرنا" )يك برؤية عقمية
باليكنانية تشير لرؤية الحقائؽ اإلليية حيث يستنير الفكر بالنكر اإلليي الداخمي. كمف يرل  يرىكنرتكم. كالكممة 

المسيح تبدأ مف ىنا عمى األرض. بالمعمكدية ثـ بالثبات في = حياة أبديةالمسيح ىكذا تككف لو حياة كقيامة. 
 بالتكبة كالتناكؿ مف جسد الرب كدمو. ( كىذا قطعان 1ُْٓ)يك كأنا فيكـ" "إثبتكا فيَّ 

 
«. َأَنا ُىَو اْلُخْبُز الَِّذي َنَزَل ِمَن السََّماءِ »َفَكاَن اْلَيُيوُد َيَتَذمَُّروَن َعَمْيِو أَلنَُّو َقاَل:ٔٗ"  -(:ٔٚ –ٔٗ :ٙاآليات )يو

َن ِبَأِبيِو َوُأمِّْو؟ َفَكْيَف َيُقوُل ىَذا: ِإنّْي َنَزْلُت ِمَن أََلْيَس ىَذا ُىَو َيُسوَع ْبَن ُيوُسَف، الَِّذي َنْحُن َعاِرُفو»َوَقاُلوا: ٕٗ
اَل َيْقِدُر َأَحٌد َأْن ُيْقِبَل ِإَليَّ ِإْن َلْم َيْجَتِذْبُو اآلُب ٗٗاَل َتَتَذمَُّروا ِفيَما َبْيَنُكْم. »َفَأَجاَب َيُسوُع َوَقاَل َلُيْم:ٖٗ« السََّماِء؟

ْنِبَياِء: َوَيُكوُن اْلَجِميُع ُمَتَعمِّْميَن ِمَن اهلِل. َفُكلُّ ُ٘ٗأِقيُمُو ِفي اْلَيْوِم اأَلِخيِر. الَِّذي َأْرَسَمِني، َوَأَنا  ِإنَُّو َمْكُتوٌب ِفي اأَل
 . اَْلَحقَّ َٚٗأى اآلَب. َلْيَس َأنَّ َأَحًدا َرَأى اآلَب ِإالَّ الَِّذي ِمَن اهلِل. ىَذا َقْد رَ َٙٗمْن َسِمَع ِمَن اآلِب َوَتَعمََّم ُيْقِبُل ِإَليَّ

يَِّة َوَماُتوا. َٜٗأَنا ُىَو ُخْبُز اْلَحَياِة. ٛٗاْلَحقَّ َأُقوُل َلُكْم: َمْن ُيْؤِمُن ِبي َفَمُو َحَياٌة َأَبِديٌَّة.  آَباُؤُكْم َأَكُموا اْلَمنَّ ِفي اْلَبرّْ
َأَنا ُىَو اْلُخْبُز اْلَحيُّ الَِّذي َنَزَل ِمَن ُٔ٘و اإِلْنَساُن َواَل َيُموَت. ىَذا ُىَو اْلُخْبُز النَّاِزُل ِمَن السََّماِء، ِلَكْي َيْأُكَل ِمنْ ٓ٘

ِذي َأْبِذُلُو ِمْن َأْجِل السََّماِء. ِإْن َأَكَل َأَحٌد ِمْن ىَذا اْلُخْبِز َيْحَيا ِإَلى اأَلَبِد. َواْلُخْبُز الَِّذي َأَنا ُأْعِطي ُىَو َجَسِدي الَّ 
َفَقاَل َلُيْم ٖ٘« َكْيَف َيْقِدُر ىَذا َأْن ُيْعِطَيَنا َجَسَدُه ِلَنْأُكَل؟»َفَخاَصَم اْلَيُيوُد َبْعُضُيْم َبْعًضا َقاِئِميَن:ٕ٘«.َحَياِة اْلَعاَلمِ 

َمْن َيْأُكُل َٗ٘حَياٌة ِفيُكْم.  اْلَحقَّ اْلَحقَّ َأُقوُل َلُكْم: ِإْن َلْم تَْأُكُموا َجَسَد اْبِن اإِلْنَساِن َوَتْشَرُبوا َدَمُو، َفَمْيَس َلُكمْ »َيُسوُع:
َوَدِمي َمْشَرٌب ÷ أَلنَّ َجَسِدي َمْأَكٌل َحقَ٘٘جَسِدي َوَيْشَرُب َدِمي َفَمُو َحَياٌة َأَبِديٌَّة، َوَأَنا ُأِقيُمُو ِفي اْلَيْوِم اأَلِخيِر، 

، َوَأَنا َحيّّ ِباآلِب، َفَمْن َٚ٘مْن َيْأُكْل َجَسِدي َوَيْشَرْب َدِمي َيْثُبْت ِفيَّ َوَأَنا ِفيِو. َٙ٘حق.  َكَما َأْرَسَمِني اآلُب اْلَحيُّ
ىَذا ُىَو اْلُخْبُز الَِّذي َنَزَل ِمَن السََّماِء. َلْيَس َكَما َأَكَل آَباُؤُكُم اْلَمنَّ َوَماُتوا. َمْن َيْأُكْل ىَذا َٛ٘يْأُكْمِني َفُيَو َيْحَيا ِبي. 
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َفَقاَل َكِثيُروَن ِمْن َتبَلِميِذِه، ِإْذ ٓٙ َقاَل ىَذا ِفي اْلَمْجَمِع َوُىَو ُيَعمُّْم ِفي َكْفِرَناُحوَم.ٜ٘«. َبدِ اْلُخْبَز َفِإنَُّو َيْحَيا ِإَلى األَ 
َعَمى ىَذا،  َفَعِمَم َيُسوُع ِفي َنْفِسِو َأنَّ َتبَلِميَذُه َيَتَذمَُّرونَ ٔٙ« ِإنَّ ىَذا اْلَكبَلَم َصْعٌب! َمْن َيْقِدُر َأْن َيْسَمَعُو؟»َسِمُعوا:

وُح ُىَو الَِّذي ُيْحِيي. َأمَّا َٖٙفِإْن رََأْيُتُم اْبَن اإِلْنَساِن َصاِعًدا ِإَلى َحْيُث َكاَن َأوَّاًل! َٕٙأىَذا ُيْعِثُرُكْم؟ »َفَقاَل َلُيْم: اَلرُّ
أَلنَّ َيُسوَع ِمَن «. َولِكْن ِمْنُكْم َقْوٌم اَل ُيْؤِمُنونَ ٗٙاٌة، اْلَجَسُد َفبَل ُيِفيُد َشْيًئا. اَْلَكبَلُم الَِّذي ُأَكمُّْمُكْم ِبِو ُىَو ُروٌح َوَحيَ 
ِليَذا ُقْمُت َلُكْم: ِإنَُّو اَل َيْقِدُر َأَحٌد َأْن َيْأِتَي »َفَقاَل:٘ٙاْلَبْدِء َعِمَم َمْن ُىُم الَِّذيَن اَل ُيْؤِمُنوَن، َوَمْن ُىَو الَِّذي ُيَسمُّْمُو. 

ِمْن ىَذا اْلَوْقِت َرَجَع َكِثيُروَن ِمْن َتبَلِميِذِه ِإَلى اْلَورَاِء، َوَلْم َيُعوُدوا َيْمُشوَن َمَعُو. ٙٙ«.ِمْن َأِبي ِإَليَّ ِإْن َلْم ُيْعطَ 
، ِإَلى َمْن َيا»َفَأَجاَبُو ِسْمَعاُن ُبْطُرُس:ٛٙ« أََلَعمَُّكْم َأْنُتْم َأْيًضا ُتِريُدوَن َأْن َتْمُضوا؟»َفَقاَل َيُسوُع ِلبلْثَنْي َعَشَر:ٚٙ َربُّ

َأَجاَبُيْم ٓٚ«. َوَنْحُن َقْد آَمنَّا َوَعَرْفَنا َأنََّك َأْنَت اْلَمِسيُح اْبُن اهلِل اْلَحيّْ َٜٙنْذَىُب؟ َكبَلُم اْلَحَياِة اأَلَبِديَِّة ِعْنَدَك، 
، ٔٚ« َطاٌن!أََلْيَس َأنّْي َأَنا اْخَتْرُتُكْم، االْثَنْي َعَشَر؟ َوَواِحٌد ِمْنُكْم َشيْ »َيُسوُع: َقاَل َعْن َيُيوَذا ِسْمَعاَن اإِلْسَخْرُيوِطيّْ

 "أَلنَّ ىَذا َكاَن ُمْزِمًعا َأْن ُيَسمَّْمُو، َوُىَو َواِحٌد ِمَن االْثَنْي َعَشَر.

 

«. ِذي َنَزَل ِمَن السََّماءِ َأَنا ُىَو اْلُخْبُز الَّ »َفَكاَن اْلَيُيوُد َيَتَذمَُّروَن َعَمْيِو أَلنَُّو َقاَل:ٔٗ" -(:ٕٗ–ٔٗ: ٙاآليات )يو
 ِمَن أََلْيَس ىَذا ُىَو َيُسوَع ْبَن ُيوُسَف، الَِّذي َنْحُن َعاِرُفوَن ِبَأِبيِو َوُأمِّْو؟ َفَكْيَف َيُقوُل ىَذا: ِإنّْي َنَزْلتُ »َوَقاُلوا: ٕٗ

  "«.السََّماِء؟

السماء بجسده الذم يركنو أماميـ  يقصد أف طبيعتو سماكية لكنيـ ىـ فيمكا أنو نزؿ مف= النازل من السماء
ىذه طبيعة بنى إسرائيؿ منذ خرجكا مف أرض مصر. ككاضح أف صكرة = يتذمرونكىـ يعرفكف أباه كأمو. 

المسيح البشرية، إذ رأكه إنسانان كقفت كعثرة في قبكؿ الىكتو. رأكه بعيكنيـ البشرية كلـ يركه بالعيكف الداخمية كما 
تحاشى الكبلـ عف نسب المسيح ككالدتو كتكمـ عف الىكتو. كلقد صنع المسيح معجزة (. لذلؾ فيكحنا َْفي آية )

إشباع الجمكع ليساعدىـ عمى أف يؤمنكا بكبلمو لكنيـ كانكا مذبذبيف، تارة يؤمنكا بو كتارة يتذمركف عميو. فيـ لـ 
 يركا إنساف يأتي مف السماء كييب حياة أبدية. كفيمكا مف كبلمو أنو أعظـ مف مكسى.

 
اَل َيْقِدُر َأَحٌد َأْن ُيْقِبَل ِإَليَّ ِإْن ٗٗاَل َتَتَذمَُّروا ِفيَما َبْيَنُكْم. »َفَأَجاَب َيُسوُع َوَقاَل َلُيْم:ٖٗ" -(:ٚٗ–ٖٗ: ٙاآليات )يو

ْنِبَياِء: َوَيُكوُن اْلَجِميُع ُمَتَعمِّْميَن ِإنَُّو َمْكُتوٌب فِ َ٘ٗلْم َيْجَتِذْبُو اآلُب الَِّذي َأْرَسَمِني، َوَأَنا أُِقيُمُو ِفي اْلَيْوِم اأَلِخيِر.  ي اأَل
 . َلْيَس َأنَّ َأَحًدا رََأى اآلَب ِإالَّ الَِّذي ِمَن اهلِل. ىَذا َقْد رََأى ِٙٗمَن اهلِل. َفُكلُّ َمْن َسِمَع ِمَن اآلِب َوَتَعمََّم ُيْقِبُل ِإَليَّ

 " ْؤِمُن ِبي َفَمُو َحَياٌة َأَبِديٌَّة.اَْلَحقَّ اْلَحقَّ َأُقوُل َلُكْم: َمْن يُ ٚٗاآلَب. 
= ىذا عمؿ داخمي لآلب بالركح القدس الذم ينخس القمب كيكقظ الضمائر بنكر إليي يشرؽ إن لم يجتذبو اآلب

لممسيح كيؤمف بو كلكف اآلب يجتذب كؿ مف يعطي قمبو هلل كيفتح أعيف قمبو  فيأتي الشخص ،القمب كيقنعفي 
 ىي عمؿ المسيح كرسالتو. اآلب يقنع اإلنساف كيمؤله نعمة حتى يؤمف بالمسيح ربان. لقبكؿ مشيئتو. كمشيئة اهلل

حرية اإلنساف. فاهلل يستخدـ قكتو النابعة مف شدة محبتو ليجذب النفكس المترددة، كاآلب يجذب لكف مع إحتراـ 
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ير يجذبنا بعيدا عف كالحظ أف عدك الخ ( لكف دكف إجبار.1َِٕرإفي مقابؿ مقاكمة اإلنساف، بقكة إقناع )
 ( .1ٔ  ْالمسيح عف طريؽ اإلغراءات كممذات العالـ كفمسفاتو كشكككو، كلكف الركح يعطى نعمة أعظـ )يع

(. ككؿ أقنـك يقكد لؤلقنـك اآلخر ببل أنانية. 1ُِّككُىذا النكر اإلليي ال يمكف ألحد أف يؤمف بالمسيح ) كبدكف
جذب كيقكد لئلبف، كاإلبف يقكد لآلب "مف أراد اإلبف أف يعمف لو" فاألقانيـ مرتبطة في كحدة بالحب. فاآلب ي

(. كلزكـ أف اآلب يجذبنا ىذا راجع لقصكر العقؿ البشرم 1ُُْٔ(. كالركح القدس يقكد لئلبف )يك1َُِِ)لك
أم . ويكون الجميع متعممين من اهللكحده عف أف يدرؾ اهلل فيؤمف. كلكف كيؼ يجتذب اآلب المؤمف؟ اإلجابة. 

اهلل يعمميـ فالمعرفة البشرية ال يمكف أف تؤدم كحدىا لمعرفة المسيح.. ككيؼ يعمميـ اهلل؟ بأف الركح القدس  أف
( كيككف ىذا بالحب الذم رأيناه عمى الصميب. اآلب يرسؿ الركح القدس ّْ-1ُّّّرإيكتب عمى قمكبيـ )

لركح القدس محبة اهلل فى قمكبنا؟ ىذا ككيؼ يسكب ا كبيذا الحب ننجذب.( 1ٓٓفيسكب محبة اهلل في قمكبنا )رك
( 1ُْ  ُٔبأنو يخبرنا كيحكى لنا عف شخص المسيح، كيفتح عيكننا عمى حبلكة شخصو فنحبو كننجذب إليو )يك

كاف المسيح أماميـ فالييكد  أما. (1ِٔ  ُْ)يك كمف ينجذب كيأتي يعممو اهلل. اآلف الركح القدس فينا يعممنا .
يريد. كلكف مف أعطى قمبو إلبميس  ح حكران عمى الفريسييف بؿ ىك لمجميع، لكؿ مفيعمميـ. فالتعميـ لف يصب

(. كىذا ىك سر رفضيـ لممسيح. فيـ لـ يستجيبكا ْْ-1ّْٖيصير إبميس أباه كقطعان سيرفض تعميـ اهلل )يك
القدس الركح م إلبميس. ككاف تبلميذ المسيح برىاف صادؽ عمى أف ألجذب اآلب ليـ بؿ أعطكا قمكبيـ لكبريائيـ 

كالمسيح يعمـ عف اهلل ليس كأم معمـ قرأ كتبان كيعمميا بؿ ألنو رأل اهلل  كيعمـ مف يقبؿ. عمى قمكبيـ بدأ يكتب
ككممات  لذلؾ فمف يسمع مف المسيح فيك يسمع مف اهلل رأسان.. ليس أحدًا رأي اآلب إاّل الذي من اهللكيعرفو= 

كأيضا مف يسمع لصكت الركح القدس يسمع مف اهلل، فالركح القدس المسيح ىى عندنا اآلف مدكنة فى اإلنجيؿ. 
ىك ركح اهلل "كأما متى جاء ذاؾ، ركح الحؽ، فيك يرشدكـ إلى جميع الحؽ، ألنو ال يتكمـ مف نفسو، بؿ كؿ ما 

ى فما يريده اآلب ينفذه اإلبف كالركح القدس، فؤلف اإلبف كالركح القدس ىما ف ( .1ُّ  ُٔيسمع يتكمـ بو" )يك
(. ٖ-1ُِٓما حتى مكسى فيك رأل شبو اهلل )عدأ اآلب فيما يعرفاف ما يريده اآلب كيعمناه فيما أقنكمى التنفيذ.

فاآلب كاإلبف  ،أٌما المسيح فيك مف طبيعة اهلل كجكىره فيك قد رآه في ذاتو. فالرؤيا ىنا ىي رؤية الذات لمذات
)راجع ـ لـ يركا اهلل. كاهلل أرسؿ المسيح ليعمف اآلب. في مف المسيح ذات كاحدة لذلؾ فعمى البشر أف يتعممكا

الطريؽ  ىك (. كألنو الكحيد الذم رأل اآلب كيعرفو صار اإليماف بو1َُُٕ+ 1ُْٗ+ 1ََُّ+ يك1ُُِٕمت
فرسالتو ىي الحياة األبدية التي أرسمو اهلل اآلب = من يؤمن بي فمو حياة أبديةالكحيد لنكاؿ الحياة األبدية = 

ألنو اإلبف الكحيد الجنس، لذلؾ إف سمعكا لو كمختصر الكبلـ أف المسيح ىك الكحيد الذم رأل اآلب ليكمميا. 
أقيمو القصد مف رسالتو. كرسالتو ىي أف ينالكا الحياة األبدية=  اقد سمعكا اآلب كبالتالي ينالك  اكآمنكا بو يككنك 

آلب في قمبو كتعميـ الركح القدس. الدكر أم إستجاب لدعكة ا= في اليوم األخير. كل من سمع من اآلب وتعمم
 البشرم ىك اإلستجابة كعدـ المقاكمة.
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يَِّة َوَماُتوا. َٜٗأَنا ُىَو ُخْبُز اْلَحَياِة. ٛٗ" -(:ٔ٘–ٛٗ: ٙاآليات )يو ىَذا ُىَو اْلُخْبُز ٓ٘آَباُؤُكْم َأَكُموا اْلَمنَّ ِفي اْلَبرّْ
َأَنا ُىَو اْلُخْبُز اْلَحيُّ الَِّذي َنَزَل ِمَن السََّماِء. ِإْن َأَكَل ْٔ٘نُو اإِلْنَساُن َواَل َيُموَت. النَّاِزُل ِمَن السََّماِء، ِلَكْي َيْأُكَل مِ 

 "«.ِل َحَياِة اْلَعاَلمِ َأَحٌد ِمْن ىَذا اْلُخْبِز َيْحَيا ِإَلى اأَلَبِد. َواْلُخْبُز الَِّذي َأَنا ُأْعِطي ُىَو َجَسِدي الَِّذي َأْبِذُلُو ِمْن َأجْ 
األبدية فيك حي كمحيي  لنكاؿ الحياة نأكمو فنتحد بو خبز سيقدـ جسده فى صكرةالمسيح  =أنا ىو خبز الحياة

" المحيي أم الكياف اإلليي إتحد بالخبز الذم ىك أنا ىو(. كذلؾ ألف "1ُُْٗكالحياة مكجكدة في شخصو )يك
، كحتى إف مات جسده يكمؿ حياتو التي بدأىا جسده البشرم فصار خبزان حيان، مف يأكمو تككف ىناؾ حياة لركحو

ف كاف الجسد حيان عمى األرض.  ، كذلؾ بسبب الخطية. كال يكجد مف ىك كبدكف ىذا الخبز تمكت الركح حتى كا 
عميو أف يؤمف بالمسيح أكالن. ككما أف الجسد يمكت إف لـ يأكؿ الخبز األبدية  لكف مف يريد ىذه الحياة ببل خطية.

كت الركح إف لـ تأكؿ ىذا الخبز الحي الذم ىك جسد المسيح. الخطية مفعكليا في اإلنساف ىك ىكذا تم ،المادم
، كالخطية تنتج المكت كالتناكؿ مف جسد المسيح كدمو ىك عممية نقؿ حياة ليذا الميت ركحيان بسبب الخطية

لسماء فمف نحتاج لمتناكؿ . ىذا مثؿ مف عنده مرض في الدـ فيحتاج بصفة مستمرة لعممية نقؿ دـ. أما في امكتا
كفرحنا كشبعنا كأبديان  كشفاءنا حياتنا. فيك سيككف اإلتحاد الكامؿ بالمسيح ىناؾ فبل خطية كال مكت. لكف سيككف

ببل إنفصاؿ. كالحياة التي في الجسد كالدـ سببيا إتحاد الىكت المسيح بناسكتو. كالمسيح تجسد ليعطي جسده 
كما نحصؿ عميو ىك بسبب إتحاد ناسكتو الذل نأكمو  ،ة، نأكؿ جسده لنتحد بوالحي ليككف بذرة الخميقة الجديد

أل حياة أبدية كقداسة كمجد كفرح أبدل  -كنحف نأخذ ما نحتاجو فقط مما ال يكجد سكل فى الىكتو  -ببلىكتو 
 .ال ينطؽ بو كمجيد 

عف المف بأف يـ يرد المسيح عمى سؤالك . اءىـ يبحثكف عف مىٍف ينزؿ ًمف السم=  اْلُخْبُز النَّاِزُل ِمَن السََّماءِ 
ماتكا ركحيان كلـ يدخمكا إلى الراحة بؿ ىـ ماتكا جسديان أيضان كلـ ينفعيـ المف. كلكف  المف كلكنيـ ىذا أباؤىـ أكمكا

فالمسيح ليس إنسانا عاديا بؿ ىك مف السماء، كأخذ لو جسدا مف مف يأكؿ جسد المسيح لف يمكت ركحيان. 
حقان سيمكت جسديان كلكف يظؿ غير منفصؿ عف اهلل. يشبع مف اهلل ىنا عمى كؿ مف جسده، فيك فمف يأ. األرض

لذلؾ يكرر السيد ىنا كأنا أقيمو في اليـك  .أم أف المكت الجسدم ال يؤذيو ،األرض كتسرل فيو حياة بعد مكت
يبذؿ جسده كىذه المسيح يكشؼ ىنا عف نيتو في الصميب. كبالصميب س= أبذلو (.ْٓ-ْْ-َْ-ّٗاألخير )

أم الذم يعطي = الخبز الحيفاالفخارستيا ىي نفسيا ذبيحة المسيح.  .بيا الجسد فنحياىي الطريقة التي نأكؿ 
مف ىنا دخؿ = الخبز الذي أنا أعطى ىو جسديتشمؿ اإليماف بو كقبكلو. = إن أكلحياة أبدية لئلنساف. 

جسده لممكت ليككف لمناس حياة ؿ حؽ. ىك يعطي المسيح في مرحمة أخرل فييا يتكمـ صراحة عف جسده كمأك
كىذه ىى إرادة اآلب كاإلبف أف يحيا  ( يقكؿ أنا أعطيكـ.ُٓ( يقكؿ أبي يعطيكـ كفي )ِّأبدية. كالحظ في )

 الجميع أبديا ال أف يحصمكا عمى مىٍف ًمفى السماء يأكمكنو كيحيكا أياما عمى األرض ثـ يمكتكا أبديا.
 

    "«.َكْيَف َيْقِدُر ىَذا َأْن ُيْعِطَيَنا َجَسَدُه ِلَنْأُكَل؟»َخاَصَم اْلَيُيوُد َبْعُضُيْم َبْعًضا َقاِئِميَن:فَ ٕ٘" -(:ٕ٘: ٙآية ) يو
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البعض فيـ الكبلـ عمى المستكل = فخاصمإف لـ يأتي اإلنساف باإليماف إلى المسيح لف يتقبؿ ىذه الحقائؽ. 
م. كلؤلسؼ فيذه الخصكمة مازالت حتى اليكـ بيف الكنائس بأسمكب جسد رى كَّ الركحي. كالبعض رفضو ألنو فى 

التقميدية كالكنائس البركتستانتية. بيف اإلرتفاع لممستكل الركحي السرائرم كالمستكل المادم الطبيعي العقبلني. 
 رمز فقط(. ماؿ الخبز لجسد كالخمر لدـ، إنما ىفيقكلكف نفس الكبلـ!! )كىؿ يمكف أف يتحك 

 
اْلَحقَّ اْلَحقَّ َأُقوُل َلُكْم: ِإْن َلْم تَْأُكُموا َجَسَد اْبِن اإِلْنَساِن َوَتْشَرُبوا َدَمُو، »َفَقاَل َلُيْم َيُسوُع:ٖ٘" -(:ٖ٘: ٙآية ) يو

  " َفَمْيَس َلُكْم َحَياٌة ِفيُكْم.
اء السرم يكحنا إكتفى بما أكرده ىنا عف جسد المسيح كدمو كالتناكؿ منيما فمـ يكرد ما حدث ليمة تأسيس العش

ـ بعد أف كاف ىذا السر منتشران كيمارس في كؿ الكنائس ََُيكـ خميس العيد. خصكصان أنو كتب سنة 
تأكموا المسيح بأف  ككاف رد ؟ ...كاف سؤاليـ كيؼ يقدر باإلضافة إلى أف اإلنجيمييف الثبلثة اآلخريف كتبكا عنو.

عف جسده، أم بتقديـ المسيح نفسو كذبيحة. كسر كىذا إشارة لمصمب الذم فيو ينفصؿ دمو جسده وتشربوا دمو 
اإلفخارستيا الذم نأكؿ فيو الجسد كنشرب الدـ ىك إمتداد لذبيحة الصميب. كؿ قداس ىك نفس الذبيحة. ىك نفس 
، ىي نفسيا. كلك كضعت مبلييف األكاني التي بيا  المسيح في كؿ مكاف ككؿ زماف. كما تشرؽ الشمس كؿ يـك

فييا كميا. لذلؾ فأم جكىرة ىي المسيح كمو. كالسر معناه نكاؿ نعمة غير منظكرة  ماء لظيرت صكرة الشمس
تحت أعراض شئ منظكر، فما نتناكلو ىك خبز كخمر كفي الحقيقة ىك جسد كدـ. ككاف شرب الدـ محرمان عند 

طينا حياتو ( ألف الركح في الدـ، كذبيحة المسيح تختمؼ عف باقي الذبائح إذ أنو يع1ُِِّ+ تث1ْٗالييكد )تؾ
(، فحياة المسيح األبدية التي في دمو تنتقؿ إلى مف يشربو. ككممة ىذا ُْ-1ُّٗالتي في دمو لتقديسنا )عب

 (.ُْ-1ُّٕليذكرىـ برؤيا دانياؿ )إبن اإلنسان التي كجييا الييكد لممسيح في إحتقار رد عمييا بقكلو أنو 
 

 "ُب َدِمي َفَمُو َحَياٌة َأَبِديٌَّة، َوَأَنا ُأِقيُمُو ِفي اْلَيْوِم اأَلِخيِر،َمْن َيْأُكُل َجَسِدي َوَيْشرَ ٗ٘" -(:ٗ٘: ٙآية ) يو
أم أف تككف لو حياة ال تزكؿ مف اآلف كتستعمف في اليكـ األخير عند القيامة. كلذلؾ ففي كؿ مرة نتناكؿ جسد 

انية تشير لؤلكؿ الدائـ ىنا في اليكن ويشرب يأكلالمسيح كدمو نبشر بمكتو كنعترؼ بقيامتو إلى أف يجئ. ك
( تتكمـ عف َْ( فييما تشابو، لكف آية )ْٓ،َْالمسركر كالشرب بمعنى الشركة الدائمة. كالحظ أف اآليتيف )

( تتكمـ عف سر اإلفخارستيا بكضكح، كلكف ال تناكؿ مف سر اإلفخارستيا سكل باإليماف ْٓاإليماف بينما أف آية )
في فبلبد مف التناكؿ مف الجسد كالدـ أم سر اإلفخارستيا. الذم فيو نأخذ أكالن. كلكف اإليماف كحده فقط ال يك

 حياة اهلل ألف الجسد متحد بالبلىكت. كاألكؿ يتضمف المكت مع المسيح كالقيامة معو.
 

  " أَلنَّ َجَسِدي َمْأَكٌل َحق َوَدِمي َمْشَرٌب َحق.٘٘" -(:٘٘: ٙآية ) يو
ـ رد عمى طمب الييكد أف يعطييـ منان مف السماء كعبلمة عمى أنو كىذا الكبل. المأكل الحقجسد المسيح ىك 

أم غير مزيؼ بؿ حقيقي يختص بحاجة اإلنساف الحقيقية كليس لسد حاجة الجكع، كالحاجة = حقالمسيا. 
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الحقيقية تختص بالركح كالحياة األبدية كليس لمجرد عمؿ إعجازم دنيكم مظيرم كما يطمب الييكد. كلكف في 
يح اآلف لـ يفصح أف السر سيتـ بالخبز كالخمر، ىذا تركو ليصنعو أماـ التبلميذ ليمة الخميس حكار المس

 فيك يشير ألكؿ حقيقي كليس لئليماف.= مأكل حق ومشرب حقالمقدسة. كقكلو 
 

  " َمْن َيْأُكْل َجَسِدي َوَيْشَرْب َدِمي َيْثُبْت ِفيَّ َوَأَنا ِفيِو.ٙ٘" -(:ٙ٘: ٙآية ) يو
ـ يغير شيئان مف طبيعة مف أكمو، بؿ مف أكمو مات، كلكف مف يأكؿ جسد المسيح يبقي فيو كيصير أكؿ المف ل

كالثبكت   . حياة أبديةكحياتو تصير لنا  ، فيو المسيح بصفاتو، مكت المسيح يصير مكتان لنا عف العالـ كفداءن لنا
 ،شخص بشخصمة، إنو إلتحاـ حي، كىذا ما ينشئ فينا القيا (1َّٓأؼ)ىك ثبكت جسد المسيح باإلنساف  ىنا

نككف معرضيف  فقط قاؿ يثبت فيَّ فيك لك . وأنا فيو يثبت فيَّ ككحدة. كنبلحظ أف الثبات متبادؿ=  ينشئ إتحادان 
يماننا ضعيؼ كلكنو أضاؼ كأثبت فيو لتأميف اإلتحاد خكفان   ،مف ضعؼ اإلنسافلئلنفصاؿ فإمكانياتنا ضعيفة كا 

  ىذا فعؿ محبة مف المسيح.
، كيتحكؿ الخبز الذل نأكمو إلى أنسجة فى الجسـ. ىكذا نتحد بجسد بالجسدكما يثبت كيتحد الغذاء  = فىَّ ثبت ي

. ففى جسد = وأثبت فيو ( .1َّ  ٓالمسيح فنصير أعضاء جسمو مف لحمو كمف عظامو )أؼ حياتو تثبت فىَّ
ت. كحينما تثبت فىَّ حياة المسيح اإلنساف أعضاء كلك إنقطع الدـ )الحياة( عف عضك يصاب بالغرغرينا كيمك 

 ( .1ُِ  ُأقكؿ مع بكلس الرسكؿ "لى الحياة ىى المسيح" )فى
 

، َوَأَنا َحيّّ ِباآلِب، َفَمْن َيْأُكْمِني َفُيَو َيْحَيا ِبي.ٚ٘ -(:ٚ٘: ٙآية ) يو   َكَما َأْرَسَمِني اآلُب اْلَحيُّ
بذاتو. طبيعة اإلبف أنو مكلكد مف اآلب كلو كاالبف ىك أيضا حى  (.1ّٔٗمز+ 1ِٓٔ)تث حيأنو  اآلبصفة 

  ( .1ِٔ  ٓحياة فى ذاتو كما أف اآلب لو حياة فى ذاتو )راجع تفسير اآلية يك
اإلبف ال يحيا كحده بدكف اآلب كلكف حياة اآلب ىي حياة اإلبف. فاآلب كاإلبف ىما كاحد كاآلب = أنا حٌي باآلب

 يـ مف األصؿ اليكناني أف اآلب ليس سبب حياة اإلبف لكف(. كيفّٖ-1ََُّفي اإلبف كاإلبف في اآلب )يك
 .  المعنى "أنا حي بنفس حياة اآلب"

بؿ اإلبف قاؿ عف نفسو "أنا ىك  .تفيد إتحاد األبكة بالبنكة في حياة كاحدة غير منفصمة حٌي باآلب أنا أما القكؿ
. كحياتو ليست في سمطاف آخر جسدهحد بلو نفس حياة اهلل بسبب البلىكت المت . فالمسيح إذان القيامة كالحياة"

  . (1َُُٖ)يك
أف المسيح ابف االنساف بسمطانو في حالة خضكع إلرادة اآلب فيسمـ حياتو، ليككف لنا نحف  لكف نفيـ مف العبارة

 حياة في إتحاد مع اهلل. فإذا أكمنا الجسد كشربنا الدـ فنحف ال نعكد نحيا كحدنا بؿ نحيا حياة المسيح النابعة مف
فخارستيا كنحيا بحياة المسيح التي نناليا مف اإل نفس ينبكع اآلب. كىكذا يتـ الرباط اإلليي بيف اإلنساف كاهلل اآلب

(. كىنا ُٓ-1َُُْ+ 1ُُِٕ+ 1ُٓٗ+ 1ُُٕٖبيا. كالمسيح يضع عبلقتو باآلب مثبلن يحتذم )قارف مع يك
  كما ىك حي باآلب.نفس الشئ فنحف نحيا بالمسيح 
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 يفيـ منو أيضان أنو مف اآلب كليس اآلب منو. كيقاؿ ىذا دكف مساس بالمساكاة بينيـ.  باآلب أنا حيٌ  كقكلو
 جسدل الحى ألنو متحد ببلىكتى الحى المحيى.يأخذ كيأكؿ = من يأكمنيأم صرت في الجسد. = أرسمني

 يأخذ الحياة التي فيَّ كىي حياة أبدية.= ويحيا بي
 

ُخْبُز الَِّذي َنَزَل ِمَن السََّماِء. َلْيَس َكَما َأَكَل آَباُؤُكُم اْلَمنَّ َوَماُتوا. َمْن َيْأُكْل ىَذا ىَذا ُىَو الْ ٛ٘" -(:ٛ٘: ٙآية ) يو
  "«.اْلُخْبَز َفِإنَُّو َيْحَيا ِإَلى اأَلَبدِ 

ة كما يظير لنا لكنو فيو حيا= ىذا ىو الخبزالمسيح يكرر حتى ال يطمبكا المف القديـ كلكف لؤلسؼ لـ يفيمكا. 
 أبدية.

 
 " َقاَل ىَذا ِفي اْلَمْجَمِع َوُىَو ُيَعمُّْم ِفي َكْفِرَناُحوَم.ٜ٘" -(:ٜ٘: ٙآية ) يو

في السر أك في زاكية مف  لـ يعمميا المسيحأقكاؿ المسيح ىذه. فالمتكمـ ىنا ىك يكحنا البشير كيحدد مكاف 
 الزكايا.

 
ِإنَّ ىَذا اْلَكبَلَم َصْعٌب! َمْن َيْقِدُر َأْن »ِميِذِه، ِإْذ َسِمُعوا:َفَقاَل َكِثيُروَن ِمْن َتبلَ ٓٙ" -(:ٖٙ–ٓٙ: ٙاآليات )يو
َفِإْن رََأْيُتُم اْبَن َٕٙأىَذا ُيْعِثُرُكْم؟ »َفَعِمَم َيُسوُع ِفي َنْفِسِو َأنَّ َتبَلِميَذُه َيَتَذمَُّروَن َعَمى ىَذا، َفَقاَل َلُيْم:ٔٙ« َيْسَمَعُو؟

وُح ُىَو الَِّذي ُيْحِيي. َأمَّا اْلَجَسُد َفبَل ُيِفيُد َشْيًئا. اَْلَكبَلُم الَِّذي ُأَكمُّْمُكْم ِبِو َٖٙحْيُث َكاَن َأوَّاًل! اإِلْنَساِن َصاِعًدا ِإَلى  اَلرُّ
  "ُىَو ُروٌح َوَحَياٌة،

تو. أخ الذيف رأكه بعد قيام ََٓرسكؿ كال الػ َٕكال الػ ُِليس الػ= تبلميذهقالكا في قمبيـ. = فقال كثيرون
المسيح يمح = الروح ىو الذي يحيي أما الجسد فبل يفيد شيئاً أتباع كثيركف. لكف لو فالمسيح كاف لو تبلميذه ك 

عمى العقؿ البشرم أف ال ييبط باإللييات إلى مستكل التراب. فمع نيقكديمكس إذ عجز عف فيـ سر الميبلد 
الركح ىك ركح، أما كيؼ يتـ ذلؾ فمف المستحيؿ  الثاني قاؿ لو المسيح المكلكد مف الجسد ىك جسد كالمكلكد مف

عمى العقؿ البشرم متابعتو، كما لك أردت أف تتبع ريحان تيب، فأنت ترل اإلنساف يتغير مف حاؿ إلى حاؿ كال 
تعرؼ كيؼ. كمع المرأة السامرية أراد أف يسقييا الماء الحي الذم ىك الركح القدس، كلما تابت شربت منو كال 

نا رأيناىا كقد تحكلت إلى كارزة كىـ نظركا لممسيح إبف يكسؼ النجار فإستصعبكا كبلمو ألنيـ نعرؼ كيؼ كلكن
فطمب منيـ أف يؤمنكا أكالن  .مف الجسد كالدـ فعجزكا عف الفيـإنما نظركا إليو جسديان. كىنا يكمميـ عف التناكؿ 

1  ٓفى الرؤيا "خركؼ قائـ كأنو مذبكح" )رؤ كالقائـ بحياة أبدية، رآه القديس يكحنا المذبكححتى يدرككا سر جسده 
 بالمنطؽ البشرل . تمامان د أف كبلمو عمى مستكل الركح أم ال يمكف مبلحقتو عقميان عثركا في الفيـ أكَّ ت فمما (.ٔ

كما أنو ال يمكننا أف نبلحؽ كيؼ صار الكممة جسدان. كىكذا كبنفس السرية يصير اإلنساف باألكؿ كالشرب مف 
إنسانان ركحيان يتغذل بالركح كبالمسيح كممة اهلل كسر خبلص. أٌما مف يؤمف بأف التناكؿ ىك مجرد الجسد كالدـ 

رمز أك عمؿ إيماني كأف الخبلص ىك بالكممة المنطكقة التي تؤخذ بالفيـ يجب أف يفيـ أف اهلل لـ يخمص العالـ 
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مسيح يشير لمفيـ الجسداني كالركح يشير بالكممة المنطكقة بؿ بالكممة المتجسد المذبكح. الجسد ىنا في كبلـ ال
 لئلستنارة التي يعطييا الركح القدس فندرؾ الحؽ.

فإن رأيتم  الركح القدس الذل سكؼ يرسمو المسيح كممة اهلل بعد صعكده = = الركح ىك الروح ىو الذى يحيى
حكؿ الخبز كالخمر إلى ، فبعد الصعكد يرسؿ المسيح كممة اهلل الركح. كالركح ىك الذل يإبن اإلنسان صاعداً 

 جسد المسيح كدمو، كىك الذل يثبتنا فى المسيح فنحيا. لذلؾ ىك الركح القدس المحيى.
، لذلؾ فالمسيح كممة اهلل االذل كبلـ اهلل الذل يقكلو المسيح ىك الكبلم =الكبلم الذي أكممكم بو ىو روح وحياة

لمف يستجيب كينفذ، فيك الركح  حياةى الركح عطيف ،أف نمتمئ بالركح حيف نسمع كبلمو يعطينايرسؿ الركح، 
 ُْكالركح يعممنا كيذكرنا بكؿ تعاليـ المسيح كيعيننا عمى تنفيذىا )يك المحيى. أما مف يقاكـ كيعاند يطفئ الركح.

كالركح ال   (. كمف ينفذ تعاليـ الركح القدس يثبتو الركح فى المسيح فيحيا بحياة المسيح.1ِٔ  ٖ+ رك 1ِٔ 
 . (1ٕ  َِبؿ يقنع مف يعطى أذنو لو   إر يجبر أحد

 فالكبلـ عف تناكؿ الجسد ىك كبلـ حقيقي كلكف ال يفيـ بالفكر بؿ يفيـ ركحيان باإليماف. كمف يفيمو ركحيان تككف
لو حياة لركحو، أما إذا فيمكه جسديان فمف ينتفعكا ال ألركاحيـ كال ألجسادىـ. فالجسد ال يفيد شيئان كلكف الركح 

المذاف في الجسد كالدـ يفيداف في كؿ شئ. كالركح كالحياة لـ يستعمنا لنا كلف يستعمنا فينا إال بشركة فعمية  كالحياة
في المكت كفي القيامة. كىذا يتـ فينا بأكؿ الجسد الذم فيو سر المكت كشرب الدـ الذم فيو سر الحياة. كالحظ 

 ة لئلمتبلء مف الركح القدس فيككف ذلؾ لنا حياة.أنو حينما نقبؿ كبلـ اهلل يككف خضكعنا لكبلـ اهلل كسيم
بالمسيح تحت أعراض الخبز  أم نتحدالروحك ،أننا نأكؿ المسيح كمحـ كدـ أم الفيـ الجسدمالجسد( ٖٙفي آية)

(. كىا 1ِّْ)لك "ىا إف ىذا كيضع لسقكط كقياـ كثيريف"سبؽ سمعاف الشيخ كقاؿ = ىذا الكبلم صعبكالخمر. 
(. فكاف ٕٔليس اإلثنى عشر )قارف مع آية= من تبلميذهسقطكا عمى المستكل الركحي. نحف نرل أف كثيريف 

من يقدر مف الذيف قامكا بحسب كبلـ سمعاف الشيخ. فمف آمف كسمَّـ فرح كمف حكَّـ العقؿ كالمنطؽ سقط.  ُِالػ
كا في أنيـ يعرفكف ليـ أذاف ركحية مغمقة لـ تنفتح بكؿ ما قالو المسيح مف كبلـ ركحي. كىـ تعثر = أن يسمعو

 حيث كان أوالً إلى السماء فإن رأيتم إبن اإلنسان صاعدًا أف المسيح ىك إبف يكسؼ لذلؾ قاؿ ليـ المسيح.. 
كىذا يعني يا ليتكـ يرتفع فكركـ إلى المستكل السمائي الذم أنا منو كذاىب إليو فبل تعثركا أيضان في كيؼ نأكؿ 

كدمان مادييف جسدييف بؿ ركحييف تحت أعراض الخبز كالخمر، ىما  جسده كنشرب دمو ألنكـ لف تأكمكا جسدان 
جسد كدـ إليييف كلكف بصكرة سيعطييا ىك أم خبز كخمر. فاألكؿ الجسدم أم بمفيـك الشبع الجسدم لف يفيد 
شيئان كلكف األكؿ الركحي لمجسد بالركح ييحيي. المسيح ىنا بيذه العبارة يتمنى لك إرتفع فكرىـ أك صعد فكرىـ 

سماكية أبدية لمسماكيات بدالن مف أف يفكركا في الجسديات فالمكضكع ليس أكؿ خبز كشرب خمر بؿ ىك حياة 
كالمسيح بعد القيامة أصبح قادرا أف ييٍظًير جسده بالشكؿ الذل يريده، فمريـ المجدلية لـ تراه  يعطييا لنا المسيح.

تعرفو كتظنو البستانى كىكذا حدث مع تمميذل عمكاس أكال )ىنا الجسد مكجكد كىك قادر أف يخفيو( ثـ تراه كال 
)ىنا الجسد قادر أف يظير فى صكرة مختمفة كىكذا ظير لؤلنبا بيشكل كغيره مف القديسيف فى ىيئة مختمفة( ثـ 



 (اإلصذاح السادس) (يوحناإنجيل تفسير )(  3تفسير األناجيل )

 

 
246 

رأتو المجدلية كعرفتو. كفى اإلفخارستيا كىك اهلل القادر عمى كؿ شئ ىك قادر أف يقدـ جسده فى صكرة خبز 
 كخمر.
= ىذه مثؿ ما قاؿ السيد لممجدلية "ألنى لـ أصعد بعد إلى أبى" = إف لـ تفيمى يا تم إبن اإلنسان صاعداً فإن رأي

= فإف صارت لكـ الرؤيا رأيتمفإن مريـ أننى كاآلب متساكياف، فأصعد فى نظرؾ إلى مستكل اآلب.كيككف معنى
ال يفيد الجسد مريـ = ىذا معنىالصحيحة كعرفتـ مف أنا، كأننى لست مجرد إنساف عادل ىك إبف ليكسؼ ك 

= أل فيمكـ أننى جسد إنساف عادل كأنكـ ستأكمكف ىذا الجسد الذل أمامكـ كما لك كنتـ مف آكمى لحـك شيئا
 البشر، فيذا الفيـ لف يفيدكـ شيئا. 

قاـك لكف لك فيمتـ أننى إبف اهلل النازؿ مف السماء، كسأصعد لمسماءبجسدل. كىذا يككف لمف يعمؿ بكبلمى كال ي
عمؿ الركح القدس. حينئذ يعمؿ فيكـ الركح القدس المحيى فتككف لكـ حياة. ألف مف يعطى ىذه الرؤية 

( . كحينما تفيمكف 1ُْ  ُٔالصحيحة عنى، كىذا الفيـ، ىك الركح القدس "الذل يأخذ مما لى كيخبركـ" )يك
 ذا إف لـ تعاندكا كتقاكمكه.تؤمنكا فتككف لكـ حياة. كسأرسؿ الركح القدس إليكـ بعد صعكدل. كلكف ى

 
أَلنَّ َيُسوَع ِمَن اْلَبْدِء َعِمَم َمْن ُىُم الَِّذيَن اَل «. َولِكْن ِمْنُكْم َقْوٌم اَل ُيْؤِمُنونَ ٗٙ" -(:ٙٙ–ٗٙ: ٙاآليات )يو

َأَحٌد َأْن َيْأِتَي ِإَليَّ ِإْن َلْم ُيْعَط ِمْن ِليَذا ُقْمُت َلُكْم: ِإنَُّو اَل َيْقِدُر »َفَقاَل:ُ٘ٙيْؤِمُنوَن، َوَمْن ُىَو الَِّذي ُيَسمُّْمُو. 
 " ِمْن ىَذا اْلَوْقِت َرَجَع َكِثيُروَن ِمْن َتبَلِميِذِه ِإَلى اْلَورَاِء، َوَلْم َيُعوُدوا َيْمُشوَن َمَعُو.ٙٙ«.َأِبي

نيـ لف يؤمف ىنا نرل قكة إحتماؿ عجيبة لمرب يسكع فيك كاف يعمـ قمب كؿ كاحد كمف م= منكم قوم ال يؤمنون
بمغة القديس يكحنا ىي عبارة تشير ألزلية السيد المسيح كالىكتو. المسيح ىنا = من البدءلكنو إحتمؿ الجميع. 

يكجو كبلمو إلى مجمكعة كبيرة مف تبلميذه، ربما كاف مف بينيـ السبعيف رسكالن، كىك ىنا يعمف الىكتو مف خبلؿ 
تركو كؿ مف كضعو المسيح أماـ ضميره ككشؼ عدـ إيمانو، فمف درايتو بالقمكب. كأماـ عيف المسيح الفاحصة 

العسير أف يخادع أحدان اهلل. كالمسيح يعمف أف مف يأتي إليو فيك قد أعطاه لو اآلب، لذلؾ فيك غير آسؼ عمى 
المفقكد كغير خائؼ عمى المكجكد. فالمفقكد ليس مف نصيبو أصبلن كالمكجكد ال يستطيع أحد أف يخطفو مف يده 

و أخذه مف يد اآلب. لذلؾ لـ يكف المسيح يمالئ أحدان أك ييادف أحدان، كلكف مف يطمب يجد، كمف يستجيب ألن
لجذب اآلب يجد المسيح. كمف يبقى ىك مف قبؿ دعكة اآلب كما ىي ال كما يريد ىك. فيـ يريدكف مسيحان يممؾ 

ي كىذا عمؿ داخمي في القمب بالركح ليس مف الخارج لكف يقبمني كيثؽ في كبلمي كيحبن= يأتي إلىَّ زمنيان. 
فتبلميذ المسيح كانكا = ولم يعودوا يمشون معوأم ترككا طريؽ المسيح. = رجع كثيرون من تبلميذهالقدس. 

لذاتيـ الدنيكية أك ألنيـ يعيشكف معو كيعاشركنو. كلآلف فيناؾ كثيركف يرجعكف بسبب مصالحيـ الشخصية أك 
فمف ال يريد أف سيد لـ يقؿ ليؤالء شيئان فيك ال يرغـ أحد عمى البقاء معو. يجدكف أف كصايا المسيح صعبة. كال

ىؤالء ترككه إذ لـ يكف ليـ إيماف  .(1ُٔ  ّيبقى معو ثابتا فيو يتقيأه مف فمو أل يخرجو مف الثبات فيو )رؤ
في المسيح تجعمني تابعان لممسيح حتى لك لـ يفيـ تمامان ما يقكلو. ثقتي حقيقي. فمف لو اإليماف الحقيقي يظؿ 

 أتبعو حتى لك لـ أفيـ اآلف ما يقكؿ أك ما يصنع.
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َفَأَجاَبُو ٛٙ« أََلَعمَُّكْم َأْنُتْم َأْيًضا ُتِريُدوَن َأْن َتْمُضوا؟»َفَقاَل َيُسوُع ِلبلْثَنْي َعَشَر:ٚٙ" -(:ٛٙ–ٚٙ: ٙاآليات )يو

، ِإَلى َمْن َنْذَىُب؟ َكبَلُم ا»ِسْمَعاُن ُبْطُرُس:   "ْلَحَياِة اأَلَبِديَِّة ِعْنَدَك،َياَربُّ
كؿ كممة تقكليا كقمتيا تعطي حياة. فالرب يعطي حياة أبدية. المسيح يضع اإلثنى = كبلم الحياة األبدية عندك

عشر أماـ حريتيـ ليختاركا. ككاف رد بطرس ىك الرد عمى مكقؼ التبلميذ الذيف إنسحبكا كرد بطرس متفؽ مع 
( مكجية لكؿ مف ال يؤمف بسر ٕٔأكممكـ بو ىك ركح كحياة. كلكف لنبلحظ أف اآلية )قكؿ المسيح "الكبلـ الذم 

الجسد كالدـ. فالمسيح بإصرار أصر عمى أننا نتناكؿ جسده كدمو كليس عمى شكؿ رمكز كما تقكؿ بعض 
، بؿ نظر الطكائؼ اآلف. فالمسيح حيف رأم أف تبلميذه يترككنو لـ يقؿ أنتـ لـ تفيمكا، فما يؤكؿ ىك مجرد رمز

ف لـ تقبمكا إنصرفكا أنتـ أيضان. كما كاف أسيؿ عمى المسيح أف يشرح ليـ قصة إإلى اإلثني عشر كقاؿ ليـ 
 . (ٔٔالذيف إنصرفكا عنو كترككه )آية باإليماف كال يخسر تبلميذهالرمز كاألكؿ 
 إستمر ىذا إسمان لمتبلميذ حتى بعد غياب ييكذا.= اإلثني عشر

 
  "«.َوَنْحُن َقْد آَمنَّا َوَعَرْفَنا َأنََّك َأْنَت اْلَمِسيُح اْبُن اهلِل اْلَحيّْ ٜٙ" -(:ٜٙ: ٙآية ) يو

مؤكدان  اهلل الحي إبنبطرس إختار المسيح بعد أف عقد مقارنة بيف المسيح كبيف كؿ مف سكاه فكجد المسيح ىك 
كاإليماف يأتي أكالن ثـ المعرفة.  نتيجة اإلختبار كالعشرة.= وعرفناتصديؽ كبلـ المسيح = آمنا تبعيتو لممسيح.

 كبطرس ىنا يجيب بالنيابة عف اإلثني عشر.
 

« أََلْيَس َأنّْي َأَنا اْخَتْرُتُكْم، االْثَنْي َعَشَر؟ َوَواِحٌد ِمْنُكْم َشْيَطاٌن!»َأَجاَبُيْم َيُسوُع:ٓٚ" -(:ٔٚ–ٓٚ: ٙاآليات )يو
ٚٔ،  " أَلنَّ ىَذا َكاَن ُمْزِمًعا َأْن ُيَسمَّْمُو، َوُىَو َواِحٌد ِمَن االْثَنْي َعَشَر. َقاَل َعْن َيُيوَذا ِسْمَعاَن اإِلْسَخْرُيوِطيّْ

التبلميذ إكتشفكا أف ييكذا سارؽ كأبمغكا المسيح. كمف المؤكد أف المسيح كاف يعمـ حتى دكف أف يخبركه كلكنو 
اإلثنى عشر و لكنو أعمف أف أحد برحابة قمب تركو لمنياية ليعطيو فرصة أخرل، كلـ يشأ أف يفضحو كيعمف إسم

  .شيطاف أم كاقع تحت تأثير الشيطاف
 ما في القمكبتعميؽ مف الرب يسكع عمى كبلـ بطرس، كالمعنى أنو يعمـ كؿ شئ كيعمـ = أليس إني أخترتكم

تشير لحب المسيح لمجميع حتى كىك يعمـ  . كأيضان كأنيـ يحبكنو كيؤمنكف بو كسيكرزكف بإسمو لذلؾ إختارىـ
 يانة أحدىـ. لما رفضو كثيركف كالتبلميذ رفضكا أف يترككه. قاؿ ليذا إخترتكـ. بخ

أم الذم مف قيريكط كىي في الييكدية كبالتالي فييكذا ىك التمميذ الكحيد الذم مف خارج الجميؿ. = اإلسخريوطي
ذا غير المؤمف المسيح ىنا يصحح قكؿ بطرس، إذ قاؿ نحف قد آمنا فيشير أنو يعمـ أف منيـ كفي كسطيـ ييك 

 الحظ أف الخيانة جاءت مف الذم مف الييكدية.لكف الذم يفعؿ إرادة الشيطاف. كالييكد كانكا يحتقركف الجميمييف ك 
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 اإلصحاح السابع
 

َردَُّد َبْعَد ىَذا ِفي اْلَجِميِل، أَلنَُّو َلْم ُيِرْد َأْن َيَتَردََّد ِفي اْلَيُيوِديَِّة أَلنَّ َوَكاَن َيُسوُع َيتَ ٔ" -(:ٖ٘ –ٔ :ٚاآليات )يو
، َقِريًبا. ٕ اْلَيُيوَد َكاُنوا َيْطُمُبوَن َأْن َيْقُتُموُه. اْذَىْب اْنَتِقْل ِمْن ُىَنا وَ »َفَقاَل َلُو ِإْخَوُتُو:َٖوَكاَن ِعيُد اْلَيُيوِد، ِعيُد اْلَمَظالّْ

أَلنَُّو َلْيَس َأَحٌد َيْعَمُل َشْيًئا ِفي اْلَخَفاِء َوُىَو ُيِريُد َأْن ِٗإَلى اْلَيُيوِديَِّة، ِلَكْي َيَرى َتبَلِميُذَك َأْيًضا َأْعَماَلَك الَِّتي َتْعَمُل، 
أَلنَّ ِإْخَوَتُو َأْيًضا َلْم َيُكوُنوا ُيْؤِمُنوَن ِبِو. ٘«. اَلمِ َيُكوَن َعبَلِنَيًة. ِإْن ُكْنَت َتْعَمُل ىِذِه اأَلْشَياَء َفَأْظِيْر َنْفَسَك ِلْمعَ 

اَل َيْقِدُر اْلَعاَلُم َأْن ُيْبِغَضُكْم، ِٚإنَّ َوْقِتي َلْم َيْحُضْر َبْعُد، َوَأمَّا َوْقُتُكْم َفِفي ُكلّْ ِحيٍن َحاِضٌر. »َفَقاَل َلُيْم َيُسوُع:ٙ
يَرٌة. َولِكنَُّو ُيْبِغُضِني َأَنا، أَلنّْ  ِاْصَعُدوا َأْنُتْم ِإَلى ىَذا اْلِعيِد. َأَنا َلْسُت َأْصَعُد َبْعُد ِإَلى ٛي َأْشَيُد َعَمْيِو َأنَّ َأْعَماَلُو ِشرّْ

َصِعُدوا، ِحيَنِئٍذ  َوَلمَّا َكاَن ِإْخَوُتُو َقدْ ٓٔ َقاَل َلُيْم ىَذا َوَمَكَث ِفي اْلَجِميِل.ٜ«. ىَذا اْلِعيِد، أَلنَّ َوْقِتي َلْم ُيْكَمْل َبْعدُ 
َأْيَن »َفَكاَن اْلَيُيوُد َيْطُمُبوَنُو ِفي اْلِعيِد، َوَيُقوُلوَن:َٔٔصِعَد ُىَو َأْيًضا ِإَلى اْلِعيِد، اَل َظاِىرًا َبْل َكَأنَُّو ِفي اْلَخَفاِء. 

اَل، َبْل »َوآَخُروَن َيُقوُلوَن:«. ِإنَُّو َصاِلحٌ »وُلوَن:َوَكاَن ِفي اْلُجُموِع ُمَناَجاٌة َكِثيَرٌة ِمْن َنْحِوِه. َبْعُضُيْم َيقُ ٕٔ« َذاَك؟
َوَلمَّا َكاَن اْلِعيُد َقِد اْنَتَصَف، ٗٔ َولِكْن َلْم َيُكْن َأَحٌد َيَتَكمَُّم َعْنُو ِجَياًرا ِلَسَبِب اْلَخْوِف ِمَن اْلَيُيوِد.ٖٔ«. ُيِضلُّ الشَّْعبَ 

َب اْلَيُيوُد َقاِئِميَن: ُ٘ٔيَعمُّْم. َصِعَد َيُسوُع ِإَلى اْلَيْيَكِل، َوَكاَن  « َكْيَف ىَذا َيْعِرُف اْلُكُتَب، َوُىَو َلْم َيَتَعمَّْم؟»َفَتَعجَّ
َىْل ِإْن َشاَء َأَحٌد َأْن َيْعَمَل َمِشيَئَتُو َيْعِرُف التَّْعِميَم، َٚٔتْعِميِمي َلْيَس ِلي َبْل ِلمَِّذي َأْرَسَمِني. »َأَجاَبُيْم َيُسوُع َوَقاَل:ٙٔ

َمْن َيَتَكمَُّم ِمْن َنْفِسِو َيْطُمُب َمْجَد َنْفِسِو، َوَأمَّا َمْن َيْطُمُب َمْجَد الَِّذي َأْرَسَمُو ُٛٔىَو ِمَن اهلِل، َأْم َأَتَكمَُّم َأَنا ِمْن َنْفِسي. 
ْيَس َأَحٌد ِمْنُكْم َيْعَمُل النَّاُموَس! ِلَماَذا أََلْيَس ُموَسى َقْد َأْعَطاُكُم النَّاُموَس؟ َولَ َٜٔفُيَو َصاِدٌق َوَلْيَس ِفيِو ُظْمٌم. 

َأَجاَب َيُسوُع َوَقاَل َلُيْم: ٕٔ« ِبَك َشْيَطاٌن. َمْن َيْطُمُب َأْن َيْقُتَمَك؟»َأَجاَب اْلَجْمُع َوَقالُوا:ٕٓ«َتْطُمُبوَن َأْن َتْقُتُموِني؟
ُبوَن َجِميًعا. » َذا َأْعَطاُكْم ُموَسى اْلِختَاَن، َلْيَس َأنَُّو ِمْن ُموَسى، َبْل ِمَن اآلَباِء. ِليَٕٕعَمبًل َواِحًدا َعِمْمُت َفَتَتَعجَّ

َفِإْن َكاَن اإِلْنَساُن َيْقَبُل اْلِختَاَن ِفي السَّْبِت، ِلَئبلَّ ُيْنَقَض َناُموُس ُموَسى، َٖٕفِفي السَّْبِت َتْخِتُنوَن اإِلْنَساَن. 
اَل َتْحُكُموا َحَسَب الظَّاِىِر َبِل اْحُكُموا ُحْكًما ْٕٗيُت ِإْنَساًنا ُكمَُّو ِفي السَّْبِت؟ َأَفَتْسَخُطوَن َعَميَّ أَلنّْي َشفَ 

َوَىا ُىَو َيَتَكمَُّم ِجَيارًا َواَل ٕٙأََلْيَس ىَذا ُىَو الَِّذي َيْطُمُبوَن َأْن َيْقُتُموُه؟ »َفَقاَل َقْوٌم ِمْن َأْىِل ُأوُرَشِميَم:ٕ٘«.َعاِدالً 
َؤَساَء َعَرُفوا َيِقيًنا َأنَّ ىَذا ُىَو اْلَمِسيُح َحقِّا؟ َيُقوُلو َولِكنَّ ىَذا َنْعَمُم ِمْن َأْيَن ُىَو، َوَأمَّا َٕٚن َلُو َشْيًئا! أََلَعلَّ الرُّ

َتْعِرُفوَنِني َوَتْعِرُفوَن »ِل ِقاِئبًل: َفَناَدى َيُسوُع َوُىَو ُيَعمُّْم ِفي اْلَيْيكَ ٕٛ«.اْلَمِسيُح َفَمَتى َجاَء اَل َيْعِرُف َأَحٌد ِمْن َأْيَن ُىوَ 
َأَنا َأْعِرُفُو أَلنّْي ِمْنُو، ِٜٕمْن َأْيَن َأَنا، َوِمْن َنْفِسي َلْم آِت، َبِل الَِّذي َأْرَسَمِني ُىَو َحق، الَِّذي َأْنُتْم َلْسُتْم َتْعِرُفوَنُو. 

َفآَمَن ِبِو ُٖٔيْمِق َأَحٌد َيًدا َعَمْيِو، أَلنَّ َساَعَتُو َلْم َتُكْن َقْد َجاَءْت َبْعُد.  َفَطَمُبوا َأْن ُيْمِسُكوُه، َوَلمْ ٖٓ«. َوُىَو َأْرَسَمِني
َسِمَع ٕٖ«.أََلَعلَّ اْلَمِسيَح َمَتى َجاَء َيْعَمُل آَياٍت َأْكَثَر ِمْن ىِذِه الَِّتي َعِمَمَيا ىَذا؟»َكِثيُروَن ِمَن اْلَجْمِع، َوَقاُلوا:
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يِسيُّوَن  يِسيُّوَن َوُرَؤَساُء اْلَكَيَنِة ُخدَّاًما ِلُيْمِسُكوُه. اْلَفرّْ َفَقاَل َلُيْم ٖٖاْلَجْمَع َيَتَناَجْوَن ِبيَذا ِمْن َنْحِوِه، َفَأْرَسَل اْلَفرّْ
َتِجُدوَنِني، َوَحْيُث َأُكوُن َأَنا اَل  َسَتْطُمُبوَنِني َوالَ َٖٗأَنا َمَعُكْم َزَماًنا َيِسيرًا َبْعُد، ثُمَّ َأْمِضي ِإَلى الَِّذي َأْرَسَمِني. »َيُسوُع:

ِإَلى َأْيَن ىَذا ُمْزِمٌع َأْن َيْذَىَب َحتَّى اَل َنِجَدُه َنْحُن؟ أََلَعمَُّو »َفَقاَل اْلَيُيوُد ِفيَما َبْيَنُيْم:ٖ٘«. َتْقِدُروَن َأْنُتْم َأْن تَْأُتوا
َما ىَذا اْلَقْوُل الَِّذي َقاَل: َسَتْطُمُبوَنِني َواَل َتِجُدوَنِني، ُٖٙيَعمَّْم اْلُيوَناِنيّْيَن؟ ُمْزِمٌع َأْن َيْذَىَب ِإَلى َشتَاِت اْلُيوَناِنيّْيَن وَ 
ْن إِ »َوِفي اْلَيْوِم اأَلِخيِر اْلَعِظيِم ِمَن اْلِعيِد َوَقَف َيُسوُع َوَناَدى ِقاِئبًل:ٖٚ«.َوَحْيُث َأُكوُن َأَنا اَل َتْقِدُروَن َأْنُتْم َأْن تَْأُتوا؟

َقاَل ىَذا ٜٖ«. َمْن آَمَن ِبي، َكَما َقاَل اْلِكتَاُب، َتْجِري ِمْن َبْطِنِو َأْنَياُر َماٍء َحيٍّ َٖٛعِطَش َأَحٌد َفْمُيْقِبْل ِإَليَّ َوَيْشَرْب. 
وَح اْلُقُدَس لَ  وِح الَِّذي َكاَن اْلُمْؤِمُنوَن ِبِو ُمْزِمِعيَن َأْن َيْقَبُموُه، أَلنَّ الرُّ ْم َيُكْن َقْد ُأْعِطَي َبْعُد، أَلنَّ َيُسوَع َلْم َعِن الرُّ

َد َبْعُد.  آَخُروَن ٔٗ«. ىَذا ِباْلَحِقيَقِة ُىَو النَِّبيُّ »َفَكِثيُروَن ِمَن اْلَجْمِع َلمَّا َسِمُعوا ىَذا اْلَكبَلَم َقاُلوا:َٓٗيُكْن َقْد ُمجّْ
أََلْم َيُقِل اْلِكتَاُب ِإنَُّو ِمْن َنْسِل َداُوَد، َٕٗلَعلَّ اْلَمِسيَح ِمَن اْلَجِميِل َيْأِتي؟ أَ »َوآَخُروَن َقاُلوا:«. ىَذا ُىَو اْلَمِسيُح!»َقاُلوا:

َوَكاَن َقْوٌم َٗٗفَحَدَث اْنِشَقاٌق ِفي اْلَجْمِع ِلَسَبِبِو. ٖٗ« َوِمْن َبْيِت َلْحٍم ،اْلَقْرَيِة الَِّتي َكاَن َداُوُد ِفيَيا، َيْأِتي اْلَمِسيُح؟
يِسيّْيَن. ٘ٗ ْم ُيِريُدوَن َأْن ُيْمِسُكوُه، َولِكْن َلْم ُيْمِق َأَحٌد َعَمْيِو اأَلَياِدَي.ِمْنيُ  َفَجاَء اْلُخدَّاُم ِإَلى ُرَؤَساِء اْلَكَيَنِة َواْلَفرّْ

«. َساٌن ىَكَذا ِمْثَل ىَذا اإِلْنَساِن!َلْم َيَتَكمَّْم َقطُّ ِإنْ »َأَجاَب اْلُخدَّاُم:ٙٗ« ِلَماَذا َلْم تَْأُتوا ِبِو؟»َفَقاَل ىُؤاَلِء َلُيْم:
يِسيُّوَن:ٚٗ يِسيّْيَن آَمَن ِبِو؟ ٛٗأََلَعمَُّكْم َأْنُتْم َأْيًضا َقْد َضَمْمُتْم؟ »َفَأَجاَبُيُم اْلَفرّْ َؤَساِء َأْو ِمَن اْلَفرّْ أََلَعلَّ َأَحًدا ِمَن الرُّ
َقاَل َلُيْم ِنيُقوِديُموُس، الَِّذي َجاَء ِإَلْيِو َلْيبًل، َوُىَو ٓ٘«. وَس ُىَو َمْمُعونٌ َولِكنَّ ىَذا الشَّْعَب الَِّذي اَل َيْفَيُم النَّامُ ٜٗ

 أََلَعمََّك َأْنتَ »َأَجاُبوا َوَقالُوا َلُو:ٕ٘« أََلَعلَّ َناُموَسَنا َيِديُن ِإْنَساًنا َلْم َيْسَمْع ِمْنُو َأوَّاًل َوَيْعِرْف َماَذا َفَعَل؟»َٔ٘واِحٌد ِمْنُيْم: 
 " َفَمَضى ُكلُّ َواِحٍد ِإَلى َبْيِتِو.ٖ٘«. َأْيًضا ِمَن اْلَجِميِل؟ َفتّْْش َواْنُظْر! ِإنَُّو َلْم َيُقْم َنِبيّّ ِمَن اْلَجِميلِ 

 
ُيوِديَِّة أَلنَّ اْلَيُيوَد َكاُنوا َوَكاَن َيُسوُع َيَتَردَُّد َبْعَد ىَذا ِفي اْلَجِميِل، أَلنَُّو َلْم ُيِرْد َأْن َيَتَردََّد ِفي اْليَ ٔ" -(:ٔ: ٚآية ) يو

 " َيْطُمُبوَن َأْن َيْقُتُموُه.
في اإلصحاح السابؽ رأينا المسيح خبز الحياة كىنا نراه ماء الحياة. فبل حياة بدكف ماء، كىك صار حياتنا "لي 

ثبتنا فيو فيككف لنا ( كالسيد المسيح يرسؿ لنا الركح ليّٗ-1ّٕٕالحياة ىك المسيح". كالماء رمز لمركح القدس )يك
 حياة، فيك الركح المحيي.

لقد ريًفضى الرب يسكع في الجميؿ كىذا رأيناه في اإلصحاح السابؽ. كريًفضى أيضان في الييكدية إاٌل أف رافضيو في 
(. كبيف َٓ+َْ+1ّٖٕ+ْْ+ِّ+َّ+ِٓ+ُٗ+1ُّٕالييكدية كانت مقاكمتيـ أعنؼ، بؿ بتيديد بالقتؿ )

(. َٓ-1ُٖٗ(+)لكٗ-ٕ(+ )مرُِ+ُٖ-ُِردىا باقي اإلنجيمييف في )مت( حدثت أحداث يك ٕ،صٔ)ص
 ( شيكر مف الفصح لممظاؿ.ٕ-ٔكىذا كمو لخصو يكحنا في ىذه اآلية. كأحداث الجميؿ ىذه إستغرقت )

( كىـ يريدكف قتمو. كفي اإلصحاح السابؽ رأينا اآلب ىك الذم ٔ،  ْىنا نرل أف المسيح أتى ليعطييـ حياة )ص
ناس أحرار في أف تؤمف أك ترفض. لكف مف يؤمف فقد حصؿ عمى الحياة. كىذا ىك الكضع حتى كال ، يجذب
 اآلف.
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، َقِريًبا.ٕ" -(:ٕ: ٚآية ) يو  " َوَكاَن ِعيُد اْلَيُيوِد، ِعيُد اْلَمَظالّْ
يفرح فكيؼ لممسيح. يقكؿ ىذا ألف العيد لـ يعد هلل كما عادكا ىـ شعب اهلل بعد صمبيـ كرفضيـ = عيد الييود
ذكر إسـ العيد ألف الرب يسكع إستخدـ الطقكس )الماء كالنكر( التى  كلكف يكحنا ىنا .بأعيادىـمعيـ اهلل 

ىك أكبر األعياد  المظال عيدك يمارسكنيا فى ىذا العيد ليطبقيا عمى نفسو فى ىذا اإلصحاح كاإلصحاح التالى.
أعياد يذىبكف فييا ليعيدكا في أكرشميـ. كىك  ّأحد الييكدية كأكثرىا مسرة كيكافؽ شير )سبتمبر/ أكتكبر( كىك 

أياـ كاليكـ الثامف يسمى اليكـ العظيـ مف العيد. كىـ يسكنكف  ٖآخر األعياد الييكدية في السنة الييكدية. كىك 
الثامف ذكرل دخكليـ أرض الميعاد. كفيو فرح بالحصاد )حصاد فيو في مظاؿ كذكرل لتغربيـ في سيناء كاليـك 

لذلؾ يدعى عيد الحصاد فكاف عيد فرح فالماؿ كثير كالجك حمك مناسب. ككانكا يقيمكف المظاؿ في العنب( 
ساحات المنازؿ كالشكارع كعمى أسطح المنازؿ ليذكركا غربتيـ في سيناء+ دخكليـ ألرض المكعد+ شكر هلل عمى 

لسبعة التي تشير لمغربة عمى األرض(. لدخكلنا السماء )بالذات اليكـ الثامف بعد األياـ ا ككاف ىذا رمزان  .الحصاد
ككاف رئيس الكينة يكميان خبلؿ أياـ العيد )في رأم أنو خبلؿ السبعة األياـ كفي رأم آخر خبلؿ األياـ الثمانية 
كميا( يخرج بمبلبسو الرسمية كمعو قدر مف ذىب يمؤله مف بركة سمكاـ ثـ يتجو لممذبح كيصبو في فكىة فضية 

ليصرؼ الماء إلى كادم قدركف. ككاف ىذا تذكاران لمصخرة التي أخرجت ليـ ماء كيردد  يخرج منيا أنبكب فضي،
( كالرب يسكع إتخذ ىذا ُِ+ أش ْٕ+ حز ٗ-1ُٖ( ككانكا يقرأكف في ىذا العيد )زؾٔ+ّ-1ُِِالشعب )أش

عمى ىتاؼ ( ككأنو يرد ّٖ-1ّٕٕ)يك كيشرب عطش أحد فميقبؿ إلىَّ المشيد أساسان لتعميمو الذم قاؿ فيو "إف 
(. فعيد المظاؿ كاف مرتبط بالماء. كالمسيح ٔ+ّ-1ُِِشإالبلكييف بنشيد الصخرة بأنيـ يتحدثكف عنو ىك )

شعب  ٖقاؿ في العيد أنا مصدر الماء )الصخرة(. ككاف في العيد أيضان يضاء منارات ذىبية )منارة كبرل ليا 
ارات مكضكعة في دار النساء في الييكؿ. ككاف نارات أخرل( كالمنم ْكاحدة كؿ يكـ مف أياـ العيد +  تضاء

ضكء ىذه المنارات شديدان جدان حتى أنو يضئ أفنية بيكت أكرشميـ. ككاف ىذا النكر تذكاران لعمكد النكر الذم 
 (.1ُِٖرافقيـ في البرية. كالرب يسكع إستخدـ ىذا المنظر في تعميمو "أنا ىك نكر العالـ" )

ىذا العيد كلذلؾ أضاؼ المسيح لماذا تريدكف أف تقتمكني فيك يعرؼ أنو الذبيحة  ككانكا يقدمكف ذبائح كثيرة في
أباءىـ زنكا في البرية مرأة أمسكت في زنا كنسكا أف إ(. كفي ىذا العيد أتكا ب1ُٕٗالحقيقية الذم سيقتمكنو )

 (.1ّٖىـ ماتكا )كبسبب زنا
 

ِمْن ُىَنا َواْذَىْب ِإَلى اْلَيُيوِديَِّة، ِلَكْي َيَرى َتبَلِميُذَك َأْيًضا َأْعَماَلَك  اْنَتِقلْ »َفَقاَل َلُو ِإْخَوُتُو:ٖ" -(:ٚ–ٖ: ٚاآليات )يو
ْشَياَء أَلنَُّو َلْيَس َأَحٌد َيْعَمُل َشْيًئا ِفي اْلَخَفاِء َوُىَو ُيِريُد َأْن َيُكوَن َعبَلِنَيًة. ِإْن ُكْنَت َتْعَمُل ىِذِه األَ ٗالَِّتي َتْعَمُل، 

ِإنَّ َوْقِتي َلْم َيْحُضْر َبْعُد، »َفَقاَل َلُيْم َيُسوُع:ٙأَلنَّ ِإْخَوَتُو َأْيًضا َلْم َيُكوُنوا ُيْؤِمُنوَن ِبِو. ٘«. َنْفَسَك ِلْمَعاَلمِ  َفَأْظِيرْ 
ي َأَنا، أَلنّْي َأْشَيُد َعَمْيِو َأنَّ َأْعَماَلُو اَل َيْقِدُر اْلَعاَلُم َأْن ُيْبِغَضُكْم، َولِكنَُّو ُيْبِغُضنِ َٚوَأمَّا َوْقُتُكْم َفِفي ُكلّْ ِحيٍن َحاِضٌر. 

يَرٌة.  " ِشرّْ
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ىؤالء اإلخكة ربما ىـ مف أكالد يكسؼ خطيب مريـ مف زكاج سابؽ أك أكالد خالتو أك أكالد أعمامو 
( أك غيرىـ مف أقاربو. كلـ يكف كؿ أقاربو مؤمنكف بو بؿ كاف كثيركف منيـ ربما ُّ+1ُِّ+ مر1ُّٓٓ)مت

يرتيـ مف شيرتو، كانكا يكرىكنو بؿ يقكلكف أنو مختؿ. كىـ ألنيـ أكبر منو سنان أتكا ليقدمكا إليو نصيحة بسبب غ
ىا أنت خائؼ مف الييكد بسبب تيديدىـ لؾ في أكرشميـ.  ، في صكرة نقد.. أم لماذا أنت مختبئ في الجميؿ

 ككانت نصيحتيـ أف يذىب ألكرشميـ كىناؾ أحد إحتماليف1
أف يممؾ أك  يكد ككاف مقصدىـ أف يتخمصكا منو. أك أف الرؤساء الدينييف يكتشفكا زيؼ مقاصده.أف يقتمو الي

فعبلن فيتعظمكف معو كلذلؾ يدفعكنو لمشيرة في الييكدية )كحجاج أكرشميـ سيشيركنو في كؿ العالـ بعد عكدتيـ 
 اتة. لببلدىـ( لكف ىك طريقو الصميب. كلكف كبلميـ كاف يحمؿ معاني التعيير كالشم

أما رد المسيح فإنو كاف1 أف ساعة الصميب لـ تأتي بعد. فساعة ظيكره العمني ستأتي سريعان بالصميب. كمازاؿ 
أمامو كقت يكمؿ فيو تعميمو، أما ىـ فيـ يستطيعكف الذىاب إلى أكرشميـ كؿ كقت ببل خكؼ فميذىبكا إف أرادكا، 

عند المسيح محدد بالدقائؽ كلكؿ شئ كقتو حسب حكمتو.  أٌما المسيح فبل يذىب ىذه المرة إاٌل ليصمب. كالكقت
 إذان ىك ليس خائفان مف الصميب لكف لديو عمؿ يكممو قبؿ الصميب.

فأفكاركـ كأفكار العالـ. العالـ عند المسيح يعني العالـ بدكف اهلل، كألنو رأل الشر في قمكب = ال يقدر أن يبغضكم
بغضيـ العالـ فأعماليـ متكافقة مع العالـ. لذلؾ سمَّـ المسيح أمو إخكتو كجدىـ يشبيكف العالـ لذلؾ قاؿ لف ي

ليكحنا كلـ يسمميا ألحد ىؤالء اإلخكة. كيذكر أف يعقكب كييكذا ليس اإلسخريكطي كىما إخكة الرب صارا مف 
لكنو و مؾ لكنيـ آمنكا بو بعد ذلؾ المي  لرفضو أكال تعثرا في المسيحتبلميذه كليما رسالتيف بإسمييما. كربما 

فالمسيح يتكمـ بالحؽ كالعالـ ال يحتمؿ مف يكممو بالحؽ. كأىؿ العالـ ال يحتممكف = يبغضني ألني أشيد عميو
 (. 1َُُُالتبكيت كيكاجيكنو باليجكـ )راجع رؤ

يتصرفكا مثؿ العالـ، فيـ بسمككيـ المادم كبغضتيـ لو، ىـ جزء مف العالـ، = أما وقتكم فى كل حين حاضر
ككقتيـ  ،لمصميبفكقتيـ حاضر في كؿ حيف فيـ جزء مف العالـ. كقتو الذم حدده ىك أف يذىب  الشيرة فيطمبك 
بطريقتكـ. أما أنا  لتحتفمكا = وقتكمده. أم زماف تريدكف الذىاب فيو إذىبكا= كىذا ما لـ ير  ،مشيرةيذىب ل أنو

وقتي ددكـ بخطر فأنتـ مف العالـ. ال يي فالعالـ ،لتفرحكافكقتي ىك الصميب. كقتكـ دائمان حاضر في ىذا العالـ 
  ىك لو خطة إليية يسير بمقتضاىا لمصميب كذلؾ باإلتفاؽ مع اآلب.= لم يحضر بعد

 
ِاْصَعُدوا َأْنُتْم ِإَلى ىَذا اْلِعيِد. َأَنا َلْسُت َأْصَعُد َبْعُد ِإَلى ىَذا اْلِعيِد، أَلنَّ َوْقِتي َلْم ُيْكَمْل ٛ" -(:ٓٔ–ٛ: ٚاآليات )يو

َوَلمَّا َكاَن ِإْخَوُتُو َقْد َصِعُدوا، ِحيَنِئٍذ َصِعَد ُىَو َأْيًضا ِإَلى اْلِعيِد، اَل َظاِىًرا ٓٔ َقاَل َلُيْم ىَذا َوَمَكَث ِفي اْلَجِميِل.ٜ«. َبْعدُ 
 " َبْل َكَأنَُّو ِفي اْلَخَفاِء.

كالمسيح يقكؿ إلخكتو  لـ يرد المسيح أف يصعد معيـ ألف ىدفيـ أف يظير المسيح في مجده كيعمف عف ممكو.
أم أنا ال أصعد اآلف معكـ فيك صعد بعدىـ لكف ال = أنا ال أصعد بعدإصعدكا أنتـ لتحتفمكا بالعيد كما تريدكا 

فكقت فيك ال يستعرض قكتو كال يريد إثارة الييكد  في الخفاءلييعىي ٍد مثميـ أك ليظير نفسو كما يريدكا بؿ صعد 
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أم لف أصعد اآلف. = أنا ال أصعد بعدة المسيح فيك لـ يقؿ أنا لف أصعد بؿ كالحظ دق .الصميب لـ يأتي بعد
، كىذه كىك ال يريد اإلثارة كسط الرؤساء خصكصان أف الصعكد ألكرشميـ كاف يصاحبو غناء كتيميؿ في مكاكب

 خبزاتمع الجميمييف الذيف يذكركف معجزة الخمس  ليست طريقة المسيح فى الفرح. ككاف صعكدىـ إلى أكرشميـ 
سيصنعكا ثكرة في دخكلو ألكرشميـ كىذا ما ال يريده. كىك أراد أف يصعد ليكمؿ رسالتو أكالن ثـ يقدـ  كىؤالء كانكا
. كالمسيح لـ يصعد مباشرة إلى أكرشميـ بؿ جاء أكالن إلى خبلص البشر -، كىذا ما يفرح المسيح نفسو ذبيحة

يـ بيرية. كىذا يكضح قصد الرب أنو لف يصعد إلى عمى إقم ( أم مرَّ 1َُُ+ مر1ُُٗ)مت تخكـ الييكدية
أكرشميـ مباشرة. كبعد بيرية ذىب إلى تخكـ الييكدية ثـ ذىب ألكرشميـ. كلما أرادكا أف يمسككه ذىب ثانية إلى 

(. ثـ في نياية رحمتو حٌط الرحاؿ في بيت عنيا لزيارة لعازر كمريـ كمرثا َْ-1َُّٗعبر األردف )يك
رية بيت عنيا دخؿ إلى أكرشميـ في منتصؼ العيد. السيد بإنفصالو عف إخكتو في ( كمف قّٗ-1َُّٖ)لك

كنضيؼ كيؼ يفرح مع إخكتو  غير مفاىيميـ كطرقو غير طرقيـ.صعكدىـ لمعيد أراد أف ييظير أف مفاىيمو 
ـ أم كقت الصميب ل= وقتي لم يكمل بعدكخط سير الرحمة.  ككاف إنفصالو في الزمف كقمكبيـ إمتؤلت شرا. 

 يأتي. فبل أريد إثارة اآلف.
 

َوَكاَن ِفي اْلُجُموِع ٕٔ« َأْيَن َذاَك؟»َفَكاَن اْلَيُيوُد َيْطُمُبوَنُو ِفي اْلِعيِد، َوَيُقوُلوَن:ٔٔ" -(:ٗٔ–ٔٔ: ٚاآليات )يو
َولِكْن َلْم ٖٔ«. اَل، َبْل ُيِضلُّ الشَّْعبَ »َوآَخُروَن َيُقوُلوَن:«. ِإنَُّو َصاِلحٌ »ُمَناَجاٌة َكِثيَرٌة ِمْن َنْحِوِه. َبْعُضُيْم َيُقوُلوَن:

َوَلمَّا َكاَن اْلِعيُد َقِد اْنَتَصَف، َصِعَد َيُسوُع ِإَلى اْلَيْيَكِل، ٗٔ َيُكْن َأَحٌد َيَتَكمَُّم َعْنُو ِجَيارًا ِلَسَبِب اْلَخْوِف ِمَن اْلَيُيوِد.
 " َوَكاَن ُيَعمُّْم.

أم الكؿ أصدقاء كأعداء. كربما لـ يفصح = فكان الييوداألكلى لمعيد. كاضح أف المسيح كاف غائبان في األياـ 
تأتي بمعنى = أين ذاكالمسيح إلخكتو أنو سيصعد حتى ال يعطي فرصة ألعدائو أف يدبركا مكائدىـ ضده. 

دليؿ عمى تعارض أراء الناس كلآلف ، في أصميا تعني لغط = مناجاةاإلحتقار، لكنيـ يريدكف رؤيتو لمعجزاتو. 
بمديح أك إعجاب = لم يكن أحد يتكمم عنوأصميا بخصكصو. = من نحوهأراء الناس في المسيح متضاربة. ف

أم الرؤساء مف فريسييف ككينة ككتبة فكاف مف يساندكف المسيح خائفيف أف يظيركا = لسبب الخوف من الييود
 أم بعد أربعة أياـ. = نتصف العيدإولما ذلؾ أماـ الرؤساء. 
 أم طاىر كنقي لكف بدكف إيماف أنو المسيا. = نو صالحالبعض يقولون أ

 بسمطاف شارحان كمفسران العيد القديـ.= وكان يعمم
 

َب اْلَيُيوُد َقاِئِميَن: ٘ٔ" -(:٘ٔ: ٚآية ) يو  "«.َكْيَف ىَذا َيْعِرُف اْلُكُتَب، َوُىَو َلْم َيَتَعمَّْم؟»َفَتَعجَّ
ال = وىو لم يتعمماألسفار المقدسة. = الكتب مصدر تعميمو. ىذه أكؿ نقطة تعثركا فييا في المسيح.. ما ىك

( ّسنة )لكُِ( كناقش الشيكخ في الييكؿ كعمره ٖ-1ٖٔتعني أف المسيح كاف جاىبلن فيك كتب عمى األرض )
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كلكف المقصكد أنو لـ يتتممذ عمى يد أحد الربييف. كقكة تعاليـ المسيح التي سببت دىشة الجمكع راجعة لممصدر 
 الذم فيو فيك كاضع النامكس.اإلليي 

 
  " َتْعِميِمي َلْيَس ِلي َبْل ِلمَِّذي َأْرَسَمِني.»َأَجاَبُيْم َيُسوُع َوَقاَل:ٙٔ" -(:ٙٔ: ٚآية ) يو

كيجب  ،عنو المعمكمةمعركؼ عند الييكد أف أم نامكسي ال تقبؿ شيادتو إاٌل إذا أعمف عف الشخص الذم تمقى 
أم اآلب. إذان  تعميمي ليس لي بل لمذي أرسمنيؼ بو لذلؾ يقكؿ يسكع ىنا1 رابي أم معمـ رسمي معتر  أف يككف

ىك الذم أرسمني. كال تبحثكا  إذان فاهلل ، اهلل مصدرهأييا الييكد إبحثكا عف الحؽ في تعميمي، فتعميمي يعمف أف 
السيد  (. كمع أف المسيح كاآلب كاحد إاٌل أف1َُُْ+ 1ُِْٗ+ 1ُُّعف مصدر لتعميمي مف مصادركـ )يك

( فمك قاؿ أنو ىك مصدر التعميـ لرفضكه، فيـ 1ُُالمسيح قاؿ إف التعميـ ىك لآلب "اهلل كممنا فى ابنو" )عب
 قطعان يجيمكا عبلقة المسيح باآلب.

 
  " َتَكمَُّم َأَنا ِمْن َنْفِسي.ِإْن َشاَء َأَحٌد َأْن َيْعَمَل َمِشيَئَتُو َيْعِرُف التَّْعِميَم، َىْل ُىَو ِمَن اهلِل، َأْم أَ ٚٔ" -(:ٚٔ: ٚآية ) يو

الرب يطرح أماـ سامعيو الكسيمة لمتحقؽ مف المصدر اإلليي لتعميمو كىذه الكسيمة ىي أف مف يريد أف يصنع 
مشيئة اهلل سيجد نفسو في تكافؽ مع كبلـ المسيح. كبالتالي نستنتج أف اإلنساف الذم يؤمف بالمسيح كأنو أتى مف 

ذم شاء كيشاء أف يعمؿ كيعرؼ مشيئة اآلب. الذم يتعمـ عند الربييف عنده مجمكعة اآلب يككف ىك اإلنساف ال
إن  .(ِٕ – 1ِْ  ٕينفذ مشيئة اآلب )مت مف المعمكمات، كلكف السيد ىنا يتكمـ عف المعرفة اإلختبارية لمف

مف يبحث بالطرؽ  مف يريد أف يطيع اهلل يأخذ نكران مف اهلل ليعرؼ نكع التعميـ كأنو مف اهلل، كليس= شاء أحد
 العممية. إذان المعرفة متكقفة عمى خضكع القمب هلل.

 
َمْن َيَتَكمَُّم ِمْن َنْفِسِو َيْطُمُب َمْجَد َنْفِسِو، َوَأمَّا َمْن َيْطُمُب َمْجَد الَِّذي َأْرَسَمُو َفُيَو َصاِدٌق ٛٔ" -(:ٛٔ: ٚآية ) يو

  " َوَلْيَس ِفيِو ُظْمٌم.
ىذا مبدأ عاـ يطبقو المسيح عمى نفسو. كمثؿ ىذا يدعي ما ليس فيو. = جد نفسومن يتكمم من نفسو يطمب م

أما أنا فأطمب مجد اآلب. المسيح ىنا يثبت إرتباطو باآلب، بأنو ال يطمب شيئان لنفسو بؿ مجد اهلل اآلب كألنو 
الشخصي كثمنان أخرج نفسو مف طمب الثمف فتعميمو يككف إلييان تمامان. كبالنسبة ألم خادـ يبحث عف مجده 

ىنا ىكذا ألنو أخمى ذاتو آخذان صكرة عبد  ككبلـ المسيح .لحساب نفسولخدمتو يككف كمف يبتز مجد اهلل 
 (. 1ُِِٖ( بؿ ىك غسؿ أرجؿ تبلميذه. لذلؾ مٌجده اآلب )يك1ُْٓ+ يك 1ِٕ)في

 ليس فيو بطبلف أك كذب.= ليس فيو ظمم
 

ْعَطاُكُم النَّاُموَس؟ َوَلْيَس َأَحٌد ِمْنُكْم َيْعَمُل النَّاُموَس! ِلَماَذا َتْطُمُبوَن َأْن أََلْيَس ُموَسى َقْد أَ ٜٔ" -(:ٜٔ: ٚآية ) يو
 "«.َتْقُتُموِني؟
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يبدأ المسيح مف ىنا الرد عمى إتياميـ بأنو كسر النامكس إذ قاـ بشفاء =  َلْيَس ُموَسى َقْد َأْعَطاُكُم النَّاُموَس أ
 . كيقكؿ ليـ ىنا، بؿ أنتـ مف تكسركف نامكس مكسى.( يـك سبتٓمريض بركة بيت حسدا )ص

 
المسيح ىنا يياجـ الييكد كيتيميـ بأنيـ يخالفكف النامكس فيـ يريدكف قتمو، كىذا ضد النامكس فمماذا يقتمكنو كىك 

( أف تعميمو عمى مستكل فائؽ. كالمسيح يياجميـ ألنيـ لـ يكتشفكا مصدر تعميمو ُٓبرئ، كىـ شيدكا في آية )
( فيـ ال يريدكا أف يصنعكا مشيئة اآلب، فمك أرادكا لعرفكه كعرفكا ُٕيي كشيادتو لآلب كبالتالي فحسب آية )اإلل

 مصدره اإلليي.
 

َأَجاَب َيُسوُع َوَقاَل ٕٔ« ِبَك َشْيَطاٌن. َمْن َيْطُمُب َأْن َيْقُتَمَك؟»َأَجاَب اْلَجْمُع َوَقالُوا:ٕٓ" -(:ٕٗ–ٕٓ: ٚاآليات )يو
ُبوَن َجِميًعا. َعمَ »َلُيْم:  ِليَذا َأْعَطاُكْم ُموَسى اْلِختَاَن، َلْيَس َأنَُّو ِمْن ُموَسى، َبْل ِمَن ٕٕبًل َواِحًدا َعِمْمُت َفَتَتَعجَّ

َناُموُس ُموَسى،  َفِإْن َكاَن اإِلْنَساُن َيْقَبُل اْلِختَاَن ِفي السَّْبِت، ِلَئبلَّ ُيْنَقَض ٖٕاآلَباِء. َفِفي السَّْبِت َتْخِتُنوَن اإِلْنَساَن. 
 "«.اَل َتْحُكُموا َحَسَب الظَّاِىِر َبِل اْحُكُموا ُحْكًما َعاِدالً َٕٗأَفَتْسَخُطوَن َعَميَّ أَلنّْي َشَفْيُت ِإْنَساًنا ُكمَُّو ِفي السَّْبِت؟ 

سيح بو أم ليس الرؤساء. كىؤالء ال يعرفكا نكايا الرؤساء. ىؤالء إنعمت بصيرتيـ فظنكا أف الم= أجاب الجمع
. ىـ غالبان لـ يدركا أف الفريسييف يخططكف لقتمو، فقالكا بو شيطاف إذ قاؿ أنيـ يريدكف قتمو. كقكليـ بو شيطان

شيطاف يشير ألنو مجنكف. كلكف كيؼ يقكلكف ىذا، فيـ رأكه قد شفى مريض بيت حسدا. كثاني نقطة تعثركا فييا 
 (. ٓشفاء المريض يـك السبت )إصحاح =عمبًل واحدًا عممتفي المسيح أنو يشفى في السبت= 

)أك كصية( الختاف  كالسيد يقكؿ بؿ نامكس ،ألنيـ يقكلكف لو أنت كاسر لنامكس مكسى =ليس أنو من موسى
اهلل طمب الختاف مف إبراىيـ ثـ قننو مكسى. فكيؼ لـ يفيمكا = اآلباءمكسى فيك مف أياـ إبراىيـ=  أسبؽ مف ىك

ئكا كيعكجكا الفيـ. كالمسيح ضرب ليـ مثبلن فالختاف ىك عمؿ كىـ يكسركف السبت أنيا بركة مف بركات اهلل كيسي
ليعممكا ىذا العمؿ، يكسركف حرفية النامكس ألنيـ يطبقكف نامكسان يركنو األفضؿ كىك الختاف الذم بو يصيركف 

تاـ. كىذا مف شعب اهلل، فمماذا ال يكسر المسيح حرفية نامكس السبت ألجؿ نامكس أفضؿ كىك اإلبراء ال
راجع  السبت.لفيمكا أف المسيح قد أكـر عادالن  س الرحمة. لك كانكا يحكمكف حكمان النامكس األفضؿ ىك نامك 

ُبوَن َجِميًعا. ِليَذا َأْعَطاُكْم ُموَسى اْلِختَانَ  اإلصحاح الخامس. مقدمة = كبلـ السيد ىنا  َعَمبًل َواِحًدا َعِمْمُت َفَتَتَعجَّ
بنان لو. كجاء مكسى ليؤكد المعنى فى  براىيـيعنى أف اهلل أعطى إ نامكس الختاف ليصبح المختكف مف شعب اهلل كا 

النامكس. فيذه إرادة اهلل عكدة البشر إليو كشفاءىـ مف أثار الخطية التى فصمتيـ عنو فتألمكا كمرضكا كماتكا. 
 ة الساقطة المتألمة.كما عممتو مع ىذا المريض ىك ما يريده اهلل لكؿ إنساف أل الشفاء مف الطبيع

 
َوَىا ُىَو ٕٙأََلْيَس ىَذا ُىَو الَِّذي َيْطُمُبوَن َأْن َيْقُتُموُه؟ »َفَقاَل َقْوٌم ِمْن َأْىِل ُأوُرَشِميَم:ٕ٘" -(:ٕٚ–ٕ٘: ٚاآليات )يو

َؤَساَء َعَرُفوا َيِقيًنا َأنَّ  َولِكنَّ ىَذا َنْعَمُم ِمْن َأْيَن ٕٚىَذا ُىَو اْلَمِسيُح َحقِّا؟ َيَتَكمَُّم ِجَيارًا َواَل َيُقوُلوَن َلُو َشْيًئا! أََلَعلَّ الرُّ
 "«.ُىَو، َوَأمَّا اْلَمِسيُح َفَمَتى َجاَء اَل َيْعِرُف َأَحٌد ِمْن َأْيَن ُىوَ 
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 أم ساكنيف في أكرشميـ كليسكا حجاجان. = من أىل أورشميم
(. الذم يتكمـ ىنا َِأىؿ الجميؿ فبل يعرفكف )آيةىؤالء يعممكف مؤامرات الفريسييف ضده أما = يطمبون أن يقتموه

ىك الشعب العادم كىؤالء كاضح أنيـ سمعكا حديث المسيح السابؽ مع الفريسييف فإنحازكا لممسيح كلكف بقيت 
ليـ مشكمة أنيـ تكارثكا عف أبائيـ أف المسيح إذا أتى ال يككف معركفان مف أيف يأتي. كلكنيـ ىـ يعرفكف أباه 

ىي النقطة الثالثة التي أعثرتيـ في المسيح، فيك مف الجميؿ كىـ يحتقركف الجميميكف. ككتب الييكد  خكتو. ىذها  ك 
(. كالمسيح عرؼ ما في 1ُّتقكؿ أنو حيف يأتي ال يعرؼ أحد مف أيف أتى كنحف نعرؼ أباه كأمو )راجع مبل

 قمكبيـ كرد عمييـ باآلتي.
 

َتْعِرُفوَنِني َوَتْعِرُفوَن ِمْن َأْيَن َأَنا، َوِمْن »ُىَو ُيَعمُّْم ِفي اْلَيْيَكِل ِقاِئبًل: َفَناَدى َيُسوُع وَ ٕٛ" -(:ٖٔ–ٕٛ: ٚاآليات )يو
«. َأَنا َأْعِرُفُو أَلنّْي ِمْنُو، َوُىَو َأْرَسَمِنيَٜٕنْفِسي َلْم آِت، َبِل الَِّذي َأْرَسَمِني ُىَو َحق، الَِّذي َأْنُتْم َلْسُتْم َتْعِرُفوَنُو. 

َفآَمَن ِبِو َكِثيُروَن ِمَن ٖٔوا َأْن ُيْمِسُكوُه، َوَلْم ُيْمِق َأَحٌد َيًدا َعَمْيِو، أَلنَّ َساَعَتُو َلْم َتُكْن َقْد َجاَءْت َبْعُد. َفَطَمبُ ٖٓ
 "«.أََلَعلَّ اْلَمِسيَح َمَتى َجاَء َيْعَمُل آَياٍت َأْكَثَر ِمْن ىِذِه الَِّتي َعِمَمَيا ىَذا؟»اْلَجْمِع، َوَقاُلوا:

خكتي حسب الظاىر كلكف حتى الظاىر أنتـ ال = فنادى . كالمسيح قاؿ أنتـ تعرفكف أبي كا  أم مناداة بصكت عاؿو
تعرفكنو كمو، فأنتـ ال تعرفكف أنني كلدت مف عذراء كيكسؼ ليس أبي، كأنا مكلكد في بيت لحـ كليس الناصرة 

كبالتالي أنتـ بالتأكيد لف تعرفكا أصمي ككنت ناصريان حسب النبكات، كؿ ىذا ىك الظاىر كلستـ تعرفكنو. 
كمف سمعكه فيمكا = ألني منوكأنو ىك مف الحؽ.  حقالسماكم، كأف اآلب ىك الذم أرسمني كىك قاؿ عف اهلل 

أنو يتكمـ عف اهلل كأنو ىك مف اهلل. كالمسيح بيذا الكبلـ أثبت أف ما يتكارثكنو كاف حقيقيان كأف أحدان لف يعمـ مف 
[ إذ قاؿ ِ[ إذ قاؿ أنو مف اهلل ]ُى مف اهلل مف حيث ال يعرفكف. كلذلؾ طمب الرؤساء أف يقتمكه ]أيف أتى فيك أت

عنيـ أنيـ ال يعرفكف اهلل الذم أرسمو. كلكف بعض الشعب كاف ليـ نكران يميزكف بو الحؽ مف الباطؿ كىؤالء 
ب نفسي بؿ أنا مرسؿ مف لـ آت ألعمؿ لحسا= من نفسي لم آتِ صدقكا كبلمو بسبب اآليات التي صنعيا. 

اآلب أعمؿ لحساب مجده كخبلص البشرية كميا. كإنساف لـ يأًت مف نفسو ككإبف هلل لـ يأخذ بدايتو مف إنساف. 
 .لقتمو اهلل أفسد خططيـ= ساعتو لم تكن قد جاءت بعد

 
يِسيُّوَن اْلَجْمَع َيَتَناَجْوَن ِبيَذا ِمنْ ٕٖ" -(:ٖٙ–ٕٖ: ٚاآليات )يو يِسيُّوَن َوُرَؤَساُء  َسِمَع اْلَفرّْ َنْحِوِه، َفَأْرَسَل اْلَفرّْ

َأَنا َمَعُكْم َزَماًنا َيِسيرًا َبْعُد، ُثمَّ َأْمِضي ِإَلى الَِّذي َأْرَسَمِني. »َفَقاَل َلُيْم َيُسوُع:ٖٖاْلَكَيَنِة ُخدَّاًما ِلُيْمِسُكوُه. 
ِإَلى َأْيَن »َفَقاَل اْلَيُيوُد ِفيَما َبْيَنُيْم:ٖ٘«. ا اَل َتْقِدُروَن َأْنُتْم َأْن تَْأُتواَسَتْطُمُبوَنِني َواَل َتِجُدوَنِني، َوَحْيُث َأُكوُن َأنَ ٖٗ

 َماُٖٙيَعمَّْم اْلُيوَناِنيّْيَن؟ ىَذا ُمْزِمٌع َأْن َيْذَىَب َحتَّى اَل َنِجَدُه َنْحُن؟ أََلَعمَُّو ُمْزِمٌع َأْن َيْذَىَب ِإَلى َشتَاِت اْلُيوَناِنيّْيَن وَ 
 "«.وا؟ىَذا اْلَقْوُل الَِّذي َقاَل: َسَتْطُمُبوَنِني َواَل َتِجُدوَنِني، َوَحْيُث َأُكوُن َأَنا اَل َتْقِدُروَن َأْنُتْم َأْن تَْأتُ 

ىـ = الخدامبمغ رؤساء الكينة )كعمميـ سياسي أكثر مف ديني( أف بعض الشعب بدأ يؤمف بو فأرسمكا لو بعض 
يـ سمطة إلقاء القبض. كالرؤساء يشممكف أيضان السنيدريـ كلو سمطة المحاكمات ضباط تابعيف لمكينة، ضباط ل
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كتصريؼ األمكر دكف أف يصدر حكـ بالمكت ككاف ذلؾ أثناء حكـ الركماف. كالسنيدريـ كاف يتككف مف رؤساء 
ديني كيتككف  الكينة الحالييف كالسابقيف كالصدكقييف ككانكا يسمكنيـ الكينة أك الشيكخ كليـ مركز قضائي كليس

 النامكسيكف كليـ دراية كاسعة بالنامكس كعمميـ الحفاظ عمى التقاليد. أيضان مف الفريسييف كالكتبة أك
المسيح يقكؿ ىذا ليعمف أنو عالـ بخططيـ لقتمو. فيك يعمـ أنو سيصمب بعد ستة شيكر = أنا معكم زمانًا يسيراً 

تة شيكر. كلكف ىؤالء الضباط فكجئكا بييبتو ككبلمو كبعد ىذا يصعد لمسماء. فالفصح يأتي بعد المظاؿ بس
المؤثر فشمَّت أيدييـ. كاف كبلمو فيو ركح كحياة أنعش نفكسيـ المجدبة، فمـ يمسككا يسكع كفضمكا أف يفقدكا 

كأنا مرسؿ برسالة محبة.. ىذا ما  بعنؼ إللقاء القبض عمىَّ أنتـ مرسمكف = أمضى إلى الذي أرسمنيكظائفيـ. 
 فبل أحد يأتي لآلب إاٌل بي كأنتـ ال تؤمنكف بي.= ال تقدرون أنتم أن تأتوالضباط. بكت ضمير ا

 
 :لغوية ممحوظة

 أمضى ىنا تعني مجرد أنسحب.
 أٌما حيف قاؿ أنا أمضي ألعد لكـ مكانان. فالفعؿ يمضي يشير ألنو ذاىب ليكمؿ عمؿ.

 قة )أم سيفترؽ عنيـ(كحيف قاؿ إنو خيره لكـ أف أنطمؽ.. فالفعؿ أنطمؽ يشير لذىاب فير 
إف أصر اإلنساف = تطمبونني وال تجدوننيألنو في مجد أبيو حيث ال ييرل بالعيف بؿ باإليماف. = وال تجدونني

= يذىب لميونانيينعمى خطاياه يطمب اهلل كال يجده. كأيضان لك كانت كؿ طمباتو مادية كال ييتـ بأف يعرؼ اهلل. 
ف أف المسيح سيأتي ليـ أم لمييكد فقط، كذىابو لميكنانييف في نظرىـ ىذه سخرية مف المسيح فالييكد يعتقدك 

يعني أنو ليس ىك المسيح أك ىك مسيح لؤلمـ كىذه سخرية منو. أك يعني ىذا أنو سيذىب لمشتات الييكدم في 
 اليكناف حيث ال يستطيعكا أف يمسككه.

 
ِإْن َعِطَش َأَحٌد »ِمَن اْلِعيِد َوَقَف َيُسوُع َوَناَدى ِقاِئبًل: َوِفي اْلَيْوِم اأَلِخيِر اْلَعِظيمِ ٖٚ" -(:ٜٖ–ٖٚ: ٚاآليات )يو

وِح ٜٖ«. َمْن آَمَن ِبي، َكَما َقاَل اْلِكتَاُب، َتْجِري ِمْن َبْطِنِو َأْنَياُر َماٍء َحيٍّ َٖٛفْمُيْقِبْل ِإَليَّ َوَيْشَرْب.  َقاَل ىَذا َعِن الرُّ
َد الَِّذي َكاَن اْلُمْؤِمُنوَن ِبِو ُمْزمِ  وَح اْلُقُدَس َلْم َيُكْن َقْد ُأْعِطَي َبْعُد، أَلنَّ َيُسوَع َلْم َيُكْن َقْد ُمجّْ ِعيَن َأْن َيْقَبُموُه، أَلنَّ الرُّ

  " َبْعُد.
ىذه رد = ويشرب إن عطش أحد فميقبل إلىَّ لو تكريـ خاص عند الييكد كيكـ سبت. = اليوم األخير من العيد

فمف يطمبو بأمانة يجده. كالمسيح ىنا يشرح الطقس الذم يمارسكنو كأنو ىك  عمى تطمبكنني كال تجدكنني.
قاؿ  كبسبب الذبائح ، (ٖإصحاحالمقصكد بالصخرة التي تفيض ماء. كبسبب النكر )المنارات( قاؿ أنا ىك النكر )

تفيض ماء لماذا تطمبكف أف تقتمكني فيك الذبيحة الحقيقية. مف ىنا فيـ بكلس أف المسيح ىك الصخرة التي 
( كالصخرة تابعتيـ أم ظمكا يرتككا مف صخرة كؿ رحمتيـ في سيناء. كالمسيح أخذ عمى عاتقو أف َُككُ)

يشبعنا )فيك المف( كيركينا خبلؿ رحمتنا في ىذا العالـ حتى نصؿ لمسماء حيث الخبز السرم كالماء السرم. بؿ 
= بطنو .  تجري من بطنو أنياراآلخريف= ال نشرب فقط بؿ نتحكؿ في داخمنا لصخر يفيض منو الماء عمى 
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كفرة مكاىب الركح كبركاتو، بؿ يصير = أنيارأم داخؿ النفس كاإلرادة= اإلنساف الداخمي حيث يقاـ ممككت اهلل. 
فالذم ال يعطش لف يبحث عف الماء. المسيح يتكمـ عف العطش الركحي، أما = عطش إنالمؤمف بركة لغيره. 

ما مف ال يشعر بيذا أ مسيح. العطش ىنا ىك إشارة لمشعكر باإلحتياج لممسيح.غير الميتـ لف يبحث عف ال
يثؽ في المسيح كيحبو كيسمـ لو = من آمن(.  ُٕ،  1ُٔ  ّو الرب انو فاتر )رؤ حتياج فيك مف قاؿ عناإل

ؾ ألننا إذ كذل= تجريحياتو كيقبمو كممؾ بالمحبة كيؤمف بألكىيتو كيجرل اليو طالبا االمتبلء مف الركح القدس. 
نؤمف بالمسيح نتحد بو. كىك مصدر اإلرتكاء. فإذا فتحنا فمنا يتكمـ الركح. كالكنيسة بأسرارىا تفيض بغني الركح 
القدس عمى أكالدىا. كلكف المسيح يعطي ىذا الماء لمف يشعر أنو محتاج، أم يشعر بالعطش ليذا الماء.. 

د "كما تشتاؽ األيؿ إلى جداكؿ المياه كذلؾ تشتاؽ نفسي طكبى لمجياع كالعطاش إلى البر.. كىذا ما قالو داك 
( كالعكس فمف ال يشعر باإلحتياج يصير فاتران يتقيأه المسيح 1ُِِٕ+ رؤ1ُُٖ+ عا1ُْٖإليؾ يا اهلل" )أـ

ف آمف تفيض مف 1ُّٕ)رؤ ذا أقبؿ سيعرفو كيؤمف بو كا  (. كنبلحظ التطكر فمف يشعر بالعطش يأتي لممسيح كا 
( كلكف ىناؾ مف ُٗ-1ُُْٔ+ زؾ1ِّٔٓ+ حز1ُٓٓ+ 1ّْْ+ 1ّٕٓحي. )راجع أشبطنو أنيار ماء 

يعطش فيذىب لآلبار المشققة أم إلى العالـ كلذاتو. أٌما المسيح فيك كحده الذم يشبع النفس كالركح. كالنفس ال 
كل اهلل كمحبة تشبع حقان سكل مف اهلل كال يكفييا كؿ ما في العالـ. كلف يحؿ مشكمة اإلحساس بالفراغ كالعزلة س

( كالركح يفيض مف المؤمنيف قداسة كفضائؿ 1ِّٕٓاهلل.. بؿ أننا في المسيح لف نشتيي شيئان في األرض )مز
 كمكاىب كأعماؿ صالحة.

فى أف  جياد كؿ فردفيناؾ إمتبلء. كىناؾ فيض. الركح القدس يسكف فينا كلكف لو درجات بحسب = يفيض
1 مف ثمار الركح القدس السبلـ. فمف لو درجة المؿء إذا كيًجدى في مثاؿ(. ِّ-1ِِٓلو ثمار )غؿ . كالركحيمتمئ

ظركؼ صعبة يككف مممكءان سبلمان بالرغـ مف إضطراب كؿ مف حكلو. كمف لو درجة الفيض فيك يفيض عمييـ 
سبلمان، كطالما ىك مكجكد فيـ يشعركف بالسبلـ. مف يفيض يركم اآلخريف كما عمؿ الرسؿ. كمف ضمف الفيض 

 دس لآلخريف كبيذا تستمر الكنيسة.ميـ. بؿ أف المسيح أعطى الرسؿ كخمفائيـ أف يعطكا الركح القالتع
(. كلكف ِٗ-1ِِٖ+ يؤ1ّْْشإيكحنا يفسر كبلـ المسيح بأف الماء يشير لمركح القدس )= قال ىذا عن الروح

د بعدألن يسو ( 1ُٕٔحمكؿ الركح القدس عمى المؤمنيف كاف متكقفان عمى صعكد المسيح )يك = ع لم يكن قد ُمجّْ
دَ  المجد ىك الصميب، أك بدأ بالصميب. فالصميب ىك قمة رفض ىذا العالـ، الذم بدأه المسيح برفضو = قد ُمجّْ

نتيى برفضو لمحياة ذاتيا. أٌما مف ييقبؿ عمى ممذات ىذا العالـ فيك  كؿ ما في العالـ )في التجربة عمى الجبؿ( كا 
(. كراجع قكؿ بكلس الرسكؿ "الذيف خكفان مف المكت كانكا 1ْْالعالـ عداكة هلل )يع ببل مجد، فالعالـ باطؿ. كمحبة

(. فالمسيح في صميبو نراه لـ يخؼ مف المكت. كىذا قمة المجد. 1ُِٓجميعان كؿ حياتيـ تحت العبكدية" )عب
تشمؿ الصميب  كىذا المجد يبدأ بالصميب. كرفض كؿ ممذات العالـ ينتيي بالجمكس عف يميف اآلب. فكممة مجد

+ 1ُُِّ+ يك1ُُّّكالقيامة أم النصرة عمى المكت كالعالـ كتكميؿ الخبلص الذم إنتيى بالمجد )يك
د حتى يحؿ الركح القدس عمى جَّ (. ككاف البد لممسيح أف يصعد لمسماء كيمى ِْ+ٓ-1ُْٕ+ يك1ُِِٖيك

دخؿ المسيح لؤلقداس العميا فكجد لنا فداءن البشر، كانت البشرية غير مييأة بعد أف تتقبؿ الركح القدس إاٌل بعد أف 
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كليتبرر اإلنساف. لذلؾ فالتبلميذ الذيف آمنكا بالمسيح لـ يمتمئكا مف الركح القدس إال يكـ الخمسيف بعد  ،أبديان 
صعكد المسيح. لذلؾ قاؿ المسيح "خيره لكـ أف أنطمؽ.." ألنو حيف ينطمؽ لمسماء كيتمجد يكمؿ الفداء. فقبؿ 

اإلنساف في حالة عداكة مع اهلل، كاهلل نزع الركح القدس مف اإلنساف بسبب الخطية. ككاف البد أف تتـ الفداء كاف 
المصالحة كىذا تـ بالمكت كالقيامة كالصعكد "صالحنا لنفسو بيسكع المسيح". كالمجد ىك لمجسد فالبلىكت دائمان 

 في مجد. كحيف نككف مصالحيف يرتاح فينا الركح القدس. 
 1 ال يمؤل الركح القدس قمب اإلنساف إف لـ يكف يمجد المسيح بحياتو.يتأمل روح

 
«. ىَذا ِباْلَحِقيَقِة ُىَو النَِّبيُّ »َفَكِثيُروَن ِمَن اْلَجْمِع َلمَّا َسِمُعوا ىَذا اْلَكبَلَم َقاُلوا:ٓٗ" -(:ٗٗ–ٓٗ: ٚاآليات )يو

أََلْم َيُقِل اْلِكتَاُب ِإنَُّو ِمْن ٕٗأََلَعلَّ اْلَمِسيَح ِمَن اْلَجِميِل َيْأِتي؟ »ُلوا:َوآَخُروَن َقا«. ىَذا ُىَو اْلَمِسيُح!»آَخُروَن َقاُلوا:ٔٗ
َفَحَدَث اْنِشَقاٌق ِفي اْلَجْمِع ِلَسَبِبِو. ٖٗ« َنْسِل َداُوَد، َوِمْن َبْيِت َلْحٍم ،اْلَقْرَيِة الَِّتي َكاَن َداُوُد ِفيَيا، َيْأِتي اْلَمِسيُح؟

 " ِمْنُيْم ُيِريُدوَن َأْن ُيْمِسُكوُه، َولِكْن َلْم ُيْمِق َأَحٌد َعَمْيِو اأَلَياِدَي. َوَكاَن َقْومٌ ٗٗ
نرل أف البعض آمف ألف المسيح يصنع معجزات فظنكه سيخمصيـ مف الركماف. كلكنو أتى ليخمصيـ مف أثار 

يف. كالمسيح لـ يؤكد ليـ الخطية، فيك خبلص شخصي فردم كليس سياسي. كالبعض تىعىطَّؿى بسبب تعاليـ الربي
ًلدى في بيت لحـ ألنو حتى لك تأكدكا مف ىذه فيـ سيشكككف في أنو مف السماء. كىؿ ينسى الييكد ما فعمو  أنو كي
ىيركدس مف دمكية في قتؿ أطفاؿ بيت لحـ. الحظ أف البعض قالكا ىك النبي كالبعض قالكا عنو أنو المسيح، 

( ىك المسيح نفسو. بؿ حتى التبلميذ كانكا غير فاىميف بالضبط حتى ُٖفيـ كانكا غير فاىميف أف النبي )تث
 يـك الخمسيف، حينما بدأ الركح القدس يعمميـ كؿ شئ.

 
يِسيّْيَن. َفَقاَل ىُؤاَلِء َلُيْم:٘ٗ" -(:ٖ٘–٘ٗ: ٚاآليات )يو ِلَماَذا َلْم تَْأُتوا »َفَجاَء اْلُخدَّاُم ِإَلى ُرَؤَساِء اْلَكَيَنِة َواْلَفرّْ

يِسيُّوَن:ٚٗ«. َلْم َيَتَكمَّْم َقطُّ ِإْنَساٌن ىَكَذا ِمْثَل ىَذا اإِلْنَساِن!»َأَجاَب اْلُخدَّاُم:ٙٗ« ِو؟بِ  أََلَعمَُّكْم َأْنُتْم َأْيًضا »َفَأَجاَبُيُم اْلَفرّْ
يِسيّْيَن آَمَن ِبِو؟َٛٗقْد َضَمْمُتْم؟  َؤَساِء َأْو ِمَن اْلَفرّْ َولِكنَّ ىَذا الشَّْعَب الَِّذي اَل َيْفَيُم النَّاُموَس ٜٗ أََلَعلَّ َأَحًدا ِمَن الرُّ
أََلَعلَّ َناُموَسَنا َيِديُن ِإْنَساًنا َلْم »َٔ٘قاَل َلُيْم ِنيُقوِديُموُس، الَِّذي َجاَء ِإَلْيِو َلْيبًل، َوُىَو َواِحٌد ِمْنُيْم: ٓ٘«. ُىَو َمْمُعونٌ 

أََلَعمََّك َأْنَت َأْيًضا ِمَن اْلَجِميِل؟ َفتّْْش َواْنُظْر! ِإنَُّو َلْم َيُقْم »َأَجاُبوا َوَقالُوا َلُو:ٕ٘« َفَعَل؟ َيْسَمْع ِمْنُو َأوَّاًل َوَيْعِرْف َماَذا
 " َفَمَضى ُكلُّ َواِحٍد ِإَلى َبْيِتِو.ٖ٘«. َنِبيّّ ِمَن اْلَجِميلِ 

عجابيـ بو. ككاف العذر الذم تقدمكا بو غالبان لـ يقبض الخداـ عمى المسيح لتأثرىـ بو كلجميرة الجماىير حكلوي  كا 
معبران عف شجاعتيـ أماـ السنيدريـ فمـ يتعممكا بالجماىير بؿ قالكا حقيقة ما في قمكبيـ. ككاف رد الفريسييف كاىيان 
عمى الجنكد.. أف أحدان مف الرؤساء لـ يؤمف بو أك ىـ ظنكا أف أحدان مف الرؤساء آمف بو سران كأكعز لمخداـ أف 

بضكا عميو، أم ظنكا أف ىناؾ مؤامرة. كبدأ الفريسييف يمعنكف الشعب الذم آمف بالمسيح. ككاف ىؤالء ال يق
الفريسييف بعمميـ الغزير يحتقركف الشعب إذ كانكا يعتبركنيـ جيبلء لذلؾ قاؿ المسيح "مف جاء قبمي ىـ سراؽ 

ريٍؽ لنيقكديمكس كلكنو دافع بحرص كلصكص فكاف كؿ ما ييميـ أمكاؿ الشعب. كلكف مكقؼ الفريسييف ىذا لـ يى 
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عف المسيح خكفان منيـ، فيك مؤمف بالمسيح كلكف خفية. كلكف دفاع نيقكديمكس أحرج الفريسييف إذ أظير 
خطأىـ أنيـ أدانكه دكف أف يسمعكا منو كىذا ضد النامكس فإنقمبكا عمى نيقكديمكس كأسندكا إليو جيالة أنو ال 

حتقار لنيقكديمكس فقالكا لو  يعمـ أنو لـ يقـ نبي مف الجميؿ  ألعمك أنت أيضًا من الجميلبؿ أرادكا تكجيو إزدراء كا 
كد يحتقركف الجميمييف إلختبلطيـ بالكثنييف. فكصؼ أحدىـ بأنو جميمي ىك إىانة عند الييكد كالمعنى أنت ييفال

كنبلحظ أف الفريسييف . توكل واحد إلى بيجميمي مثمو لذلؾ تدافع عنو. كلقد أفسد نيقكديمكس مؤامراتيـ فذىب 
تعمدكا إىانة نيقكديمكس إذ لـ يستطيعكا الرد عميو. كظؿ إيماف نيقكديمكس ينمك حتى رأيناه مزدىران يكـ الصميب. 
كحتى ما قالو الفريسييف ىنا مف أنو لـ يقـ نبي مف الجميؿ ىك خطأ فدبكرة كانت مف الجميؿ مف سبط نفتالي 

يميا النبي كاف مف تشبو كىي  ليشع مف آبؿ محكلة في الجميؿ )1ُُٕمؿُفي نفتالي )كا  (. 1ُُٗٔمؿُ( كا 
( كيكناف النبي كاف 1ّّٔكناحكـ مف الجميؿ كحنة النبية التي كانت مكجكدة أياـ المسيح ىي مف سبط أشير)لك

 =ىذا الشعب الذي ال يفيم الناموس ىو ممعون(. 1ُٗمف الجميؿ. كالمسيح تنبأ عنو إشعياء أنو مف الجميؿ )
 فيـ لعنكا الشعب الذيف أعجبكا بالمسيح، ففي نظرىـ أف مف يقبؿ المسيح ىك ضد النامكس. إذان ىك ممعكف.

  : الرموز محقق المسيح يوحنا إنجيل في نرى
     المسيح ىك الييكؿ الحقيقي.  ِص
 المسيح ىك الحية النحاسية.  ّص
 المسيح ىك الخبز كالمف الحقيقي.  ٔص
 ة الحقيقية التي تفيض ماء.المسيح ىك الصخر   ٕص
 المسيح ىك النكر الحقيقي الذم أرشد الشعب في البرية.  ٖص
 .المسيح ىك الفصح الحقيقي الذم ذبح ألجمنا  ُٗص
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 عودة لمجدول (ثامن)إنجيل يوحنا()اإلصحاح ال

 

 اإلصحاح الثامن
 

 ئة()المرأة الخاط  (ٔٔ – ٔ: ٛاآليات )يو
ْيُتوِن.ٔ" -(:ٔٔ –ٔ :ٛاآليات )يو ْبِح، ٕ َأمَّا َيُسوُع َفَمَضى ِإَلى َجَبِل الزَّ ُثمَّ َحَضَر َأْيًضا ِإَلى اْلَيْيَكِل ِفي الصُّ

يِسيُّوَن اْمرََأًة ُأمْ َٖوَجاَء ِإَلْيِو َجِميُع الشَّْعِب َفَجَمَس ُيَعمُّْمُيْم.  ِسَكْت ِفي ِزًنا. َوَلمَّا َأَقاُموَىا ِفي َوَقدََّمِإَلْيِو اْلَكَتَبُة َواْلَفرّْ
َوُموَسى ِفي النَّاُموِس َأْوَصاَنا َأنَّ َ٘يا ُمَعمُّْم، ىِذِه اْلَمْرَأُة ُأْمِسَكْت َوِىَي َتْزِني ِفي َذاِت اْلِفْعِل، »َقاُلوا َلُو:ٗاْلَوْسِط 

ُيَجرُّْبوُه، ِلَكْي َيُكوَن َلُيْم َما َيْشَتُكوَن ِبِو َعَمْيِو. َوَأمَّا َيُسوُع َقاُلوا ىَذا لِ ٙ« ِمْثَل ىِذِه ُتْرَجُم. َفَماَذا َتُقوُل َأْنَت؟
وا َيْسأَُلوَنُو، اْنَتَصَب َوَقاَل َلُيْم:َٚفاْنَحَنى ِإَلى َأْسَفُل َوَكاَن َيْكُتُب ِبِإْصِبِعِو َعَمى اأَلْرِض.  َمْن َكاَن ِمْنُكْم »َوَلمَّا اْسَتَمرُّ

َوَأمَّا ُىْم َفَممَّا َسِمُعوا ُٜثمَّ اْنَحَنى َأْيًضا ِإَلى َأْسَفُل َوَكاَن َيْكُتُب َعَمى اأَلْرِض. ٛ« َفْمَيْرِمَيا َأوَّاًل ِبَحَجٍر! ِببَل َخِطيَّةٍ 
َوَبِقَي َيُسوُع َوْحَدُه َواْلَمْرَأُة  َوَكاَنْت َضَماِئُرُىْم ُتَبكُّْتُيْم، َخَرُجوا َواِحًدا َفَواِحًدا، ُمْبَتِدِئيَن ِمَن الشُُّيوِخ ِإَلى اآلِخِريَن.

َيااْمرََأُة، َأْيَن ُىْم ُأولِئَك اْلُمْشَتُكوَن »َفَممَّا اْنَتَصَب َيُسوُع َوَلْم َيْنُظْر َأَحًدا ِسَوى اْلَمْرَأِة، َقاَل َلَيا:َٓٔواِقَفٌة ِفي اْلَوْسِط. 
َواَل َأَنا َأِديُنِك. اْذَىِبي َواَل ُتْخِطِئي »َفَقاَل َلَيا َيُسوُع:«. َد، َيا َسيُّْد!اَل َأحَ »َفَقاَلْت: ٔٔ« َعَمْيِك؟ َأَما َداَنِك َأَحٌد؟

 " «.َأْيًضا

حدث في القركف األكلى أف بعض النساخ لـ يكتبكا ىذه اآليات ألنيـ ظنكىا تشجع عمى الخطية. كلكف ىذه 
د كردت حرفيان في كتاب تعميـ الرسؿ في القصة مكجكدة في معظـ النسخ كبالذات في النسخ القديمة جدان. كق

 مكضكع قبكؿ المسيح لمخطاة. ككردت في الدسقكلية. كالمسيح ىنا لـ يتساىؿ مع الشر بؿ ىك صفح مع كصية
 أف ال تخطئ ثانية. فالمسيح ال يقبؿ الخطية لكنو يقبؿ الخاطئ حيف يعكد بالتكبة. لممرأة

 

ْيُتوِن.َأمَّا َيُسوُع فَ ٔ" -(:ٙ–ٔ: ٛاآليات )يو   ْبِح، َوَجاَء ٕ َمَضى ِإَلى َجَبِل الزَّ ُثمَّ َحَضَر َأْيًضا ِإَلى اْلَيْيَكِل ِفي الصُّ
يِسيُّوَن اْمرََأًة ُأْمِسَكْت ِفي ِزًنا. َوَلمَّا َأَقاُموَىا ِفي اِٖإَلْيِو َجِميُع الشَّْعِب َفَجَمَس ُيَعمُّْمُيْم.  ْلَوْسِط َوَقدََّمِإَلْيِو اْلَكَتَبُة َواْلَفرّْ

َوُموَسى ِفي النَّاُموِس َأْوَصاَنا َأنَّ ِمْثَل ىِذِه َ٘يا ُمَعمُّْم، ىِذِه اْلَمْرَأُة ُأْمِسَكْت َوِىَي َتْزِني ِفي َذاِت اْلِفْعِل، »َقاُلوا َلُو:ٗ
ُبوُه، ِلَكْي َيُكوَن َلُيْم َما َيشْ ٙ« ُتْرَجُم. َفَماَذا َتُقوُل َأْنَت؟ َتُكوَن ِبِو َعَمْيِو. َوَأمَّا َيُسوُع َفاْنَحَنى ِإَلى َقاُلوا ىَذا ِلُيَجرّْ

  " َأْسَفُل َوَكاَن َيْكُتُب ِبِإْصِبِعِو َعَمى اأَلْرِض.

( المسيح يذىب إلى جبؿ الزيتكف، فيظير التناقض كاضحان فالفريسييف ذىبكا إلى بيكتيـ أم ألماكنيـ ُفي آية )
حيث كاف يصمي أم إلى حيث عبلقتو مع اآلب. كألف يسكع كاف  الشريرة أٌما المسيح فذىب إلى جبؿ الزيتكف
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(. المسيح تكمـ ّٖ-1ُِّٕمو فيو )لكعرؼ ييكذا مسممو ىذا المكاف كسمَّ معتادان عمى الذىاب إلى جبؿ الزيتكف 
فيما سبؽ عف الركح القدس ثـ ىا ىك يذىب لجبؿ الزيتكف، كزيت الزيتكف ىك زيت المسحة الذم بو يحؿ الركح 

س عمى الممسكح كاىنان أك ممكان كمنو زيت الميركف. الذم بو يحؿ الركح القدس عمى كؿ معمد كيمسح بزيت القد
 الميركف.

+ 1َِْكانت ىذه عادة المعمميف أف يجمسكا ألنيـ يستمركا في التعميـ لساعات طكيمة )لك= جمس يعمميم
سكع صار معممان معركفان كالشعب قكلو أيضان يشير ألف ي= حضر أيضًا إلى الييكل(. 1ِٔٓٓ+ مت1ُٓمت

ذىبكا يمتؼ حكلو كىذا أغاظ الفريسييف كالكينة. كقد أتكا لممسيح بيذه الزانية ككاف ىدفيـ إحراجو فالمفركض أف ي
 ليـ كلنبلحظ1 قاضو بيا لمقاضي فيؿ المسيح 

ـى المسيح بغير الرجـ يككف مخ1ََُِعقكبة الزانية الرجـ بحسب النامكس )ال*  كى الفان لمنامكس كيمقكف ( فإف حى
 القبض عميو كيككف مستحقان القتؿ.

ـى بالرجـ يككف لك*  كى  يدعك لمرحمة كالحب. خالؼ نفسو ألنو قد حى
 ىـ كانكا يحرجكنو فمف استيزأكا بو كيؼ يجعمكنو قاضيان فجأة؟!* 
ف بمكياليف؟! يتضح مف ىذا ظمميـ، فمماذا لـ يأتكا بالرجؿ الذم أمسكت معو في ذات الفعؿ، ىؿ يحكمك * 

 فالحكـ يجب أف يككف عمى الزاني كالزانية.
ـى المسيح بالرجـ فيككف ىذا ضد قكانيف ركما التي تمنع الييكد مف أف يصدركا أحكامان بالقتؿ. *  كى  إف حى
 قالكا لو يا معمـ.. مكسى أكصى. فكيؼ كىـ يقكلكف لو يا معمـ يذكركه بنامكس مكسى.. ىذا لئلحراج قطعان.* 

ح أتي ال لينقض النامكس بؿ ليكممو. كلـ يأتي في مجيئو األكؿ ليديف العالـ بؿ ليخمص العالـ كالمسي
(. ىك جاء ليبرئ الخاطئ ال ليقتمو كلكف ىذا سيككف عمى حساب نفسو، إذ 1ِِٓ+ 1ُِْٕ+ 1ُّٕ)يك

ككاف ىذا ىك  سيمكت ىك عكضان عف الخاطئ. فالمسيح حيف حكـ ببراءتيا دفع ىك حياتو ثمنان ليذه البراءة.
التشريع الجديد أك النامكس الجديد في مقابؿ نامكس مكسى الذم يقضي برجـ الزانية. نامكس مكسى ىك قاضو 

 ضد المتيـ أما المسيح فيك قاضو كمحاـو في آف كاحد. 
 ( ّ+1ُْىك نفس إسـ إبميس= المجرب )مت= ليجربوه
 حسب القمب.نامكس مكسى كأم قانكف يحكـ بحسب الظاىر كليس ب ممحوظة:

ماذا كاف يكتب المسيح؟ ربما كتب ليـ خطاياىـ ليرل كؿ كاحد صكرة نفسو = إنحنى الرب ليكتب عمى األرض
دكف أف يفضحيـ أماـ اآلخريف. كغالبان ىك كتب الخطايا أك الكصايا التي كسركىا كما كتب في القديـ عمى 

ة لميدكء في ىذا اإلندفاع األىكج ضد المرأة. لكحي الحجر، كربما كاف يضع كؿ كاحد أماـ ضميره، ككانت فرص
المسيح كضع رأسو ألسفؿ فيك القدكس لـ يشأ أف ينظر ليؤالء الخبثاء كليذه الزانية، ىك حزيف لما إنحدر إليو 
البشر مف خبث كشر كزنا. ككثيران ما يفعؿ المسيح ىذا معنا، إذ حينما نتكمـ عمى أحد كنشير بو تبكتنا قمكبنا إذ 

 ا نفس الخطية أك خبلفيا.تككف لن
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وا َيْسأَُلوَنُو، اْنَتَصَب َوَقاَل َلُيْم:ٚ" -(:ٜ–ٚ: ٛاآليات )يو َمْن َكاَن ِمْنُكْم ِببَل َخِطيٍَّة َفْمَيْرِمَيا َأوَّاًل »َوَلمَّا اْسَتَمرُّ
مَّا ُىْم َفَممَّا َسِمُعوا َوَكاَنْت َضَماِئُرُىْم ُتَبكُّْتُيْم، َوأَ ُٜثمَّ اْنَحَنى َأْيًضا ِإَلى َأْسَفُل َوَكاَن َيْكُتُب َعَمى اأَلْرِض. ٛ« ِبَحَجٍر!

 " ٌة ِفي اْلَوْسِط.َخَرُجوا َواِحًدا َفَواِحًدا، ُمْبَتِدِئيَن ِمَن الشُُّيوِخ ِإَلى اآلِخِريَن. َوَبِقَي َيُسوُع َوْحَدُه َواْلَمْرَأُة َواِقفَ 
عد أف كضع مبدءان جديدان فميرميا بحجر مف كاف ببل خطية. لذلؾ لكنيـ استمركا يطالبكنو بالجكاب فكتب ثانية ب

ربما في كتابتو أكالن كضعيـ أماـ ضمائرىـ كلما لـ تستيقظ ضمائرىـ كضع ىذا المبدأ أف ال يجكز لشرير أف 
ختشكا إذ كجدكه يعرؼ كؿ شئ  يحاكـ شريران آخر كجمس في المرة الثانية ليكتب خطاياىـ صراحة فخجمكا كا 

ان لمقمكب كالكمى. ىنا كتب خطاياىـ عمى الرمؿ فيمكف أف تمحى بالتكبة، كلكف ىناؾ تسجؿ كال تمحى كفاحص
فيدانكا. كأظير الرب أف المسيح الذم ببل خطية ىك الدياف الكاحد الكحيد. ىنا المسيح لـ يخالؼ نامكس مكسى 

! بيذا ىك يكمؿ نامكس مكسى بؿ كافؽ عميو كلكنو كضعيـ أماـ مشكمة مف الذم ينفذه، مف الذم يستحؽ؟
كيكمؿ ما نقص فيو كفييـ. كىنا كاف قضاة ىذه المرأة مثؿ قضاة سكسنة. فإنسحب الجميع إذ إنكشفكا أماـ 
الرب. كالشيكخ إنسحبكا أكالن إذ لطكؿ مدة حياتيـ عمى األرض كانت خطاياىـ أكثر، كالشيكخ المفركض ىـ رمز 

كلـ يفضحيـ فكاف عمييـ أف يستركا عمى المرأة، كلنستر نحف إخكتنا. لمحكمة كالطيارة. لقد ستر الرب عمييـ 
كبإنسحاب المدعيف كالشيكد سقطت القضية كبقيت المرأة كلـ تنسحب كىذا دليؿ عمى بداية مشاعر التكبة 
كاإلنسحاؽ عند المرأة. ىي كجدت في المسيح سمطاف كقداسة كغفراف كمحبة تحتاج ليـ. كاهلل كما كتب الكصية 

العيد القديـ، يكتب اآلف بركحو القدكس )إصبعو( عمى قمكبنا. فنطيع كصاياه بالحب. المسيح أتى بالحناف  في
 كالرحمة، كىذا ظير في ىذا المكقؼ. كظير أف اهلل يديف الخطية لكنو يريد خبلص الخطاة.

 
َيااْمرََأُة، َأْيَن ُىْم ُأولِئَك »َوى اْلَمْرَأِة، َقاَل َلَيا:َفَممَّا اْنَتَصَب َيُسوُع َوَلْم َيْنُظْر َأَحًدا سِ ٓٔ" -(:ٔٔ–ٓٔ: ٛاآليات )يو

َواَل َأَنا َأِديُنِك. اْذَىِبي َواَل »َفَقاَل َلَيا َيُسوُع:«. اَل َأَحَد، َيا َسيُّْد!»َفَقاَلْت: ٔٔ« اْلُمْشَتُكوَن َعَمْيِك؟ َأَما َداَنِك َأَحٌد؟
 "«.ُتْخِطِئي َأْيًضا

ط ما جاء المسيح ليعممو. فقبؿ المسيح ما كاف يمكف غفراف أم خطية. أم خطية كانت ما حدث ىنا ىك بالضب
ًرـ مف دخكؿ أرض الميعاد(. كلكف بدـ المسيح تغفر  تتسبب في ىبلؾ الخاطئ )فبسبب خطأ مف مكسى حي

ضيتيـ خسر المشتككف ق. إذىبي وال تخطئ أيضاً كيككف لنا فرصة أخرل= . وال أنا أدينكالخطية كالدينكنة = 
نسحبكا كقضاة تضح أف النامكس عاجز إذ ال يكجد القاضي الذم ىك نفسو ببل خطية ،كا  كالمؤىؿ لمحكـ عمى  ،كا 

أٌما حكـ المسيح فيك بحسب الداخؿ. لذلؾ إذ  .أنو يديف بحسب الظاىرإذ عجز النامكس  لذلؾ كيضاؼ ،الخطاة
كلكنو في مجيئو األكؿ لـ يأت ليديف بؿ ليكفر لـ يبؽ سكل المسيح الدٌياف كحده.  إنسحب القضاة النامكسيكف

كىذه دعكة  إذىبي وال تخطئ أيضاً عف خطايا البشر بدمو. كبرأىا المسيح فيك أتى ليبرئيا بدمو كلكف بشرط 
فيو منحيا  إذىبي كقكلو ، فكصايا المسيح يصاحبيا قكة عمى التنفيذ.لمتكبة بؿ منحيا قكة لكي ال تعكد تخطئ

 . وال أنا أدينكراف= بركة كسبلـ، مع غف



 (اإلصذاح الثامن) (يوحناإنجيل تفسير )(  3تفسير األناجيل )

 

 
263 

كيكحنا كضع ىذه القصة ىنا ليشرح الفارؽ بيف نامكس مكسى كشريعة المسيح. النامكس ليس بو عيب كلكف 
العيب في البشر )فساد الشيكد كما حدث في قصة سكسنة كنابكت اليزرعيمي( كما أف النامكس يحكـ بالمكت 

نتصار النعمة عمى النامكس في ىذا المكقؼ يعطينا عمى الخاطئ كال يعطي فرصة لمتكبة كما عمؿ المسيح. ك  ا 
المسيح يقبؿ الخاطئ كلكنو ال يقبؿ أف يستمر الخاطئ في خطيتو.  كالحظ .فيغفر خطاياناثقة في القدكـ لممسيح 

كنسمع صكت الرب  ،فمنتقدـ اآلف ألف المسيح مازاؿ يكتب خطايانا عمى الرماؿ فإذا إعترفنا بخطايانا غفرت لنا
الكاىف مغفكرة لؾ خطاياؾ.. ال تعكد تخطئ.. إذىب بسبلـ الرب معؾ. كالقديس أبك مقار تعمَّـ ىذا عمى فـ 

الدرس مف المسيح كستر عمى األخ الزاني كقاؿ لو ال تفعؿ ذلؾ ثانية. كلكف اآلف بعد أف برأنا المسيح فمف 
 (. ُّ-1َُِٔ+ عبّ-1ُِيستييف بدـ المسيح فدينكنتو أعظـ )عب

 قصة الزانية:ممحوظات عمى 
المسيح القدكس أتي ليحمؿ خطايانا كيحرقيا في جسده. كيمثؿ ىذا مذبح المحرقة الذم كانت تقدـ عميو * 

الذبائح التي تحترؽ بالنار التي نزلت مف السماء، نار العدالة اإلليية. فيك لـ يتسامح مع الزنا بؿ ىك حمؿ 
 (.1ّٖالخطية كأدانيا بجسده )رك

أف مف ىك ببل خطية فيك الذم يديف، كىك كحده الذم ببل خطية لذلؾ فيك كحده  المسيح كضع قانكف* 
 الذم يديف، كحيف أداف فيك أداف الخطية في جسده.

( كىذا ظير في دينكنة حنانيا كسفيرة. َّ-1َُِٗعبلك أىممنا اآلف خبلص المسيح فدينكنتنا أعظـ )* 
 فالعيد الجديد ليس عيد تساىؿ مع الخطية.

بسبب حزنو عمى ىذه التي تسيدت شيكاتيا عمييا، أك ىي كانت تتاجر بجسدىا، كىؤالء = سيحإنحني الم
الشيكخ المممكئيف خطية كخبث. بعد أف كاف ىؤالء كميـ حيف خمقكا "رأل اهلل كؿ شئ حسف جدان". المسيح 

ان صار إنحنى مف حزنو عمى ما كصؿ إليو حاؿ اإلنساف. ما أحزف المسيح أف اإلنساف الذم خمقو حر 
مستعبدان. لقد إختزؿ اإلنساف الذم خمؽ عمى صكرة اهلل إلى مجرد جسد مستعبد ببل كرامة كببل آدمية. 

 )إنساف مات كأنتف رلعاز إختفت إنسانيتيا، صارت شئ كليس إنسانة. كبنفس المنطؽ بكى المسيح عمى قبر 
 كالباقيف يصرخكف مف الحزف عمى الميت(.

كىذا عكس "مختبريف ة، نشعر أف الحزف مؤل قمكبنا، المسيح ينحني داخمنا حينما نخطئ نختبر ىذه الحال
بداخمنا  خطايانا يكتب كما لك كاف (. ىذا الحزف ناشئ عف أف المسيح يككف1ُِِ)رك "إرادة اهلل الصالحة..

 كىك حزيف. ىنا نختبر مشاعر المسيح الحزينة عمينا.
 مسيح الكصايا التي كسرت دكف تحديد، فكؿ منيـ قاؿ "لست اإلنحناءة األكلى التي لـ يفيمكىا كتب فييا ال

لكف اإلنحناءة الثانية كانت فييا تكجيو إتياـ محدد لكؿ منيـ بالكصايا التي كسرىا ىك شخصيان، لذلؾ ، أنا" 
 بدأ كؿ منيـ في اإلنصراؼ.

 ؟لماذا لم تيرب المرأة مع من ىرب 
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  قوة الحب الحب ينجذب لممسيح كال يريد أف يفارقوغفراف المسيح ليا كلنا ىك عف حب، كمف يكتشؼ ىذا .
 والغفران فى المسيح ىى قوة جذب جبارة. 

 فيى شعرت بالفرح كاإلطمئناف كالسبلـ الذل لـ تعرفو فى  من يكتشف النور ال يطيق البقاء فى الظبلم
 حياتيا بجانب المسيح .

 مؿ/ مجد/ سمطاف عمى إبميس.ماذا أخذنا مف المسيح؟ قداسة/ حياة/ نكر/ فرح/ شركة في الع
 
 
 
 
 
 
 

 ولنطبق ىذا عمى المرأة:
 المسيح حركت قمبيا. فكرىت خطاياىا فإشتاقت ليذه الحياة المقدسة كأيضان ستر المسيح عمييا. قداسة 
 فى لحظة تحكلت العبكدية كاإلنكسار في المرأة إلى فرح. 
 .كالمسيح صرفيا مصحكبة كمدعمة بقكة ترفض بيا الخطية 
 رفضت الخطية داخميا بدأت تختبر معنى جديد لمفرح. كحيف 
 العالـ كقكتي ى المسيح قاؿ ال.. إذىبي كعيشي ف كربما أرادت أف تستمر بجانب المسيح، لكف

 ستصاحبؾ كفرحي سيصاحبؾ "أراكـ فتفرح قمكبكـ".
 . .نصرفت بحياة جديدة كلكف  كاف الناس يعاممكنيا كجسد، ىي أكؿ مرة شعرت بكيانيا اإلنساني كا 

 كجدت نفسيا حيف عامميا المسيح كإنسانة.
أو نقول أن القديس يوحنا وضع ىذه  لذلك أتت اآلية "أنا ىو نور العالم" في اآلية التالية مباشرة لمقصة.

 القصة ىنا إذ أن المرأة ىنا إكتشفت المسيح نور العالم.
 

 )المسيح نور العالم(  (ٕٓ–ٕٔ: ٛاآليات )يو
َأَنا ُىَو ُنوُر اْلَعاَلِم. َمْن َيْتَبْعِني َفبَل َيْمِشي ِفي »ُثمَّ َكمََّمُيْم َيُسوُع َأْيًضا َقاِئبًل:ٕٔ" -(:ٕٓ –ٕٔ :ٛاآليات )يو

يِسيُّوَن: ٖٔ«. الظُّْمَمِة َبْل َيُكوُن َلُو ُنوُر اْلَحَياةِ  َأَجاَب ٗٔ «.َأْنَت َتْشَيُد ِلَنْفِسَك. َشَياَدُتَك َلْيَسْت َحقِّا»َفَقاَل َلُو اْلَفرّْ
َلى َأْيَن َأْذَىُب. َوَأمَّا أَ »َيُسوُع َوَقاَل َلُيْم: ْن ُكْنُت َأْشَيُد ِلَنْفِسي َفَشَياَدِتي َحق، أَلنّْي َأْعَمُم ِمْن َأْيَن َأَتْيُت َواِ  ْنُتْم َفبَل َواِ 

ْن ُكْنُت َأَنا ِٙٔد َتِديُنوَن، َأمَّا َأَنا َفَمْسُت َأِديُن َأَحًدا. َأْنُتْم َحَسَب اْلَجسَ َ٘ٔتْعَمُموَن ِمْن َأْيَن آِتي َواَل ِإَلى َأْيَن َأْذَىُب.  َواِ 
َوَأْيًضا ِفي َناُموِسُكْم َمْكُتوٌب َأنَّ َشَياَدَة َٚٔأِديُن َفَدْيُنوَنِتي َحق، أَلنّْي َلْسُت َوْحِدي، َبْل َأَنا َواآلُب الَِّذي َأْرَسَمِني. 

 المسيخ دل فيه كل ملء

(9:2الهوت جسذياً )كوال   

 خزان ضخم جدًا ىو جسد المسيح
 

 كوز صغير

ىو كل منا   

ونحن مممؤون 
فيو 

(ٕ:ٓٔ)كو  
 

 الكوز لن يأخذ أكثر من إمتبلئو
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َأَجاَب « َأْيَن ُىَو َأُبوَك؟»َفَقاُلوا َلُو:ٜٔ«. اِىُد ِلَنْفِسي، َوَيْشَيُد ِلي اآلُب الَِّذي َأْرَسَمِنيَأَنا ُىَو الشَّ َٛٔرُجَمْيِن َحق: 
َنِة َوُىَو ىَذا اْلَكبَلُم َقاَلُو َيُسوُع ِفي اْلِخزَإٓ«.َلْسُتْم َتْعِرُفوَنِني َأَنا َواَل َأِبي. َلْو َعَرْفُتُموِني َلَعَرْفُتْم َأِبي َأْيًضا»َيُسوُع: 

 " ُيَعمُّْم ِفي اْلَيْيَكِل. َوَلْم ُيْمِسْكُو َأَحٌد، أَلنَّ َساَعَتُو َلْم َتُكْن َقْد َجاَءْت َبْعُد.

 
َبْل  َأَنا ُىَو ُنوُر اْلَعاَلِم. َمْن َيْتَبْعِني َفبَل َيْمِشي ِفي الظُّْمَمةِ »ُثمَّ َكمََّمُيْم َيُسوُع َأْيًضا َقاِئبًل:ٕٔ" -(:ٕٔ: ٛآية ) يو

  "«.َيُكوُن َلُو ُنوُر اْلَحَياةِ 
(. فكاف المسيح قد قاؿ ىناؾ "مف آمف بي تجرم مف بطنو ّٖ-1ّٕٕىنا نجد بقية الحديث الذم جاء في )

أنيار ماء حي.." ككجدنا نتيجة ليذا ىجكـ الفريسييف عميو ثـ محاكلة إحراجو في مكضكع المرأة الزانية. كىنا 
نتقؿ مف الماء إلى ينقؿ المسيح تعميمو بعد  = أل  وكمميم يسوع أيضا كلذلؾ يقكؿ النكر.أف خرج الفريسييف كا 

بعد أف شرح مكضكع الماء إنتقؿ إلى مكضكع النكر. كقبؿ أف يدخؿ عمى مكضكع النكر نجد تطبيؽ عممى فى 
 مكضكع الزانية الذل رأت فيو المسيح نكر العالـ.

ارات المضاءة في ىذا العيد تذكاران لعمكد النكر الذم قادىـ في البرية ككاف ذلؾ بمناسبة المن= أنا ىو نور العالم
أثناء الميؿ. المسيح ينتيز فرصة إستخداـ الطقس )النكر كالماء( ليستعمف الحقائؽ اإليمانية مف كراء الطقس، فيك 

 عقائد(. الطقكس في الكنيسة فكراءالماء كالنكر الحقيقييف )ىذا يشير ألىمية الطقكس 
 و نور العالمأنا ى
 بَّر"  بو نعرؼ اآلب كنرل السماكيات "اهلل لـ يره أحد قط، االبف الكحيد الذل ىك فى حضف اآلب ىك خى

كيفتح أعيننا عمى أف ىناؾ حياة  .عمف اهلل لنا في محبتوستفالمسيح ىك الذم يكشؼ كي ( .1ُٖ  ُ)بك
كف ىذه الحياة. كالطريؽ ليذه الحياة مجد كفرح يريدىا اهلل لنا فى السماء. كىنا عمى األرض نأخذ عرب

 ىك القداسة.
 بتعاليمو كحياتو كنمكذج نتتممذ عميو ىك الذم يقكدنا في برية ىذا العالـ لؤلبدية. 
 كطبيعة الظممة الشريرة التى فينا، فنحف كلدنا بالخطية المسيح ىك النكر الذم يبدد ظممة القمب .

( . فمف يتبع كصايا 1ُٕ  ٕاكنة فى جسدل" )رك( + "الخطية السَٓ"بالخطية كلدتنى أمى" )مز
كالظممة  كىذا يقكد اإلنساف لمفرح. النكر يشير لممعرفة كالقداسةف المسيح يترؾ طريؽ الخطية كالظممة.

 . ، ربما تعطى الخطية لذات حسية لكف يصاحبيا حزف كغـ كخكؼترمز لمجيؿ كالخطية
 لنكر كالمسيح بيذا يعمف أنو كماؿ النامكس. كنبلحظ أف الييكد كانكا يقكلكف أف النامكس ىك ا 
  .كىك قاؿ نكر العالـ أم ليس لمييكد فقط 
 دراؾ حقيقة األشياء. قاؿ فيمسكؼ  .كىك نكر لمف ىك في حيرة كىك يعطي اإلدراؾ كالمعرفة كاإلستعبلف كا 

ذم يعطي ممحد )نحف نخرج مف ظممة الرحـ إلى ظممة القبر مركران بظممة الحياة( لكف المسيح ىك ال
( 1ٕ  ُتىِ. كالمسيح أرسؿ لنا الركح القدس "ركح القكة كالمحبة كالنصح" )معنى لمحياة كتفسيران ألحداثيا

 ( .1ِٔ ٖالذل يرشدنا لمقرار الصحيح فبل نعكد فى حيرة. "كالركح يعيف ضعفاتنا" )رك
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 ِا اهلل لنعمميا )أؼفى المسيح نفيـ اليدؼ مف خمقتنا، فنحف نخمؽ كخميقة جديدة ألعماؿ صالحة خمقن 
( . كأف أالـ ىذا العالـ يستخدميا اهلل لنكمؿ كنصمح لمسماء. كما نصمى فى القداس الغريغكرل 1َُ 

 "حكلت لى العقكبة خبلصا".
  المسيح كشؼ لنا حقيقة أننا فيو صرنا أبناء اهلل، أبناء ممؾ الممكؾ. كصار الركح القدس يشيد فى داخمنا

ف أخطأنا يشيد الركح القدس ُٔ 1 ٖبأننا أكالد اهلل )رك (. كىؿ ييأس أك يتحير أك يفشؿ إبف اهلل. كا 
ف أتت عمينا تجربة كحاربنا الشيطاف بأف اهلل تخمى  داخمنا قائبل ... كىؿ يصح أف إبف اهلل يصنع ىذا. كا 

  عنا، يشيد الركح القدس داخمنا قائبل ...  كىؿ يتخمى اهلل عف إبنو.
  كينير لنا الطريؽ بكصاياه  ىك يستعمف لنا أمجاد األبديةك مجد. الياية حياتنا في يمقي نكران عمى نالمسيح ك

 ،. فمف يتبع المسيح يككف في نكر كينجك مف الظممة كمف يرفضو يبقى في الظممةليقكدنا ليذا المجد
 كبدكف إرشاد كبدكف تمييز لمحؽ.

 س، فيحيا فى فرح كالنياية مجد ككؿ منا حر فى أف يسمؾ فى نكر المسيح كيتمتع بمعكنة الركح القد
( . أك يسمؾ  كراء شيكات جسده 1ُْ  ٓأبدل. بؿ ينعكس عميو نكر المسيح فيصير نكرا لمعالـ )مت

كالنياية يفقد  )كىذه ىى أسمحة عدك الخير ضد اإلنساف( فيفقد سبلمو كفرحو سالكا فى طريؽ الظممة.
 أبديتو.

 يذا يحدد دكرنا كعممنا الذل خمقنا ألجمو. فنحيا لنكرز ككف أف المسيح يقكؿ عنا أننا نكر العالـ، ف
بالمسيح بحياتنا كأعمالنا الصالحة كمحبتنا كالفرح كالسبلـ الذل يراه الناس فينا كسط ضيقات العالـ 

 ( .ُٔ - 1َُ  ٓفيمجدكا أبكنا السماكل. راجع تفسير العظة عمى الجبؿ )مت
اهلل، كعدـ اإليماف كالخطية ىي التخبط في طريؽ الشر بعيدان الظممة ىي اإلبتعاد عف = فبل يمشى في الظممة

عف اهلل. إذان مف يؤمف بالمسيح يصير لو المسيح خبز لمحياة )مف يأكمو يحيا بو لؤلبد( كمصدر لمماء الحي 
 .فيككف نكرا لمعالـ (1َِِغؿ)فيفيض مف المؤمف أنيار ماء حي( أم يكرز بالمسيح الذم يحيا فيو )

 نور الحياة
إلنساف الحى تككف حكاس جسده عاممة، فيك يبصر كيسمع... أما الميت تككف حكاسو ميتة. كمف تككف لو ا

حياة المسيح تككف لو ىذه البصيرة الركحية التى بيا يرل السماكيات كيعرؼ المسيح كيدرؾ الحؽ كيختاره. 
  كتككف لو القدرة أف يسمؾ فى النكر، بؿ يككف نكرا.

أم يحيا فيو( النكر مرتبط بالحياة، فإذا كجد النكر يككف  نور الحياة)يصير لو المسيح  كيككف لو المسيح نكر
. ىناؾ حياة كالعكس فالظممة معيا مكت. كنكر المسيح ينير الطريؽ فأحيا بسمكؾ ناتج عف حياة المسيح فيَّ 

. كيككف لو المسيح (1ِِٓفالمسيح ليس نكر خارجي بؿ ينير مف الداخؿ. كالمسيح ىك نكر األبدية أيضان )رؤ
أم يتحكؿ المسيح فيو إلى عمؿ كسمكؾ كحياة يشيد بمدل الحؽ في ىذا النكر. كيككف لو المسيح  نور الحياة

( كنكر المؤمف ىك 1ُْٓنكر الخبلص كالرجاء كالثقة كالفرح كالتيميؿ. كيصير المؤمف ىك أيضان نكران لمعالـ )مت
 ارة فيي جسد المسيح نكر العالـ حاممة النكر. إنعكاس لنكر المسيح. لذلؾ يقاـ لمكنيسة من
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كما تبع الشعب عمكد النكر في البرية فقادىـ إلى أرض الميعاد. ىكذا مف يتبع المسيح يصؿ إلى = من يتبعني
-ُٖ+ ّ-1َُٔشإكقارف مع ) . (ِٓ-ِّ+1ُِٓبدية )رؤالمسيح ىك نكر األ كىناؾ يككف ،أكرشميـ السماكية

(. كتثبيتان ألف المسيح ىك نكر لمعالـ نجده في 1ِْ+ مبلٕ-1ْٗٔشإ+ ِ-1ُٗشإ+ ٕ-1ِْٔشإ+ ُِ
( نجد المسيح شمس البر، فكما أف الشمس تعطي 1ِْاإلصحاح التالي مباشرة يفتح عيني األعمى. كفي )مبل

. كنور في العالمالصحة كالشفاء كالضكء ىكذا المسيح ىك شمس الركح كبرىا كنكرىا كطيارتيا. المسيح ينير لي 
 .يكون لو نور الحياةذا ما تبعتو تككف لي حياة أبدية= كا  

فمنسأؿ أنفسنا في كؿ تصرؼ.. لك كاف المسيح مكاني.. كيؼ سيككف تصرفو كىذا  معنى = المسيح نور العالم
 أنو نكر لمعالـ.

 
يِسيُّوَن: ٖٔ" -(:ٗٔ–ٖٔ: ٛاآليات )يو َأَجاَب َيُسوُع ٗٔ«. ُتَك َلْيَسْت َحقِّاَأْنَت َتْشَيُد ِلَنْفِسَك. َشَيادَ »َفَقاَل َلُو اْلَفرّْ
َلى َأْيَن َأْذَىُب. َوَأمَّا أَ »َوَقاَل َلُيْم: ْن ُكْنُت َأْشَيُد ِلَنْفِسي َفَشَياَدِتي َحق، أَلنّْي َأْعَمُم ِمْن َأْيَن َأَتْيُت َواِ  ْنُتْم َفبَل َواِ 

  " َتْعَمُموَن ِمْن َأْيَن آِتي َواَل ِإَلى َأْيَن َأْذَىُب.
بعد  لممسيح بيف الناس كىذا منطؽ سميـ بالنسبة لمبشر العادييف، لكف أىذا يقاؿ ؼٍ ىذا عيرٍ = أنت تشيد لنفسك

كؿ ما عممو ككؿ ما قالو. ففيو تحققت كؿ نبكات العيد القديـ )فتح عيكف العمي/ أقاـ مكتى/ ما تكمـ أحد بمثؿ 
إف كنت أشيد لنفسي فشيادتي "كع مف التنازؿ ( بنِّ+  1ُّٓسبؽ المسيح كقاؿ في )يك . كلقد ىذا قط..(
ىك اآلب. كلكف اآلف ال  ومف يشيد لأف ك  .حسب النامكس يمـز شيادة إثنيف وكىك قاؿ ىذا بمعنى أن "،ليست حقان 

ك داعي لمتنازؿ فيك يكشؼ كؿ الحقيقة )فقد إقتربت أيامو عمى األرض أف تنتيي(، فيك كحده الذم يدرؾ مف ى
 ىي شيادة اهلل فيك كاآلب كاحد. ،ف. كشيادتو ىككأما ىـ فبل يعممك 

( نفيـ أف قكلو "إف كنت أشيد لنفسي فشيادتي حؽ فيك النكر، كالنكر يراه كؿ 1ُّٓبضـ ىذا الكبلـ ىنا مع )يك
أحد إاٌل العمياف، يكفي أف يرل الناس النكر كيككف ليـ ىذا شيادة. عمكمان النكر ال يحتاج لمف يشيد لو بؿ لمف 

لكنيـ حكلكا المكضكع لشيادة. كىك ىنا يشير لمكحدة مع اآلب. فاآلب ىك مصدر ىذا النكر فيك يىمدهي يراه. ك 
كاف  أك ما أسماه بكلس الرسكؿ الحكاس المدربة( -)البصيرة العيف الركحية كيشيد لو. كألف المسيح نكر فمف لو 

كىذا  ركحية لف يتعرؼ عميوالعيف اليست لو كمف ل كيعرفو كما عرفو التبلميذ كغيرىـ كآمنكا بو. البد كسيكتشفو
إذان العيب ليس في النكر لكف في غياب العيف الركحية. = أما أنتم فبل تعممونما حدث ليؤالء الفريسييف= 

كغياب العيف الركحية سببو إتجاىات كميكؿ رديئة كشيكة حسد كطمب ماديات العالـ. لذلؾ لـ يميزكا أف أعماؿ 
اهلل. ربما لـ يفيـ أحد ما قالو المسيح ىنا، كعف عبلقتو باآلب كلكف تبلميذه حفظكا ما المسيح تقطع بأنو مف 

ككاف ىذا عمؿ الركح القدس الذل قاؿ عنو المسيح "ىك يعممكـ كؿ شئ كيذكركـ بكؿ  كفيمكه بعد صعكده.قيؿ 
 ( .1ِٔ  ُْما قمتو لكـ" )يك
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ْن ُكْنُت َأَنا َأِديُن َٙٔتِديُنوَن، َأمَّا َأَنا َفَمْسُت َأِديُن َأَحًدا.  َأْنُتْم َحَسَب اْلَجَسدِ ٘ٔ" -(:ٙٔ–٘ٔ: ٛاآليات )يو َواِ 
 " َفَدْيُنوَنِتي َحق، أَلنّْي َلْسُت َوْحِدي، َبْل َأَنا َواآلُب الَِّذي َأْرَسَمِني.

لنفسو إذ قاؿ ىـ قالكا لو شيادتؾ ليست حؽ فيـ أدانكه كحكمكا عميو أنو كاذب كىـ تناسكا أف مكسى أيضان شيد 
(. كالمسيح يرد عمييـ 1ُِِأنو مرسؿ مف اهلل كىكذا فعؿ كؿ األنبياء. كىـ سألكا المعمداف أف يشيد لنفسو )يك

فيـ أمكات بسبب حسدىـ لو كالحقد عميو  ركحيةال البصيرة أك العيففيـ ليست ليـ = أنتم حسب الجسد تدينون
عتمادىـ عمى المقاييس البشرية التي ىي . ىـ بمعرفتيـ القاكبسبب الكبرياء كالبر الذاتى صرة لـ يدرككا طبيعتو. كا 

يكسؼ النجار كأنو ناصرم، فيـ يحكمكف  دة جعميـ لـ يركا فيو سكل أنو إبفك بحسب إمكانيات الجسد المحد
عمى الركحيات بالجسديات كىذا خطأ. فالطبيعة الجسدية تممى عمييـ أحكاميـ كىي طبيعة ناقصة المعرفة، 

نة مرتبطة بالمعرفة فكيؼ نديف كنحف ال نعرؼ. بؿ ىـ ليـ ميكؿ منحرفة كيحسدكف المسيح. كىذا يشكه كالدينك 
 حتى المعرفة الناقصة لمجسد فتختؿ األحكاـ. 

فيك جاء في مجيئو األكؿ ليخمص لذلؾ لـ يديف الزانية. كلكف المسيح يعمف أف = أما أنا فمست أدين أحداً 
ئو الثاني كأنيا لف تككف حسب الجسد مثميـ بؿ حسب الحؽ فيك فاحص القمكب دينكنتو لمعالـ ستككف في مجي

[ مع أنو قادر أف ُكالكمى. كبيذه الدينكنة سيداف العالـ كالخطية كالشيطاف. كالمسيح اآلف أماميـ ال يدينيـ ]
 . (1ِّّْ)لك كاف كبلميـ عف جيؿ إذ[ ّ]عند المجئ الثاني. [ الدينكنة ستككف ِيديف بسبب عبلقتو باآلب. ]

( حفاظان عمى مراكزىـ كمجدىـ الكاذب فسيككنكف قد 1َُُٓإستمرت مقاكمتيـ لو عف حسد )مر كلكف إذا
فدينكنة الحؽ تفصؿ  دينونتي حق(= 1ُُُٗكىك سكؼ يدينيـ بالحؽ في المجيء الثاني )يك .إنحازكا لمشيطاف

إذان فشيادتو لنفسو مستمدة مف =أنا واآلب ألني لست وحدي بلحؽ لذلؾ دينكنتو حؽ.  كىك ،كالباطؿبيف الحؽ 
اآلب إذا أراد أف يديف أحد، فقطعا تككف ىذه أيضا إرادة اإلبف، فاآلب كاإلبف  يشيد لو.عبلقتو باآلب، كاآلب 

كاحد. لكف اآلب يريد كاإلبف ينفذ. كالدينكنة ىنا تعنى أف ال يثبت ىذا المداف فى جسد المسيح فبل تككف لو حياة 
 ( .1ُٔ  ّذا معنى قكؿ الرب أنو "يتقيأه مف فمو" )رؤأبدية. كى

 
َأَنا ُىَو الشَّاِىُد ِلَنْفِسي، َٛٔوَأْيًضا ِفي َناُموِسُكْم َمْكُتوٌب َأنَّ َشَياَدَة َرُجَمْيِن َحق: ٚٔ" -(:ٛٔ–ٚٔ: ٛاآليات )يو

  "«.َوَيْشَيُد ِلي اآلُب الَِّذي َأْرَسَمِني
لك = ناموسكمىد لنفسي فبيذا يؤكد المسيح شخصيتو اإلليية كمساكاتو لآلب. )أنا ىك( الشا= أنا الشاىد لنفسي

 منامكس، فمكسى قاؿ ليـ عنو أنو النبى الذل سيأتىبحسب النامكس ألدانيـ فيـ لـ يسمعكا لحاكميـ 
(. ىنا المسيح يضع نفسو عمى مستكل اآلب تمامان. ىنا نرل الكحدة 1ُٕٔ)تث= شيادة رجمين (.1ُُٖٗ)تث
ية القائمة بينو كبيف اآلب. فيك سبؽ في اآلية السابقة كقاؿ ألني لست كحدم، بؿ أنا كاآلب الذم أرسمني. الذات

[ ُكانت ]شيادة اآلب (. كُّكالمسيح أجابيـ ألف منطقيـ البشرم كاف سميمان حيف قالكا "أنت تشيد لنفسؾ" )آية
 [ أعمالو كأقكالو.ِيـك المعمكدية. كىذه سمعيا المعمداف ]
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َلْسُتْم َتْعِرُفوَنِني َأَنا َواَل َأِبي. َلْو َعَرْفُتُموِني »َأَجاَب َيُسوُع: « َأْيَن ُىَو َأُبوَك؟»َفَقاُلوا َلُو:ٜٔ" -(:ٜٔ: ٛية ) يوآ
 "«.َلَعَرْفُتْم َأِبي َأْيًضا

نو يتكمـ عف اهلل ىـ لـ يفيمكا أنو يتكمـ عف شخص اآلب، فيـ لـ يعرفكا المسيح كال اآلب. لكف غالبان ىـ فيمكا أ
كأنو  ،مو كبيذه العبلقة بينو كبيف اآلبفي إستيانة بكبل أين ىو أبوكلذلؾ لـ يسألكا مف ىك أبكؾ بؿ سألكه 
يـ أن كسخرية تعنى أيف أبكؾ األرضي بمعنى سؤاليـ كقد يككفاآلب. يتعذر عمى المسيح أف يأتي بشيادة مف 

تيميـ بالجيؿ فيـ ال يعرفكف اهلل، إذ إليـ أنتـ لستـ تعرفكف أبي  برده عمييـ قاؿ ينكركف أبكة اآلب لو. كالمسيح
اآلب غير المنظكر ،  فنيـ ال يعرفك ظنكا أنيـ يعرفكف اهلل، فيـ النيـ لـ يعرفكا المسيح المنظكر، كاف ىذا أل

المسيح فالمسيح ىك الصكرة المنظكرة لآلب غير المنظكر. كأعماؿ المسيح ىي أعماؿ اآلب كلكنيـ لـ يركا في 
سكل بشريتو. فيـ سٌدكا عيكنيـ كأذانيـ بأعماليـ كحسدىـ كشركرىـ فسدَّ اهلل ليـ عيكنيـ كأذانيـ إذ لـ يستحسنكا 

( فيذه عنو كإنساف. كلكف ىنا يشير 1ِٕٖأف يبقكا اهلل في معرفتيـ. سبؽ المسيح كقاؿ تعرفكنني مف أيف أنا )يك
 لبلىكتو كعبلقتو باآلب كىذه ال يعرفكنيا. 

(. 1ُْٔفالمسيح ىك النكر الذم بو نعرؼ اآلب. "ال أحد يأتي إلى اآلب إاٌل بي" )يك= لو عرفتموني لعرفتم أبي
( . 1ُٓ  ُالمسيح فيك "صكرة اهلل غير المنظكر" )كك كبالتالي لعرفكا .داخميـ طيارة لعرفكا اآلبلك كاف الييكد 

صارت عائقان عف  ككبرياءىـ كلكف خطاياىـ( ، 1ٗ  ُْكلذلؾ قاؿ الرب لفيمبس "الذل رآنى فقد رأل اآلب" )يك
 معرفة المسيح ككذلؾ عف معرفة اآلب أيضان.

 
 ىَذا اْلَكبَلُم َقاَلُو َيُسوُع ِفي اْلِخزَاَنِة َوُىَو ُيَعمُّْم ِفي اْلَيْيَكِل. َوَلْم ُيْمِسْكُو َأَحٌد، أَلنَّ َساَعَتوُ ٕٓ" -(:ٕٓ: ٛآية ) يو

 " ْت َبْعُد.َلْم َتُكْن َقْد َجاءَ 
مكاف خزائف جمع األمكاؿ مف التبرعات في دار النساء أم حيث يسمح لمنساء بالدخكؿ كال تعني أنو = الخزانة

نار المنارات في عيد المظاؿ. كىذا المكاف مكاجو لمكاف إنعقاد مكاف مخصص لمنساء فقط. حيث كانت تي 
نة كالفريسييف كىذا المكاف مزدحـ جدان، إذان فالمسيح السنيدريـ. كىنا عند الخزانة كاف يجتمع عادة رؤساء الكي

( أنا كممت العالـ عبلنية. كبيذا نطؽ المسيح بالحكـ ضد َِ-1ُُٖٗلذلؾ قاؿ في )يككاجييـ في عقر دارىـ 
الييكد داخؿ ىيكميـ. كمع قكة الكممات التي قاليا المخمص أماـ الفريسييف كأنيا في نظرىـ تستكجب المكت لـ 

 أف يمد يده عميو ألف ساعتو لـ تكف قد جاءت فيك الذم سمَّـ نفسو بإرادتو كسمطانو في ساعة يعرفيا يستطع أحد
 . ىك قيد أيادييـ حتى تأتي ساعتو.بعد أف ينيى تعميمو كأعمالو

 
 )أنــا ىــو(  (ٜٕ–ٕٔ: ٛاآليات )يو
َوَسَتْطُمُبوَنِني، َوَتُموُتوَن ِفي َخِطيَِّتُكْم. َحْيُث َأَنا َأْمِضي »َقاَل َلُيْم َيُسوُع َأْيًضا:ٕٔ" -:(ٜٕ–ٕٔ: ٛاآليات )يو

أََلَعمَُّو َيْقُتُل َنْفَسُو َحتَّى َيُقوُل: َحْيُث َأْمِضي َأَنا اَل َتْقِدُروَن »َفَقاَل اْلَيُيوُد:ٕٕ« َأْمِضي َأَنا اَل َتْقِدُروَن َأْنُتْم َأْن تَْأُتوا
َأْنُتْم ِمْن َأْسَفُل، َأمَّا َأَنا َفِمْن َفْوُق. َأْنُتْم ِمْن ىَذا اْلَعاَلِم، َأمَّا َأَنا َفَمْسُت ِمْن ىَذا »ُيْم:َفَقاَل لَ ٖٕ«. َأْنُتْم َأْن تَْأُتوا؟
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َفَقاُلوا ٕ٘«. َخَطاَياُكمْ َفُقْمُت َلُكْم: ِإنَُّكْم َتُموُتوَن ِفي َخَطاَياُكْم، أَلنَُّكْم ِإْن َلْم ُتْؤِمُنوا َأنّْي َأَنا ُىَو َتُموُتوَن ِفي ٕٗاْلَعاَلِم. 
ِإنَّ ِلي َأْشَياَء َكِثيَرًة َأَتَكمَُّم َوَأْحُكُم ِبَيا ِمْن َٕٙأَنا ِمَن اْلَبْدِء َما ُأَكمُّْمُكْم َأْيًضا ِبِو. »َفَقاَل َلُيْم َيُسوُع:« َمْن َأْنَت؟»َلُو: 

َوَلْم َيْفَيُموا َأنَُّو َكاَن َيُقوُل َلُيْم ٕٚ«. ْعُتُو ِمْنُو، َفيَذا َأُقوُلُو ِلْمَعاَلمِ َنْحِوُكْم، لِكنَّ الَِّذي َأْرَسَمِني ُىَو َحق. َوَأَنا َما َسمِ 
َمَتى َرَفْعُتُم اْبَن اإِلْنَساِن، َفِحيَنِئٍذ َتْفَيُموَن َأنّْي َأَنا ُىَو، َوَلْسُت َأْفَعُل َشْيًئا ِمْن »َفَقاَل َلُيْم َيُسوُع:َٕٛعِن اآلِب. 
َوالَِّذي َأْرَسَمِني ُىَو َمِعي، َوَلْم َيْتُرْكِني اآلُب َوْحِدي، أَلنّْي ِفي ُكلّْ ِحيٍن َٜٕأَتَكمَُّم ِبيَذا َكَما َعمََّمِني َأِبي.  َنْفِسي، َبلْ 

 " «.َأْفَعُل َما ُيْرِضيوِ 

 
َتُموُتوَن ِفي َخِطيَِّتُكْم. َحْيُث َأَنا َأْمِضي َوَسَتْطُمُبوَنِني، وَ »َقاَل َلُيْم َيُسوُع َأْيًضا:ٕٔ" -(:ٕٗ–ٕٔ: ٛاآليات )يو

أََلَعمَُّو َيْقُتُل َنْفَسُو َحتَّى َيُقوُل: َحْيُث َأْمِضي َأَنا اَل َتْقِدُروَن »َفَقاَل اْلَيُيوُد:ٕٕ« َأْمِضي َأَنا اَل َتْقِدُروَن َأْنُتْم َأْن تَْأُتوا
ْسَفُل، َأمَّا َأَنا َفِمْن َفْوُق. َأْنُتْم ِمْن ىَذا اْلَعاَلِم، َأمَّا َأَنا َفَمْسُت ِمْن ىَذا َأْنُتْم ِمْن أَ »َفَقاَل َلُيْم:ٖٕ«. َأْنُتْم َأْن تَْأُتوا؟

 "«.اَياُكمْ َفُقْمُت َلُكْم: ِإنَُّكْم َتُموُتوَن ِفي َخَطاَياُكْم، أَلنَُّكْم ِإْن َلْم ُتْؤِمُنوا َأنّْي َأَنا ُىَو َتُموُتوَن ِفي َخطَ ٕٗاْلَعاَلِم. 
كلكف كالعذارل الجاىبلت، بعد أف يككف قد مر الكقت. = ستطمبوننيأنا ذاىب ألبي في السماء. = مضيأنا أ

 أم ،"كلـ يمسكو أحد" ( =َِ) اآلية السابقةتعني كمف أجؿ ذلؾ. كىي عائدة عمى  أيضاً = قال ليم يسوع أيضاً 
يسكع ىنا يكجو الكعيد = تكمتموتون في خطينيتيـ في قتمو، كىذه خطية سيمكتكف بسببيا كىـ الخاسركف. 
( 1ّّٔفالخطية ىنا ىي رفض المسيح )يك ،باليبلؾ لمف يصر عمى رفض اإليماف بأف يرفضو كقاليا بالمفرد

ألف المسيح أتى ليرفع الخطايا فمف يرفض اإليماف يمكت في خطيتو. بؿ تدبير مؤامرة كراء مؤامرة لقتمو. 
مى الييكد أنيـ سيظمكا يتكقعكف مجيء المسيح حتى نياية كسأككف في السماكات. )ىي نبكة ع= ستطمبونني

كىـ ىنا  .لعمو يذىب إلى اليكنانييفاألياـ( كىـ حينما قاؿ ليـ ىذا القكؿ أنو يمضي كال يقدركف أف يأتكا إليو قالكا 
في  ككاف ىذا ردان منيـ عمى قكؿ المسيح تمكتكف= ألعمو يقتل نفسوفي حقدىـ يزدادكف سخرية كيقكلكف  نجدىـ

عقكبة المنتحر الياكية أم نار  فعند الييكد ،كيحاكلكف ردىاخطيتكـ فيـ شعركا بأف المسيح كجو ليـ إىانة 
جينـ. ككانكا يدفنكف المكتى فكران لكنيـ يترككف المنتحريف ببل دفف حتى الغركب عقكبة ليـ كيقطعكف أيادييـ 

أماـ الجمكع. كالمسيح رد لف أذىب  صكرة المسيح يشكىكف يقتل نفسوبقكليـ أنو ذلؾ. كىـ اليمنى التي فعمت 
فأنا ذاىب إلى حيث أتيت، كأنا مف فكؽ فبل أرتكب مثؿ  من فوقإلى الياكية كما تعتقدكف بؿ ألنني مف السماء 

أنتم من ىذا الفعؿ. كالمعنى أف عجزىـ المحاؽ بو ليس ألنو ذاىب إلى الياكية بؿ أنو ذاىب إلى السماء. 
نفصؿ إنحرؼ عف المتغير كالزائؿ كالذم يسكده الشر. كالذم = أنتم من العالمرابية. طبيعتكـ ت= أسفل اهلل كا 
ككاف  . (ُفقيؿ عنو "ىكذا أحب اهلل العالـ" كقيؿ عف العالـ عند خمقتو أنو حسف )تؾ أما العالـ كخميقة .عنو

مف يتحد بالمسيح سيذىب معو إلى نزكؿ المسيح إلينا ليجذبنا إلى فكؽ إلى السماء حيث ذىب ليعد لنا مكانان. ك 
الييكد رافضيف تمامان،  كلكف ىؤالء . فكؽ. كمف يريد أف يذىب معو لمسماء يمزمو اإليماف كالتكبة عف خطاياه

إن لم لذلؾ فمف يرتفعكا إلى فكؽ بؿ سيمكتكف في خطاياىـ ألنيـ لـ يقبمكا فداءه فبقيت خطاياىـ في أعناقيـ. 
= باليكنانية إيجك إيمي كبالعبرية أنا ىومسيح يبمغ قمة إستعبلنو الشخصي اإلليي. ىنا ال= تؤمنوا أني أنا ىو
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( فإسـ ييكه حيف يترجـ لميكنانية يككف إيجك إيمي كحيف 1َُّْشإييكه كنفس التعبير قالو ييكه عف نفسو )
قطعان تعني ييكه. إذان  " فإذا أتت أنا ىك بدكف صفة كرائيا )مثؿ أنا ىك النكر(، فييأنا ىويترجـ لمعربية يككف "

المسيح يتكمـ = أنا أمضي وستطمبوننيىك إسـ اهلل. كشرط الخبلص أف نؤمف أف المسيح ىك ييكه نفسو  أنا ىو
اآلف في اليـك األخير مف عيد المظاؿ. كفي ىذا اليـك يحتشد كؿ الييكد ثـ يمضي كؿ كاحد إلى مكطنو عمى أف 

مـ أنو لف يككف مكجكدان بالجسد كقت عيد المظاؿ القادـ فيك سيككف في يأتي في عيد المظاؿ القادـ. كالمسيح يع
السماء ألنو سيصمب في الفصح أم بعد ستة شيكر مف كبلمو ىذا. ككأف المسيح يقكؿ ليـ لك أتيتـ في عيد 

لف  تطمبكنني لف تجدكنني. كمازاؿ الييكد حتى اآلف يطمبكف مسيحان أرضيان يعطييـ الممؾ لذلؾلالمظاؿ القادـ 
 .( 1ُٗ  ُٓككُ) رجاء فيو في ىذا العالـ فقط يصير أشقى جميع الناسيجدكه. ككؿ مف يطمب المسيح كلو 

 
  " َأَنا ِمَن اْلَبْدِء َما ُأَكمُّْمُكْم َأْيًضا ِبِو.»َفَقاَل َلُيْم َيُسوُع:« َمْن َأْنَت؟»َفَقاُلوا َلُو: ٕ٘" -(:ٕ٘: ٛآية ) يو

ككأنيـ لـ يسمعكا شيئان مما قالو عف نفسو مف قبؿ، . من أنتإرتبككا كقالكا لو  ىو أناالييكد حينما سمعكه يقكؿ 
أم أنا منذ األزؿ ييكه = قال ليم يسوع أنا من البدء ما أكممكم بوأك يقصدكف اإلستخفاؼ بكبلمو أك تكذيبو. 

نا لي اآلف كقت طكيؿ )أنا ىك( الذم أكممكـ اآلف، كاآلف صرت ييكه المتجسد الذم يكممكـ اآلف. كقد تعني أ
تحيرىـ فيي تعني األزؿ. كمنذ بدء كبلمي معكـ  من البدءأخبركـ عف نفسي كلف تسمعكا المزيد كلكف عبارة 

" كأنا ىك كائف منذ البدء أم منذ األزؿ. كشخص المسيح اآلتي لخبلص العالـ أنا ىوأخبرتكـ عف نفسي أني "
لكممات إف حاجتكـ اآلف ليس إلعبلنات جديدة بؿ لقمكب جديدة ظير في كبلمو كأعمالو. كأف المسيح يقكؿ بيف ا

 تفيـ اإلعبلنات.
 

ِإنَّ ِلي َأْشَياَء َكِثيَرًة َأَتَكمَُّم َوَأْحُكُم ِبَيا ِمْن َنْحِوُكْم، لِكنَّ الَِّذي َأْرَسَمِني ُىَو َحق. َوَأَنا ٕٙ" -(:ٕٚ–ٕٙ: ٛاآليات )يو
 " َوَلْم َيْفَيُموا َأنَُّو َكاَن َيُقوُل َلُيْم َعِن اآلِب.ٕٚ«. ُو ِلْمَعاَلمِ َما َسِمْعُتُو ِمْنُو، َفيَذا َأُقولُ 

ميما أشاع الفريسيكف مف إشاعات ضده فيك يخبرىـ بالحؽ كيعمف الحؽ. كالمسيح ىنا يقكؿ أف لو كبلـ كحكـ 
مكبيـ. كلكف ىذا ليس كقتو عمييـ، كبلـ كثير يدينيـ عمى ما في قمكبيـ كأفكارىـ كنياتيـ إلىانتيـ لو كإلنحراؼ ق

 بؿ ىناؾ يـك لمدينكنة. 
ىك كممة اهلل الذم أعمف إرادة اهلل لمعالـ. كالمسيح ال  كأنا فيو، كمازلت أسمع فيك فيَّ منذ األزؿ = ما سمعتو منو

 يتكمـ إاٌل ما يسمعو مف اآلب. كاآلب ال يريد أف تككف الدينكنة اآلف. لذلؾ المسيح لف يتكمـ اآلف.
 

َمَتى َرَفْعُتُم اْبَن اإِلْنَساِن، َفِحيَنِئٍذ َتْفَيُموَن َأنّْي َأَنا ُىَو، َوَلْسُت »َفَقاَل َلُيْم َيُسوُع:ٕٛ" -(:ٜٕ–ٕٛ: ٛ)يو اآليات
ُرْكِني اآلُب َوْحِدي، َوالَِّذي َأْرَسَمِني ُىَو َمِعي، َوَلْم َيتْ َٜٕأْفَعُل َشْيًئا ِمْن َنْفِسي، َبْل َأَتَكمَُّم ِبيَذا َكَما َعمََّمِني َأِبي. 

 "«.أَلنّْي ِفي ُكلّْ ِحيٍن َأْفَعُل َما ُيْرِضيوِ 
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 المجد بعقكية الصمب، كتعنى أيضا اليكاف -1 تعني في المفيكـ الييكدم اإلنسانرفعتم إبن  في رفع ككممة
. عو اهلل، كمف يقبؿ أف يصمب نفسو )أىكاءه كشيكاتو( يرفبالصميب إرتفعنانحف (. ك ُٗ+1َُّْكالصعكد )تؾ

ىك لو كؿ  إفخارستية كفي تقديـ الحمؿ نقكؿ رفع الحمؿ )في القداس( كالكاىف يرفعو فكؽ رأسو فمف ييقىدَّـ ذبيحة
 المجد.

= فيك لف يترؾ العالـ بدكف فيـ. فمف متى رفعتم إبن.. تفيمونبأنيـ لف يؤمنكا كسيصمبكه=  يخبرىـ المسيح ىنا
نفتح قمبو آمف. كربما آمف البعض كالبعض اآلخر لـ  ةمالظممة كشؽ الحجاب كالزلزلة كقيارأم  األمكات.. الخ كا 

 يؤمنكا. كلكف ما فعمو الييكد بالمسيح ظؿ عبر العصكر تيمة ممصقة بيـ أنيـ صمبكا رب المجد. 
مف رأل ىذه الظكاىر )الزلزلة كالظممة...( كتحرؾ قمبو آمف، كما حدث مع الجندل الركمانى لكنجينكس الذل 

( . كلكف بعد أف إرتفع المسيح لممجد بالجسد، أرسؿ 1ْٕ  ِّاؿ "بالحقيقة كاف ىذا اإلنساف بارا" )لكآمف كق
= أنا ىك. "فميس أحد يقدر أف يقكؿ يسكع رب إال بالركح "ييوه" الركح القدس الذل أعمف حقيقة المسيح كأنو ىك 

  ( .1ّ  ُِككُالقدس" )
= طعامي أف أفعل ما يرضيوإنساف عادم. ال بؿ أنا كممة اآلب. = كما تظنكف أنني لست أفعل شيئًا من نفسي

رادة اآلب خبلص النفكس.  فإرادتو ىي ،أرسمني كأتمـ عمموأصنع مشيئة الذم  = بعض كل حينإرادة اآلب. كا 
البشر يفعؿ إرادة اهلل بعض الكقت، لكف المسيح كاف يفعؿ إرادة اهلل كؿ حيف. كالثابت في المسيح يحسب باران 

كما عممني = منذ المحظة التي أتيت فييا إلى العالـ، ىناؾ إتحاد دائـ بينيما. أبي لم يتركني وحديب ىذا. بسب
= كؿ تعاليـ المسيح ىي نطؽ اآلب فيو. فيك كممة اآلب كيتكمـ بكبلمو. كستفيمكف بعد ذلؾ الكحدة بيني أبي

فاإلبف قبؿ التجسد كاف كائنان  (.1ُِ)عب يَّ فيك يتكمـ فكبيف اآلب، كأنا ال أنطؽ بشئ إاٌل بما في ذىف اآلب 
كاآلب كائنان معو متكممان فيو. عند اهلل، كائنان معو، إبنان في حضف أبيو. كبعد التجسد صار اآلب عند المسيح 

= يشير لنطؽ اآلب عمى لساف  كما عممنى كاإلبف إرادتيما متطابقة أل ليما نفس اإلرادة فيما كاحد. كقكلو
كممنا في ىذه االياـ  .اهلل بعد ما كمـ االباء باالنبياء قديما بانكاع كطرؽ كثيرةكؿ بكلس الرسكؿ "المسيح، كما يق
كبنفس . المسيح اإلبف ينفذ إرادة اآلب فما يريد اآلب إعبلنو يعمنو اإلبف( . فِ،  1ُ  ُ" )عباالخيرة في ابنو
فاآلب ال يريد إعبلنيا. إذان اإلبف لف يعمنيا. كبعد  =اكاإلبف ال يعممي ،أف الساعة ال يعمميا إاٌل اآلب المفيكـ نفيـ

 ( فيناؾ أقمية نقية.َّكبلمو ىذا آمف بو كثيركف )آية
 

َفَقاَل َيُسوُع ِلْمَيُيوِد الَِّذيَن آَمُنوا َٖٔوَبْيَنَما ُىَو َيَتَكمَُّم ِبيَذا آَمَن ِبِو َكِثيُروَن. ٖٓ" -(:ٓٗ–ٖٓ: ٛاآليات )يو
ُرُكمْ َٕٖثَبتُّْم ِفي َكبَلِمي َفِباْلَحِقيَقِة َتُكوُنوَن َتبَلِميِذي،  ِإنَُّكْم ِإنْ »ِبِو: ِإنََّنا »َأَجاُبوُه:ٖٖ«. َوَتْعِرُفوَن اْلَحقَّ، َواْلَحقُّ ُيَحرّْ

يَُّة ِإْبرَاِىيَم، َوَلْم ُنْسَتْعَبْد أَلَحٍد َقطُّ! َكْيَف َتُقوُل َأْنَت: ِإنَُّكْم َتِصيُروَن َأْحرَارًا؟ اْلَحقَّ اْلَحقَّ »َأَجاَبُيْم َيُسوُع:ٖٗ« ُذرّْ
َواْلَعْبُد اَل َيْبَقى ِفي اْلَبْيِت ِإَلى اأَلَبِد، َأمَّا االْبُن َفَيْبَقى َٖ٘أُقوُل َلُكْم: ِإنَّ ُكلَّ َمْن َيْعَمُل اْلَخِطيََّة ُىَو َعْبٌد ِلْمَخِطيَِّة. 

َرُكْم االْبُن َفِباِٖٙإَلى اأَلَبِد.  يَُّة ِإْبرَاِىيَم. لِكنَُّكْم َتْطُمُبوَن َأْن ْٖٚلَحِقيَقِة َتُكوُنوَن َأْحرَارًا. َفِإْن َحرَّ َأَنا َعاِلٌم َأنَُّكْم ُذرّْ
«. ِعْنَد َأِبيُكمْ  َأَنا َأَتَكمَُّم ِبَما رََأْيُت ِعْنَد َأِبي، َوَأْنُتْم َتْعَمُموَن َما رََأْيُتمْ َٖٛتْقُتُموِني أَلنَّ َكبَلِمي اَل َمْوِضَع َلُو ِفيُكْم. 
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َلْو ُكْنُتْم َأْواَلَد ِإْبرَاِىيَم، َلُكْنُتْم َتْعَمُموَن َأْعَماَل ِإْبرَاِىيَم! »َقاَل َلُيْم َيُسوُع:«. َأُبوَنا ُىَو ِإْبرَاِىيمُ »َأَجاُبوا َوَقاُلوا َلُو:ٜٖ
 " ْد َكمََّمُكْم ِباْلَحقّْ الَِّذي َسِمَعُو ِمَن اهلِل. ىَذا َلْم َيْعَمْمُو ِإْبرَاِىيُم.َولِكنَُّكُم اآلَن َتْطُمُبوَن َأْن َتْقُتُموِني، َوَأَنا ِإْنَساٌن قَ ٓٗ

 

َفَقاَل َيُسوُع ِلْمَيُيوِد الَِّذيَن آَمُنوا َٖٔوَبْيَنَما ُىَو َيَتَكمَُّم ِبيَذا آَمَن ِبِو َكِثيُروَن. ٖٓ" -(:ٕٖ–ٖٓ: ٛاآليات )يو
ُرُكمْ ِٕٖفي َكبَلِمي َفِباْلَحِقيَقِة َتُكوُنوَن َتبَلِميِذي، ِإنَُّكْم ِإْن َثَبتُّْم »ِبِو:    "«.َوَتْعِرُفوَن اْلَحقَّ، َواْلَحقُّ ُيَحرّْ

لـ يجتذبو اآلب. كفي ىذا اإلصحاح نجد تطبيقان عمى ىذا. ىك  إف ال أحد يأتي إليَّ ( 1ْْٔقاؿ السيد في )يك
  محاكالت المسيح لجذبيـ.مف ال يؤمف مع كؿ  إصحاح حكارم لئلقناع. فنجد أف ىناؾ مف يؤمف كىناؾ
 believe inاألكلى تعني اإليماف بالمسيح فعبلن  آمن = آمن بو كثيرون.. قال يسوع لمييود الذين آمنوا بو

him  . فتأتي بمعنى صدَّؽ الثانية  واآمنأماbelieve him كالثانية تشير  .. األكلى تشير لمف آمف بالمسيح فعبلن
أف المسيح ىك الذم سيحررىـ مف الركماف، مسيا الدنيا كالسياسة.  كفيميـ سيح حسب رأييـلمف آمف بالم

لذلؾ بادرىـ المسيح بأقكاؿ ىي  . الركمافكالمسيح عرؼ ما في ضمائرىـ كأنيـ أضمركا قتمو لك لـ يحررىـ مف 
يماف كقتى ضعيؼ زائؼ بؿ فبل يككف إ أل لييثىب ت إيمانو، ليككف إيمانو ثابت حقيقي حقيقة، تشجيع لمف آمف

 إيماف قكل.
لحقيقة إيمانو. فالمسيح  ليـ فحص ضمير ككشؼ كمماتو تككف أل لمف آمف بطريقة خاطئة لآلخريف كبالنسبة

 يريد اإليماف بشخصو كالثبات في كبلمو بدكف أغراض أرضية. إيماف يؤدم لمعرفة الحؽ الذم ىك اهلل.
كبلـ بؿ إيماف بو، بؿ إتباع المسيح تمامان كالثبكت في كبلمو أم  فالمسألة ليست تصديؽ= إن ثبتم في كبلمي

ىؤالء بنكا بيكتيـ عمى الصخر . يتخذكه منيجان كطريقان كيتبعكه تمامان كيسممكف لو اإلرادة كالحياة كينفذكا كبلمو 
كمف  حقسيعرفون الكالتبلميذ = بالحقيقة تكونون تبلميذي(، ىؤالء يككنكف تبلميذ لممسيح= ِٓ-1ِْٕ)مت

إذان التممذة ىي تممذة مبادئ كحؽ كحياة حسب كبلمو ىك كليس بحسب . والحق يحرركميعرؼ الحؽ يتحرر= 
 .الخاطئة التي تعممكىاأفكارىـ ىـ. كىكذا يتحرركف مف المعرفة 

ُرُكمْ    =  َوَتْعِرُفوَن اْلَحقَّ، َواْلَحقُّ ُيَحرّْ
 .ىك  فالصدؽ و المتكمـ بحسب رؤيتو. لذلؾىك ما يشعر ب فالصدق ىناؾ فرؽ بيف الحؽ كالصدؽ

 فيك الكاقع الحقيقي، ىك المطمؽ.الحق نسبي. أما 
 ر  الحق النسبى نساف، تجد أف المكضكع خبلؼ نسبى. فكؿ طرؼ ييص  = فى كؿ خبلؼ بيف إنساف كا 

كىك كؿ ما يخص اهلل. أل أف اهلل حؽ مطمؽ، ككبلـ اهلل فى  حق مطمقأف رأيو ىك الحؽ. كلكف ىناؾ 
الكتاب المقدس حؽ مطمؽ، ككعكد اهلل لنا ىى حؽ مطمؽ. لذلؾ قاؿ الرب عف نفسو "أنا ىك الطريؽ 

ؼ الناس ر  عى يي سكالمسيح  ( ، ككاف المسيح يقكؿ "الحؽ الحؽ أقكؿ لكـ ..." .1ٔ  ُْكالحؽ كالحياة" )يك
 ؼ الناسر  عى يي س .أم ىك الكسيمة الكحيدة لمعرفة الحؽ ،فيك الطريؽ كالحؽ كالطريؽ لمحؽ، الحؽ

  الحؽ. اآلب كيأخذىـ فيو إلى حضف
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  ف كجد فيك نسبي، لذلؾ قاؿ بيبلطس لممسيح ( 1ُّٖٖ)يك "كما ىك الحؽ"كالعالـ ليس فيو حؽ مطمؽ كا 
. فبيبلطس كاف قاضيا كعميو أف يحكـ فى الخبلفات بيف  حيف قاؿ المسيح "جئت لمعالـ ألشيد لمحؽ"

. كقد إختبر صعكبة تحديد الحؽ المطمؽ فى القضايا التى تعرض أطراؼ يدَّعى كؿ منيا أف لو الحؽ
 أمامو.

  المسيح يكمـ ييكدان يحممكف بالحرية السياسية كالمجد العالمى، كىـ يركف أف ىذا حؽ. كالمسيح أتى
ليعطييـ حياة أبدية كمجد أبدل. فبينما كاف المسيح يتكمـ عف حؽ مطمؽ، كانكا ىـ مستعبديف لفكرة ىى 

فمثبل كاف الركماف يركف أف مف حقيـ تحصيؿ الجزبة مف الييكد فيـ ميدكا ليـ الطرؽ  حؽ نسبى،
 كيحمكنيـ مف كؿ أعدائيـ المحيطيف بيـ، كيحفظكف األمف فى الببلد.

   ككبريائيـ  خطاياىـكالمسيح ىنا يكشؼ أنو ليس الميـ أف يتحرركا مف الركماف بؿ أف يتحرركا مف
لممسيح  ابالسياسة. فإذا صاركا تبلميذ فالمسيح ييتـ بحياتيـ مع اهلل كليسكأفكارىـ الخاصة كخرافاتيـ. 

. فالحرية السياسية ميما كانت ميمة، تعرفون الحق = فإنيـ يتتممذكف لمحؽ، يعرفكنو كيسيركف بمقتضاه
 .فاألىـ  ىك أف يعرفكا الحؽ فيخمصكا كتككف ليـ حياة أبدية

 مات ال تحرر. كلكف المعرفة ىي عبلقة محبة مع المسيح. فالمعمك  ،معمكماتالليس معرفة =  تعرفون 
 ىى إتحاد خرجت منو حياة )اإلبف "كعرؼ آدـ امرأتو فكلدت" كما قيؿ تعني اإلتحاد تعرفون ككممة .

، أل نتحد بالمسيح إتحادا كنعرؼ الحؽ أم نتحد بالحؽ .ألنيما صارا جسدان كاحدان الذل كلدتو حكاء( ، 
 ( . فمف يتحد بو يتحد بالحياة األبدية.1ِٓ  ُُالقيامة كالحياة )يك لمسيح ىكفا .يعطينا حياة أبدية
"كىذه ىى الحياة األبدية أف يعرفكؾ أنت اإللو الحقيقى كحدؾ كيسكع المسيح الذل  فالمعرفة إذان حياة

 (.  1ُّٕ)يك أرسمتو"
 معرفة بمعنى( كنتيجة ىذا اإلتحاد سنعرؼ المسيحto knowكلكنيا ) مف الخارج سطحية ةمعرف تليس 

"كأكجد فيو..  الرسكؿ كالحظ قكؿ بكلس ، بؿ معرفة اإلتحاد، معرفة مف كاقع اإلتحاد.كما نعرؼ الناس
 . المعرفة السطحية بؿ معرفة الحب التي تقكد لمطاعة تليس .(َُ-1ّٗألعرفو" )في

   كىذا يأتي (، 1ْ  ُٓ)يك يكـ"كأنا ف "إثبتكا فيَّ  السيد الرب يقكؿ ككيؼ نعرفو أل نتحد بو فنحيا أبديا؟
  الثبات يأتي مف اإلنفصاؿ عف الخطية فبل شركة لمنكر مع الظممة.، فبطاعة الكصية

 عرؼ ىذا نيجب أف  شخصاكلكي نطيع  (.1ُِ  ُُكالبداية التغصب عمى طاعة الكصايا )مت
كمما لمسيح فبالنسبة لمعشرة مع اك . ، ىي ليست معرفة جمع المعمكمات بؿ العشرة كاإلختبارخصالش

، فمف إختبره كجده يستحؽ كؿ الحب، كفى ىذا قاؿ داكد النبى أعرؼ المسيح كأعاشره باألكثر أحبو
فمع  (.1ُِّْ)يك عف حب مف يحبو يطيع كصاياهك  ( .1ٖ  ّْ"ذكقكا كأنظركا ما أطيب الرب" )مز

اخمية التي يتحرر مف سيرتو الدكمف يفعؿ س نمك الحب فى القمب سنطيع عف حب كليس عف تغصب.
. فالمسيح ( فيعرؼ المسيح حقيقة1ٖ  ٓ، إذ تنفتح عيناه )متأبعدتو عف اهلل كزيفت لو خصائص المسيا

ما يجعؿ كىذا  كتككف لو حياة، فيك الحياة. كيزداد ثباتا فيو، كمف يفعؿ سيعرفو .ىك الحؽ الذم يحرر
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كنتمذذ بكؿ ما ىك لحؽ في القمب. ا حبلكة المسيح ىي معرفة إختبارية فييا نتذكؽ ينمك كيزداد. الحب
 حؽ عكضا عف ما كنا نتمذذ بو مف ممذات العالـ الباطؿ قببل. 

 1 مريض يريد  -مف عرؼ المسيح يعرؼ الحؽ، كحينئذ يتحرر حتى مف رغباتو الشخصية... مثاؿ
رض الشفاء كيصمى كثيرا مف أجؿ الشفاء. إلى ىنا ال يكجد خطأ، كلكف إف تأخر الشفاء أك إزداد الم

( مف عرؼ المسيح كمحبتو كأنو صانع خيرات لف يضطرب ُ  -1 سكءان، فنحف أماـ مكقفيف لئلنساف
. فأنت "المر الذل إخترتو لى يا رب خير مف الشيد الذل أختاره لنفسى" ألنو يثؽ فيو كيحبو فيقكؿ لو

الحؽ سيظؿ ( مف لـ يعرؼ ِتحبنى أكثر مما أحب نفسى. إذان فيذا المرض ىك طريقى لمسماء.    
أسيرا لفكرة الشفاء، فإف لـ يأتى الشفاء يتصادـ مع المسيح كيشؾ فى محبتو إذ أف إرادة المسيح لـ 

 تتكافؽ مع إرادتو فى الشفاء.
 سيتحرر مف العبكدية لممذات العالـ  ،كيتذكؽ الحب كالحرية كالحياة ،فمف يعرؼ المسيح بيذا المفيكـ

   مف كجد لؤلؤة كثيرة الثمف فمضى كباع بقية البللئ" = تعرفون الحق والحق يحرركم = الباطؿ
بؿ اني احسب كؿ شيء ايضا خسارة مف اجؿ فضؿ . كبنفس المفيكـ قاؿ بكلس الرسكؿ "( ُّمت

 ّ" )فىمعرفة المسيح يسكع ربي الذم مف اجمو خسرت كؿ االشياء كانا احسبيا نفاية لكي اربح المسيح
كثيرة الثمف باع كؿ ما كاف فى نظره آللئ )باع ىنا أل فقدت  ( . فيك حيف عرؼ المسيح المؤلؤة1ٖ 

 قيمتيا فى نظره بؿ رآىا كنفاية( .
 كالحرية  ،. كالحؽ يمد الحريةبممذاتو الحسية الخاطئة الحؽ ىنا ىك في مقابؿ الباطؿ الذم ىك العالـ

حرية الشيكات.  كالحرية الزائفة تدعـ الحؽ. كالحؽ يحرر مف عبكدية المكت كالخكؼ كعذاب الضمير
 مف يعرؼ المسيح )= الحؽ( حقيقة يعرؼ الفرح الحقيقي فيتحرر مف لذات العالـ الباطؿ. 

 ولنرى اآلن المنيج الذي يريدنا الرب أن نتبعو.
كبعد ىذا يبدأ اإللتصاؽ كالعشرة كاإلكتشاؼ لشخص المسيح ثبتم في كبلمي. طاعة في تغصب=  البداية:

عف حب كليس عف  تصبح ( كىذه الطاعةِّ+1ُُِْحبو. كمف يحب يطيع )يك"الطريؽ كالحؽ كالحياة" فن
مف العبكدية لممذات العالـ  . ككمما إزدادت الطاعة يزداد الثبات كالمعرفة، معرفة الحؽ الذم يحررتغصب
ككمما عرفنا الحؽ أل المسيح سنحبو فمف عرفو حقيقة كجده يستحؽ ىذا الحب، بؿ كتتضاءؿ أماـ  .الباطؿ
م ـ عينيو اإلنساف حياتو  كؿ ممذات الدنيا. بؿ تتضاءؿ أماـ عينيو كؿ رغبة شخصية كانت تسيطر عميو. كىنا ييسى

لممسيح تسميـ مطمؽ إذ كثؽ فى محبتو. كىؿ نخاؼ أف نسمـ حياتنا فى يد مف مات ليعطينا الحرية كالمجد 
 األبدل.

 
يَُّة ِإبْ »َأَجاُبوُه:ٖٖ" -(:ٖٖ: ٛآية ) يو رَاِىيَم، َوَلْم ُنْسَتْعَبْد أَلَحٍد َقطُّ! َكْيَف َتُقوُل َأْنَت: ِإنَُّكْم َتِصيُروَن ِإنََّنا ُذرّْ
  "«.َأْحرَارًا؟
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ستثار فيمف كاف إيمانو غير صحيح، أفكاره الخاطئة. ىؤالء الذيف أظيركا تصديقان لكبلمو إالمسيح بكبلمو ىذا 
يمانان مف نكع  سيح الذم يحرر مف الخطية، بؿ ىـ يطمبكف مسيح لكنيـ يؤمنكف ليس بالم believe himكا 

يخمصيـ مف الركماف، ىؤالء بدالن أف يفكركا في كممة الحؽ يحرركـ ظنكه يتيميـ بالعبكدية السياسية فثارت 
النزعات الكطنية فييـ كشعكرىـ المتكبر بأنيـ أكالد إبراىيـ الذم كاف حران لـ يستعبد ألحد، كىـ الشعب المختار 

كؽ العالـ، مفركزيف عف العالـ. كمف ىنا بدأكا سمسمة مف اإلتيامات لممسيح. كىنا بينما ىـ يتشدقكف الذيف ىـ ف
بالحرية نجدىـ كاذبيف، فيـ تحت الحكـ الركماني اآلف. )ىـ كاف ليـ حرية دينية كظمكا متمسكيف بميراثيـ 

فيـ سألكا أيجكز أف ندفع الجزية  كتقاليدىـ، كربما كانت ىي المقصكدة ىنا(. لكف كاضح الكبرياء كالتزييؼ
لقيصر، إذان ىـ يدفعكف الجزية لقيصر. بؿ كانكا تحت الحكـ اليكناني كالفارسي كالبابمي، بؿ تحت عبكدية 
شعكب صغيرة، كربما ىـ في غركرىـ ظنكا أف ىذه العبكدية ىي عبكدية مؤقتة، كلذلؾ يبحثكا عف مسيا يخمصيـ 

لحقيقة ىي يحدثيـ عف الخبلص مف الخطية فرفضكه. بينما أف الخطية في امف الركماف. كلكف أتى ليـ مسيا 
ختيار. كالذم يخطئ يصير عبدان لمخطية. فالعبكدية حقيقة ىي لمخطية. إذان الجنس التي تسمب اإلرادة كاإل

 ياسية.البشرم كمو فقد حريتو حيف أخطأ. كالمسيح ال يريدىـ أف يخمطكا ما بيف الحرية مف الخطية كالحرية الس
 

اْلَحقَّ اْلَحقَّ َأُقوُل َلُكْم: ِإنَّ ُكلَّ َمْن َيْعَمُل اْلَخِطيََّة ُىَو َعْبٌد »َأَجاَبُيْم َيُسوُع:ٖٗ" -(:ٖٙ–ٖٗ: ٛاآليات )يو
َرُكْم االْبُن َفِباْلَحِقيَقِة َفإِ َٖٙواْلَعْبُد اَل َيْبَقى ِفي اْلَبْيِت ِإَلى اأَلَبِد، َأمَّا االْبُن َفَيْبَقى ِإَلى اأَلَبِد. ِٖ٘لْمَخِطيَِّة.  ْن َحرَّ

 " َتُكوُنوَن َأْحرَارًا.
الييكد ظنكا أف الحرية ىي مف الركماف. كالسيد يقكؿ ىنا.. ال فالعبكدية ىي لمخطية كليست لمركماف. كالحرية 

 الحقيقية ىي مف الخطية كليس مف الركماف.
ة كلكف المقصكد ىنا ىك مف يفضؿ الخطية ليس إنساف ببل خطي= كل من يعمل الخطية ىو عبد لمخطية

الخطية بسقطة ثـ يتعكد اإلنساف عمييا كيختارىا تاركان طريؽ اهلل كيقيـ عيدان مع الخطية، كتقكده شيكاتو. تبدأ 
فتصبح عادة فإستعباد. في البداية يظف اإلنساف أنو يستطيع تركيا في أم كقت، كمع الكقت يستعبد ليا كال يقدر 

رتبط بالعالـ ييفقد اإلنساف سيطرتو عمى إرادتو. كالذم يفعؿ الخطية فيك يحيا حياة اإلثـ كالتعدم، إذ أف يتركيا، ك 
بميس يسيطر عميو كيتكلى قيادتو  كيفقد حريتو ثـ نفسو كيككف قد فقد حرية البنيف كصار عبدان لمخطية كا 

تقكدنا إلى اهلل كالخطية تقكدنا إلى  كالعبكدية ىي الخطية. الحرية ،(. كبالتالي الحرية ىي القداسة1ّٖيكُ)
إلى حؽ البنيف كميراث بيت اهلل أم الشركة في ميراث اإلبف.  إبميس. كالمسيح أتى ليحررنا مف يد إبميس كيعيدنا

كىدؼ الحياة ىك العبلقة مع اهلل، كالخطية تجعمني أفقد ىدؼ الحياة. كىناؾ حرية مخادعة حيف يقكؿ خاطئ "أنا 
تنشئ كىك في الحقيقة مستعبد لمخطية كمف يدخف. كلكف الحرية الحقيقية ىي عبلقة مع اهلل  حر أفعؿ ما أشاء"

ىذا ال يقكلو سكل الرب أما األنبياء فكانكا يقكلكف "ىكذا يقكؿ = الحق الحق أقول. الخطية اتطاحرية مف رب
لو حؽ البنيف في الميراث أٌما  اإلبف= العبد ال يبقى في البيت إلى األبدالرب" أما المسيح فيتكمـ بإسـ نفسو. 

العبد فبل يقيـ في بيت سيده إقامة دائمة مثؿ اإلبف، فيك إٌما ييرب مف نفسو أك أف صاحب البيت يطرده. كىكذا 



 (اإلصذاح الثامن) (يوحناإنجيل تفسير )(  3تفسير األناجيل )

 

 
277 

مف إستعبد لمخطية فإنو ال يقيـ في ممككت اهلل إلى األبد. كمف يحيا تحت ظؿ أكثر القكانيف حرية فيك مستعبد 
ك حرره اإلبف فيك سيتمتع بحرية حقيقية كيتمتع بميراث البنيف. إذان الحرية التي يتكمـ لك عاش في الخطية. أما ل

ليس كحرية = فبالحقيقةعنيا المسيح كالتي جاء مف أجميا ىي أسمى مف الحرية مف الركماف التي يطمبكنيا. 
قالكا أنيـ أكالد إبراىيـ أىؿ الييكد الزائفة أك حرية الخاطئ المزعكمة الذم يزعـ أنو بحريتو يخطئ. كنبلحظ أنيـ 

بيت اهلل كالمسيح قاؿ لف تبقكا في البيت بسبب شركركـ فاإلنساف ال يبقى إبنان هلل كلمخطية بآفو كاحد. كىناؾ مف 
يحيا في بيت اهلل بركح العبيد طالبان أجرة )كاألخ األكبر لئلبف الضاؿ(. ىذا يترؾ بيت اهلل بسبب تجربة أك طمبة 

  مادية لـ تتحقؽ.
ميما قمتـ أنكـ أحرار )سياسيان أك كطنيان(. لكنكـ محتاجيف لمحرية مف الداخؿ. = إن حرركم اإلبن.. تكونون أحراراً 

كىذه ال تأتي سكل بالمسيح المخمص، فيك كحده يفؾ اإلنساف مف أسر الخطية كالشيطاف. ىك يربط القكل الذم 
 فبو صرنا أبناء في بيت اآلب ككارثيف.= كم اإلبنإن حرر ربط اإلنساف. كىنا إختار رب المجد لقب اإلبف= 

 
يَُّة ِإْبرَاِىيَم. لِكنَُّكْم َتْطُمُبوَن َأْن َتْقُتُموِني أَلنَّ َكبَلِمي اَل َمْوِضَع َلُو ٖٚ" -(:ٓٗ–ٖٚ: ٛاآليات )يو َأَنا َعاِلٌم َأنَُّكْم ُذرّْ

َأُبوَنا ُىَو »َأَجاُبوا َوَقاُلوا َلُو:ٜٖ«. َأْنُتْم َتْعَمُموَن َما رََأْيُتْم ِعْنَد َأِبيُكمْ َأَنا َأَتَكمَُّم ِبَما رََأْيُت ِعْنَد َأِبي، وَ ِٖٛفيُكْم. 
 َولِكنَُّكُم اآلَن َتْطُمُبوَن َأنْ ٓٗ َلْو ُكْنُتْم َأْواَلَد ِإْبرَاِىيَم، َلُكْنُتْم َتْعَمُموَن َأْعَماَل ِإْبرَاِىيَم!»َقاَل َلُيْم َيُسوُع:«. ِإْبرَاِىيمُ 

 " َتْقُتُموِني، َوَأَنا ِإْنَساٌن َقْد َكمََّمُكْم ِباْلَحقّْ الَِّذي َسِمَعُو ِمَن اهلِل. ىَذا َلْم َيْعَمْمُو ِإْبرَاِىيُم.
(، فأكالد إبراىيـ يعممكف أعماؿ إبراىيـ كليـ ِٗ+1ّٕالمسيح ينفي عف الييكد أنيـ أكالد إبراىيـ بالحقيقة )غؿ

أم نسمو بالجسد كلكف ىذا ال يحررىـ مف إبميس كالخطية. أم لـ = كم ذرية إبراىيمإنإيماف إبراىيـ كلكنو قاؿ 
يتبؽ لمييكد سكل تاريخ يتمسحكف بو كىـ غرباء عنو، كىذا يتضح مف أنيـ صاركا عمي كصـ لـ يسمعكا كلـ 

ؽ الحياة كذلؾ ألف يعرفكا المسيح الذم فرح بو إبراىيـ. بؿ يطمبكف قتؿ المسيح ألنو يبكتيـ كيريد أف يعرفيـ طري
قمكبيـ مممكءة حسدان كضعو إبميس، ككضع في قمكبيـ خطط قتؿ لممسيح كىـ إنصاعكا كراءه فيـ بيذا مستعبديف 
إلبميس كليسكا أحراران. فالمسيح جاء كمعو خطة اآلب لمخبلص الذم سيتممو بمكتو. كىـ إستممكا خطة القتؿ مف 

كؿ كذاب. أما إبراىيـ فتشفع مف أجؿ خطاة سدكـ كعمكرة حتى ال إبميس أبييـ كما رسميا ليـ فيك قاتؿ كأبك 
لقد أغمقتـ قمكبكـ بسبب حقدكـ كحسدكـ لي كتعصبكـ األعمى ضدم. كؿ = كبلمي ال موضع لو فيكميمكتكا. 

 رأيت)= أتكمم بما رأيت عند أبيىذا مؤل قمكبكـ فما عاد فييا مكضع لكبلمي. فكبلمي نزؿ عمى أرض محجرة. 
يعمف عف الحؽ كالحياة األبدية التي يريدىا اآلب  فيك ابؽ اإلرادة كلكف ما يريده اآلب ينفذه اإلبف(تشير لتط

أم إبميس فيـ لـ يركا الشيطاف كال ما عند الشيطاف أنتم تعممون ما رأيتم عند أبيكم لمبشر. كىذه في مقابؿ 
( أف المسيح نسب لنفسو الكبلـ ّٖحظ في )كلكف المعنى تكافؽ اآلراء بينيـ كبيف الشيطاف في قتؿ المسيح. كنبل

إنسان كممكم بالحق الذي ( َْكنسب ليـ األعماؿ فيك يكمميـ عف اآلب كىـ يخططكف لقتمو. كنبلحظ في )
 فيك اإلنساف يسكع المسيح الكسيط بيف اهلل كالناس. = سمعو من اهلل
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ىيـ كما قاؿ السيد ىنا )ككررىا بكلس الرسكؿ بعد السيد لـ يكافؽ عمى ىذه العبارة فالبنكة إلبرا= أبونا ىو إبراىيم
ذلؾ( ليست بحسب الجسد، إنما بأف يعمؿ اإلنساف أعماؿ إبراىيـ كيككف لو نفس إيمانو. ىي بنكة ركحية كليست 

 جسدية.
 

ْد ِمْن ِزًنا. َلَنا َأٌب َواِحٌد َوُىَو ِإنََّنا َلْم ُنولَ »َفَقاُلوا َلُو:«. َأْنُتْم َتْعَمُموَن َأْعَماَل َأِبيُكمْ ٔٗ" -(:ٜ٘–ٔٗ: ٛاآليات )يو
َلْو َكاَن اهلُل َأَباُكْم َلُكْنُتْم ُتِحبُّوَنِني، أَلنّْي َخَرْجُت ِمْن ِقَبِل اهلِل َوَأَتْيُت. أَلنّْي َلْم آِت ِمْن »َفَقاَل َلُيْم َيُسوُع:ٕٗ«.اهللُ 

َأْنُتْم ِمْن َأٍب ُىَو َٗٗكبَلِمي؟ أَلنَُّكْم اَل َتْقِدُروَن َأْن َتْسَمُعوا َقْوِلي. ِلَماَذا اَل َتْفَيُموَن َٖٗنْفِسي، َبْل َذاَك َأْرَسَمِني. 
ِفي اْلَحقّْ أَلنَُّو َلْيَس ِفيِو ِإْبِميُس، َوَشَيَواِت َأِبيُكْم ُتِريُدوَن َأْن َتْعَمُموا. َذاَك َكاَن َقتَّااًل ِلمنَّاِس ِمَن اْلَبْدِء، َوَلْم َيْثُبْت 

َوَأمَّا َأَنا َفؤَلنّْي َأُقوُل اْلَحقَّ َلْسُتْم َ٘ٗتى َتَكمََّم ِباْلَكِذِب َفِإنََّما َيَتَكمَُّم ِممَّا َلُو، أَلنَُّو َكذَّاٌب َوَأُبو اْلَكذَّاِب. مَ ÷. َحق
اَلَِّذي ِمَن اهلِل َٚٗذا َلْسُتْم ُتْؤِمُنوَن ِبي؟ َمْن ِمْنُكْم ُيَبكُّْتِني َعَمى َخِطيٍَّة؟ َفِإْن ُكْنُت َأُقوُل اْلَحقَّ، َفِمَماُٙٗتْؤِمُنوَن ِبي. 

أََلْسَنا َنُقوُل َحَسًنا: »َفَأَجاب اْلَيُيوُد َوَقاُلوا َلُو:ٛٗ«.َيْسَمُع َكبَلَم اهلِل. ِلذِلَك َأْنُتْم َلْسُتْم َتْسَمُعوَن، أَلنَُّكْم َلْسُتْم ِمَن اهللِ 
َأَنا َلْسُت َٓ٘أَنا َلْيَس ِبي َشْيَطاٌن، لِكنّْي ُأْكِرُم َأِبي َوَأْنُتْم ُتِييُنوَنِني. »اَب َيُسوُع:َأجَ ٜٗ« ِإنََّك َساِمِريّّ َوِبَك َشْيَطاٌن؟

ى اَْلَحقَّ اْلَحقَّ َأُقوُل َلُكْم: ِإْن َكاَن َأَحٌد َيْحَفُظ َكبَلِمي َفَمْن َيَرى اْلَمْوَت ِإلَ َٔ٘أْطُمُب َمْجِدي. ُيوَجُد َمْن َيْطُمُب َوَيِديُن. 
ْنِبَياُء، َوَأْنَت َتُقوُل:ِإنْ ٕ٘«. اأَلَبدِ  َكاَن َأَحٌد َيْحَفُظ  َفَقاَل َلُو اْلَيُيوُد:اآلَن َعِمْمَنا َأنَّ ِبَك َشْيَطاًنا. َقْد َماَت ِإْبرَاِىيُم َواأَل

ْنِبَياُء َماُتوا. َمْن َتْجَعُل َأَلَعمََّك َأْعَظُم ِمْن َأِبيَنا ِإْبرَ َٖ٘كبَلِمي َفَمْن َيُذوَق اْلَمْوَت ِإَلى اأَلَبِد.  اِىيَم الَِّذي َماَت؟ َواأَل
ُدِني، الَِّذي َتُقوُلوَن َأْنُتْم »َأَجاَب َيُسوُع:ٗ٘« َنْفَسَك؟ ُد َنْفِسي َفَمْيَس َمْجِدي َشْيًئا. َأِبي ُىَو الَِّذي ُيَمجّْ ِإْن ُكْنُت ُأَمجّْ

ْن ُقْمُت ِإنّْي َلْسُت َأْعِرُفُو َأُكوُن ِمْثَمُكْم َكاِذًبا، لِكنّْي َأْعِرُفُو َوَأْحَفُظ َوَلْسُتْم َتْعِرُفوَنُو. وَ ِ٘٘إنَُّو ِإلُيُكْم،  َأمَّا َأَنا َفَأْعِرُفُو. َواِ 
وَن َسَنًة َبْعُد، َلْيَس َلَك َخْمسُ »َفَقاَل َلُو اْلَيُيوُد:ٚ٘«. َأُبوُكْم ِإْبرَاِىيُم َتَيمََّل ِبَأْن َيَرى َيْوِمي َفرََأى َوَفِرحَ َٙ٘قْوَلُو. 

َفَرَفُعوا ِحَجاَرًة ٜ٘«. اْلَحقَّ اْلَحقَّ َأُقوُل َلُكْم: َقْبَل َأْن َيُكوَن ِإْبرَاِىيُم َأَنا َكاِئنٌ »َقاَل َلُيْم َيُسوُع:ٛ٘« َأَفرََأْيَت ِإْبرَاِىيَم؟
 " ي َوْسِطِيْم َوَمَضى ىَكَذا.ِلَيْرُجُموُه. َأمَّا َيُسوُع َفاْخَتَفى َوَخَرَج ِمَن اْلَيْيَكِل ُمْجتَازًا فِ 

 

 "«.ِإنََّنا َلْم ُنوَلْد ِمْن ِزًنا. َلَنا َأٌب َواِحٌد َوُىَو اهللُ »َفَقاُلوا َلُو:«. َأْنُتْم َتْعَمُموَن َأْعَماَل َأِبيُكمْ ٔٗ" -(:ٔٗ: ٛآية ) يو

 نت أعماليـ أعماؿ خير كمحبة. ىـ يدعكف ىنا أنيـ أكالد اهلل، كلك كانكا حقان أكالد اهلل لعرفكا المسيح. كلكا
أم لـ تختمط دمائنا بالكثنييف، فاإلختبلط بيـ يسمكنو زنا، كعبادة األكثاف زنا ركحي. كىـ يدَّعكف كذبان = أبناء زنا

 أنيـ لـ يعبدكا األكثاف، فاألنبياء أتيمكىـ بيذه التيمة.
 

هلُل َأَباُكْم َلُكْنُتْم ُتِحبُّوَنِني، أَلنّْي َخَرْجُت ِمْن ِقَبِل اهلِل َلْو َكاَن ا»َفَقاَل َلُيْم َيُسوُع:ٕٗ" -(:ٗٗ–ٕٗ: ٛاآليات )يو
ِلَماَذا اَل َتْفَيُموَن َكبَلِمي؟ أَلنَُّكْم اَل َتْقِدُروَن َأْن َتْسَمُعوا َٖٗوَأَتْيُت. أَلنّْي َلْم آِت ِمْن َنْفِسي، َبْل َذاَك َأْرَسَمِني. 
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ِإْبِميُس، َوَشَيَواِت َأِبيُكْم ُتِريُدوَن َأْن َتْعَمُموا. َذاَك َكاَن َقتَّااًل ِلمنَّاِس ِمَن اْلَبْدِء، َوَلْم َيْثُبْت  َأْنُتْم ِمْن َأٍب ُىوَ َٗٗقْوِلي. 
   " اْلَكذَّاِب. ُبوِفي اْلَحقّْ أَلنَُّو َلْيَس ِفيِو َحق. َمَتى َتَكمََّم ِباْلَكِذِب َفِإنََّما َيَتَكمَُّم ِممَّا َلُو، أَلنَُّو َكذَّاٌب َوأَ 

ىـ قالكا أنيـ أكالد اهلل كالمسيح يرد عمييـ بأنيـ ليسكا أكالد اهلل ألنيـ لك كانكا أكالد اهلل لعرفكه إذ ىك إبف اهلل، كلك 
عرفكه ألحبكه لكنيـ أرادكا قتمو كبيذا أثبتكا أنيـ يتبعكف إبميس القتاؿ الذم قتؿ آدـ كبنيو. عمكمان البنكة هلل ىي 

)خرجت مف اهلل بترجمة أدؽ( كالخركج = خرجت من قبل اهلل وأتيتتو "مف ىك أخي كأختى كأمي.." بصنع مشيئ
 تفيد التجسد.  وأتيتيشير لمبنكة اإلليية لممسيح 

 حاالت في اليكنانية1 ّلو  والخروج من....
معرفتيـ في ذلؾ  ( كىذا بقدر1َُّٔكىذا التعبير إستخدمو التبلميذ عف إيمانيـ )يك بمعنى الخروج واإلبتعاد

 الكقت.
. كىذه إستخدميا المسيح كلكف ليعبر بيا عف كجية نظر التبلميذ عف المسيح كزمالة ، خروج مع بقاء بجانب

 ( فيك يعبر عف قدر فيميـ.1ُِٕٔ)يك
( كىذا ىك تعبير المسيح عف نفسو كالمستخدـ ىنا في آية 1ُِٖٔ)يك خروج من الداخل مع البقاء في الجوىر

مع اهلل  كىك باؽو  .كالتجسدكمجده قبؿ الميبلد ير المعنى أف اإلبف ىك مف اهلل في كجكده ككيانو (. كيشِْ)
 خركج دكف إنفصاؿ عف اآلب في الجكىر. ىك .بالرغـ مف تجسده كبالرغـ مف خركجو

تفيد إستعبلنو كإبف اهلل = أتيتخركج النكر مف الشمس، ىذا لو صفة اإلستمرارية دكف إنفصاؿ. = خرجت
عمى اهلل الذم فيجكميـ عميو ىك ىجكـ = ألني لم آت من نفسي بل ذاك أرسمنيمتجسد لنا عمى األرض. ال
فالمسيح يمثمو تمثيبلن ذاتيان ككميان كنائب لو، كىك أتى بمشيئة اآلب ليمجد اآلب كليس ليطمب  عكف أنو أبكىـ،يدَّ 

 مجد نفسو. 
ىنا تأتي بمعنى حديثي معكـ، كىـ غير  كبلمي= قوليلماذا ال تفيمون كبلمي ألنكم ال تقدرون أن تسمعوا 

فيي في أصميا المكغكس كالسماع لمكغكس يعني اإلدراؾ  قولي قادريف أف يدرككا أقكاؿ المسيح أم حديثو. أما
(. ككانكا في كبريائيـ ّْ-1ِْٓبالركح لشخص المسيح كأنو كممة اهلل. كلماذا لـ يدرككه ألنيـ لـ يحبكا اآلب )يك

( فيككف لو األذف الركحية التي 1ُٕٓٓشإأما المتكاضع فيسكف اهلل عنده ) . (1ْْٓأنفسيـ )يكمجد يطمبكف 
كاألذف الركحية ىى التى يدربيا الركح القدس عمى تذكؽ كفيـ كبلـ  (.1ِٕ+ رؤٓ-1َُّتميز صكت اهلل. )يك

فمف يفيـ ىذا  ،تيا اإللييةلئلنساف أذف ركحية تسمع كممة اهلل فتكشؼ طبيع فإف لـ يكف ( .1ُْ  ٓاهلل )عب
كمف ليس لو ىذه األذف فسيرل المسيح مجرد . ( 1ِٕاإلنساف حديث المسيح كال ما يقكلو فكبلمو ركحي )رؤ

أف يفيـ أحد اإلنجيؿ إف لـ تكف لو األذف  لذلؾ يستحيؿ. إذ يساكم نفسو باهلل  ،إنساف بؿ مجدؼ عمى اهلل
كالطاعة ؼ عمى الذكاء العقمي بؿ عمى خضكع اإلنساف لمشيئة اهلل، الركحية. لذلؾ فالفيـ عند المسيح ال يتكق

الداخؿ فيعرؼ اإلنساف كيفيـ.  كحينئذ تحدث إنارة اهلل في كمثؿ ىذا اإلنساف يمتمئ مف الركح القدس، لكصاياه،
 لذلؾ فيناؾ بسطاء جدان مف ناحية عمميـ لكنيـ كانكا يعرفكف اهلل )التبلميذ كانكا صياديف(.
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المسيح ىنا يدافع عف اهلل الذم نسبكا أنفسيـ لو، فيك ال يريد أف ينتسب ىؤالء القتمة = أب ىو إبميس أنتم من
= شيوات أبيكم تريدون أن تفعموا(. ّٗ-1ُّّٕاألب المحرؾ ليـ )راجع مت كالمسيح يعمف أيضان عفإلى اهلل. 

ييو مف شر. كشيكة الشيطاف تنبع مف الشيطاف لو القدرة أف يجعؿ الناس الذيف يخضعكف لو كأب، تفعؿ ما يشت
تأتي بمعنى اإلصرار كىكذا نرل أبناء إبميس مصريف في عناد  وتريدونعداكة شخصية هلل كلكؿ مف يتبعو. 

 كشراسة أف يرتكبكا الخطايا بينما أكالد اهلل نراىـ كدعاء مسالميف.
ما، كعمـ قاييف قتؿ ىابيؿ كلذلؾ نقكؿ منذ تسبب في مكت آدـ كحكاء ثـ نسمي= ذاك كان قتااًل لمناس منذ البدء

في القداس )كالمكت الذم دخؿ إلى العالـ بحسد إبميس(. كقكلو قتاالن كليس قاتبلن تفيد إستمراريتو في قتؿ الناس. 
 لـ يرسخ في الحؽ الذم خمقو اهلل فيو كطمع في األكثر جدان.= ولم يثبت في الحق
أف اهلل خمؽ الشيطاف الحؽ فيك الحؽ. كيككف معنى كبلـ المسيح  اهلل ىك الكحيد الذم فيو= ألنو ليس فيو حق

فالحؽ ليس مف  ،في الحؽ كلكنو رفض أف يثبت في الحؽ. كطالما إختار اإلنفصاؿ عف اهلل، لـ يعد يعرؼ الحؽ
طبعو لذلؾ صار كذاب كأبك الكذاب )تترجـ أبك الكذب( فيك مخترعو. فالكذب ىك فقداف الحؽ. كمف ىك الكذاب 

 ( .الذم ينكر الحؽ. كصار الشيطاف يغرس الكذب في نفكس آدـ كحكاء )راجع حكاره مع حكاء "لف تمكتا" إالٌ 
بمنطؽ ما ىك األلذ كما ىك األسيؿ، كما ىك األسرع كاألكثر فائدة كالمعقكؿ، كلآلف  يغمؼ كبلموالشيطاف ك 

حممكا الزنا بؿ كالشذكذ، بؿ يقاؿ اآلف أف اهلل لف يديف الناس كليسمككا بحسب ىكاىـ ف قائبلن  يكذب عمى الناس
عالميان أف الشذكذ حرية بؿ يجب إباحتو في كؿ العالـ كعبلمة عمى الحضارة كعدـ التخمؼ. بؿ يطالبكا الكنيسة 

فى كجكد ىذه اآليات في بعض الببلد المتقدمة بحذؼ اآليات التي تياجـ الشذكذ في الكتاب المقدس النيـ يركف 
عؿ اإلنساف ينسى حقيقة المكت كالدينكنة. كحينما يرفض اإلنساف مشكرة إبميس المزيفة عبلمة تخمؼ. كىك يج

أمؿ الشيطاف أف يجد مجاالن في  كىذا منتيى .مسكنان فيو لو أما إذا قبميا يجد الشيطاف ، يتبلشى مف أمامو
يتبع إبميس الذم ىك الكذب. اإلنساف فيذا يكسع مف دائرة تخريبو. كاإلنساف إٌما يتبع الحؽ الذم ىك المسيح. أك 

مف فضمة القمب يتكمـ المساف. كماذا في داخؿ إبميس سكل الكذب كالقتؿ. كالمكلكد مف إبميس = يتكمم مما لو
الكذاب ينجذب لمكذب فميس فيو بذرة الحؽ. أما المكلكد مف اهلل فينجذب لمحؽ. فكؿ كاحد ينجذب لممصدر 

 المكلكد منو.
 

َمْن ِمْنُكْم ُيَبكّْتُِني َعَمى َخِطيٍَّة؟ َٙٗوَأمَّا َأَنا َفؤَلنّْي َأُقوُل اْلَحقَّ َلْسُتْم ُتْؤِمُنوَن ِبي. ٘ٗ" -(:ٙٗ–٘ٗ: ٛاآليات )يو
  "َفِإْن ُكْنُت َأُقوُل اْلَحقَّ، َفِمَماَذا َلْسُتْم ُتْؤِمُنوَن ِبي؟

ح يشرح ليـ لماذا لـ يقبمكه بكؿ المسيح يعطي المقابؿ إلبميس، فالمسيح ىك النقيض ألبييـ. كىنا المسي= أّما
من منكم يبكتني  لمحؽ. ايقكدىـ فبل ينجذبك بميس كىك الذم الصراحة. ىذا ألف طبيعتيـ صارت متساكية مع إ

كممة يبكتني ىنا تعني إقامة دليؿ عمى المتيـ. الخطية ىنا تجمع كؿ أنكاع الكذب كنفاؽ إبميس = عمى خطية
ذا لـ يعثركا ضد الحؽ. فقكؿ المسيح مف منكـ يبك تني عمى خطية يتساكل مع إني أقكؿ الحؽ كأعمؿ الحؽ. كا 
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لو عمى خطية صار لزامان عمييـ أف يعترفكا بأنيـ يقاكمكف الحؽ، كبأف المسيح فعبلن مف اهلل بؿ ىك اهلل، فيؿ 
 (. 1ُِّ)رك "الكؿ زاغكا كفسدكا"يكجد إنساف ببل خطية؟ بؿ 

ي. كبيذا القكؿ يثبت المسيح أنو فكؽ مستكل البشر. فمف ىك الذم أم يقيـ دليؿ عمى خطأ صدر من= يبكتني
ببل خطية، ىذا إستعبلف لمستكاه اإلليي. كالسؤاؿ الذم يكجيو المسيح لضمائرىـ .. إذا كنت ببل خطية فمماذا 

 تياجمكنني، كلماذا ترفضكنني. عميكـ أف تراجعكا أنفسكـ كتتساءلكا مف الذم يحرككـ.
 

 "«.اَلَِّذي ِمَن اهلِل َيْسَمُع َكبَلَم اهلِل. ِلذِلَك َأْنُتْم َلْسُتْم َتْسَمُعوَن، أَلنَُّكْم َلْسُتْم ِمَن اهللِ ٚٗ" -(:ٚٗ: ٛآية ) يو
يقصد السماع الركحي أم السماع بالقمب كيبلزمو التنفيذ. سماع كطاعة. كقارف مع = الذي من اهلل يسمع

 سمعو منو كيضمر القتؿ لآلخريف.(. كمف ىك مف إبميس يقكؿ الكذب الذم ي1ْٔيكُ)
 

َأَجاَب ٜٗ« أََلْسَنا َنُقوُل َحَسًنا: ِإنََّك َساِمِريّّ َوِبَك َشْيَطاٌن؟»َفَأَجاب اْلَيُيوُد َوَقاُلوا َلُو:ٛٗ" -(:ٓ٘–ٛٗ: ٛاآليات )يو
  " َأَنا َلْيَس ِبي َشْيَطاٌن، لِكنّْي ُأْكِرُم َأِبي َوَأْنُتْم ُتِييُنوَنِني.»َيُسوُع:

= ىى إىانة كشتيمة لممسيح . فالسامرل فى  سامرى نجدىـ بدال مف أف يسمعكا كيفيمكا يشتمكف الرب يسكع .
أيضان بالسامرم عدك الشعب كاألمة الييكدية. فؤلنؾ تشتمنا فأنت نظر الييكد كافر مصيره جينـ ، كيقصدكف 

وبك اؿ ليـ أنكـ لستـ أكالدان إلبراىيـ. عدك لؤلمة الييكدية كالسامرييف. كىـ بيذا يردكف عمى المسيح ألنو ق
+ 1ِِّ+ مر1ُِِْ، 1ّْٗ، 1َُِٓكىـ طالما إتيمكه أنو يصنع معجزاتو بكاسطة الشيطاف )مت= شيطان

(. كىـ أخذكا يشتمكف ألنيـ لـ يجدكا حجة ُٖ-1ُُُٔ( كقالكا ىذا عف المعمداف )متَِ-ُٖ+1ُُُٓلك
ا عميو خطية. كالمسيح لـ يرد عمى قكليـ سامرم لو فيك أتى مف يردكف بيا عمى المسيح كال استطاعكا أف يمسكك 

بف  ليكسؼ، كىك لف يدخؿ في أجؿ السامرييف أيضان، كلمجميع مكضع في المسيح، فيـ يعرفكف أنو جميمي كا 
ألف ىذه اإلىانة تمحؽ باآلب = أنا ليس بي شيطانلكف لـ يسكت عف قكليـ بؾ شيطاف كقاؿ  ،منافسة األنساب

المسيح يشرح لمييكد أنيـ  لكني أكرم أبي وأنتم تيينوننيفالمسيح ال يرد عمى الشتائـ بؿ يظير الحؽ.  الذم فيو.
بقكليـ أف فيو شيطاف ييينكف اآلب، فالمسيح أتى ليعمؿ ما يريده اآلب، فإف أىانكا المسيح يككنكف قد أىانكا 

نكا أنو يطمب كرامة لنفسو فيقكلكف عنو أنو حتى ال يظ= أكرم أبياآلب الذم أرسمو كىك يعمؿ ما يريده. كقكلو 
فيك الذم يديف مف ييينني. أنا أمجده كىك يمجدني كسيديف مف = الذي يطمب مجدي ىو اآلبمتعجرؼ. 

 ييينني.
 

  "«.ى اأَلَبدِ اَْلَحقَّ اْلَحقَّ َأُقوُل َلُكْم: ِإْن َكاَن َأَحٌد َيْحَفُظ َكبَلِمي َفَمْن َيَرى اْلَمْوَت ِإلَ ٔ٘" -(:ٔ٘: ٛآية ) يو
كبلـ المسيح لو حياة في مقابؿ الدينكنة الرىيبة لمف يييف اإلبف الذم جاء ليكـر اآلب، فإف مف يؤمف كيحفظ 

ألف مف يحفظ كصايا المسيح يثبت ىك فى المسيح كيثبت فيو المسيح، كلف يككف لممكت سمطاف عميو.  ،أبدية
 فتككف لو حياة المسيح األبدية.
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تشير كممة يرل لرؤية طكيمة ببل نياية = يرى الموتبلمي كيثبت فيو كيستكعبو كيطيعو. أم يؤمف بك= يحفظ
كدائمة فييا يتأمؿ اإلنساف كيعايف رعب المكت. بؿ كيحيا في الجسد خائفان مف المكت. كالمسيح قاؿ لف يرل 

لمكت تعني أنو ( أم مات بالجسد كلكف يرل ا1ِٗالمكت كلـ يقؿ لف يذكؽ المكت فيك نفسو ذاؽ المكت )عب
لف يمكت مكتان ركحيان أم ينفصؿ عف اهلل. ككؿ مف لو رؤية لممسيح لف يرل المكت لكنو سيذكؽ المكت. لذلؾ ما 

 عاد المكت يخيؼ أكالد اهلل. كرأينا ىذا في مكاكب الشيداء.
 

ْنِبَياُء، َوَأْنَت َفَقاَل َلُو اْلَيُيوُد:اآلَن َعِمْمَنا َأنَّ ِبَك َشْيَطانً ٕ٘" -(:ٖ٘–ٕ٘: ٛاآليات )يو ا. َقْد َماَت ِإْبرَاِىيُم َواأَل
أََلَعمََّك َأْعَظُم ِمْن َأِبيَنا ِإْبرَاِىيَم الَِّذي َماَت؟ َٖ٘تُقوُل:ِإْن َكاَن َأَحٌد َيْحَفُظ َكبَلِمي َفَمْن َيُذوَق اْلَمْوَت ِإَلى اأَلَبِد. 

ْنِبَياُء َماُتوا. َمْن َتْجَعُل َنْفَسَك؟  "«.َواأَل
يجعمؾ مجنكنان كتتصكر = بك شيطانكـ مرة نتصكر أننا عممنا كالحقيقة أننا ال نككف نعمـ شيئان. = آلن عممناا

الذم كممو اهلل، بؿ مات كؿ اآلباء الذيف = وقد مات إبراىيمأف مف يسمعؾ لف يمكت بينما أف اآلباء ماتكا كميـ. 
كؽ المكت فيك نفسو قد ذاقو كلكنو لـ يرل المكت كلف كمميـ اهلل. كالمسيح كما قمنا لـ يقؿ أف مف يؤمف لف يذ

يراه كؿ مؤمف. فالمسيح يتكمـ عف المكت األبدم كالييكد يتكممكف عف المكت الجسدم المحتـ أف يراه كؿ إنساف. 
بالنسبة إلبراىيـ كلآلباء. كلك أجاب المسيح عمى ىذا السؤاؿ سيككف مضطران لشرح جكانب = من تجعل نفسك

غير أىؿ ليا، فأجاب بما ال يمس مجد اآلب. كالحظ تفكؽ المرأة السامرية عمى ىؤالء. فيي حيف الىكتية ىـ 
تحيرت في شخصو قالت "ألعمؾ أعظـ مف أبينا يعقكب" كىذا لتتعرؼ عمى شخصو المبارؾ، أما ىؤالء فشتمكه 

 كأىانكه.
 

ُد نَ »َأَجاَب َيُسوُع:ٗ٘" -(:٘٘–ٗ٘: ٛاآليات )يو ُدِني، ِإْن ُكْنُت ُأَمجّْ ْفِسي َفَمْيَس َمْجِدي َشْيًئا. َأِبي ُىَو الَِّذي ُيَمجّْ
ْن ُقْمُت ِإنّْي َلْسُت َأْعِرُفُو َأُكوُن ِمْثَمُكْم َكاِذًبا، ٘٘الَِّذي َتُقوُلوَن َأْنُتْم ِإنَُّو ِإلُيُكْم،  َوَلْسُتْم َتْعِرُفوَنُو. َوَأمَّا َأَنا َفَأْعِرُفُو. َواِ 

  " َوَأْحَفُظ َقْوَلُو.لِكنّْي َأْعِرُفُو 
خبلء ذات يقكؿ مف جية بشريتو أنا ال أمجد نفسي فأنا أخميت ذاتي. كككف أني قمت "إف  المسيح في تكاضع كا 
كاف أحد يحفظ كبلمي فمف يرل المكت" فيذا ليس معناه أنني أمجد نفسي بؿ أقكؿ الحقيقة. كاآلب ىك الذم 

 ،نا ال أطمب مجدان في منافسة مع اآلب، بؿ ىك أعطاني مجدان سيعطيني مجدم الذم لي قبؿ أف أخمى ذاتي. أ
كالمسيح حيف . أبي ىو الذي يمجدنيجمس عف يمينو= أالي كسيمجدني أيضان بعد ذلؾ حيف اآلف ظاىران في أعم

الذي تقولون أنتم إنو نو لـ يظير مجده لمناس. أأخمى ذاتو فيك أخمى ذاتو مف مجده ال مف ألكىيتو كىذا يعنى 
لستم تعرفونو أما أنا كىك كالمسيح ذات كاحدة لذلؾ يقكؿ  ،إلييـ ىك أبك المسيحمف يسميو الييكد = يكمإلي

)إشارة إلتحاده باآلب( معرفة المسيح هلل ىي معرفة الذات لمذات كمعرفة المثيؿ لممثيؿ. كىـ ال يعرفكنو  فأعرفو
فة اإلبف لآلب طاعتو الكاممة لو حتى الصميب. فيـ لك عرفكا اهلل لما رفضكا إبنو. كمف أقكل األدلة عمى معر 

صرار.  أكون مثمكم فيك يعرؼ إرادتو كينفذىا كالعكس فالييكد ال يعرفكف اهلل كال عرفكا إبنو بؿ صمبكه بجيالة كا 
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إذ  ،لكاف كاذبان المسيح الييكد في كطنيتيـ الزائفة كتمسكيـ بالسبت كالثكرة عمى الركماف  للك جار = كاذباً 
ادة اآلب التي يعرفيا حؽ المعرفة. كمف الكذب أف ال يذكر اإلنساف كؿ الحقيقة. ككاف أسيؿ عمى إر  سيخالؼ

المسيح أف ال يياجـ الييكد كيكشؼ ليـ ضعفيـ ليتكبكا. ككاف أسيؿ عميو أف ال يخبرىـ بعبلقتو باآلب حتى ال 
تى ليظير الحؽ ، أىك  و باآلب.عبلقت ينكر وال يصح أنو في إتضاعك الحؽ. يتشكككا كلكنو ال يكذب بؿ يقكؿ 

شئة ىي معرفة كاممة نا= أحفظ قولو .م كذب أالحؽ كىك الحؽ ، كاخفاء حقيقة عبلقتو باآلب يصير ىذا ضد 
رادة كاحدة. كىذا ظير فى الطاعة الكاممة حتى إلى الصميب. اآلب يريد كاالبف إفيما كاحد كليما  عف اإلتحاد،

 .يريد كلكف التنفيذ ىك دكر االبف 
عمى كؿ إنساف أف ال يسعى أف يمجد نفسو في نظر الناس، بؿ يخدـ اهلل في أمانة، = أبي الذي يمجدنيتأمل: 

ذا أراد اهلل أف يمجده فميمجده.  كا 
 

  "«.َأُبوُكْم ِإْبرَاِىيُم َتَيمََّل ِبَأْن َيَرى َيْوِمي َفرََأى َوَفِرحَ ٙ٘" -(:ٙ٘: ٛآية ) يو
أنو ىك إبف اهلل. ىنا المسيح يقكؿ أنو بحسب الجسد فإبراىيـ أبككـ كلكنو بالنسبة ىذه في مقابؿ = أبوكم إبراىيم

( بعد أف قدـ إبراىيـ إبنو ُْ-1ُُِِفي )تؾ؟ ماذا رأى إبراىيملي فيك مجرد شاىد رأل خبلصي كفرح.. كلكف 
إبراىيـ. كغالبان فاهلل  ذبيحة يقكؿ أنو دعا إسـ المكاف ييكه يرأة )الرب ييرل( كلكف الكتاب أمسؾ عف ذكر ما رآه

أظير إلبراىيـ تفسير ما صنعو معو كأف ما حدث ىك رمز كامؿ لمفداء الذم سيقـك بو إبف اهلل الكحيد كالذم بو 
يخمص إبراىيـ، ككؿ مف كاف عمى إيماف إبراىيـ أم أكالد إبراىيـ بالركح، كىذا ما جعؿ إبراىيـ يتيمؿ فيك فيـ 

)ككانت قصة  نسمو أم المسيح الذم سيصمب كيقكـ ليعطينا قيامة مف المكت معنى أف قبائؿ األرض تتبارؾ في
إلبراىيـ كنسمو إلى األبد"  ،ـ أبائنا. كلذلؾ أشارت العذراء في تسبحتيا "كما كمَّ ذبح إسحؽ رمزان لذلؾ(

إبنو إذ آمف  ـى (. كنبلحظ ىنا أف إبراىيـ قدَّ ُٗ-1ُُُٕ+ ُٓ-1ُّٔ+ عبِٔ-1ِّٓ+ أعٓٓ-ْٓ+1ُْٔ)لك
اهلل قادر عمى أف يقيـ مف األمكات ثـ عاد بو حيان، فيك رأل القيامة مرتيف، مرة باإليماف، كمرة بالعياف كالحظ  أف

أياـ مف طمب اهلل تقديـ إسحؽ ذبيحة. كما نفذ المسيح كصية اهلل ميقىد مان نفسو عمى  ّأف ىذه القيامة حدثت بعد 
 الصميب كىك مؤمف بالقيامة مف األمكات.

كثيريف مف الربييف كشيكخ السنيدريـ يفسركف ما حدث إلبراىيـ  = أبوكم إبراىيم تيمل بأن يرى يومى فرأى وفرح
ذا رعبة مظممة عظيمة كاقعة عميو" )تؾ ( بأنو خبلؿ ىذا السبات أراه اهلل ما سيحدث ُٓ"كقع عمى أبراـ سبات، كا 

ألبنائو فى المستقبؿ مف أالـ مرعبة. كأراه أيضا أمجاد أياـ المسيا. فمف سمع ىذا الكبلـ كلـ يفيـ فيذا راجع 
 ليس لصعكبتو أك غرابتو بؿ ألنو ال يريد أف يفيـ. كىذا ما حدث مف الييكد فحاكلكا قتؿ المسسيح.

 
َقاَل َلُيْم ٛ٘« َلْيَس َلَك َخْمُسوَن َسَنًة َبْعُد، َأَفرََأْيَت ِإْبرَاِىيَم؟»َفَقاَل َلُو اْلَيُيوُد:ٚ٘" -(:ٜ٘–ٚ٘: ٛ)يو اآليات
مَّا َيُسوُع َفاْخَتَفى َفَرَفُعوا ِحَجاَرًة ِلَيْرُجُموُه. أَ ٜ٘«. اْلَحقَّ اْلَحقَّ َأُقوُل َلُكْم: َقْبَل َأْن َيُكوَن ِإْبرَاِىيُم َأَنا َكاِئنٌ »َيُسوُع:

 " َوَخَرَج ِمَن اْلَيْيَكِل ُمْجتَازًا ِفي َوْسِطِيْم َوَمَضى ىَكَذا.
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والمسيح قال إبراىيم رأي سنة. َٓسنة في ذلؾ الكقت كلكف ىيبتو جعمتيـ يعطكنو سف ّّكاف عمر المسيح 
د كبالتالي فيك رأل إبراىيـ بالجسد. ىـ تصكركا أنو يقصد أف إبراىيـ رآه بالجس= أفرأيت إبراىيمفقالكا  يومي..

ستكمؿ المكاعيد. كلذلؾ فحينما أعمنكا عدـ فيميـ أكمؿ  كلكف ما كاف يقصده المسيح أف إبراىيـ رأل أنني فيَّ 
فبيذا يصير زمنيان كلكنو قاؿ "أنا  كلـ يقؿ "كنت أنا". كائن قبل إبراىيم كجكده كأنويسكع بكضكح كأعمف عف أزلية 

كبيف  )المسيح( الخالؽ ما بيف رفافينا في مقارنتو مع إبراىيـ يقير إلسمو ييكه أم الكائف. كائف" كبيذا يش
كأمسؾ اهلل أيدييـ فالكقت لـ  .مع الزمني )إبراىيـ(. كىـ حاكلكا قتمو )المسيح( ، األبدم األزلي)إبراىيـ(  المخمكؽ
بالتالي كانت الحجارة نى في ذلؾ الكقت ك كىـ كانكا سيرجمكنو بالحجارة. كالحظ أف الييكؿ كاف يب ،يأتي بعد

(+ َّ-1ِْٖمكجكدة بكفرة. كنبلحظ أف إختفاء المسيح مف كسطيـ لـ يكف المرة األكلى )لك
ختفاء المسيح. ( 1ُِّٔيك+ 1َُّٗتكرر في) يك ثـ  ، (ِْ+ِّ+1َّٕ)يك يشير لعماىـ الركحي فيك كجد  كا 

دـ فالمسيح يفتح عيني أعمى فيك أتى ليذا ليفتح عيني في كسطيـ كلـ يعرفكه كنجد العكس في اإلصحاح القا
ختفاءه يشير ألنو لـ تأتي ساعتو لممكت. كلكف حيف أتت الساعة أسمـ ذاتو بإرادتو.  كؿ مف يقبمو. كا 

 )أصميا كينكنة كأنا كائف أم أىية= إسـ اهلل( إبراىيم، أنا كائن)معناىا األصمي يصير(  قبل أن يكون
 -1 لمسيح عف إبراىيـ ىنامعنى ما قالو السيد ا

اإلصحاح كمو يدكر في حكار الىكتي يثبت فيو المسيح أنو إبف اهلل. كبنفس المفيكـ يقكؿ ليـ ىنا.. أنتـ 
تفتخركف بإنتسابكـ إلبراىيـ أباكـ، لكف بالنسبة لي فإبراىيـ ىك مجرد شاىد رأل فكرة عف الخبلص الذم جئت 

مت لكـ فيو أنو سيككف لكـ حياة أبدية كحرية حقيقية. بؿ حينما ظير ألتممو كأنا أكممكـ عنو. الخبلص الذم ق
 .إبراىيـ كنت أنا كائف فأنا أزلي ألنني إبف اهلل
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 عودة لمجدول (تاسع)إنجيل يوحنا()اإلصحاح ال

 

 اإلصحاح التاسع
 

كبيذا نفيـ أف  التجديد". "وكان عيديكحنا  قديسيقكؿ ال( 1ِِ  َُيكفي )ك  (َُ،  ٗ) اإلصحاحاتبعد حكادث 
جرت في عيد المظاؿ. كعيد  ٖ،  ٕجرت في كقت عيد التجديد. بينما أف أحداث ص َُ، صٗأحداث ص

كىك يكافؽ سبتمبر/ أكتكبر. أٌما عيد التجديد فيأتي بعده بشيريف  (العبرم ٕالمظاؿ يأتي في شير تشرل )شير
أياـ كنسمع ٕذا يأتي خبلؿ شير ديسمير أم في الشتاء. كمدة عيد التجديد ( العبرم كىٗفي شير كسمك )شير

بعد أف خربو كنجسو أنطيكخس إبيفانيكس  ( كفيو إحتفؿ المكابييف بتجديد كتطيير الييكؿ1ُٗمؾِعنو في )
بقى أم بعد عيد المظاؿ. إذان ىك غالبان  ٖ. كلـ نسمع أف المسيح غادر أكرشميـ بعد أحداث صالممؾ اليكنانى

 فييا حتى عيد التجديد.
  ٜ،  ٛعبلقة إصحاحى 

 ،( سمعنا أف المسيح نكر العالـ، كىنا التطبيؽ العمميٖيكحنا ىذه المعجزة ىنا، ففي إصحاح )ضع القديس ك 
نتيى اإلصحاح بقكؿ السيد المسيح "إبراىيـ رأم يكمي كفرح"  فيك يعطي إستنارة جسدية كركحية لممكلكد أعمى. كا 

ستنارت عيناه كفرح، كىكذا كؿ مف يرل المسيح يفرح. لذلؾ كضع كىذا المكلكد  القديس أعمى رأم المسيح كا 
 يكحنا ىذه المعجزة ىنا.

  عيد التجديد
كاف الييكد يسمكف عيد التجديد بعيد األنكار كيحتفمكف فيو بعكدة اهلل لمحمكؿ في كسطيـ. ككاف ىذا رمزان لحمكؿ 

نكئيؿ. كعبلقة تعاليـ الرب في ىذه المناسبة مرتبطة بالمناسبة كىي عيد المسيح في كسطيـ فيذا معنى إسـ عما
فيك يربط المفيـك الييكدم الذم تثيره إنتصارات المكابييف بمفيـك الخبلص الحقيقي الذم أتى مف أجمو،  ،التجديد

قاؿ التجديد عيد األنكار أك عيد  كمع أنكار .ىيكمو الجديد بدمو ليدشف( 1ُُ  َُ)يك كراٍع صالحأتي ليـ 
العيد لمذبائح اليكمية كقؼ كعندما فيًتحى باب الخراؼ في الييكؿ لتدخؿ خراؼ  (.1ٗٓ) أنا نور العالمالمسيح 

 (.1ّٖٔلمييكؿ الجديد )رك (1ٕ  َُ)يك "أنا ىو باب الخراف"المسيح كقاؿ 
 فصل المولود أعمى والقراءات الكنسية )القطمارس(

كيقرأ  .د السادس مف الصكـ الكبير يكـ أحد التناصير إلرتباطو بالمعمكديةفصؿ المكلكد أعمي يقرأ في األح 
الرابع مف شير طكبة بعد عيد الغطاس إلرتباطو أيضان بالمعمكدية. كالمعمكدية تعطي إستنارة ألف بيا  األحد

بيضاء  مغفرة الخطايا فتزيؿ الغشاكة مف العيكف. لذلؾ في طقس المعمكدية في الكنيسة يمبس المعمد ثياب
 )تبرير( كزنار أحمر )رمز لدـ المسيح( كيمسؾ الشمامسة شمكعان مضاءة )رمز اإلستنارة(.
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 لماذا يتألـ اإلنساف( )أك لماذا ُيخمق إنسانًا عاجزًا أو ناقصاً 
بسبب الخطية دخؿ المكت كدخؿ المرض كاأللـ إلى العالـ بعد أف فقد كضعو الطبيعي مع اهلل، فصارت أم 

أف تيمؾ اإلنساف . كربما يككف ىذا عف إىماؿ مف اإلنساف أك لشئ خارج عف إرادتو مثؿ ىذا جرثكمة قادرة 
األعمى فيك قد كلد ىكذا. كلكف نبلحظ أف اهلل في محبتو يعكض الذم ينقصو حاسة بقدرات زائدة في باقي 

درات جسمو أك بنقص قحكاسو، بؿ يحنك اهلل نفسو عميو. كيككف السؤاؿ أييما األفضؿ أف يكلد اإلنساف بكامؿ 
كلقد قاؿ األنبا أنطكنيكس لمقديس ديديمكس الضرير )طكباؾ يا ديديمكس  حنك زائد مف اهلل.مع في جسمو معيف 

فالمسيح ال يعطي عطاء ناقصان، بؿ كؿ  .إذ خسرت عينيف ترل بيما التراب كلكف لؾ عينيف ترل بيما السماء(
مكمان فيذا األعمى ليس لو ذنب فيما ىك فيو لذلؾ أتى لو ع. ( 1ِِّككُ)ما يسمح بو لي ىك لخبلص نفسي 

 . كلتظير أعماؿ اهلل فيوالمسيح مف نفسو دكف أف يسألو، ليشفيو 
 ؟! تظير أعمال اهلل فيو ولكن ما معنى أن

لكف ىؿ ليتمجد المسيح كتظير  فيؤمف الناس. إذ يشفى ىذا المكلكد أعمى المسيح كتظير أعمالوأف يتمجد  [ٔ]
الفائقة كاف البد أف يتعذب ىذا األعمى طكاؿ عمره؟! ىنا البد أف نفيـ ما معنى أف تظير أعماؿ اهلل  قدراتو
  ..فيو..

شفاء ىذا األعمى صار لخبلص نفسو. فيك تعرؼ عمى المسيح كآمف بو كإبف اهلل، بينما فشؿ  فما حدث أف [ٕ]
ت شفاءه مف العمي الجسدم بؿ شفاءه مف الييكد المبصريف في ىذا. ىذه ىي أعماؿ اهلل التي ظيرت.. ليس

العمي الركحي )كىذه ىي الخميقة الجديدة(. فآمف كخمص. ككما كاف عمي ىذا األعمى سببان في خبلصو، ىكذا 
كاف قصر زكا سببان في خبلصو ىك كأىؿ بيتو. إذان نرل أف العاىات سبب بركة لصاحبيا، كىذا ىك حنك اهلل 

. اهلل قادر أف يحكؿ العيكب التي فينا ؼ لذلؾ أف اهلل ال يخمؽ شيئا بو عيبأض ،الزائد عمى أصحاب العاىات
يخرج "فاهلل  ، بركة خمقيةعمييا نقكؿ عف العاىات عيب ًخمقى بؿ عمينا اف نطمؽ  إلى خير لنا، لذلؾ عمينا أف ال

(. ككانت 1ِِّككُ)حقان كما نقكؿ في القداس الغريغكرم )حكلت لي العقكبة خبلصان( راجع  "مف الجافي حبلكة
فاألعمى كاف رمزان ليذا العالـ الذم يحيا في ظبلـ ال يعرؼ  ،ىذه الحالة لشفاء األعمى رمزان لما عممو المسيح

  .اهلل. فآدـ أخطأ كلكننا كمنا حككمنا بذنبو كصرنا نكلد بالخطية مشكىيف ركحيان كما كلد ىذا األعمى مشكىا
نمكذج إلرادة اهلل في  ىك صارمحبتو كيفتح بصائرنا فنخمص.  نا أعماؿليظير فيى المسيح إلينا ؾ أتكلذل [ٖ]

فتح أبصار البشر، بؿ تجديد الخميقة كميا. ككما فتحت أعيف ىذا األعمى في مياه بركة سمكاـ تنفتح أعيننا في 
أعيننا في  مياه المعمكدية. كبعد ىذا ال يصير آدـ ىك المسئكؿ عف خطيتي بؿ أنا المسئكؿ عنيا. فبعد أف تنفتح

المعمكدية ثـ نترؾ المسيح نككف نحف المسئكليف عف خطيتنا. لقد شفانا المسيح مف أثار خطية آدـ بفدائو كفتح 
 -فيو تعني1 لتظير أعمال اهلل . إذان أعيننا لنرل اهلل

 .أف يتمجد اهلل حيف تظير ىذه المعجزة 
 رغبة اآلب. كأف ىذه ىي ،أف يظير المسيح أنو أتى ليصحح ما أفسدتو الخطية 
 .أف يشفي ىذا المكلكد أعمى جسديان كركحيان فيخمص 
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 فعمؿ اهلل في كمالو ال حدكد لو، كىك يخرج مف النقص كماؿ كمف الشر خير.
 

َيا ُمَعمُّْم، :»َفَسأََلُو َتبَلِميُذُه َقاِئِمينَ َٕوِفيَما ُىَو ُمْجتَاٌز رََأى ِإْنَساًنا َأْعَمى ُمْنُذ ِواَلَدِتِو، ٔ" -(:ٔٗ –ٔ: ٜاآليات )يو
اَل ىَذا َأْخَطَأ َواَلَأَبَواُه، لِكْن ِلَتْظَيَر َأْعَماُل اهلِل ِفيِو. »َأَجاَب َيُسوُع:ٖ«. َمْن َأْخَطَأ: ىَذا َأْم َأَبَواُه َحتَّى ُوِلَد َأْعَمى؟

َما ُدْمُت ِفي ِ٘حيَن اَل َيْسَتِطيُع َأَحٌد َأْن َيْعَمَل.  َيْنَبِغي َأْن َأْعَمَل َأْعَماَل الَِّذي َأْرَسَمِني َما َداَم َنَياٌر. َيْأِتي َلْيلٌ ٗ
َوَقاَل َٚقاَل ىَذا َوَتَفَل َعَمى اأَلْرِض َوَصَنَع ِمَن التُّْفِل ِطيًنا َوَطَمى ِبالطّْيِن َعْيَنِي اأَلْعَمى. ٙ«.اْلَعاَلِم َفَأَنا ُنوُر اْلَعاَلمِ 

َفاْلِجيرَاُن َوالَِّذيَن َكاُنوا ٛ الَِّذي َتْفِسيُرُه: ُمْرَسٌل، َفَمَضى َواْغَتَسَل َوَأَتى َبِصيرًا.« َوامَ اْذَىِب اْغَتِسْل ِفي ِبْرَكِة ِسمْ »َلُو: 
«. ىَذا ُىوَ »آَخُروَن َقاُلوا:ٜ« أََلْيَس ىَذا ُىَو الَِّذي َكاَن َيْجِمُس َوَيْسَتْعِطي؟»َيَرْوَنُو َقْببًل َأنَُّو َكاَن َأْعَمى، َقاُلوا:

َأَجاَب َذاَك ٔٔ« َكْيَف اْنَفَتَحْت َعْيَناَك؟»َفَقاُلوا َلُو:ٓٔ«. ِإنّْي َأَنا ُىوَ »َوَأمَّا ُىَو َفَقاَل:«. ِإنَُّو ُيْشِبُيوُ »ُروَن: َوآخَ 
، َوَقاَل ِلي: اْذَىْب ِإَلى ِبْرَكِة ِسْمَواَم وَ »وَقاَل: اْغَتِسْل. َفَمَضْيُت ِإْنَساٌن ُيَقاُل َلُو َيُسوُع َصَنَع ِطيًنا َوَطَمى َعْيَنيَّ

يِسيّْيَن ِبالَِّذي َكاَن َقْببًل َأْعَمى. ٖٔ«.اَل َأْعَممُ »َقاَل:« َأْيَن َذاَك؟»َفَقاُلوا َلُو:ٕٔ«. َواْغَتَسْمُت َفَأْبَصْرتُ  َفَأَتْوا ِإَلى اْلَفرّْ
يِسيُّوَن َأْيًضا َكْيَف َأْبَصَر، َفَقاَل َلُيْم:َفَسأََلُو َ٘ٔوَكاَن َسْبٌت ِحيَن َصَنَع َيُسوُع الطّْيَن َوَفَتَح َعْيَنْيِو. ٗٔ َوَضَع »اْلَفرّْ

يِسيّْيَن:ٙٔ«. ِطيًنا َعَمى َعْيَنيَّ َواْغَتَسْمُت، َفَأَنا ُأْبِصرُ  ىَذا اإِلْنَساُن َلْيَس ِمَن اهلِل، أَلنَُّو اَل َيْحَفُظ »َفَقاَل َقْوٌم ِمَن اْلَفرّْ
َقاُلوا َٚٔوَكاَن َبْيَنُيُم اْنِشَقاٌق. « َف َيْقِدُر ِإْنَساٌن َخاِطٌئ َأْن َيْعَمَل ِمْثَل ىِذِه اآلَياِت؟َكيْ »آَخُروَن َقاُلوا:«. السَّْبتَ 

!»َفَقاَل:« َماَذا َتُقوُل َأْنَت َعْنُو ِمْن َحْيُث ِإنَُّو َفَتَح َعْيَنْيَك؟»َأْيًضا ِلؤَلْعَمى: َعْنُو َفَمْم ُيَصدِّْق اْلَيُيوُد ٛٔ«. ِإنَُّو َنِبيّّ
َأىَذا اْبُنُكَما الَِّذي َتُقواَلِن ِإنَُّو ُوِلَد »َفَسأَُلوُىَما َقاِئِميَن:َٜٔأنَُّو َكاَن َأْعَمى َفَأْبَصَر َحتَّى َدَعْوا َأَبَوِي الَِّذي َأْبَصَر. 

َوَأمَّا َكْيَف ُيْبِصُر اآلَن َٕٔنا، َوَأنَُّو ُوِلَد َأْعَمى. َنْعَمُم َأنَّ ىَذا اْبنُ »َأَجاَبُيْم َأَبَواُه َوَقااَل:ٕٓ« َأْعَمى؟ َفَكْيَف ُيْبِصُر اآلَن؟
. اْسأَُلوُه َفُيَو َيَتَكمَُّم َعْن َنْفِسوِ  َقاَل َأَبَواُه ىَذا أَلنَُّيَما ٕٕ«. َفبَل َنْعَمُم. َأْو َمْن َفَتَح َعْيَنْيِو َفبَل َنْعَمُم. ُىَو َكاِمُل السّْنّْ

. ُيوِد، أَلنَّ اْلَيُيوَد َكاُنوا َقْد َتَعاَىُدوا َأنَُّو ِإِن اْعَتَرَف َأَحٌد ِبَأنَُّو اْلَمِسيُح ُيْخَرُج ِمَن اْلَمْجَمعِ َكاَنا َيَخاَفاِن ِمَن اْليَ 
، اْسأَُلوهُ »ِلذِلَك َقاَل َأَبَواُه:ٖٕ َأْعِط »ُلوا َلُو:َفَدَعْوا ثَاِنَيًة اإِلْنَساَن الَِّذي َكاَن َأْعَمى، َوَقإٗ«.ِإنَُّو َكاِمُل السّْنّْ

َأَخاِطٌئ ُىَو؟ َلْسُت َأْعَمُم. ِإنََّما َأْعَمُم َشْيًئا »َفَأَجاَب َذاَك َوَقاَل:ٕ٘«. َمْجًداِ هلِل. َنْحُن َنْعَمُم َأنَّ ىَذا اإِلْنَساَن َخاِطئٌ 
َقْد »َأَجاَبُيْم:ٕٚ« َع ِبَك؟ َكْيَف َفَتَح َعْيَنْيَك؟َماَذا َصنَ »َفَقاُلوا َلُو َأْيًضا:ٕٙ«. َواِحًدا: َأنّْي ُكْنُت َأْعَمى َواآلَن ُأْبِصرُ 

َفَشَتُموُه ٕٛ« ا َلُو َتبَلِميَذ؟ُقْمُت َلُكْم َوَلْم َتْسَمُعوا. ِلَماَذا ُتِريُدوَن َأْن َتْسَمُعوا َأْيًضا؟ أََلَعمَُّكْم َأْنُتْم ُتِريُدوَن َأْن َتِصيُرو 
َنْحُن َنْعَمُم َأنَّ ُموَسى َكمََّمُو اهلُل، َوَأمَّا ىَذا َفَما َنْعَمُم ِمْن ٜٕا َنْحُن َفِإنََّنا َتبَلِميُذ ُموَسى. َأْنَت ِتْمِميُذ َذاَك، َوَأمَّ »َوَقاُلوا:
. ِإنَّ ِفي ىَذا َعَجًبا! ِإنَُّكْم َلْسُتْم َتْعَمُموَن ِمْن َأْيَن ُىَو، َوَقْد َفتَ »َأَجاَب الرَُّجُل َوَقاَل َلُيْم:ٖٓ«. َأْيَن ُىوَ  َح َعْيَنيَّ

ُمْنُذ الدَّْىِر َلْم ْٕٖسَمُع. َوَنْعَمُم َأنَّ اهلَل اَل َيْسَمُع ِلْمُخَطاِة. َولِكْن ِإْن َكاَن َأَحٌد َيتَِّقي اهلَل َوَيْفَعُل َمِشيَئَتُو، َفِميَذا يَ ٖٔ
أَجاُبوا َوَقاُلوا ٖٗ«. َن اهلِل َلْم َيْقِدْر َأْن َيْفَعَل َشْيًئاَلْو َلْم َيُكْن ىَذا مِ ُٖٖيْسَمْع َأنَّ َأَحًدا َفَتَح َعْيَنْي َمْوُلوٍد َأْعَمى. 

َفَسِمَع َيُسوُع َأنَُّيْم َأْخَرُجوُه َخاِرًجا، ٖ٘ َفَأْخَرُجوُه َخاِرًجا.« ِفي اْلَخَطاَيا ُوِلْدَت َأْنَت ِبُجْمَمِتَك، َوَأْنَت ُتَعمُّْمَنا!»َلُو:
َقْد »َفَقاَل َلُو َيُسوُع: ٖٚ« َمْن ُىَو َيا َسيُّْد أُلوِمَن ِبِو؟»َأَجاَب َذاَك َوَقاَل: ٖٙ« ِباْبِن اهلِل؟َأُتْؤِمُن »َفَوَجَدُه َوَقاَل َلُو:

َأَنا ِإَلى ِلَدْيُنوَنٍة َأَتْيُت »َفَقاَل َيُسوُع:ٜٖ َوَسَجَد َلُو.«. ُأوِمُن َيا َسيُّْد!»َفَقاَل: ٖٛ«. رََأْيَتُو، َوالَِّذي َيَتَكمَُّم َمَعَك ُىَو ُىَو!
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َفَسِمَع ىَذا الَِّذيَن َكاُنوا َمَعُو ِمَن ٓٗ«. ىَذا اْلَعاَلِم، َحتَّى ُيْبِصَر الَِّذيَن اَل ُيْبِصُروَن َوَيْعَمى الَِّذيَن ُيْبِصُرونَ 
يِسيّْيَن، َوَقاُلوا َلُو: ْنُتْم ُعْمَياًنا َلَما َكاَنْت َلُكْم َخِطيٌَّة. َلْو كُ »َقاَل َلُيْم َيُسوُع:ٔٗ« أََلَعمََّنا َنْحُن َأْيًضا ُعْمَياٌن؟»اْلَفرّْ

 " َولِكِن اآلَن َتُقوُلوَن ِإنََّنا ُنْبِصُر، َفَخِطيَُّتُكْم َباِقَيٌة.

 
ا ُمَعمُّْم، يَ »َفَسأََلُو َتبَلِميُذُه َقاِئِميَن:َٕوِفيَما ُىَو ُمْجتَاٌز رََأى ِإْنَساًنا َأْعَمى ُمْنُذ ِواَلَدِتِو، ٔ" -(:٘ –ٔ: ٜاآليات )يو

اَل ىَذا َأْخَطَأ َواَلَأَبَواُه، لِكْن ِلَتْظَيَر َأْعَماُل اهلِل ِفيِو. »َأَجاَب َيُسوُع:ٖ«. َمْن َأْخَطَأ: ىَذا َأْم َأَبَواُه َحتَّى ُوِلَد َأْعَمى؟
َما ُدْمُت ِفي ٘يَن اَل َيْسَتِطيُع َأَحٌد َأْن َيْعَمَل. َيْنَبِغي َأْن َأْعَمَل َأْعَماَل الَِّذي َأْرَسَمِني َما َداَم َنَياٌر. َيْأِتي َلْيٌل حِ ٗ

 "«.اْلَعاَلِم َفَأَنا ُنوُر اْلَعاَلمِ 
فالييكد يرجعكف كؿ مرض ككؿ عاىة تصيب اإلنساف إلى خطية قد = من أخطأ ىذا أم أبواه حتى ُوِلَد أعمى

ترفيا ىك ذاتو في حياة أخرل عاشيا قبؿ إرتكبيا كبسببيا يعاقب، أك خطية ألبكاه كيناؿ ىك جزاؤىا، أك خطية إق
خر لتحيا فيو مف جديد، التي آإلى جسد  الركح أم عكدة ،تناسخ األركاح كالدتو في ىذه الحياة بمقتضى عقيدة

كانت شائعة في ذلؾ الكقت في بمداف الشرؽ األكسط كال سيما في مصر كفمسطيف كاليند. كلذلؾ قاؿ الفريسييف 
كأيضان  .(. فالفمسفات نشرت فكرة تناسخ األركاح1ّْٗالخطيئة كلدت أنت بجممتؾ" )لؤلعمى بعد أف شفي "في 
( 1ٓ  َِ)خر" مف مبغضىَّ  الجيؿ الثالث كالرابع فىفتقد ذنكب اآلباء في األبناء أفيـ الييكد الخاطئ لآلية "

( إاٌل أف 1ُْٖيكـ )حزجعميـ يتصكركف أف اهلل قد يعاقب مكلكد نتيجة أخطاء أبكيو. كمع أف اهلل صحح ىذا المف
كمعنى أف اهلل يفتقد ذنكب اآلباء في األبناء، أف اهلل يبحث في األبناء.. ىؿ خطايا أبائيـ  .الفكرة ظمت مستمرة

 قد الخطيةكىك قاؿ الجيؿ الثالث كالرابع حيف تككف  .. حينئذ يعاقب.كما زالكا يبغضكف اهلل مازالت مكجكدة
كالحظ أنو لـ يقؿ أعاقب األبناء بؿ أفتقد أم أبحث ىؿ الخطية مازالت فتككف العقكبة عامة.  صارت شائعة

أمراض ك مرض كلكف في بعض األحياف ينشأ طفؿ بمرض ناتج عف خطية أبكاه كذلؾ مثبلن مفمكجكدة. 
(. كالمسيح لـ يجب عف ىذا 1ٓٗ+ تث1ّْٕ+1َِٓالنجاسة، أف أب ينيؾ صحتو فيخرج إبنو ضعيفان )حز

كلكف كيؼ نحكؿ األلـ لعمؿ إليي. كالمسيح لـ يمغي  ،ر ليس عف سبب األلـ الذم نحف فيوالسؤاؿ ليتركنا نفك
 . بعيكنناالمؤكد أف ىناؾ عبلقة كلكف مف العسير أف ندركيا نحف  فمف ،أف ىناؾ عبلقة بيف الخطية كالمرض

بؿ نصمي لممتألـ كلكف يصح أف نقكؿ عمى كؿ متألـ أنو متألـ نتيجة خطيتو. عمينا أف ال نفكر فيمف أخطأ  فبل
مف السيؿ أف نؤمف أف كؿ شئ يؤكؿ إلى مجد اهلل فكؿ األمكر تعمؿ معان لمخير لمذيف يحبكف اهلل. كككف أف 

 .تخطئ فيككف لؾ أشر" ىناؾ عبلقة بيف المرض كبيف الخطية يتضح مف قكؿ المسيح لمقعد بيت حسدا "ال 
المسيح اإلليي فيك  ركة تشير لشخصلمرسؿ(. فيذه البً تعني االمسيح ىك المرسؿ )سمكاـ = أنا نور العالم

+ 1ٖٔشإالمرسؿ مف اآلب لخبلص البشر. كىذه البركة كانت ترمز في النبكات إلى عرش كمممكة بيت داكد )
( فالنبكات كانت تقكؿ عف المسيح أنو مرسؿ مف اهلل. كالمسيح ىك نكر العالـ كمازاؿ مكجكدان 1ُّْ+ لك1ُّٓنح

نفتاحان لكؿ إنساف يؤمف. ىك جاء ليكمؿ عمؿ الخميقة بإعطائيا في العالـ كلف  عيكف يفارقو، كيعطي نكران كا 
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حجاب الظممة الذم كاف يحجز رؤية اإلنساف هلل. ىك يعطي نكران لمعالـ  ما فقدتو بالخطية كرافعان عركحية بدالن 
 ( .1ُِ  ٖة )يكراجع تفسير اآلياألعمى. كبصيرة في قمب اإلنساف. كبيف ىذا عمميان بشفاء 

رادتو مف نحكنافي كؿ عمؿ أك معجزة يقكـ بو المسيح فيك = أعمل أعمال الذي أرسمني  ،يستعمف محبة اهلل لنا كا 
 يريد لنا القيامة كالحياة.  كيقيـ لعازر ليعمف أنو ،فيك يفتح عيني األعمى ليعمف أف إرادة اهلل اآلب ىي أف نبصر

 كاف ليؿ يغطي اإلنساف (  كاف ليؿ اليكـ السابع لمخميقة، إذ1ِ  ْبر )مبلشمس ال المسيح ما قبؿ= ما دام نيار
كالمسيح صنع معجزات شفاء كثيرة كعمَّـ  .نيارصار  نور العالمكحيف جاء المسيح  ، رؤيتو هلل اإلنساف إذ فقد ،

سيد، أنو طالما أنا المعنى المباشر الذم يقصده القد يككف ك  .عمى األرضتعاليـ محيية طكاؿ فترة كجكده بالجسد 
زلنا نستمتع بنيار المسيح فيك مازاؿ معنا "ىا أنا معكـ كؿ ما  لكننافي الجسد فؤلعمؿ أعماؿ شفاء لتؤمنكا. ك 

كىك يعمؿ مع كؿ كاحد ليفتح بصيرتو قبؿ أف فيك ال يكؼ عف العمؿ. ( 1َِِٖاألياـ إلى إنقضاء الدىر" )مت
ؾ ليؿ عاـ كىك يـك كىنا أك خطاياه التى ينغمس فييا ببل تكبة. يعني يكـ مكتو قد يأتي ليمو، كليؿ الشخص

الدينكنة حيف تنتيي فرصة كؿ إنساف خاطئ أعمى مف أف يستنير بنكر المسيح. )فمننتيز الفرصة ماداـ نيار 
ينبغي حياتنا.  الحياة، ىك يضئ ظممةفالمسيح لنا ىك نكر  ما دمت في العالم فأنا نور العالمقبؿ أف نمكت(. 

 =نحف أحياء المسيح مشتاؽ أف يعمؿ، كيغير طبيعتنا إلى الخميقة الجديدة. فمنسمـ لو حياتنا طالما = أعمل أن
المكلكد فى قصة ىذا  إذان النيار .المقصكد بو كقت العمؿ. أما الميؿ فيك التكقؼ عف العمؿ=  ىناك نيار مادام

ىك حياة جسد سيظؿ يعمؿ كيشفى، ىنا النيار الرب أنو طالما أنو مكجكد عمى األرض بال أعمى قد يقصد بيا
 ِٖلنا فالمسيح بحسب كعده أنو معنا إلى إنقضاء الدىر )متالمسيح عمى األرض بالجسد قبؿ صمبو. كبالنسبة 

ىك  لنا فالنيار ( ، كىك لف يكؼ عف العمؿ معنا طالما نحف أحياء ليضمف خبلصنا ،1َِ  ُٖ+ مت 1َِ 
 د أف يعمؿ معنا فيؿ نسمـ لو حياتنا كنعمؿ معو.ىك يري عمى األرض. نامدة حيات
فينا كبنا كألجمنا ليعطينا حياة أبدية. كالمسيح نكر ليس عنده ليؿ كال عمؿ رادة المسيح أف يإل يشير إذان  النيار

( . بؿ لك كؼ 1ُٕ  ٓظبلـ. فالمسيح نياره مستمر يريد أف يشفى دائما "أبى يعمؿ حتى اآلف كأنا أعمؿ" )يك
1  ُف العمؿ إلنتيى ىذا العالـ بالدمار، فيك الذل يحفظ الككف "حامؿ كؿ األشياء بكممة قدرتو" )عبالمسيح ع

ّ. ) 
كالظبلـ يشيراف لمخطية. كعند القديس يكحنا نجد أف الميؿ يشير لئلنساف الذل يسمـ نفسو لمشيطاف  الميللكف 

را عمى خطاياه. كما خرج ييكذا مف العمية بإصرار عمى أف ي سمـ المسيح، فنجد القديس يكحنا يقكؿ "ككاف ميص 
( ىنا نرل أف المسيح ظؿ يحاكؿ مع ييكذا حتى آخر لحظة، كأماـ إصراره سقط فى يد 1َّ  ُّليبلن" )يك

1  ِِالشيطاف فمـ يقدر المسيح أف يعمؿ معو شئ، لقد دخؿ فى ظممة الميؿ، كالشيطاف ىك سمطاف الظممة )لك
(( فالميؿ ىنا إشارة لضعؼ إيماف نيقكديمكس. كراجع أيضا 1ّٗ  ُٗيك + 1َٓ  ٕ(. كراجع أيضا )يكّٓ
 ( .1ّٓ  ُِ+ يك 1َُ  ُُ)يك

كاف ذلؾ بسبب  = ىؤالء كانكا فى الميؿ فمـ يتقبمكا عمؿ المسيح. كاف الييكد عميانان ركحيان فمـ يعرفكا المسيح
العالـ. كالمسيح أتى ليعمف اآلب لمناس خطاياىـ. ىـ لـ يحبكا اهلل فمـ يعرفكا المسيح ككاف ىذا ىك حاؿ كؿ 
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ىك العمؿ الذل  فيحب الناس اهلل كتنفتح عيكنيـ، كىذه ىي الخميقة الجديدة، كىي متاحة لكؿ العالـ. ككاف ىذا
فقد شفاه المسيح  ككاف ىذا األعمى نمكذج ليا أف يعمف اآلب كيشفى طبيعتنا. ىناك نيار يعممو المسيح طالما

بؿ  فمـ يشفكا، عميانان بالقمب بسبب خطاياىـ فمـ يعرفكا المسيح ، كانكافى الميل فكانكا لييكدا أما. جسديا كركحيا
( . 1ّٕ  ِّ. كىذا ينطبؽ عميو "كـ مرة أردت...كلـ تريدكا" )متبينما كانت عيكنيـ الخارجية سميمة ،صمبكه

ضا الخركج منيا ال يستجيب لعمؿ فالمسيح نياره مستمر يريد أف يشفى دائما. كلكف مف ىك فى ظممة الخطية راف
لـ يقدر اف يصنع ىناؾ كال قكة كاحدة غير انو كضع يديو المسيح. كىكذا قيؿ عف أىؿ كطنو كأقرباءه كفى بيتو "

( . إذا عدـ قدرة المسيح عف العمؿ ىنا ٔ - 1ْ  ٔكتعجب مف عدـ إيمانيـ" )لك عمى مرضى قميميف فشفاىـ
"أومن يا إذ قاؿ  المسيح كآمف كخمصا المكلكد أعمى مفتكح البصيرة فعرؼ ىذ بينما كاف راجع لعدـ إيمانيـ.

 . كىكذا كاف إبراىيـ الذم رأل يـك المسيح كفرح، كىكذا نحف نحب المسيح دكف أف نراه بالجسد. ّٖآية  سيد"
ذلؾ كاف أيضا ىك إشارة لمف ىك عمى إستعداد أف يتقبؿ عمؿ المسيح معو، كل النيار اآلف يمكننا أف نقكؿ أف

 إذ ىـ رافضيف لعمؿ المسيح فييـ. الميل المكلكد أعمى فى النيار. بينما الييكد كانكا فى
 

َوَقاَل َٚقاَل ىَذا َوَتَفَل َعَمى اأَلْرِض َوَصَنَع ِمَن التُّْفِل ِطيًنا َوَطَمى ِبالطّْيِن َعْيَنِي اأَلْعَمى. ٙ" -(:ٚ–ٙ: ٜاآليات )يو
 " الَِّذي َتْفِسيُرُه: ُمْرَسٌل، َفَمَضى َواْغَتَسَل َوَأَتى َبِصيرًا.« ِبْرَكِة ِسْمَوامَ  اْذَىِب اْغَتِسْل ِفي»َلُو: 

( كأف عجنة الطيف التي 1ْٖٔ+ أش1ِٕىذه عممية خمؽ أك ىي خمقة تصحيحية. فالمسيح ىنا يخمؽ عينيف )تؾ
ًمؽى منيا األعمى عادت ليد خالقيا األكؿ يشكؿ ليا مف ذات الطيف عينيف (. كلعاب المسيح ُٖرإراجع ) ، خي

كمحيي ككؿ جزء مف جسده  فيك حي ،كالسميمة كالكاممةيصنع شفاء فيك ينقؿ مف المسيح سر الحياة الجسدية 
ككاف عمى األعمى أف يؤمف = إذىب إغتسل في بركة سموامفيو حياة كشفاء فجسده متحد ببلىكتو المحيى. 

ىي بركة تستمد مياىيا مف نبع عاؿو  وبركة سموامالطيف. كيطيع كيغتسؿ كلك فكر إلمتنع فمك إغتسؿ لسقط 
ًفرٍت البركة بقصد تكصيؿ المياه داخؿ أسكار أكرشميـ خبلؿ قناة تحت األرض  إسمو حاليان "نبع مريـ" كقد حي

المرسؿ ألف = سموامليككف ىناؾ مياه في أكرشميـ أثناء حصارىا. كربما حفرت مف أياـ سميماف. كمعنى كممة 
رسمة مف مكاف آخر، كليست نابعة مف مكانيا، بؿ منحدرة كمرسمة إلييا مف نبع آخر أعمى كأف المسيح مياىيا م

ىي  كالمعمكدية ،معنى المعمكديةيقكؿ أف مف يشفي األعمى أم المسيح نفسو ىك مرسؿ مف اهلل. كاإلغتساؿ فيو 
الجديد. كسماىا إشعياء "شيمكه"  ( كىذا ىك الخمؽٓ-1ّٔ)رك سمواممكت كقيامة مع المسيح المرسؿ مف اهلل= 

( بمعنى مرسمة. كقد ردمت مع الزمف كأعيد إكتشافيا. كىي ليا إتصاؿ كثيؽ بخدمة الييكؿ لذلؾ إعتبرت 1ٖٔ)
في طقكس عيد المظاؿ. كالرب أرسؿ األعمى ليغتسؿ فييا، كاإلغتساؿ في  تستخدـ مياىيا مقدسة ككانت مياىيا

لو دكر في الخمقة الجديدة لذلؾ أرسمو المسيح إلى الماء. ككانت المياه مياه  مياه مقدسة ىك المعمكدية. فالماء
جارية إلنحدار القناة مف البركة العميا لمبركة السفمى. كالمعمكدية تسمى اإلستنارة في العيد الجديد فمف ناحية ىى 

كىذه  .ستنارةإفينا فيعطى  غفراف لمخطية فيتنقى القمب فنبصر ، كىي اتحاد بالمسيح النكر الحقيقى الذل يسكف
 اهلل( نجد مقارنة بيف خبلص 1ٖٔشإكبالذات لخبلص المسيح اليادئ، كفي ) . (1ٖٔشإلممسيح ) كة ترمزرٍ البً 
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الييكد  يريدىا التي (رمز لمقكل اإلنسانية)القكية كالكثيرة دجمة كالفرات حيث جيكش أشكر  اليادئ كبيف مياه
مسيحان  أرادكا ىـك  أياـ إشعياء رافضيف كعكد اهلل ليـ بالحماية مف أعدائيـ.فذىبكا يحتمكف بأشكر فى  لخبلصيـ،
. فنجد أف حتى تبلميذ المسيح لـ يفيمكا فداء المسيح عمى الصميب، لذلؾ قاؿ تمميذل عمكاس عف يقكد جيكش

الييكد رفضكا . كىذه النبكة تشير ألف ( 1ُِ  ِْالمسيح "كنحف كنا نرجك أنو ىك المزمع أف يفدل إسرائيؿ" )لك
كالحظ أف  ."بسككت "رذلكا مياه شيمكه الجارية اليادئ ممؾ السبلـ الذل يخمص بالحب كليس بالحرب المسيح

رمزان ألنو أتى  كما ذىب ليقيـ إبف أرممة ناييف دكف أف يسألو أحد، المسيح ذىب لؤلعمى دكف أف يسألو أحد،
 .( 1ُٔٓ)أشدكف أف يسألو أحد  كليعطيـ حياة لتجديد خمقة البشر

نبلحظ أف الطيف يفسد العيف السميمة، أم الطيف يزيد حجـ المشكمة. كىكذا في بعض األحياف نتصكر  -تأمل :
بؿ العجيب أف  فالبحر أماميـ كفرعكف كراءىـ. عند خركجيـ مف مصر، أف اهلل يعقد المشكمة. كما حدث لمشعب

ىذا الشخص عقمو لقاؿ أف الماء سيغسؿ الطيف  المسيح طمب مف المكلكد أعمى أف يذىب كيغتسؿ، فمك أعمؿ
 فما لزـك الطيف. عمينا أف نفيـ أف عقكلنا البشرية عاجزة عف فيـ حكمة اهلل كتدبيراتو.

 
ِذي َكاَن أََلْيَس ىَذا ُىَو الَّ »َفاْلِجيرَاُن َوالَِّذيَن َكاُنوا َيَرْوَنُو َقْببًل َأنَُّو َكاَن َأْعَمى، َقاُلوا:ٛ" -(:ٕٔ–ٛ: ٜاآليات )يو

َفَقاُلوا ٓٔ«. ِإنّْي َأَنا ُىوَ »َوَأمَّا ُىَو َفَقاَل:«. ِإنَُّو ُيْشِبُيوُ »َوآَخُروَن: «. ىَذا ُىوَ »آَخُروَن َقاُلوا:ٜ« َيْجِمُس َوَيْسَتْعِطي؟
، َوَقاَل ِلي: اْذَىْب ِإْنَساٌن ُيَقاُل َلُو َيُسوُع َصَنَع طِ »َأَجاَب َذاَك وَقاَل:ٔٔ« َكْيَف اْنَفَتَحْت َعْيَناَك؟»َلُو: يًنا َوَطَمى َعْيَنيَّ

 "«.اَل َأْعَممُ »َقاَل:« َأْيَن َذاَك؟»َفَقاُلوا َلُو:ٕٔ«. ِإَلى ِبْرَكِة ِسْمَواَم َواْغَتِسْل. َفَمَضْيُت َواْغَتَسْمُت َفَأْبَصْرتُ 
المسيح أنو في كضع في أصميا اليكناني اإلنساف الذم يقاؿ لو يسكع. فاألعمى رأل = إنسان يقال لو يسوع
ستنارت عيناه. كالحظ أف = أليس ىذا ىويفكؽ كؿ الناس.  فشكمو قد تغير. كىكذا كؿ مف عرؼ المسيح كا 

 المكلكد أعمى لـ يرل المسيح حتى ذلؾ الكقت.
 

يِسيّْيَن ِبالَِّذي َكاَن َقْببًل َأْعَمى. ٖٔ" -(:٘ٔ–ٖٔ: ٜاآليات )يو ْبٌت ِحيَن َصَنَع َيُسوُع َوَكاَن سَ َٗٔفَأَتْوا ِإَلى اْلَفرّْ
يِسيُّوَن َأْيًضا َكْيَف َأْبَصَر، َفَقاَل َلُيْم:٘ٔالطّْيَن َوَفَتَح َعْيَنْيِو.  َوَضَع ِطيًنا َعَمى َعْيَنيَّ َواْغَتَسْمُت، َفَأَنا »َفَسأََلُو اْلَفرّْ

   "«.ُأْبِصرُ 
فرع مف السنيدريـ. كىؤالء رأكا أف المسيح  السنيدريـ مككف مف الفريسييف كرؤساء الكينة. لذلؾ فالفريسييف ىـ

كاألعمى  ،كعالج األعمى كىذا عمؿكسر السبت في عدة نكاحو فيك تفؿ عمى األرض كصنع طينان كىذا عمؿ، 
بركة سمكاـ. كالربييف قالكا مف يضع دكاء في العيف يكـ سبت فيك حراـ، كلكنيـ لـ يركا المعجزة في  سار حتى

ان كأبصر األعمى. ىنا نرل أعمى بالجسد كقد صار مبصران كنرل عمياف بالبصيرة ركعتيا فصاركا ىـ عميان
 يركف الماديات كال يركف الحقيقة.

أنو يخمؽ عينيف. أف المعاب يشفى أمراض العيف لكف لـ يقؿ أحد  عند الرابييف الييكد ككاف مف المتعارؼ عميو
نكار المعجزة *أنو عمؿ المعجزة يـك  كلما حدثت المعجزة ىاج الفريسييف. كمف محاكالتيـ لميجكـ عمى المسيح كا 
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إال لك  ،سبت كبالتالى فيك شرير ال يمكف لو أف يعمؿ معجزة. فكاف مف الممنكع التداكل كالعبلج يـك السبت
عمى. ككاف مف الممنكع إستخداـ المعاب لشفاء العيف يـك السبت. كانت الحياة ميددة كىذه ليس حالة المكلكد أ

*الخطكة التالية إلنكار عمؿ المسيح قكليـ لممكلكد أعمى "إعطى مجدا هلل" أل أف يعترؼ بأف الذل عمؿ 
 أك يتخذ ضدؾ إجراء قاسى. المعجزة ىك اهلل كليس المسيح، فالمسيح شرير كال يعمؿ معجزات.

 
يِسيّْيَن:ٙٔ" -(:ٙٔ: ٜآية ) يو آَخُروَن «. ىَذا اإِلْنَساُن َلْيَس ِمَن اهلِل، أَلنَُّو اَل َيْحَفُظ السَّْبتَ »َفَقاَل َقْوٌم ِمَن اْلَفرّْ
 " َوَكاَن َبْيَنُيُم اْنِشَقاٌق.« َف َيْقِدُر ِإْنَساٌن َخاِطٌئ َأْن َيْعَمَل ِمْثَل ىِذِه اآلَياِت؟َكيْ »َقاُلوا:

 ىنا بدأ إنشقاؽ بيف الفريسييف. كىذا طبيعي فيناؾ مف ىك أعمى القمب كىناؾ مف ىك مفتكح البصيرة. 
 

ِإنَُّو »َفَقاَل:« ُقوُل َأْنَت َعْنُو ِمْن َحْيُث ِإنَُّو َفَتَح َعْيَنْيَك؟َماَذا تَ »َقاُلوا َأْيًضا ِلؤَلْعَمى:ٚٔ" -(:ٖٕ–ٚٔ: ٜاآليات )يو
! َفَسأَُلوُىَما َٜٔفَمْم ُيَصدِّْق اْلَيُيوُد َعْنُو َأنَُّو َكاَن َأْعَمى َفَأْبَصَر َحتَّى َدَعْوا َأَبَوِي الَِّذي َأْبَصَر. ٛٔ«. َنِبيّّ

َنْعَمُم َأنَّ ىَذا اْبُنَنا، »َأَجاَبُيْم َأَبَواُه َوَقااَل:ٕٓ« ُقواَلِن ِإنَُّو ُوِلَد َأْعَمى؟ َفَكْيَف ُيْبِصُر اآلَن؟َأىَذا اْبُنُكَما الَِّذي تَ »َقاِئِميَن:
. اْسأَُلوُه َفُيَو َوَأمَّا َكْيَف ُيْبِصُر اآلَن َفبَل َنْعَمُم. َأْو َمْن َفَتَح َعْيَنْيِو َفبَل َنْعَمُم. ُىَو َكاِمُل َٕٔوَأنَُّو ُوِلَد َأْعَمى.  السّْنّْ
ْعَتَرَف َقاَل َأَبَواُه ىَذا أَلنَُّيَما َكاَنا َيَخاَفاِن ِمَن اْلَيُيوِد، أَلنَّ اْلَيُيوَد َكاُنوا َقْد َتَعاَىُدوا َأنَُّو ِإِن إٕ«. َيَتَكمَُّم َعْن َنْفِسوِ 

، اْسأَُلوهُ »َقاَل َأَبَواُه: ِلذِلكَ َٖٕأَحٌد ِبَأنَُّو اْلَمِسيُح ُيْخَرُج ِمَن اْلَمْجَمِع.   "«.ِإنَُّو َكاِمُل السّْنّْ
بعد أف كاف المسيح في نظره مجرد "إنساف إسمو يسكع". فبعد أف إنفتحت عيناه صار يسكع نبي. كاف = إنو نبيٌ 

ـ يخبئ الكممة في قمبو، كلـ يستطع كتمانيا أكثر مف ذلؾ، كشيادتو ىذه تأكيد لمنكر الذم دخؿ قمبو، كالحظ عد
 خكفو مف الفريسييف= السنيدريـ= الييكد. 

ىـ ظنكىا مؤامرة بيف المكلكد األعمى كالمسيح فطمبكا سؤاؿ أبكيو كىـ خافا حتى ال يخرجكا = لم يصدق الييود
 مف المجمع.

 

َمْجًداِ هلِل. َنْحُن َنْعَمُم َأنَّ َأْعِط »َفَدَعْوا ثَاِنَيًة اإِلْنَساَن الَِّذي َكاَن َأْعَمى، َوَقاُلوا َلُو:ٕٗ" -(:ٕ٘–ٕٗ: ٜاآليات )يو
َأَخاِطٌئ ُىَو؟ َلْسُت َأْعَمُم. ِإنََّما َأْعَمُم َشْيًئا َواِحًدا: َأنّْي ُكْنُت َأْعَمى »َفَأَجاَب َذاَك َوَقاَل:ٕ٘«. ىَذا اإِلْنَساَن َخاِطئٌ 

   "«.َواآلَن ُأْبِصرُ 

 خذ ضدؾ كىذا اإلجراء لو شقيف= عبارة تشير إلى أف ىناؾ إجراء خطير سيتإعط مجدًا هلل
ييٍعزؿ عف المجتمع كال يتعامؿ معو أحد شق مدني= [ ِيحـر المتيـ مف اهلل كالحياة األخرل. ]شق ديني= [ ُ] 
( كالمعنى إعترؼ لعؿ اهلل يرحمؾ في الحياة األخرل، فيـ 1ُٕٖيخيفكنو بيذه العبارة )يش كىـ. بيع أك شراء( )

لحؽ خكفان مف اهلل. كأف قراران سيصدر بقطع المتيـ أك إعدامو، فعميو قبؿ ىذا أف يطالبكف المتيـ باإلعتراؼ با
ًرـ مف كؿ حقكؽ  يعترؼ بخطيتو كيعطي بيذا مجدان هلل ليحتفظ بحؽ الرحمة في الدىر اآلتي بعد أف يككف قد حي

عمى البصير حتى الحياة ككاحد مف شعب اهلل في الحاضر )قتؿ أك قطع(. كىـ ىنا يريدكف أف يرعبكا ىذا األ
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إذ يقرركف أمامو بأف المسيح خاطئ، كأف ىذا  ولؤلعمى بما يقكل كىـ يكصكا ،المسيح نبييسحب إعترافو بأف 
إف أقكل رد عمى = أنا أعمى واآلن أبصرحكميـ كىـ السنيدريـ أم الييئة الرسمية، حتى يمتـز بتغيير شيادتو. 

 صية.محاكالت التشكيؾ في المسيح ىي إختباراتنا الشخ
 

َقْد ُقْمُت َلُكْم َوَلْم »َأَجاَبُيْم:ٕٚ« َماَذا َصَنَع ِبَك؟ َكْيَف َفَتَح َعْيَنْيَك؟»َفَقاُلوا َلُو َأْيًضا:ٕٙ" -(:ٕٛ–ٕٙ: ٜاآليات )يو
َأْنَت »َفَشَتُموُه َوَقاُلوا:ٕٛ« بَلِميَذ؟َتْسَمُعوا. ِلَماَذا ُتِريُدوَن َأْن َتْسَمُعوا َأْيًضا؟ أََلَعمَُّكْم َأْنُتْم ُتِريُدوَن َأْن َتِصيُروا َلُو تَ 

 " ِتْمِميُذ َذاَك، َوَأمَّا َنْحُن َفِإنََّنا َتبَلِميُذ ُموَسى.
ىـ يريدكف أف يستنطقكه بأف المسيح صنع سحران إك إستخدـ شياطيف ليشفيو أك يقكؿ كبلمان مناقضان لما قالو مف 

تيمكه بأنو تمميذ المسيح كليس تمميذان قبؿ فيمسككنو عميو. كبدأ األعمى البصير يياجميـ  كيسخر منيـ فشتمكه كا 
 لمكسى. )ىذا األعمى الشحات كبخيـ= أعمنيا لؤلطفاؿ الصغار كأخفاىا عف الحكماء(. 

ستعبلء. فإف كانكا يتباىكف بأف = تبلميذ موسى كانكا يقكلكف أنيـ تبلميذ مكسى كيقكلكف ىذا بصمؼ ككبرياء كا 
ف المؤكد أنيـ سمعكا شيادة المعمداف بأف السماء إنفتحت لممسيح، كاآلب تكمـ يكـ عماده. اهلل كمَّـ مكسى فإنو م

 .بيذا ىـ فصمكه مف المجمع= تمميذ ذاك
 

ُل َأَجاَب الرَّجُ ٖٓ«. َنْحُن َنْعَمُم َأنَّ ُموَسى َكمََّمُو اهلُل، َوَأمَّا ىَذا َفَما َنْعَمُم ِمْن َأْيَن ُىوَ ٜٕ" -(:ٖٗ–ٜٕ: ٜاآليات )يو
. »َوَقاَل َلُيْم: َوَنْعَمُم َأنَّ اهلَل اَل َيْسَمُع ِٖٔإنَّ ِفي ىَذا َعَجًبا! ِإنَُّكْم َلْسُتْم َتْعَمُموَن ِمْن َأْيَن ُىَو، َوَقْد َفَتَح َعْيَنيَّ

ْنُذ الدَّْىِر َلْم ُيْسَمْع َأنَّ َأَحًدا َفَتَح َعْيَنْي مُ ِٕٖلْمُخَطاِة. َولِكْن ِإْن َكاَن َأَحٌد َيتَِّقي اهلَل َوَيْفَعُل َمِشيَئَتُو، َفِميَذا َيْسَمُع. 
ِفي اْلَخَطاَيا ُوِلْدَت َأْنَت »أَجاُبوا َوَقاُلوا َلُو:ٖٗ«. َلْو َلْم َيُكْن ىَذا ِمَن اهلِل َلْم َيْقِدْر َأْن َيْفَعَل َشْيًئاَٖٖمْوُلوٍد َأْعَمى. 

 " ُجوُه َخاِرًجا.َفَأْخرَ « ِبُجْمَمِتَك، َوَأْنَت ُتَعمُّْمَنا!
( نرل الفريسييف 1ُُُُ+ أر1ُِٓٗ، ِٗ-1ُِٕ+ أـُٔ-1ُّْٓ+ مزٗ-1ِٕٖ)أم= اهلل ال يسمع لمخطاة

متشككيف كيحاكلكف تشكيؾ ذلؾ األعمى المستنير كما يثير ىؤالء الفريسييف أف المسيح لـ يحصؿ منيـ عمى 
سى، كمكسى مف اهلل، كىـ يتكممكف بفـ مكسى تصريح بما يفعمو، ال منيـ كال مف مدارسيـ. كىـ سمطانيـ مف مك 

أم بفـ اهلل، كلكف المسيح بأعمالو ييدـ كؿ ذلؾ، كاألعمى رأل كفيـ أما ىـ فتحجركا. كما منعيـ مف الفيـ ىك 
ف لـ تعرفكا مف أيف ىك فيكفي ىذه المعجزة ألف  إحساسيـ بضياع سمطانيـ. ككاف منطؽ األعمى المستنير، كا 

(. ككالعادة إذ لـ يجدكا 1ُٖٔٔف ىك، فيك البد مف اهلل فبل يمكف أف يسمع اهلل لمخطاة )مزتعممكا مف ىك كمف أي
 كىذا ىك ،كخطايا أبكؾ كأمؾأم أنت كلدت أعمى بسبب خطاياؾ = في الخطايا ولدت أنتردان بدأكا يشتمكنو. 

كد. ككاف الحكـ بالطرد إٌما الرأم الييكدم كلكف ما قكليـ إذ فتح المسيح عينيو اآلف. ثـ طردكه مف جماعة اليي
يكمان أك لمدة طكيمة. كالطرد كاف يحرمو مف مزاياه الدينية كاالجتماعية. الحظ تخبط الييكد "أما ىذا فما َّلفترة 

( "المسيح متى جاء ال يعرؼ أحد مف أيف ىك" 1ِٕٕ) "( "ىذا نعمـ مف أيف ىك1ِٗٗ) "نعمـ مف أيف ىك
(ِٕ1ٕ.) 
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َأَجاَب ٖٙ« َأُتْؤِمُن ِباْبِن اهلِل؟»َفَسِمَع َيُسوُع َأنَُّيْم َأْخَرُجوُه َخاِرًجا، َفَوَجَدُه َوَقاَل َلُو:ٖ٘" -(:ٖٛ–ٖ٘: ٜاآليات )يو
اَل: َفقَ ٖٛ«. َقْد رََأْيَتُو، َوالَِّذي َيَتَكمَُّم َمَعَك ُىَو ُىَو!»َفَقاَل َلُو َيُسوُع: ٖٚ« َمْن ُىَو َيا َسيُّْد أُلوِمَن ِبِو؟»َذاَك َوَقاَل: 

 " َوَسَجَد َلُو.«. ُأوِمُن َيا َسيُّْد!»

لذلؾ  .إختباران أعمؽأم فتش عميو حتى كجده، فالمسيح يبحث عف كؿ مف خسر شيئان ألجمو ليعطيو = فوجده
مف ال معيف لو. كالمسيح فتح لو باب الحياة األبدية بأف  كمعيف (1ٓ  ٖٔ" )مزكقاضي األرامؿ يتامىأب ال" ىك

ىك إذ طردكه شابو المسيح المرفكض كحمؿ معو صميبو، كلقد ظنو األعمى مف قبؿ أنو نبي، كىا دعاه لئليماف، ك 
 الثانية تعني الكينكنة )أنا الكائف(. ىو= الذي يتكمم معك ىو ىوىك يؤمف أنو إبف اهلل. 

 

َلِم، َحتَّى ُيْبِصَر الَِّذيَن اَل ُيْبِصُروَن ِلَدْيُنوَنٍة َأَتْيُت َأَنا ِإَلى ىَذا اْلَعا»َفَقاَل َيُسوُع:ٜٖ" -(:ٔٗ–ٜٖ: ٜاآليات )يو
يِسيّْيَن، َوَقاُلوا َلُو:ٓٗ«. َوَيْعَمى الَِّذيَن ُيْبِصُرونَ  « أََلَعمََّنا َنْحُن َأْيًضا ُعْمَياٌن؟»َفَسِمَع ىَذا الَِّذيَن َكاُنوا َمَعُو ِمَن اْلَفرّْ

 " ا َكاَنْت َلُكْم َخِطيٌَّة. َولِكِن اآلَن َتُقوُلوَن ِإنََّنا ُنْبِصُر، َفَخِطيَُّتُكْم َباِقَيٌة.َلْو ُكْنُتْم ُعْمَياًنا َلمَ »َقاَل َلُيْم َيُسوُع:ٔٗ
مثؿ األعمى ككؿ الذيف آمنكا كتابكا، = حتى يبصر الذين ال يبصرونأتى المسيح لمعالـ كنكر ليفضح الظبلـ. 

 كالعمـ كالمعرفة،نفسيـ البصر كالبصيرة أم الذيف يدَّعكف أل= ويعمي الذين يبصرونفاألعمى آمف كسجد. 
كالفريسييف، ىؤالء قاكمكا كرفضكا اإليماف ألف غمظة قمكبيـ أعمت  كحدىـ العارفيف لمحؽ كيدَّعكف أنيـ

+ 1َُُِبصائرىـ. ىؤالء ىـ مف أسماىـ المسيح مف قبؿ الحكماء )حكماء في أعيف أنفسيـ( كالفيماء )لك
فييا كبرياء كترفع عمى اآلخريف فيـ يشعركف أنيـ العمماء = نحن أيضاً  ألعمنا(. كقكليـ 1ُّٕ+ رؤ1ُُِٓمت

ستنار معان.  العارفيف، كىذا يزيد عماىـ. كنرل ىنا أف األعمى قىًبؿ نكريف، نكر الجسد كنكر اهلل فأبصر كا 
(. فالنكر ىك بيجة ّٓ-1ُُٓ+ لك1ُُْٓ+ مت1ُّٗكالفريسييف بإرادتيـ كرفضيـ إنحجب عنيـ النكر )يك

عيكف السميمة كأذل لمعيكف الكميمة المريضة. كالمسيح نكر كمف يقبمو كترحب بو عينيو يتزايد نكرىا، ككؿ عيف ال
. المسيح ىك نكر، األشرارإلظيار ما في القمكب، كتمييز األبرار مف = لدينونة أتيتال تقبمو يرفع عنيا النكر. 

في  المسيح لـ يأتي. (1ِّْ)لك "ط كقياـ كثيريفكضع لسقك "=  كالنكر حيف يظير يكشؼ كؿ شئ، الجيد كالردئ
كمف يؤمف بو ينجك مف الدينكنة. المسيح  لدينونة أتيتمجيئو األكؿ ليديف، لكف مف يرفض اإليماف بو يداف= 
المسيح أتى فى حب عجيب ككنكر المتكبركف الرافضكف. أتى لينير قمكب العمياف لجيميـ فيبصركف، كيفضح 

( فمف يقبؿ المسيح يككف نكرا كينجذب لدائرة 1ْ  ِتىُفيك يريد أف الجميع يخمصكف )ليجذب بمحبتو الجميع، 
فيو يثبت فى الحياة كالنكر. أما مف أصر عمى محبة  الحب، كالمسيح ىك الطريؽ كينير الطريؽ كمف يثبت

المسيح، الظممة كأصر عمى خطاياه يبقى منفصبل عف المسيح، يبقى فى ظممتو. كالدينكنة ىى اإلنفصاؿ عف 
كالمسيح ىك النكر كالحياة كالفرح كالسبلـ كالمجد. المسيح أنار الطريؽ فصرنا ببل عذر "أنت ببل عذر أييا 

 (.1ُ  ِ+ رك 1َِ  ُاإلنساف" )رك
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مقدس لما أدنتكـ، كلكنكـ أم لك كاف عماكـ ناشئ عف جيؿ بالكتاب ال= لو كنتم عميانًا لما كانت لكم خطية
ألف يككنكا غير (. كالمسيح كصفيـ مف قبؿ بأنيـ يبصركف كلكنيـ في سبيميـ 1ُِٗ)قارف مع رك تعاندكف

فيـ يقكلكف نحف  كمع ىذا .ه كخطاياهءككبرياسكل أعمالو الشريرة  = يرل يجعؿ المبصر ال مبصريف. كما الذم
يـ. فيـ في الحقيقة عمياف كالخطية أعمت عيكن .نبصر كنحف نكر لمذيف في الظممة كما فعؿ الفريسييف

طالما أنتـ مصريف عمى خطيتكـ كال تريدكف أف تأتكا لتبصركا. كلكف لك شعرتـ بأنكـ عمياف = فخطيتكم باقية
كأتيتـ لتشفكا فسيضئ لكـ النكر كتغفر لكـ خطاياكـ. كلكنيـ ينكركف المسيح ليس جيبلن كلكف تجاىبلن لمحقيقة. 

 (. ُٕ-1ُّٔكعدـ اإلحتياج لممسيح يتقيأه المسيح )رؤاإلنساف الذم يشعر باإلكتفاء = ألعمنا نحن أيضًا عميان
 = تدعكف المعرفة كبعنادكـ ستظمكف كما أنتـ.تقولون أننا نبصر

يمانو يتدرج فأكالن ىك قص ما حدث بأمانة كقاؿ عف يسكع أنو اإلنساف مفضبلن إياه عمى : ممحوظة نرل األعمى كا 
يكف ىذا مف اهلل لـ يقدر أف يفعؿ شيئان. ثـ يؤمف بو كإبف هلل  باقي البشر ثـ أعمف أنو نبي ثـ أنو مف اهلل فمك لـ

كيسجد لو كىذه ىي اإلستنارة. ىكذا فاهلل يقكد النفس في طريؽ طاعتو كاإلعتراؼ بو كالشيادة لو في إتزاف كىدكء 
الناس يستغرب  ، كنمك ركحي عجيب. كالحظ القكؿ "أليس ىذا ىك المكلكد أعمى" فيكذا في حالة تكبة أم إنساف

 أنو قابؿ الرب فشفاه. كلكف ما غىيَّرىهي  . كيقكلكف أليس ىذا ىك فبلف ، التغيير الذم حدث فيو
ىؤالء الرعاة أىممكا األعمى حيف كاف منيـ كلما شفاه المسيح طردكه فيـ رعاة غير أمناء. كالمسيح الراعي 

ا عف الراعي الصالح في مقابؿ ىؤالء الصالح أتى ليذه النفكس التي كسركىا . لذلؾ فاإلصحاح التالي يكممن
 .السراؽ كالمصكص، الرعاة غير األمناء
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 اإلصحاح العاشر
 

ي يكـ سيامة فصؿ إنجيؿ الراعي الصالح يقرأ كمما إحتفمت الكنيسة بتذكار أحد البطاركة أك األساقفة القديسيف كف
مرة في السنة(. كالحظ أف ّٖأك تجميس البطريرؾ فالمسيح يرعى كنيستو عف طريقيـ. )لذلؾ يقرأ ىذا اإلنجيؿ 

 ( ىي مثؿ يضربو السيد المسيح أما بعد ذلؾ فميس مثبلن.ٔ-ُاآليات )

ُخُل ِمَن اْلَباِب ِإَلى َحِظيَرِة اْلِخرَاِف، َبْل اَْلَحقَّ اْلَحقَّ َأُقوُل َلُكْم: ِإنَّ الَِّذي اَل َيدْ »ٔ"  -(:ٕٗ –ٔ: ٓٔاآليات )يو
 . ِليَذا َيْفَتُح اْلَبوَّاُب، َٖوَأمَّا الَِّذي َيْدُخُل ِمَن اْلَباِب َفُيَو رَاِعي اْلِخرَاِف. َٕيْطَمُع ِمْن َمْوِضٍع آَخَر، َفَذاَك َساِرٌق َوِلصّّ

َة ِبَأْسَماٍء َوُيْخِرُجَيا.  َواْلِخرَاُف َتْسَمُع َصْوَتُو، َفَيْدُعو ِخرَاَفوُ  َة َيْذَىُب َأَماَمَيا، ٗاْلَخاصَّ َوَمَتى َأْخَرَج ِخرَاَفُو اْلَخاصَّ
«. َوَأمَّا اْلَغِريُب َفبَل َتْتَبُعُو َبْل َتْيُرُب ِمْنُو، أَلنََّيا اَل َتْعِرُف َصْوَت اْلُغَرَباءِ َ٘واْلِخرَاُف َتْتَبُعُو، أَلنََّيا َتْعِرُف َصْوَتُو. 

 ىَذا اْلَمَثُل َقاَلُو َلُيْم َيُسوُع، َوَأمَّا ُىْم َفَمْم َيْفَيُموا َما ُىَو الَِّذي َكاَن ُيَكمُّْمُيْم ِبِو.ٙ
ُسرَّاٌق  َجِميُع الَِّذيَن َأَتْوا َقْبِمي ُىمْ ٛاْلَحقَّ اْلَحقَّ َأُقوُل َلُكْم: ِإنّْي َأَنا َباُب اْلِخرَاِف. »َفَقاَل َلُيْم َيُسوُع َأْيًضا:ٚ

َأَنا ُىَو اْلَباُب. ِإْن َدَخَل ِبي َأَحٌد َفَيْخُمُص َوَيْدُخُل َوَيْخُرُج َوَيِجُد َمْرًعى. َٜوُلُصوٌص، َولِكنَّ اْلِخرَاَف َلْم َتْسَمْع َلُيْم. 
َأَنا ُىَو ِٔٔلَتُكوَن َلُيْم َحَياٌة َوِلَيُكوَن َلُيْم َأْفَضُل.  اَلسَّاِرُق اَل َيْأِتي ِإالَّ ِلَيْسِرَق َوَيْذَبَح َوُيْيِمَك، َوَأمَّا َأَنا َفَقْد َأَتْيتُ ٓٔ

اِلُح َيْبِذُل َنْفَسُو َعِن اْلِخرَاِف.  اِلُح، َوالرَّاِعي الصَّ َوَأمَّا الَِّذي ُىَو َأِجيٌر، َوَلْيَس رَاِعًيا، الَِّذي َلْيَسِت ٕٔالرَّاِعي الصَّ
َواأَلِجيُر َيْيُرُب أَلنَُّو ِٖٔببًل َوَيْتُرُك اْلِخرَاَف َوَيْيُرُب، َفَيْخَطُف الذّْْئُب اْلِخرَاَف َوُيَبدُّْدَىا. اْلِخرَاُف َلُو، َفَيَرى الذّْْئَب ُمقْ 
ِتي َتْعِرُفِني، َٗٔأِجيٌر، َواَل ُيَباِلي ِباْلِخرَاِف.  ِتي َوَخاصَّ اِلُح، َوَأْعِرُف َخاصَّ ا َأنَّ اآلَب َكمَ َ٘ٔأمَّا َأَنا َفِإنّْي الرَّاِعي الصَّ

َوِلي ِخرَاٌف ُأَخُر َلْيَسْت ِمْن ىِذِه اْلَحِظيَرِة، َيْنَبِغي َأْن َٙٔيْعِرُفِني َوَأَنا َأْعِرُف اآلَب. َوَأَنا َأَضُع َنْفِسي َعِن اْلِخرَاِف. 
يَذا ُيِحبُِّني اآلُب، أَلنّْي َأَضُع َنْفِسي آلُخَذَىا لِ ٚٔآِتَي ِبِتْمَك َأْيًضا َفَتْسَمُع َصْوِتي، َوَتُكوُن َرِعيٌَّة َواِحَدٌة َورَاٍع َواِحٌد. 

ا َأْيًضا. َلْيَس َأَحٌد َيْأُخُذَىا ِمنّْي، َبْل َأَضُعَيا َأَنا ِمْن َذاِتي. ِلي ُسْمَطاٌن َأْن َأَضَعَيا َوِلي ُسْمَطاٌن َأْن آُخَذىَ َٛٔأْيًضا. 
ِبِو »َفَقاَل َكِثيُروَن ِمْنُيْم:َٕٓأْيًضا اْنِشَقاٌق َبْيَن اْلَيُيوِد ِبَسَبِب ىَذا اْلَكبَلِم.  َفَحَدثَ ٜٔ«.ىِذِه اْلَوِصيَُّة َقِبْمُتَيا ِمْن َأِبي

َلْيَس ىَذا َكبَلَم َمْن ِبِو َشْيَطاٌن. أََلَعلَّ َشْيَطاًنا َيْقِدُر »آَخُروَن َقاُلوا:ٕٔ« َشْيَطاٌن َوُىَو َيْيِذي. ِلَماَذا َتْسَتِمُعوَن َلُو؟
َوَكاَن َيُسوُع َيَتَمشَّى ِفي اْلَيْيَكِل ِفي َٖٕوَكاَن ِعيُد التَّْجِديِد ِفي ُأوُرَشِميَم، َوَكاَن ِشتَاٌء. ٕٕ«.َتَح َأْعُيَن اْلُعْمَياِن؟َأْن َيفْ 

«. َأْنَت اْلَمِسيَح َفُقْل َلَنا َجْيرًاِإَلى َمَتى ُتَعمُّْق َأْنُفَسَنا؟ ِإْن ُكْنَت »َفاْحتَاَط ِبِو اْلَيُيوُد َوَقاُلوا َلُو: ِٕٗرَواِق ُسَمْيَماَن، 
َولِكنَُّكْم ِٕٙإنّْي ُقْمُت َلُكْم َوَلْسُتْم ُتْؤِمُنوَن. َاأَلْعَماُل الَِّتي َأَنا َأْعَمُمَيا ِباْسِم َأِبي ِىَي َتْشَيُد ِلي. »َأَجاَبُيْم َيُسوُع:ٕ٘

َوَأَنا ِٕٛخرَاِفي َتْسَمُع َصْوِتي، َوَأَنا َأْعِرُفَيا َفَتْتَبُعِني. ٕٚا ُقْمُت َلُكْم. َلْسُتْم ُتْؤِمُنوَن أَلنَُّكْم َلْسُتْم ِمْن ِخرَاِفي، َكمَ 



 (اإلصذاح العاشر) (يوحناإنجيل تفسير )(  3تفسير األناجيل )

 

 
297 

َأِبي الَِّذي َأْعَطاِني ِإيَّاَىا ُىَو َأْعَظُم ِمَن ُٜٕأْعِطيَيا َحَياًة َأَبِديًَّة، َوَلْن َتْيِمَك ِإَلى اأَلَبِد، َواَل َيْخَطُفَيا َأَحٌد ِمْن َيِدي. 
َأَجاَبُيْم َٕٖفَتَناَوَل اْلَيُيوُد َأْيًضا ِحَجاَرًة ِلَيْرُجُموُه. ٖٔ«.َأَنا َواآلُب َواِحدٌ ٖٓ، َواَل َيْقِدُر َأَحٌد َأْن َيْخَطَف ِمْن َيِد َأِبي. اْلُكلّْ 

َأَجاَبُو اْلَيُيوُد ٖٖ« ُجُموَنِني؟َأْعَمااًل َكِثيَرًة َحَسَنًة َأَرْيُتُكْم ِمْن ِعْنِد َأِبي. ِبَسَبِب َأيّْ َعَمل ِمْنَيا َترْ »َيُسوُع:
َأَجاَبُيْم ٖٗ« َلْسَنا َنْرُجُمَك أَلْجِل َعَمل َحَسٍن، َبْل أَلْجِل َتْجِديٍف، َفِإنََّك َوَأْنَت ِإْنَساٌن َتْجَعُل َنْفَسَك ِإلًيا»َقاِئِميَن:
ِإْن َقاَل آِلَيٌة أُلولِئَك الَِّذيَن َصاَرْت ِإَلْيِيْم َكِمَمُة اهلِل، َٖ٘يٌة؟ أََلْيَس َمْكُتوًبا ِفي َناُموِسُكْم: َأَنا ُقْمُت ِإنَُّكْم آلِ »َيُسوُع: 

َفالَِّذي َقدََّسُو اآلُب َوَأْرَسَمُو ِإَلى اْلَعاَلِم، َأَتُقوُلوَن َلُو: ِإنََّك ُتَجدُّْف، أَلنّْي ُقْمُت: َٖٙواَل ُيْمِكُن َأْن ُيْنَقَض اْلَمْكُتوُب، 
َولِكْن ِإْن ُكْنُت َأْعَمُل، َفِإْن َلْم ُتْؤِمُنوا ِبي ِٖٛإْن ُكْنُت َلْسُت َأْعَمُل َأْعَماَل َأِبي َفبَل ُتْؤِمُنوا ِبي. ٖٚ؟ ِإنّْي اْبُن اهللِ 

َفَخَرَج ِمْن َأْيِديِيْم، َفَطَمُبوا َأْيًضا َأْن ُيْمِسُكوُه ٜٖ«.َفآِمُنوا ِباأَلْعَماِل، ِلَكْي َتْعِرُفوا َوُتْؤِمُنوا َأنَّ اآلَب ِفيَّ َوَأَنا ِفيوِ 
ُد ِفيِو َأوَّاًل َوَمَكَث ُىَناَك. ٓٗ َفَأَتى ِإَلْيِو َكِثيُروَن َٔٗوَمَضى َأْيًضا ِإَلى َعْبِر اأُلْرُدنّْ ِإَلى اْلَمَكاِن الَِّذي َكاَن ُيوَحنَّا ُيَعمّْ

 "َفآَمَن َكِثيُروَن ِبِو ُىَناَك.ٕٗ«. َما َقاَلُو ُيوَحنَّا َعْن ىَذا َكاَن َحقِّاِإنَّ ُيوَحنَّا َلْم َيْفَعْل آَيًة َواِحَدًة، َولِكْن ُكلُّ »َوَقاُلوا:

اَْلَحقَّ اْلَحقَّ َأُقوُل َلُكْم: ِإنَّ الَِّذي اَل َيْدُخُل ِمَن اْلَباِب ِإَلى َحِظيَرِة اْلِخرَاِف، َبْل َيْطَمُع »ٔ" -(:ٙ–ٔ: ٓٔاآليات )يو
. ِمْن َمْوِضٍع آَخَر، َفَذاَك سَ  ِليَذا َيْفَتُح اْلَبوَّاُب، َٖوَأمَّا الَِّذي َيْدُخُل ِمَن اْلَباِب َفُيَو رَاِعي اْلِخرَاِف. ٕاِرٌق َوِلصّّ

َة ِبَأْسَماٍء َوُيْخِرُجَيا.  َة َيْذَىُب َأمَ َٗواْلِخرَاُف َتْسَمُع َصْوَتُو، َفَيْدُعو ِخرَاَفُو اْلَخاصَّ اَمَيا، َوَمَتى َأْخَرَج ِخرَاَفُو اْلَخاصَّ
«. َوَأمَّا اْلَغِريُب َفبَل َتْتَبُعُو َبْل َتْيُرُب ِمْنُو، أَلنََّيا اَل َتْعِرُف َصْوَت اْلُغَرَباءِ َ٘واْلِخرَاُف َتْتَبُعُو، أَلنََّيا َتْعِرُف َصْوَتُو. 

  َكاَن ُيَكمُّْمُيْم ِبِو.ىَذا اْلَمَثُل َقاَلُو َلُيْم َيُسوُع، َوَأمَّا ُىْم َفَمْم َيْفَيُموا َما ُىَو الَِّذي ٙ
الحديث ىنا ىك إمتداد لئلصحاح التاسع. فاألعمى الذم أبصر قد أخرجكه خارج الجماعة لكنو دخؿ بإيمانو 

رعاة  إذ كانكاالبسيط ألنو آمف بالمسيح لحظيرة الخراؼ التي راعييا ىك الرب يسكع. كالييكد طردكا ىذا اإلنساف 
(. ىـ طردكه ففتش عنو الراعي الصالح 1َٓٔ+ أرُُ+ زؾّْ+ حزٔ-1ُِّالييكدية )أر فاسديف لمحظيرة

حتى كجده. كالمسيح ألقى بتعاليمو عف الراعي الصالح لعميـ يتذكركف ما قالو األنبياء. كالمسيح قدـ نفسو بككنو 
الييكد النكر كالخبز كالكرمة.. كىنا يقدـ نفسو بككنو الراعي الصالح. كلك تذكر مف يسمع مثؿ الراعي ىنا مف 

 النبكات التي قيمت عف أف اهلل يرسؿ راعي صالح لشعبو لفيمكا أف المسيح ىك مف قصده األنبياء.
 الراعي والرعية:

الراعي في فمسطيف غير الرعاة في مصر كأكركبا. فيـ في فمسطيف يربكف األغناـ ال ليأكمكىا، بؿ مف أجؿ 
ؾ عشرة طكيمة بيف الراعي كخرافو. فينشأ نكع مف المكدة صكفيا، كلذلؾ كانكا يربكنيا لفترات طكيمة، فيككف ىنا

 كاأللفة كالحب بيف الراعي كالرعية.

كاألرض في فمسطيف أرض تبلؿ كمناطؽ كعرة بيا كحكش لذلؾ تحتاج ليقظة مف الراعي في النيار كالميؿ، كىـ 
عمى رعيتيـ". كألف الماء ( "رعاة متبديف يحرسكف حراسات الميؿ 1ِٖدائمان في نكبات حراسة، كلنسمع في )لك

قميؿ في فمسطيف فالرعاة يأخذكف خرافيـ لمماء. كمف أجؿ ىذه الرعاية صار يطمؽ عمى الممكؾ كالبطاركة 
( ِّكاألساقفة لقب راعي، بؿ أطمؽ اإلسـ عمى اهلل، فيك راعي إسرائيؿ. كمف أجمؿ المزامير عف ذلؾ )مز
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ياتي كحمايتي ككؿ أعكازم "عمى ماء الراحة يكردني" "الرب راعيَّ فبل يعكزني شئ" فيك المسئكؿ عف ح
فالخركؼ يخاؼ مف المياه الجارية لئبل يبتؿ كيثقؿ صكفو فيغرؽ. لذلؾ يشرب مف المياه الراكدة. فيأتي الراعي 
كيضع حجران كبيران في طريؽ المياه الجارية فتيدأ سرعتيا فتشرب الخراؼ، كبيذا تسمى المياه، مياه الراحة. 

لو عصا يطرد بيا الكحكش كالذئاب كلو عكاز )عصا طكيمة مثنية في نيايتيا حتى ال يؤلـ الخركؼ(  كالراعي
يرد بيا الخركؼ لطريقو إذا ضؿ كىذا العكاز يستعممو الراعي في أف يمرر خرافو مف تحتيا لتدخؿ الحظيرة 

ف ضؿ خركؼ، يذىب كراءه ليرد ىذا   الخركؼ الضاؿ.مساءن فيعرؼ عددىا كبذلؾ ال يضيع خركؼ، كا 
كمناسبة تشبيو المسيح نفسو بالراعي، طرد المكلكد أعمى مف المجمع كقسكة الرعاة مف الييكد الفريسييف عميو. 
فيك كاف أماميـ يستعطي، ماذا صنعكا لو كماذا قدمكا لو مف رحمة. كاآلف إذ رحمو المسيح كشفاه طردكه، فيـ 

الصالح. كالمسيح بتشبيو نفسو بالراعي الصالح يذكرىـ بالنبكات رعاة قساة القمكب. كلذلؾ أتى المسيح الراعي 
( "كيؿه ٔ-1ُِّرإالسابقة عف رفض الرعاة السابقيف لعدـ أمانتيـ، كمجيء راعي صالح ىك المسيح. كراجع )

صف لمرعاة الذيف ييمككف كيبددكف غنـ رعيتي يقكؿ الرب.. ىأنذا أعاقبكـ.. ىا أياـ تأتي يقكؿ الرب كأقيـ لداكد غ
بر.." كالمسيح ىك غصف البر. كمعنى الكبلـ.. أنتـ أييا الفريسيكف يا مف تدعكف المعرفة كالبر كتتيمكنني بأنني 

 خاطئ، قارنكا بيف مكقفكـ كمكقفي كرعاة ستجدكا أنني الراعي الصالح ليذا الخركؼ المسكيف.
ألنبياء بأنني الراعي الصالح. أنتـ أييا كأذكركا النبكات فأنتـ دارسيف لمكتاب، فستكتشفكا أنني مف تنبأ عنو ا

راجعكا النبكات فستكتشفكا أف اهلل أكقفكـ عف الفريسيكف طمبتـ أف تخدمكـ الرعية، أما أنا فأتيت ألىٍخًدـ ال أليٍخدىـ. 
دم الرعاية. كسأككف أنا مف تنبأ عنو األنبياء بأنني الراعي الجديد الصالح= "كاقيـ عمييا راعيا كاحدا فيرعاىا عب

 (.1ِّ  ّْ)حزداكد ىك يرعاىا كىك يككف ليا راعيا" 
عبارة عف أرض مربعة يحيط بيا سكر منخفض مف الخشب ال تستطيع أنيا في فمسطيف  الغنـ كطبيعة حظائر

الخراؼ أف تقفز مف فكقو، كليا باب كاحد. كالراعي أك البكاب يناـ بجسمو ليسد مدخؿ الباب ليبلن ليشعر بأم 
ركج أك أم كحش يريد الدخكؿ. فيككف الراعي ىك الباب كىك البكاب. أم يككف ىك راعي خركؼ يحاكؿ الخ

ىناؾ بكاب يناـ في مدخؿ الباب غير الراعي. كىذا البكاب ال ييٍدخؿ لمحظيرة سكل الراعي.  كأحيانان يككف .الغنـ
 كالحظ أف السراؽ كالمصكص يقفزكف مف عمى السكر.

 .كىؤالء ىـ األنبياء الكذبة كضكح.ىـ مف يسرقكف عبلنية كب= المصوص
 الحالييف. الفريسييف ىـ . كىؤالء= مف يسرقكف في الخفاءالسراق

كحينما يقكؿ السيد في مثمو الذيف أتكا قبمي فيك يقصد ىؤالء. كقطعان ىك ال يقصد األنبياء الحقيقييف، الذيف دخمكا 
نبأكا عف المسيح. كالمسيح ىك الذم أرسميـ كتكممكا مف الباب. فاألنبياء الحقيقييف كاف المسيح ىك رجاءىـ كىـ ت

 بإسمو.
كفي الصباح يترؾ الرعاة كؿ قطعانيـ في مكاف كاحد فتختمط كؿ الخراؼ مع بعضيا البعض، كفي المساء يقؼ 
كؿ راعي في مكاف كيصدر صكتان مميزان فتجتمع خرافو حكلو، ألف الخراؼ تعرؼ صكت راعييا كتميزه مف طكؿ 
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معو، ىي ألفت صكتو كتدربت عمى سماعو. كنحف لكي نميز صكت المسيح عمينا أف نعاشره فترات مدة العشرة 
 طكيمة. كأما مف ال يعاشر اهلل لف يستطيع أف يميز صكتو فسيقع في حيرة.

حساف كبطريقة لطيفة جميمة. كال تعني الصبلح بمعنى البر كالتقكل  ككممة صالح ىنا تشير لمف يعطي بمطؼ كا 
.  مسحت بالدىن رأسى( 1ٓ  ِّكالحظ تفسير كممة الراعى الصالح مف قكؿ المرنـ فى )مزمكر  كالفضيمة.
الحجر يمؤله الراعى ماء ليشرب منو الخراؼ . كعندما تشتد الحرارة  مف منحكت كالكأس ىك إناء=  اكأسى ريَّ 

فنجد الراعى الصالح  فى الصيؼ تسخف حكاؼ ىذا الكأس فتتألـ الخراؼ إذا أتت لتشرب فتمتنع عف الشرب ،
 حيف يمؤل الكأس يجعؿ الماء يفيض كيبمؿ حافة الكأس لتبرد = تعزيات الركح القدس )الدىف( أثناء التجارب .  

كالحظ أف المسيح كراعو لمخراؼ صار مف نفس طبيعتنا أم خركؼ مثمنا ليشعر بكؿ ما نشعر بو مف ضعؼ 
 (.1ٓٔ+ رؤ1ُٕٕ)رؤ

 ضربو يسوع :والمعاني التي في المثل الذي 
 ىي إسرائيؿ قديمان كالكنيسة حاليان. ىي ممككت اهلل. =الحظيرة
ؿ لآلب )رؤالباب ( فالمسيح ىك السمـ، ىك عمى ُٕ-1ُِِٖ+ تؾ1ُْ= باب الحظيرة ىك المسيح المكص 

األرض كرأسو في السماء. نرل المسيح كنممسو إذ صار منظكران لنا فنعرؼ اآلب كندخؿ الحظيرة. كالباب ىك 
إليماف بالمسيح. كالرعاة السارقيف ىـ مف يدخمكف بتعاليـ غير تعاليـ الكنيسة. الباب ىك التعميـ الصحيح عف ا

 اهلل.
= الذم ىك ليس سارقان أك لصان كىك يدخؿ مف الباب أم المسيح. ككؿ األنبياء كالرسؿ ىـ رعاة الخراف راعي

( 1ْٓبطُسيح ىك راعي الرعاة كرئيس الرعاة )صالحكف. ككؿ خادـ إف دخؿ مف الباب يككف راعي صالح كالم
 (. ىك الكحيد الذم قىدَّـ نفسو عف خرافو لذلؾ ىك صالح. 1َُِّكراعي الخراؼ العظيـ )عب

( أك ىك الركح القدس 1ِِِِ= ىك حارس يحمؿ سبلحان، فيك المسيح الديَّاف الذم يغمؽ كال أحد يفتح )إشالبواب
الكنيسة.  فينا المسيح، كالركح يقكد يثبتككممتو ك صحيح فنقبؿ صكت الراعي الذم يفتح قمكبنا لنقبؿ التعميـ ال

كيشير البكاب لمخادـ األميف الذم يقكد النفكس لممسيح. كقد يشير البكاب ألسقؼ إذا كجد خادـ تعميمو صحيح 
ذا كجد خادـ منحرؼ في عقيدتو يمنعو.  يسمح لو بالدخكؿ كالتعميـ. كا 

  يدعك خرافو لئليماف كيخرجيا لئلنطبلؽ إلى ممككتو.= ىـ شعب اهلل. كاهللالخراف

= ىذا عكس الرعاية الطبيعية ألف الراعي يسير خمؼ الغنـ ليراىا كيحمييا كلكف المسيح كؿ شئ أماميا يذىب
فتتح الطريؽ إلى السماء كدخؿ كسابؽ، بؿ ىك الطريؽ. ىك ذاؽ المكت  مكشكؼ أمامو. كالمسيح سار أمامنا كا 

 كالصعكد كسابؽ لنا.كعرؼ القيامة 

= الذم لـ يدخؿ مف الباب، ىذا لـ يرسمو اهلل، ليس لو التعاليـ الصحيحة أك ىـ مف رفضكا الغريب الراعي
(. كالغريب لك دخؿ لحظيرة الخراؼ 1ْٓالمسيح كالفريسييف. كلنبلحظ أف خدمة الرعاية ىي دعكة مف اهلل )عب

طمئناف.يحدث ىياج لمخراؼ. أما مع الراعي الحقيقي فيدك   ء كا 
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= ألف سكر الحظيرة )حظيرة الخراؼ( منخفض اإلرتفاع فالسارؽ ال يدخؿ مف الباب بؿ آخر موضع من يطمع
 يقفز مف عمى السكر. إشارة لميراطقة.

= كما عرفت المجدلية المسيح مف صكتو. كفي المجيء الثاني سيعرؼ المسيح مف عرفكا صكتو صوتو تعرف
خدعكا بمعجزات كاذبة. أما الخراؼ الحقيقية فيي تعرؼ المعمـ الذم عنده نأم عرفكه مف قبؿ. اآلخريف سي

ؼ صكت راعييا فتتجمع حكلو كال االتعميـ الصحيح كتنفر مف المعمـ الذم عنده تعميـ خاطئ، كما تميز الخر 
 خر كما قمنا .آتذىب كراء 

ؼ كؿ كاحد مف خرافو بإسمو كيناديو = الرعاة يعطكف خرافيـ أسماء لمتدليؿ، كالراعي يعر بأسمائيا خرافو يدعو
بو كفي أثناء السير إلى المرعي، لك حدث، كشرد خركؼ في طريؽ خطر يناديو الراعي بإسمو فيعكد إلى طريقو 

بلقة الشخصية مع القطيع. ىك يدعكىا بأسمائيا كليس بصفاتيا أك ألكانيا أك إحتياجاتيا. كىذا دليؿ عمى الع
 . (1ُٓرإ(. "قبمما صكرتؾ في البطف عرفتؾ" )1ُّْ" )إشدعكتؾ بإسمؾلممسيح بكؿ نفس "

في الشتاء يمبس الرعاة عباءات ثقيمة ليا أحزمة مف الجمد يضعكف فييا الخراؼ الصغيرة لتدفئتيا. كالراعي يعطي 
 رعاية خاصة لمخراؼ الضعيفة المرتعشة.

كف الكعرة كالقطيع يسير خمؼ الراعي كالرعاة إعتادكا أف يسيركا في بعض األحياف أماـ الخراؼ خاصة في األما
ذا حدث كسمعكا صكتان مخيفان يرفعكف رؤكسيـ لينظركا ماذا  منكس الرأس شاعران باألماف طالما الراعي أمامو، كا 
سيفعؿ الراعي، فيـ يتبعكنو في السبلـ كفي المخاطر. كركحيان نفيـ ىذا أف القطيع يسير كراء الراعي منكس 

ذا حدث شئ مخيؼ لننظر إليو الرأس، أننا نسير كراء  المسيح دكف أف نحمؿ ىمان لشئ فالمسيح أمامنا يقكدنا كا 
 لممعكنة.

كالخراؼ تتبع الراعي كفي بعض األحياف يعجبيا نكع مف الخضرة فتتعطؿ لكنيا ترفع رأسيا لتنظر أيف الراعي 
 ء إبتعاده.كتعكد ثانية لمقطيع كأكثر ما يحزف الراعي أف تنكسر رجؿ خركؼ مف قطيعو أثنا

كالراعي يككف مسمحان دائمان لرد أم خطر عف خرافو مف أم عدك، بؿ كيعرض حياتو لمخطر ألجميا )داكد حارب 
أسدان كدبان لينقذ خرافو(. كفي بعض األحياف إذ يشرد الخركؼ يرمي الراعي حجران عميو بمقبلع فيخاؼ كيرجع 

كنبلحظ أف عادة ما يسير الراعي في فمسطيف كراء قطيعو لمقطيع )ىذه فائدة التجارب التي يسمح بيا المسيح(. 
 كفي األماكف الخطرة يسير أماـ قطيعو كدليؿ.

 والمؤمن يشبو بالخروف في :

 ( الكداعةِ     ( عدـ األذل ُ
 ( الضعؼ )الراعي ىك يحمييا(ْ  ( الطاعة )ىي منقادة بالكامؿ لمراعي(ّ
 قبكؿ التعميـ( ٔ  ( إحتياجو لمراعي )ىك يغذييا كيركييا(ٓ
 ( النفع لآلخريف كالخدمة )صكؼ كلبف(ٕ
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= أف المسيح ىك الراعي الصالح كأف األجراء ىـ مف ييتمكف بمصالحيـ الشخصية كنفعيـ أك بالمديح لم يفيموا
 كالسراؽ ىـ اليراطقة المخادعكف كالرعاة القساة القمكب كاألنبياء الكذبة كمثيرم الفتف.

 
َجِميُع الَِّذيَن ٛاْلَحقَّ اْلَحقَّ َأُقوُل َلُكْم: ِإنّْي َأَنا َباُب اْلِخرَاِف. »َقاَل َلُيْم َيُسوُع َأْيًضا:فَ ٚ" -(:ٓٔ–ٚ: ٓٔاآليات )يو

َيْدُخُل َأَنا ُىَو اْلَباُب. ِإْن َدَخَل ِبي َأَحٌد َفَيْخُمُص وَ َٜأَتْوا َقْبِمي ُىْم ُسرَّاٌق َوُلُصوٌص، َولِكنَّ اْلِخرَاَف َلْم َتْسَمْع َلُيْم. 
َيُكوَن اَلسَّاِرُق اَل َيْأِتي ِإالَّ ِلَيْسِرَق َوَيْذَبَح َوُيْيِمَك، َوَأمَّا َأَنا َفَقْد َأَتْيُت ِلَتُكوَن َلُيْم َحَياٌة َولِ َٓٔوَيْخُرُج َوَيِجُد َمْرًعى. 

  " َلُيْم َأْفَضُل.
بخركؼ كاحد ب الحظيرة، فالمسيح ييتـ كلـ يقؿ با= باب الخرافىنا المسيح يطبؽ ما قالو مف قبؿ عمى نفسو. 

مف عيد مع شعب لعيد مع نفس، فيك يبحث عف الخركؼ الكاحد الضاؿ، كمف يؤمف يدخؿ  مو، لقد إنتقؿدخً ليي 
مف الباب، باب الحياة ليجد حياة سماكية مع اآلب في مرعى دسـ، كبيذا ألغى عمؿ الكاركبيـ الماسؾ سيفان 

( المسيح حيف يأتي بنا لآلب 1ُْٔأحد لمكنيسة أك لمسماء إاٌل بالمسيح )يكالكاقؼ عمى باب الجنة. لف يدخؿ 
ال دخكؿ لآلب  شخصيان.أم قبكؿ المسيح = أنا ىو البابيسمى نفسو )بابان( كحيف يرعانا يسمى نفسو )راعي(. 

 إال بالمسيح .
مكا المسيح بأعمالو )مثؿ الكراميف يفسر مف ىـ السراؽ كالمصكص(. الفريسييف الذيف تجاى= سرّاق ولصوص

كأقكالو ليفرضكا عكائدىـ كليستمركا في مكاسبيـ فيـ يريدكف أف يسرقكا شعب المسيح، كينطبؽ لفظ سراؽ 
كلصكص عمى مف إدَّعكا أنيـ مرسميف مف اهلل ليقكدكا ثكرات دمكية ضد الركماف مثؿ ييكذا الجميمي كثيكداس. 

 كىؤالء إدعى كؿ منيـ أنو المسيا. 
 (. 1َُُقصد بيا مف قاؿ عنيـ سابقان "مف يطمع مف مكضع آخر" )ىنا ي= جميع

(. كىؤالء مثؿ سمعاف ٔ-1ْٓيكُ+ ّْ-1ُّّف يميزكا بيا صكت الراعي )يكاألف ليـ أذ= لم تسمع ليم
 (....ْٔ،  1ْٓ  ٕالييكؿ )يك كجنكدالشيخ كحنة النبية كزكريا كالتبلميذ كالرسؿ السبعيف كبعض الشعب بؿ 

 بالرغـ مما قالو الفريسييف.  فرحكا بالمسيح
يدخؿ كالعذارل الحكيمات كال يككف كالجاىبلت ينتظرف حتى ينتيي الكقت. كمف يؤمف بو يدخؿ = إن دخل أحد

 كيجد الخبلص.
لينطمؽ إلى المراعي الحقة السماكية. يدخؿ لمعمؽ كيخرج ليخبر اآلخريف كفي الحالتيف يتغذل فالمرًكم = ويخرج

 غذاء ركحي لمحياة. = جد مرعىيىك أيضان ييركىل= 
تشير لمحرية، يخرج مف الحظيرة لممرعى تابعان الراعي أك داخبلن لمحظيرة آخر النيار. ككممة يخرج يدخل ويخرج ك

قيمت عف األعمى إذ أخرجكه خارج المجمع، كالمسيح يدعكنا لنخرج مف العالـ كندخؿ إلى حظيرتو. كالمسيح 
يدخؿ كؿ مف ترؾ العالـ كفي نياية رحمة حياتنا عمى األرض نخرج مف  ىكذاك  ،لحظيرة المؤمنيفأدخؿ األعمى 

يككف في الطريؽ الذم ىك  كالخركج ،ىك المسيحالعالـ فعبلن لندخؿ لمسماء. كالدخكؿ يككف مف خبلؿ الباب الذم 
دخؿ الغنـ (. ككؿ راعي ال يقدر أف يُٗ-1ُِٖالمسيح إلى السماء. فبل دخكؿ لآلب السماكم إاٌل بالمسيح )أؼ
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السارق ال يأتي إاّل (. ٓ-1ُُْإلى المرعى الدسـ يككف سارقان لكظيفة الراعي. كالمسيح يكرر نبكة زكريا )زؾ
(. فيناؾ فارؽ شاسع ُٓ-1ُُُّككِيستغؿ رعيتو. كالشيطاف ينطبؽ عميو أنو سارؽ كلص )= ليسرق ويذبح

 تفادة مف رعيتيـ.بيف راعي يعطي حياتو لرعيتو )كالمسيح( كرعاة ىدفيـ ىك اإلس
ىك أتى ال ليأخذ بؿ يبذؿ نفسو عف الخراؼ كيعطييا حياة = أما أنا فأتيت لتكون ليم حياة وليكون ليم أفضل

ىي حياتو ىك. في مقابؿ الذبح كاليبلؾ عند السٌراؽ كالمصكص يقدـ المسيح الحياة كاألفضؿ، أم ممككت اهلل 
جمة اليكنانية( كىي صفة الممككت. فالحياة التي يعطييا ( يأخذكف الحياة بفيض كغزارة )حسب التر 1ِٓ)رك

بالركح المسيح تنبع إلى حياة أبدية كليس حياة جسدية تمكت بمكت الجسد. ىك يعطي حياة ليا شبع السركر 
المؿء ىناؾ في األبدية. حياتيـ حياة ركحية عمى األرض ستككف  كىي نفسيا تبمغ إلى ىنا عمى األرض، كالنعمة

ف الحياة المادية. فالماء الذم يعطيو العالـ مف يشرب منو يعطش، كالماء الحي الذم يعطيو المسيح ليـ أفضؿ م
مف يشرب منو ال يعطش. كحياتيـ األبدية ىناؾ ستككف أفضؿ مف اليبلؾ األبدم. كالحظ ماذا يعطي الراعي 

ؿ المسيح لممكلكد . لذلؾ قافيخمص[ خبلص= ّ. ]يجد مرعى[ شبع= ِ]. يدخل ويخرج[حرية= ُالصالح ]
 أعمى "أتؤمف بإبف اهلل" ألف ىذا ىك طريؽ الخبلص الكحيد.

 صفات الرعي الصالح:

 (ٖٔ-ٔٔآيات )   يبذل نفسو عن الخراف
بلن يبذؿ نفسو عف خرافو ليعطييا حياة أبدية كفرح عمى مى فيك الذم بذؿ حياتو عف خرافو. الراعي صار حى  

 . األرض
 ُْآية      رفويعرف خرافو الخاصة وخرافو تع

 . (1ُُِتيِكىك يعرؼ إحتياجيا فيك خركفان مثميا. كىي تعرفو فيك يتعايش معيا كفي كسطيا كينتمي ليا )
 ُٓآية                يضع نفسو عن الخراف

)حياة/ مكت/ ضعؼ/ عبكدية/ ألـ/ جكع كعطش/ فقر/ استيزاء/ لعنة/   ىك يضع نفسو مكاني في كؿ شئ
 . دينكنة(
 ُٔآية    لتككف لو رعية كاحدة. يجمع خرافًا ُأَخربحظيرة معينة بؿ  ال يمتـز

 . ىك أتي ليجعؿ اإلثنيف كاحدان. يجمع الكؿ فيو )ييكدان كأمما(
اِلُح َيْبِذُل َنْفَسُو َعِن اْلِخرَاِف. ٔٔ" -(:ٖٔ–ٔٔ: ٓٔاآليات )يو اِلُح، َوالرَّاِعي الصَّ ِذي َوَأمَّا الَّ َٕٔأَنا ُىَو الرَّاِعي الصَّ

ُب، َفَيْخَطُف الذّْْئُب ُىَو َأِجيٌر، َوَلْيَس رَاِعًيا، الَِّذي َلْيَسِت اْلِخرَاُف َلُو، َفَيَرى الذّْْئَب ُمْقِببًل َوَيْتُرُك اْلِخرَاَف َوَيْيرُ 
 " َواأَلِجيُر َيْيُرُب أَلنَُّو َأِجيٌر، َواَل ُيَباِلي ِباْلِخرَاِف.ٖٔاْلِخرَاَف َوُيَبدُّْدَىا. 

(. فحينما فشؿ الرعاة الذيف أقاميـ اهلل في رعاية شعبو ّْ( + حز )ٖ-1ُِّرمياء )إا نرل تحقيؽ نبكات ىن
أتي ىك الراعي الصالح ليرعى شعبو. كالصالح ىنا في أصميا المغكم تعنى )جميؿ/ طيب/ حسف/ جيد(. 

و عنيا. كىك لو شخصية كالمعنى أنو راعي لو شخصية جميمة النفس. ىك يحب خرافو محبة شديدة كيبذؿ نفس
ذ تعرفو خرافو تحبو تاركة الرعاة الغرباء.  جميمة محببة عند خرافو، كا 
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= إسـ اهلل، فالمسيح ىك الراعي الصالح كىك الحامؿ إلسـ اهلل. كاهلل كاف لو رعاة كثيركف مثؿ داكد، كلكف أنا ىو
 أكالن  و تذمر مف حمؿ المسئكليةداكد كراعو إفترس نعجة مف قطيعو )التي ألكريا( كمكسى كاف راعو كلكن

( كبالنسبة ليـ يصير المسيح ىك الراعي الصالح صبلحان مطمقان عدا أف مكسى كداكد كانكا ُٓ-1ُُُُ)عد
كالمسيح فعؿ ليعطي حياة  .أيضان خرافان عند الراعي األعظـ. كأفضؿ الرعاة لـ يقدـ نفسو لممكت عف رعيتو

خراؼ يرعاىا ألنو يمتمكيا كيحبيا. كىك صالح ألنو يطمب ليا ( كصاحب الِّ-1ُِّٔ+ مت1ُّٕلخرافو )زؾ
الصبلح. أٌما األجير فيك يرعى الخراؼ ألجؿ نفسو كيأخذ أجرة كىك غير مستعد أف يمكت ألجؿ الخراؼ. كلك 
ظير خطر مفاجئ كظيكر ذئب )الذئب ىنا ىك أم ضيقة أك أم آلة يستخدميا الشيطاف أك الشيطاف نفسو أك 

العالـ( فيك ييرب بحياتو فيفتؾ الذئب بالخراؼ كيبددىا، ألف الخراؼ إذ ترل الذئب يخطؼ  أم إضطياد في
+ 1ِّْرإكاحدان كاحدان منيا تجرم كتيرب فتتبدد الرعية. كالراعي الصالح يكمؼ رعاة أمناء لرعاية رعيتو )

مستحؽ أجرتو كخادـ (. كلنبلحظ أف األجير ليس ىك مف يتقاضى أجران عف خدمتو فالفاعؿ ْ-1ُٓبطُ+ 1ُّٓ
أك ىك مف ال  اإلنجيؿ مف اإلنجيؿ يعيش. كلكف األجير ىك مف يفضؿ األجرة عمى الخدمة كعمى محبتو لرعيتو.

 يريد أف يخدـ إال لك أخذ أجرة .
ِتي َتْعِرفُ ٗٔ" -(:٘ٔ–ٗٔ: ٓٔاآليات )يو ِتي َوَخاصَّ اِلُح، َوَأْعِرُف َخاصَّ َكَما َأنَّ ِ٘ٔني، َأمَّا َأَنا َفِإنّْي الرَّاِعي الصَّ

  " اآلَب َيْعِرُفِني َوَأَنا َأْعِرُف اآلَب. َوَأَنا َأَضُع َنْفِسي َعِن اْلِخرَاِف.
الذيف  ىناؾ كحدة بينو كبيف أف يجعؿكىدؼ المسيح . كحدة فاآلب كاإلبف كاحد المسيح تربطو كتجمعو بأبيو

ىنا المسيح يرفع مستكل المعرفة بينو كبيف خرافو. مربكطيف فيو كفي اآلب.  كمنا لنصير نحف، أحبكه كآمنكا بو 
أنا منتميان ألبي في األلكىية فأنا سأنتمي لخرافي بجسدم البشرم. كما  إنى كالمعرفة كحدة. كمعنى كبلمو كما

ىكذا ىي العبلقة بيني كبيف  )تعبير عف الكحدة بمغة المحبة التى ىى طبيعة اهلل( يحبنيأحب أبى كأبى أنني 
لنفيـ أف العبلقة بينو كبيف اآلب ىي عبلقة جكىرية شخصية أقنكمية ببل حدكد كال فكاصؿ.  لكفك   خاصتي.

كذلؾ في  ،عمى قدر إستطاعتناكلكف العبلقة بيننا كبينو يحدىا إننا محدكديف فيك يحبنا ببل حدكد لكننا نحبو 
ة، كحدتنا معو محدكدة، ىي جزئية فيك يعرؼ معرفة مطمقة. كمعرفتنا نحف محدكدة بحدكد قدرتنا اليزيم المعرفة

(. ىك يعطي كنحف نأخذ فإف كانت تعكزنا 1ُِٕٔ+ يك1ُّٖبطِكتنمك "إنمكا في معرفة ربنا يسكع المسيح" )
 فى صكرة ليانرل (. األصؿ ىك عبلقة المسيح باآلب ك ُٗ-1ُّٕمعرفة هلل فيذا راجع لنقص محبتنا )أؼ

(. كلنبلحظ أف الـ كقيامة المسيحأ( في الكتاب الرابع الخاص ب1ٗ  ُٓقة المسيح بخاصتو )راجع تفسير )يكعبل
أم ىك يضع  = أنا أضع نفسي عن الخراف=  محبة المسيح لآلب ظاىرة في طاعتو كبذلو نفسو حتى الصميب

نفسو لممكت عف خرافو. كمف أحبو كالشيداء كضعكا أنفسيـ ألجمو. كالمسيح كضع نفسو لمحبتو لخرافو كلطاعتو 
 طاعة ناشئة عف المحبة. فبل معرفة حقيقية هلل بدكف محبة كبذؿ.لآلب. كال

 
َوِلي ِخرَاٌف ُأَخُر َلْيَسْت ِمْن ىِذِه اْلَحِظيَرِة، َيْنَبِغي َأْن آِتَي ِبِتْمَك َأْيًضا َفَتْسَمُع َصْوِتي، ٙٔ" -(:ٙٔ: ٓٔآية ) يو

  " َوَتُكوُن َرِعيٌَّة َواِحَدٌة َورَاٍع َواِحٌد.
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تسعت دائرة الرعية. فمـ تعد مقصكرة عمى الييكد بؿ صارت 1ُِِّجذب إليو الجميع )يك المسيح بمكتو (. كا 
(. الحظ أنو لـ يقؿ مف "حظائر أخرل" فاألمـ كانكا مشتتيف كسط ِٓ-1ُُُٓالحظيرة تضـ العالـ كمو )يك

 األكثاف كببل حظائر فبل حظيرة سكل حظيرة كاحدة هلل.
 = ىك الرب يسكع.والراعي الواحد تحد بالمسيح كبعد ذلؾ يتحد الكؿ معان.كؿ فرد مف الرعية ي= رعية واحدة

سماع صكت الرب ىك خبرة ركحية كىك اإليماف كالقبكؿ كاإلنجذاب لممخمص. ىك حب لممخمص  =تسمع صوتي
كخاصة لو. الخراؼ تصير خاصة لو. ككاف آدـ يسمع صكت اهلل كيطيعو قبؿ السقكط. ثـ بعد السقكط كممو اهلل 

نو كاف يسمع كيخاؼ كيختبئ كاآلف فالتائب يصير لو صكت اهلل لمفرح ًعكىٍض الخشية.  بؿ نجد مريـ لك
المجدلية قد عرفت المسيح مف صكتو. فيي تفرح بصكتو كتعرفو. كانت خركؼ يميز صكت راعيو. كلكف لكؿ 

خضكعو هلل، كيتغير كؿ إنساف ك إنساف حاسة يسمع بيا صكت اهلل . كلكف يتكقؼ سماع صكت اهلل عمى حالة 
 صكت اهلل في شدتو كحنانو كقربو حسب حالة اإلنساف. كالخاطئ يسمع صكت اهلل فإف قرر أف يستجيب يحيا

،  1ِٖ  ٓإما لمحياة أك لمدينكنة )يك . كالمكتي في اليكـ األخير سيسمعكف صكت اهلل فيقكمكف(1ِٓ  ٓ)يك
. فصكت الراعي يتميز بأنو ىادئ كمفرح لمنفس. . كخراؼ المسيح تميز صكتو عف صكت العالـ كالخطية(ِٗ

يجمعكف قطعانيـ المختمفة داخؿ حظيرة عامة عند الغركب حتى تسيؿ حراستيا. كفي  ككاف الرعاة في فمسطيف
الصباح يأتي كؿ منيـ كينادم عمى قطيعو بأصكات معينة فتخرج أغنامو كحدىا عمى صكتو. كىكذا في المساء 

ناـ قد إختمطت في المرعى بغيرىا يقؼ الراعي في ناحية كينادم عمييا بصكتو فيتجمع أيضان فبعد أف تككف األغ
 قطيع كؿ راعو عند راعيو فيقكدىا لمحظيرة.

 
َلْيَس َأَحٌد َيْأُخُذَىا ِمنّْي، ِٛٔليَذا ُيِحبُِّني اآلُب، أَلنّْي َأَضُع َنْفِسي آلُخَذَىا َأْيًضا. ٚٔ" -(:ٛٔ–ٚٔ: ٓٔاآليات )يو

 "«.ْن َأِبيُعَيا َأَنا ِمْن َذاِتي. ِلي ُسْمَطاٌن َأْن َأَضَعَيا َوِلي ُسْمَطاٌن َأْن آُخَذَىا َأْيًضا. ىِذِه اْلَوِصيَُّة َقِبْمُتَيا مِ َبْل َأضَ 
جعؿ محبة اآلب لئلنساف ك  أعمف اآلب لئلنساف ألنو= ليذا يحبني اآلبح اآلب= رً المسيح ببذؿ نفسو، فى 

اد الحياة لئلنساف عف طريؽ المعمكدية، فقاؿ اآلب فى فرحتو "ىذا ىك إبنى الحبيب ، كبمكتو كقيامتو أعكسةممم
( فمحبة اآلب َُ،  1ٗ  ُٓكراجع تفسير )يك .الذل بو سررت" . فنحف عدنا لحضف اآلب كأبناء فى المسيح

يَذا ل . كتعبيرلئلبف كمحبة اإلبف لآلب ىى تعبير عف الكحدة بيف اآلب كاإلبف بمغة المحبة التى ىى طبيعة اهلل
أل أف اآلب يحب اإلبف ألنو يضع نفسو كيقيـ نفسو، فيذا تعبير  َأْيًضاُيِحبُِّني اآلُب، أَلنّْي َأَضُع َنْفِسي آلُخَذَىا 

عف إتفاؽ إرادتيما فيما كاحد كليما نفس اإلرادة فى خبلص اإلنساف، لكف اآلب يريد كاإلبف يطيع بجسده كيقبؿ 
 طى حياة لئلنساف.الصميب كيمكت كيقـك ليع

كإنساف أطاع حتى المكت ليفدل  كمحبتو لئلبف .فرح اآلبىنا ذبيحة المسيح ىي مكضع = اآلب ليذا يحبني
البشر. اإلبف مكضع حب اآلب أزليان )= اآلب كاحد مع االبف( لكنو ىنا يعمف فرحة اآلب بعكدة البشر ألحضانو 

[ سمطانو المطمؽ ّ[ عبلقتو باآلب فبل يتشكككا فيو ]ِب لنا ][ حب اآلُبعمؿ المسيح الفدائي. بيذه اآلية يعمف ]
فيك = أضع نفسي آلخذىا[ الفداء مكت كقيامة= ْ] اضعيا انا من ذاتى إذ ىك في محبتو أسمـ نفسو ألجمنا=
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لف يرل فسادان. ىنا الراعي ال يمكت فقط ألجؿ الخراؼ بؿ يقكـ ليقيميا معو. ىنا نرل سمطاف المسيح كأنو يبذؿ 
اتو بإرادتو حبان لآلب كلرعيتو. قيمة ذبيحة المسيح أنيا طكعية. ىك الراعي الذم أتى ليفتش عمى خركفو الضاؿ ذ

ليرده، أتى إليو حتى أعماؽ المكت ليقيمو حيان، لقد صار الراعي ىنا ذبيحة. المكت ىك الذئب الذم كاف يخافو 
(. كىنا يمتفت ُٓ-1ُِْذئب أك ليميت المكت )عبالرعاة السابقكف. كلكف الراعي الصالح أتي ليفترس ىذا ال

المسيح نحك اآلب ليقدـ لو ذبيحتو التي ىي ذبيحة حب كطاعة لآلب فيي إستجابة لكصية اآلب. كنرل ىنا 
ىذه الوصية قبمتيا =  سمطاف المسيح عمى المكت كالحياة معان. كالمسيح يضع ىذا السمطاف في تكافؽ مع اآلب

عف إرادة  كالكصية ىى تعبير عف العالـ.ت عف العالـ في حب لمعالـ كبذؿ نفس الكصية ىي المك = من أبي
التساكم كالكحدة بيف اآلب كاإلبف  كىنا نرل تعنى أنيا ىى نفس إرادة اإلبف، قبمتيا من أبى اآلب، كقكؿ المسيح

يضع نفسو لممكت  فاإلنساف العادم لو سمطاف أف لي سمطان أن..فؤلنيما كاحد فما يريده اآلب يريده اإلبف= 
كلكف ليس إلنساف أف يقيـ نفسو. كلكف لممسيح ىذا السمطاف فكؿ ما ىك لآلب ىك لئلبف. في ىذه اآلية نرل 

رادتو. فيك يريد أيضان أف يمكت عف العالـ. لكف اآلب يريد كاإلبف ينفذ. اآلب  مكت المسيح كقيامتو بسمطانو كا 
 .ىذه الوصية قبمتيا من ابى قنـك االبف ىك الذل يضطمع بالتنفيذ =أيريد ك 

لك قاؿ ىذا إنساف عادل فيذا يعتبر إنتحار، كلكف المسيح لـ يعنى ىذا ، بؿ بعد أف لى سمطان أن أضعيا = 
تمـ الييكد مع الركماف كؿ شئ ككضعكه عمى الصميب ، ىنا أسمـ السيد ركحو فى يىدىٍل اآلب بسمطانو . فميس 

 ألل إنساف إمكانية أف يقتؿ المسيح.
 

ِبِو »َفَقاَل َكِثيُروَن ِمْنُيْم:َٕٓفَحَدَث َأْيًضا اْنِشَقاٌق َبْيَن اْلَيُيوِد ِبَسَبِب ىَذا اْلَكبَلِم. ٜٔ" -(:ٕٔ–ٜٔ: ٓٔاآليات )يو
َعلَّ َشْيَطاًنا َيْقِدُر َلْيَس ىَذا َكبَلَم َمْن ِبِو َشْيَطاٌن. أَلَ »آَخُروَن َقاُلوا:ٕٔ« َشْيَطاٌن َوُىَو َيْيِذي. ِلَماَذا َتْسَتِمُعوَن َلُو؟

 "«.َأْن َيْفَتَح َأْعُيَن اْلُعْمَياِن؟
 بعد كؿ تعميـ لممسيح ينقسـ السامعكف إلى مف يؤمف كمف يرفض. كذلؾ ألف خرافو تعرؼ صكتو فتؤمف.

 
ُسوُع َيَتَمشَّى ِفي اْلَيْيَكِل َوَكاَن يَ َٖٕوَكاَن ِعيُد التَّْجِديِد ِفي ُأوُرَشِميَم، َوَكاَن ِشتَاٌء. ٕٕ" -(:ٕٗ–ٕٕ: ٓٔاآليات )يو

ِإَلى َمَتى ُتَعمُّْق َأْنُفَسَنا؟ ِإْن ُكْنَت َأْنَت اْلَمِسيَح َفُقْل َلَنا »َفاْحتَاَط ِبِو اْلَيُيوُد َوَقاُلوا َلُو: ِٕٗفي ِرَواِق ُسَمْيَماَن، 
  "«.َجْيرًا

= تمشى في الييكل في رواق سميمانيمكسـ عيد التجديد ىك مكسـ أمطار في شير ديسمبر لذلؾ كاف المسيح 
ليحتمي مف المطر كالبرد. كسمى ىكذا فكاف ىك كؿ  دخمو السيد ،األمـ كىك مسقكؼكركاؽ سميماف كاف في دار 

ما بقى بعد أف خرب ىيكؿ سميماف عمى يد البابمييف. ىذه اآليات كما بعدىا تقرأ في عيدم الصميب. فبالصميب 
أم بركدة ياتنا كصرنا ىياكؿ هلل، المسيح فينا حياتنا. بينما ىناؾ شتاء خارجنا تجددت أكرشميمنا الداخمية أم ح

ىك إحتفاؿ كضعو ييكذا المكابي يكـ جدد الييكؿ الذم خربو أنطيكخس إبيفانيكس  كعيد التجديد. ركحية 
ديسمبر، ُٗفي  اليكناني )رمز لتجديد اإلنساف بالمسيح بعد أف إستعبده إبميس كأفسد طبيعتو(. كىذا العيد يأتي



 (اإلصذاح العاشر) (يوحناإنجيل تفسير )(  3تفسير األناجيل )

 

 
306 

كىك إحتفاؿ بتجديد الييكؿ كاإلنتصار عمى اليكنانييف. كلذلؾ كانت خياالت الييكد في ىذا اليكـ أف يعيد المسيح 
ىذا العيد يثير فييـ ذكريات سياسية فظنكا أف المسيح يفعؿ ىذا. كالييكد  . ىذه اإلنتصارات كييـز الركماف

 لكطنية. أمكرىـ الدينية كانت متداخمة مع األمكر ا
ىـ في عيد التجديد تمتيب خياالتيـ بأف يعيد المسيح أمجاد المكابييف. كلذلؾ ألحكا عميو = إلى متى تعمق أنفسنا

أف يكشؼ عف شخصو كيمسؾ راية القائد المحرر. فيـ كانكا عمى إستعداد أف يثكركا ضد الركماف كراءه حتى 
كلك  ىى غيرة كطنية كليست غيرة ركحية. جديد حياتيـ.كتإلى المكت كلكنيـ لـ يككنكا عمى إستعداد لمتكبة 

 .كلك قاؿ ال أنا لست المسيح لكاف كاذب ،حررنا مف الركمافأجاب عمى سؤاليـ بأنو ىك المسيح لقالكا  المسيح
اٌل حدثت ثكرة ضد  لذلؾ فبينما أجاب بكضكح لمسامرية كلممكلكد أعمى أنو إبف اهلل، لـ يجب ىنا بكضكح كا 

 الركماف.
 (1ِِميؽ عمى آية )تع

ؽ.ـ. إستكلى عمى أكرشميـ كخربيا كقتؿ ُْٔ-ُْٕالممؾ أنطيكخس إبيفانيكس اليكناني الذم حكـ الشاـ سنة 
آخريف عبيدان، كذبح خنزيرة عمى باب الييكؿ لينجسو ككاف يقتؿ مف ال يأكؿ  ََََْييكدم كباع  ََََْ

ت مف حكـ اليكناف كطيرت الييكؿ. ككاف عيد التجديد الخنزير أك يختف طفمو. كلما قامت ثكرة المكابييف تخمص
 تذكاران ليذا التطيير.

 
ِإنّْي ُقْمُت َلُكْم َوَلْسُتْم ُتْؤِمُنوَن. َاأَلْعَماُل الَِّتي َأَنا َأْعَمُمَيا ِباْسِم َأِبي ِىَي »َأَجاَبُيْم َيُسوُع:ٕ٘" -(:ٕ٘: ٓٔآية ) يو
  " َتْشَيُد ِلي.

ة لمف يرفض، فكبلمو كاف مسنكدان بأعمالو، ككميا تشيد بأنو مف عند اآلب فبل داعي كبلـ المسيح سيككف دينكن
(. السيد كضع يده عمى 1ُِِْأف يتكمـ اآلف جيران. كمف يرفضو سيداف، لكنيـ يريدكف مسيحان بحسب فكرىـ )لك

 المشكمة فيـ ال تنقصيـ المعرفة بؿ اإلرادة أف يؤمنكا.
ِخرَاِفي َتْسَمُع ِٕٚكنَُّكْم َلْسُتْم ُتْؤِمُنوَن أَلنَُّكْم َلْسُتْم ِمْن ِخرَاِفي، َكَما ُقْمُت َلُكْم. َولٕٙ" -(:ٕٛ–ٕٙ: ٓٔاآليات )يو

  " ِدي.َوَأَنا ُأْعِطيَيا َحَياًة َأَبِديًَّة، َوَلْن َتْيِمَك ِإَلى اأَلَبِد، َواَل َيْخَطُفَيا َأَحٌد ِمْن يَ َٕٛصْوِتي، َوَأَنا َأْعِرُفَيا َفَتْتَبُعِني. 
. ( ّ، ِلمكنائس" )رؤ"مف لو أيذيف لمسمع فميسمع ما يقكلو الركح  لكؿ إنساف أذف ركحية يسمع بيا صكت اهلل

  -ذه األذاف 1كى
 ىؤالء قاؿ عنيـ بكلس الرسكؿ إٌما تنشغؿ بصكت اهلل كتتمرف عمى تمييزه فتتعرؼ عميو بسيكلة كتطيعو ،

  ( .1ُْ  ٓأف ليـ "حكاس مدربة" )عب
 ٌما تنشغؿ بمبلىي الدنيا كال تعكد تسمع صكت اهلل كال تطيعو فاألذف الداخمية تسمع ما يتكافؽ مع ما  كا 

 في القمب. 
عبلء  ليذا ،لممسيح كعنادىـشأف الكطف كمحبة الماؿ كحسدىـ  كىؤالء الييكد سممكا أنفسيـ كأذانيـ لمجد الدنيا كا 

مسيح لـ يتعرفكا عميو كلـ يفيمكه لذلؾ صاركا ليسكا ضعفت حاسة السمع عندىـ لمحؽ اإلليي. لذلؾ حيف ظير ال
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مف خرافو. أما الخراؼ فتعرؼ راعييا الذم يرعاىا كيقكدىا لمراعو خضر فيي قد إختبرتو لذلؾ تتبعو فالخراؼ 
تميز صكت راعييا فتتبعو، كالشرط ليذا أف تككف منشغمة باهلل كبخبلص نفسيا كليس بممذات كخطايا العالـ، أما 

 فتغمؽ األذاف الركحية، كحتى لك سمع اإلنساف ذك األذف المغمقة فإنو لف يطيع.  الشيكات
 = ال يخطفيا أحد [ّ] لن تيمك إلى األبد [ِ] حياة أبدية [ُ] -1 كلنرل ماذا يعطي الراعي الصالح لمف يسمع

 .قادر أف يحفظيا فيك
لمسيح كتطيعو. كتسمع باألذف كنبلحظ أف الخراؼ تسمع صكت المسيح راعييا، كتسمع أم تؤمف كتقبؿ ا

 [ّأعطييا مف محبتي فتكتشؼ محبتي كتعرفيا ]= أنا أعرفيا [ِ] تسمع صوتي[ ُالداخمية كالحظ الترتيب ]
 .فتتبعني

  ىي ليا عشرة مع اهلل، تميز صكتو، تنفذ إرادتو حتى لك عف تغصب.= تسمع صوتي
 . فتتبعو أف تتركوال تريد ىنا تأتي بمعنى أنو يتحد بيا فتكتشؼ محبتو ك = أعرفيا أنا

تأتى بإرادة حرة كليس بتغصب. كىنا يزداد الثبات في  كبالتالى فيى .كخبرة فى محبتوعف حب كثقة = فتتبعني
ال كىذه النفس ال تعكد تخاؼ مف الشيطاف فيي في يد اهلل القكم= . أعطييا حياة أبدية =بو كاإلتحادالمسيح 

 .يخطفيا أحد ولن تيمك إلى األبد
ىك رأم أف ال نصيب ليـ في الحياة األبدية إلصرارىـ عمى عدـ اإليماف كليس ليـ عذر = تم من خرافيلس

 لكبريائيـ كشيكاتيـ. كلكف منيـ مف سمع كآمف. 
 فصاركا بنك اهلل الحي كأبناء لمممككت. ىؤالء ىـ البسطاء.. خرافي تسمع صوتي

 
، َواَل َيْقِدُر َأَحٌد َأْن َيْخَطَف ِمْن َيِد َأِبي.َأِبي الَِّذي َأْعَطاِني إِ ٜٕ" -(:ٜٕ: ٓٔآية ) يو   " يَّاَىا ُىَو َأْعَظُم ِمَن اْلُكلّْ

(. فالفريسيكف يدعكف السيادة عمى الشعب ألنيـ 1ُٕٔ)يك "كانكا لؾ كأعطيتيـ لي"= أبي الذي أعطاني إياىا
أعظـ خرافو ىك قد إستمميا ممف ىك  تسممكىا مف أبائيـ الذيف تتممذكا عمى مكسى. كلكف المسيح ييعمف ىنا أف

اآلب أبيو. كىذه النفكس إنتقمت مف يد المالؾ إلى يد الفادم ليخمصيا. اإلبف خمقيا، فبو كاف  أم مف ،مف مكسى
( كأعطاىا لئلبف )ىذه اآلية( ليجعميا اإلبف جسده كىك رأسيا 1ْْٔ( كاآلب إجتذبيا )يك1ُّكؿ شئ. )يك

 ( كالركح يثبتنا في اإلبف.1ُِٖٓككُلآلب )( كبجسده يعيد الخضكع 1َّٓؼأ)
(. ُٗ-1ُِٖسيـ بالركح القدس كقدميـ لآلب )أؼالذيف فداىـ المسيح قدَّ = من يد أبى ال يقدر أحد أن يخطف

ىؤالء صاركا محفكظيف في يد اآلب ال يستطيع الشيطاف أف يمسيـ. كاهلل اآلب يحفظ أكالده بكسائؿ نعمتو 
 كلكف مف ،مشيئة اإلنسافط إلستيانتو بخديعة الخطية، فاهلل ال يحفظ اإلنساف ضد الكثيرة. كلكف ىناؾ مف يسق
مف ىك مف رعية المسيح تحفظو نعمة اهلل  تحفظو نعمة اهلل. ككؿ ،حماية اهلل كنعمتويتمسؾ بإيماف في كسائؿ 

 اآلب. كمف يتمسؾ بيذه الكعكد بإيماف سيشعر باإلطمئناف كالسبلـ. 
نا يربط بيف عممو كعمؿ اآلب ليظير الكحدة بينيما. فالمسيح أماميـ إنساف عادم، كلـ المسيح ى=  من يد أبى

 يحفظ الخراؼ =( يقكؿ أف اآلب ِٗففى )آية  . لذلؾ يربط المسيح أماميـ بينو كبيف اآلب. يتصكركا أنو إبف هلل
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 ال يخطفيا أحد من يدى( يقكؿ أنو ىك يحفظ الخراؼ = ِٖ. كلكنو فى )آية من يد أبى ال يقدر أحد أن يخطف
اآلب يحفظ الخراؼ كالمسيح يحفظيا إذان ىـ كاحد. فكبلىما ال يقدر أحد أف يخطؼ يقارف اآليتيف يجد أف  . كمف
   فاآلب أعطاه النفكس ليحفظيا كيخمصيا. منيما.

 
َأَجاَبُيْم ًٕٖة ِلَيْرُجُموُه. َفَتَناَوَل اْلَيُيوُد َأْيًضا ِحَجارَ ٖٔ«.َأَنا َواآلُب َواِحدٌ ٖٓ" -(:ٖٖ–ٖٓ: ٓٔاآليات )يو

َأَجاَبُو اْلَيُيوُد ٖٖ« َأْعَمااًل َكِثيَرًة َحَسَنًة َأَرْيُتُكْم ِمْن ِعْنِد َأِبي. ِبَسَبِب َأيّْ َعَمل ِمْنَيا َتْرُجُموَنِني؟»َيُسوُع:
 "«.َك َوَأْنَت ِإْنَساٌن َتْجَعُل َنْفَسَك ِإلًياَلْسَنا َنْرُجُمَك أَلْجِل َعَمل َحَسٍن، َبْل أَلْجِل َتْجِديٍف، َفِإنَّ »َقاِئِميَن:

آية تشيد ببلىكت المسيح، كأف اآلب كاإلبف طبيعة كاحدة، كىكذا فيميا الييكد الذيف سمعكا = أنا واآلب واحد
عطاء الحياة  فأرادكا رجـ المسيح. كالمسيح قاؿ ىذا في ختاـ كبلمو السابؽ، أم أف عمؿ الفداء كالرعاية كالحفظ كا 
األبدية متكامؿ بينو كبيف اآلب، اآلب يريد كاإلبف ينفذ كيأتي بالمفدييف لآلب. ىـ رعية اإلبف كاآلب يحفظيـ، 
ىي قكة كاحدة هلل مشيئة كعمبلن. فاآلب يحفظ كالمسيح يحفظ، نحف في يد المسيح كما في يد اآلب قارف آية 

كة اإلليية. كالييكد حيف فيمكا مف كبلمو أنو ( نجد اآلب كاإلبف يحفظاننا. كىذا تعبير عف كحدة القِٗ،ِٖ)
جعؿ نفسو إليان لـ يقؿ ليـ أنتـ فيمتـ كبلمي بطريقة خطأ. بؿ أكمؿ كبلمو، فيك فعبلن كاحد مع أبيو. كىنا نرل 

تأكيد أنو = من عند أبيأف الييكد فيمكا ما لـ يفيمو األريكسيكف كأمثاليـ مف شيكد ييكه كأدفنتست كغيرىـ. 
= ألجل تجديفىذه األعماؿ تشيد أنيا مف عند اآلب. = أعمااًل كثيرةف معان. اآلب يريد كاإلبف ينفذ. كاآلب يعمبل

 تدعي األلكىية.= تجعل نفسكإذان الييكد فيمكا الكبلـ كما أراده المسيح تمامان. 
 

ِإْن َقاَل َٖ٘أَنا ُقْمُت ِإنَُّكْم آِلَيٌة؟  أََلْيَس َمْكُتوًبا ِفي َناُموِسُكْم:»َأَجاَبُيْم َيُسوُع: ٖٗ" -(:ٖٙ–ٖٗ: ٓٔاآليات )يو
َفالَِّذي َقدََّسُو اآلُب َوَأْرَسَمُو ِإَلى ٖٙآِلَيٌة أُلولِئَك الَِّذيَن َصاَرْت ِإَلْيِيْم َكِمَمُة اهلِل، َواَل ُيْمِكُن َأْن ُيْنَقَض اْلَمْكُتوُب، 

  "ُقْمُت: ِإنّْي اْبُن اهلِل؟ اْلَعاَلِم، َأَتُقوُلوَن َلُو: ِإنََّك ُتَجدُّْف، أَلنّْي
نامكس تطمؽ عمى العيد القديـ كمو. كقد تطمؽ عمى أم جزء. كلكف األساس ىك سفر التثنية،  = كممةناموسكم

(. كالكحي اإلليي ىنا يعطي صفة اآللية لممجمع الذم ِٖثـ صارت عامة. المسيح ىنا يستشيد بمزمكر )
قضاة يحكمكف بحسب = آلية (.1ُْٔة( كمكسى سيم ى إليان )خريجتمع عمى أساس الحكـ بكممة اهلل )القضا

لو حيف تقاؿ عف قاضو أك عف مكسى تعني أنو لو سمطاف عمى اآلخريف كىـ تحت  كممة اهلل التي أعطاىا ليـ. كا 
( ىك في النامكس 1ْٓأمره، أم بمعنى سيد. فالذم أيٍعًطىى كممة اهلل ليعيش كيحكـ بيا كمدعك مف اهلل )عب

م محسكب بصفة إلو مف نحك الناس. كىذا يرفع شأف النامكس، كأف لو قيمة إليية كعيد اهلل مع الناس الييكد
( لذلؾ قيؿ عنيـ "مثؿ الناس تمكتكف" أم ٖ-1ُِٖحتى بالرغـ مف أف الناس أم القضاة نقضكا عيد اهلل )مز

رؤساء تسقطكف" كرد المسيح عمى بسبب خطيتيـ يفقدكف ميراث الحياة األبدية. كسيككنكف مثؿ الشيطاف "كأحد ال
الييكد يعني إف كاف القضاة األشرار الذيف صارت إلييـ كممة اهلل قيؿ عنيـ آلية فمماذا ينكركف عميو المقب 
)بينما ىك كممة اهلل لكنيـ ال يدركف(. كالمسيح إستخدـ أيضان مف المزمكر قكلو كبنك العمي كمكـ فمماذا ينكركف 



 (اإلصذاح العاشر) (يوحناإنجيل تفسير )(  3تفسير األناجيل )

 

 
309 

كالنامكس بيذه اآليات "ألـ أقؿ إنكـ آلية.. كبنك العمي تدعكف" سبؽ كميد لؤلذىاف  .إني إبن اهللعميو قكلو 
إمكانية دعكة إنساف ىك يسكع المسيح لحمؿ صفة البلىكت. كأعطت لئلنساف الذم ىك أنا كأنت أف نككف أكالدان 

(، ىي بنكة 1ُٔبنك اهلل )تؾهلل. كقكؿ الكتاب عف البشر أنيـ بنك العمي كما قيؿ عف أكالد شيث أنيـ أكالد اهلل= 
بيذا . وأنت إنسان تجعل نفسك إلياً نسبية. كبمقارنة قكؿ المسيح أنا كاآلب كاحد كأنو إبف اهلل قاؿ الييكد لممسيح 

كقد صار إنسانان ليعطينا التبني هلل عكضان عف العبكدية.  ، كالكاحد معو في جكىره لو ، اكممساهلل النرل إبف 
كمما يثبت تساكل اآلب كاإلبف قكؿ المسيح "ألجميـ أقدس أنا  كأرسمو لفداء العالـ.و خصصو ككرس= قدسو الذي

 ( . فاإلبف لو نفس السمطاف.1ُٗ  ُٕذاتى" )يك
 

ْم َولِكْن ِإْن ُكْنُت َأْعَمُل، َفِإْن لَ ِٖٛإْن ُكْنُت َلْسُت َأْعَمُل َأْعَماَل َأِبي َفبَل ُتْؤِمُنوا ِبي. ٖٚ" -(:ٖٛ–ٖٚ: ٓٔاآليات )يو
 "«.ُتْؤِمُنوا ِبي َفآِمُنوا ِباأَلْعَماِل، ِلَكْي َتْعِرُفوا َوُتْؤِمُنوا َأنَّ اآلَب ِفيَّ َوَأَنا ِفيوِ 

( إلى اإلقناع العممي، أم ليحكمكا عميو مف ِٖالرب يسكع ىنا ينتقؿ مف اإلقناع الفكرم حينما لجأ لتفسير )مز
(. كلكف المسيح ييطك ب مف يؤمف بكبلمو فقط دكف رؤية 1ُِْٓأعمالو. فأعمالو كاضح أنو يعمميا باآلب )يك

(. كىـ آمنكا 1ُّٓ( "طكبى لمف آمف كلـ يرل" كالتبلميذ صاركا أنقياء بسبب الكبلـ )يك1َِِٗالمعجزات )يك
( كالعجيب أف الييكد حيف يصنع المسيح آية يطمبكف منو كبلمان )قؿ لنا إف كنت أنت 1ُٕٖبسبب الكبلـ )يك

ف تكمـ يطمبكف آية )( ك ِْالمسيح   كىكذا دائمان يقفكف المكقؼ المعاكس. . ( 1َّٔا 
أم صدقكا أنيا مف عند اآلب. كلك اإلنساف حسف النية سيؤدم إيمانو باألعماؿ إلى إيمانو = آمنوا باألعمال

بشخص المسيح كأف اآلب فيو كىك في اآلب. اإليماف باألعماؿ سيعطي إستنارة ككعي داخمي تؤدم لئليماف 
 أم إيماف يقيني يصؿ إلى درجة أف الشخص يككف كمف يرل. تعرفوا وتؤمنواشخص المسيح= ب

 ىذه مكجية لنا نحف أيضان. كالحظ أعماؿ اهلل فى الخميقة. فآمنوا باألعمال
إف شككت فى قدرة اهلل كعظمتو، ككيؼ عمؿ العالـ كضبطو كضابط لمكؿ، ككيؼ جعؿ لكؿ شئ حدان ال  

ف أف اهلل ال يستطيع أٍؾ مع كؿ تجربة أك إضطياد ؾ أنت . إذ نحف معرضكف أف نىش  مع يتعداه، فيؿ ييخطئ
 يحمينا. كىذا خطأ فمف يحفظ الككف ىؿ ىك غير قادر أف يحفظؾ كيدافع عنؾ إف كاف ىذا فيو خبلص نفسؾ. 

 عايتو؟!شؾ فى استمرار ر أسأؿ نفسؾ .. اذان لماذا إى ، ثـ عماؿ اهلل معؾ فى الماضأبؿ يكفى اف تذكر 
ذا شككت فى محبة اهلل كغفرانو لؾ، أنظر لعمؿ المسيح عمى الصميب ألجمؾ.  كا 

ذا شككت فى أف اهلل يحرمؾ مف شئ إشتييتو تأمؿ فى الذل بذؿ إبنو عنؾ، كيؼ ال ييبؾ ما تطمبو إف كاف  كا 
 (.1ِّٖلصالح خبلص نفسؾ )رك

ذا شككت فى أف اهلل فى مجده ال يشعر بؾ كيتعالى عميؾ )كى أنظر لمف إتضع ذا حقو( كال ييتـ بؾ كبآالمؾ، فكا 
 نظر ألعماؿ اهلل فتؤمف كينتيى الشؾ فى داخمؾ.أكىكذا.  ... كتجسد كتألـ ألجمؾ

 
  "َفَطَمُبوا َأْيًضا َأْن ُيْمِسُكوُه َفَخَرَج ِمْن َأْيِديِيْم،ٜٖ" -(:ٜٖ: ٓٔآية ) يو
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يـ بسبب الحؽ الظاىر في حياتو كأعمالو. كألف ساعتو ب َـّ ؿ المسيح يظير مدل الضيؽ الذم ألى إلحاحيـ عمى قت
 لـ تكف قد جاءت كانت يدىـ تعجز عف اإلمساؾ بو.

 
ُد ِفيِو َأوَّاًل ٓٗ" -(:ٕٗ–ٓٗ: ٓٔاآليات )يو َوَمَضى َأْيًضا ِإَلى َعْبِر اأُلْرُدنّْ ِإَلى اْلَمَكاِن الَِّذي َكاَن ُيوَحنَّا ُيَعمّْ

ِإنَّ ُيوَحنَّا َلْم َيْفَعْل آَيًة َواِحَدًة، َولِكْن ُكلُّ َما َقاَلُو ُيوَحنَّا َعْن ىَذا َكاَن »ِإَلْيِو َكِثيُروَن َوَقاُلوا:َفَأَتى َٔٗوَمَكَث ُىَناَك. 
 " َفآَمَن َكِثيُروَن ِبِو ُىَناَك.ٕٗ«. َحقِّا

ان في إيماف البعض. كيذكر شيادة المعمداف عف المسيح، كأنيا كانت مع أعمالو سبب اإلنجيمى ىنا يعكد يكحنا
بعيدان عف مقاكمة الييكد  كىناؾ ،كبسبب شدة مقاكمة الييكد ذىب المسيح إلى عبر األردف ليخفؼ مف غيظيـ

( 1َُُ+ مر1ُُٗكالفريسييف آمف بو كثيركف. كببلد عبر األردف ىي ببلد بيرية )ىي مممكة األردف حاليان( )مت
ال تزاؿ تمؤل أسماعيـ  كالتي كانت ،شيادة المعمداف لوسبب كىناؾ تقاطرت حكلو الجمكع تستمع إليو كذلؾ ب

قكة أعماؿ المسيح أف يكحنا المعمداف لـ يكف يعمؿ أعماالن إعجازية. فالجماىير قارنت  كمما زاد مف .كقمكبيـ
المسيح بمعجزاتو مع المعمداف الذم لـ يعمؿ معجزات فآمنت. كىذا الكبلـ يميد ألعظـ آية صنعيا المسيح كىي 

بيا الرب إلستعبلف سمطانو عمى المكت كالحياة بالقيامة مف األمكات. كىناؾ في بيرية  كالتي ميد ،قامة لعازرإ
      تذكركا كؿ نبكات المعمداف التي تحققت كالتي ستتحقؽ بالصميب "ىكذا حمؿ اهلل الذم يحمؿ خطية العالـ".

  -1 ىذه تعني= يوحنا لم يفعل آية واحدةإذان1 
 .[ يكحنا شيد لممسيحِ]        .أفضؿ مف يكحنا [ المسيحُ]
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 عودة لمجدول (تسلسل األدذاث في إنجيل يودنا )إنجيل يوحنا()

 

 تسمسل األحداث فى انجيل القديس يوحنا
 

كحنػا لخػص مػا يريػده فػى كي .ف يظيرىػا فػى حيػاة المسػيحأكؿ انجيمى يعرض حياة المسػيح لػيعمف لنػا رؤيػة خاصػة يريػد 
 ( ...... 1ُّ  َِىذه االية ) 

 ن يسوع ىو المسيح ابن اهلل ولكى تكون لكم إذا آمنتم حيوة بإسمو "أ"وأما ىذه فقد كتبت لتؤمنوا 
تعنى الممسكح بالركح القدس ليككف رئيس كينة أك والمسيح = ؟ .   المخمص ... فماذا تعنى كممة الخبلصويسوع = 

 حياة. . كماذا سيحصؿ عميو المؤمف ؟ = إذا آمنتمالخبلص لو شركط ىى االيماف  ممؾ . ...كىذا
 فما ىى صفات ىذه الحياة ......؟ ىذه األسئمة ىى محكر اإلنجيؿ .

 اإلسـ ىك تعبير عف قدرات الشخص كقكتو . فقكة فداء المسيح أعطتنا ىذه الحياة.بإسمو = 
 ولنرى تسمسل الفكر فى االحداث.

 
 الولاالصحاح ا

( ليعمف لنا اآلب " اهلل لـ يره أحد قط . االبف الكحيد ِ( ليتمـ الفداء   ُ المسيح ىو ابن اهلل ، كممة اهلل ، الذى تجسد
( . كلقػػد أرسػػؿ اهلل يكحنػػا ليعمػػد المسػػيح فيتأسػػس سػػر المعمكديػػة الػػذل بػػو ُٖيػػة آر )بَّػػالػػذل ىػػك فػػى حضػػف أبيػػو ىػػك خى 

( ، يتمميػػا فينػػا ّيػػة آ= فبػػو كػػاف كػػؿ شػػئ ، الخميقػػة االكلػػى كالخميقػػة الجديػػدة ) خميقــة جديــدةنمػػكت كنقػػـك مػػع المسػػيح 
( ، كىذا ىك ما  1ٔ  ُْالركح القدس الذل حؿ عمى المسيح ليسكف فينا بعد ذلؾ كيثبتنا فى المسيح الذل ىك الطريؽ )

 ( .ّّقصده يكحنا المعمداف بقكلو "ىك الذل يعمد بالركح القدس" )
 

 االصحاح الثانى
كيحكؿ ماء التطيير الى خمػر = كالخمػر يشػير لمفػرح فػى الكتػاب المقػدس . كالمعنػى  عرس قانا الجميللمسيح يحضر ا

 ف يطير نفسو . أاف المسيح حاضر فى كنيستو ليعطى الفرح لكؿ مف يجاىد 
يح بػبعض = مف ييمؿ تطييػر نفسػو ) كالكنيسػة ىػى ىيكػؿ جسػد المسػيح ( يسػاعده المسػ بالسوط المسيح يطير الييكؿ

 التجارب = السكط ليترؾ خطيتو فيطيره دـ المسيح فيفرح .
  -حتى لك تألمنا يسيران . كىذه ىى مكاصفات الحياة الجديدة1 حياة جديدة كميا فرح=  أول معنى لمخبلصإذان 
رة فػػى ( كميػػا فػػرح داخمػػى حتػػى مػػع كجػػكد أالـ خارجيػػة ، فحيػػاة بػػدكف فػػرح ليسػػت حيػػاة . كمفيػػكـ النصػػِ( نقيػػة      ُ

 (  أبدية .ّ( .        1ِِ  ُٔالـ )ف الفرح الذل يعطيو المسيح لنا يغمب األأالمسيحية 
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 االصحاح الثالث

لمتجسػػد . كلكػػف يػػأتى ىػػذا  الـ كحػػدىا تطيػػر ؟! لػػك كػػاف ىػػذا صػػحيحا مػػا كػػاف ىنػػاؾ داعو ىػؿ محػػاكالتى انػػا كجيػػادل كاأل
 ( .ُْية آمكدية المبنية عمى الصميب )نو ال بد مف الكالدة الثانية أل المعأاالصحاح لنرل 

 الوالدة الثانية التى بيا نصير خميقة جديدة .كىك  المعنى الثانى لمخبلصىنا نرل 
 

 االصحاح الرابع
= كىػػذا تطبيػػؽ رائػػع لمعنػػى الخميقػػة الجديػػدة .  الزانيــة إلــى كــارزة= تتحػػكؿ السػػامرية  المعنــى الثالــث لمخــبلصىنػػا نػػرل 

 ( . ّٓ – ْٔيات آ)     ف يؤمف الشخصأ يجب ة الجديدةمحصكؿ عمى الحيالكلكف 
 

 االصحاح الخامس
، كنرل المسيح ىنا يتقدـ مف نفسو ليشػفى ىػذا المػريض دكف اف يسػألو أحػد .  الشفاء ىنا ىك.. المعنى الرابع لمخبلص
 مـن يريـد ان يبـرألنسػاف كلكػف ىػذا الخػبلص ىػك ف يسػألو أحػد . ىػك يريػد كيشػتاؽ لخػبلص اإلأألـ يتجسد المسػيح دكف 

ف المسيح ىنا يحقؽ إرادة اآلب ، كىذا معنى ما قيؿ سابقا "االبف الكحيد الذل ىك فى أ( . كنفيـ مف باقى االصحاح ٔ)
 ( .1ُٖ  ُر" )حضف أبيو ىك خبَّ 

الء ف يؤمنػػكا أخػػذكا فػػى مقاكمػػة المسػػيح. فيػػؤ أف الييػػكد الػػذيف ال يريػػدكف أكنػػرل أف الشػػفاء لمػػف يػػؤمف فقػػط ، كلكػػف نػػرل 
 ليس ليـ خبلص . فمف يسمع لممسيح ىك مف يتكب عف أعمالو كبالتالى سيحيا أبديا . 

( اآلب ِ(.           ُٗ( ىػك يعمػؿ نفػس أعمػاؿ اآلب )ُبكضػكح تػاـ فيػك ابػف اهلل ......  الىوت المسـيحكىنا نرل 
فالمحبة ىى طبيعة اهلل ، فاهلل محبة .    ( ، فيما كاحد بالمحبة َِيحب االبف كىذه عبارة تشير لمكحدة بيف اآلب كاالبف )

( ٓ( .              ِِ( االبػف ىػك الػػدياف )ْ( .         ُِف يحيػى مػف يشػاء)أ( االبػف ألنػو ابػف اهلل فمػو السػمطاف ّ
 ( .ِّكراـ كاآلب )االبف لو اإل

 
 االصحاح السادس 

بديػة بػػأف يا كنفسػيا كركحيػػا. كيعطػى الحيػػاة األف يتغيػر، كىػػك يشػبع جسػػدأىنػا نػػرل المسػيح المشػػبع لمػف يػػؤمف بػو كيريػػد 
 يعطينا جسده مأكبل حقيقيا .
رادة اهلل كمكقػػؼ النػػػاس مػػف اهلل . فػػػاهلل يريػػد لبلنسػػاف الحيػػػاة ، كالمسػػيح أتػػى لتكػػػكف لنػػا حيػػػاة إكنػػرل ىنػػا التنػػػاقض بػػيف 

يك يرفض المسيح . فنػرل ىنػا رادة المسيح فإ( . أما مف لو مصالح دنيكية تتعارض مع  1َُ  َُكليككف لنا أفضؿ ) 
( . كىػػذه الصػػكرة تتكػػرر فػػى االصػػحاحات التاليػػة ، صػػكر متعػػددة  ُٕكييػػكذا يسػػممو ) ،(ٔٔرجػػكع النػػاس عػػف المسػػيح )

 لمف تنفتح عينيو فيؤمف كمف تظؿ عينو مغمقة فيعاند كال يؤمف .
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 االصحاح السابع
ف يصػعد الػى أكرشػميـ أو يريػدكف نفػس الشػئ ، فيػـ يحثكنػو امتدادا لما سبؽ نػرل الييػكد يريػدكف قتػؿ المسػيح . بػؿ إخكتػ

( فالفريسػػيكف كالكتبػػة كالكينػػة 1َُ  ُٓفيػػـ يعممػػكف بنيػػة الييػػكد لقتمػػو . كالسػػبب ىػػك الحسػػد كمػػا فيميػػـ بػػيبلطس )مػػر 
 ْ)يك  "خكتو فينطبؽ عمييـ قكؿ المسيح "ليس لنبى كرامة فى كطنوإكرؤساء الكينة )ىؤالء أسماىـ يكحنا الييكد( . أما 

جتذب الناس حكلو . كىنا إ( . فإخكتو أخذتيـ الغيرة مف شيرتو ، كالييكد خافكا عمى مكاسبيـ المادية ألف المسيح 1ْْ 
الػذل يشػير لغربتنػا فػى ، نرل التناقض مرة أخرل بيف مكقؼ ىؤالء الذيف يريدكف قتؿ المسػيح كبػيف مفيػـك عيػد المظػاؿ 

نتيػاء أيػاـ غربتنػا فػى ىػذا العػالـ . فيػؤالء الرافضػيف لممسػيح بسػبب إى فػى السػماء بعػد بديػة التػلى الحياة األا  ىذا العالـ ك 
أىدافيـ المادية ظنكا أنيـ سيعيشكف لؤلبد ىنا عمى ىذه االرض . كلنرل الحكار بيف ىؤالء الييكد كبيف المسيح ، كلنفيـ 

تكػكف عينػو مثبتػة عمػى مكطنػو فػى السػماء ، ف أف مف لو أىداؼ أخػرل دنيكيػة غيػر حيػاة الطيػارة كالغربػة عػف العػالـ ك أ
مثؿ ىذا يرفض المسيح كيدخؿ فى مجادالت ال يريػد مػف كرائيػا سػكل أف يبػرر رفضػو لممسػيح . مثػؿ ىػذا تعمػى عينيػو 
فػػبل يعػػرؼ المسػػيح كال يػػراه . أمػػا الػػذيف لػػيس ليػػـ أىػػداؼ ماديػػة = ىػػؤالء مثػػؿ الخػػداـ الػػذيف أرسػػميـ الفريسػػيكف كرؤسػػاء 

كا المسػػيح )ىػػؤالء ىػػـ جنػػكد تػػابعيف لرؤسػػاء الكينػػة( ، ىػػؤالء أعجبػػكا بالمسػػيح كرفضػػكا إلقػػاء القػػبض عميػػو الكينػػة ليمسػػك
ف عينػػو أ( . بػػؿ نيقكديمػػكس نجػػد أنػػو كىػػك مػػف الرؤسػػاء ) السػػنيدريـ ( بػػدأ إيمانػػو بالمسػػيح ينمػػك. أل ْٔ- ْٓ،  ِّ)

( .  1ّٗ  ُٗنضػج أخيػرا بعػد صػمب المسػيح )  ف ايمػاف نيقكديمػكس قػدأبدأت تنفػتح كيعػرؼ مػف ىػك المسػيح . كرأينػا 
( . كىذا الحكار 1َِ  ُِكنرل المسيح المعمـ ال ييأس مف تعميـ ىؤالء الييكد فيك"قصبة مرضكضة ال يقصؼ"  )مت 

ــبلم المســيحف أمتػػد لبلصػػحاح الثػػامف . لكػػف لنػػرل إ ــاة( فيػػك 1ُِ  ْىػػك سػػبلح ذك حػػديف )عػػب  ك ، فكػػبلـ  إمــا لمحي
1  ٔ( لمػػف يسػػمع كيطيػػع ، كىػػذا تكػػكف لػػو حيػػاة أبديػػة ) 1ّ  ُٓ( ككػػبلـ المسػػيح ينقػػى )1ّٔ  ُِ)المسػػيح ركح كحيػػاة 

 (.  1ْٖ ُِ) تدين( أما مف يعاند كيقاـك فكممة المسيح  ٖٔ
 االصحاح الثامن

ط عمػى شػر  يغفـر لمزانيـةىنػا   ،ف المسيح أتى ليغفر الخطايا ميما كانت الخطيةأ، فنرل  معنى جديد لمخبلصىنا نرل 
( . كالسيد لو المجد يضع شرطا َُ – 1ٕ  ُيك ُ( فدـ المسيح يطير مف كؿ خطية )ُُنساف لمخطية )ف اليعكد اإلأ

مكانيػات الػدـ الغػافر المطيػر . كمػف يصػر إ( ، بيػذا نسػتفيد مػف ُِف نتبعو كنترؾ طريؽ الظممة )أميما لمغفراف ، ىك 
( ، كحػيف نضػع المقصػكد بيػذه ِْيمػاف )خػر ىػك اإلكالشػرط اآل( . ُِعمى خطاياه فيك لف يتبع المسػيح الػى السػماء )

ف نتبػػع المسػػيح كنسػػير فػػى النػػكر رافضػػيف طريػػؽ أيمػػاف النظػػرل بػػالفـ ، بػػؿ ىػػك ف االيمػػاف لػػيس ىػػك اإلأالشػػركط نفيػػـ 
. أمػػا  (ِْ( ، كىػػؤالء ىػػـ أكالد اهلل الػػذيف عرفػػكا المسػػيح كتبعػػكه )ُٓبديػػة )أالظممػػة . كمػػف يحفػػظ كػػبلـ السػػيد فمػػو حيػػاة 

 الذيف يسيركف فى الظممة عامميف شيكاتيـ فيـ أكالد ابميس. 
 فمقد حررنا المسيح مف العبكدية لمشيطاف كلمخطية.الحرية كىك  معنى جديد لمخبلصكنرل ىنا 

 
 االصحاح التاسع
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ىػك المسػيح مف رفضكا المسيح كرأيناىـ فيما سبؽ ، ىؤالء أعمت عيكنيـ خطايػاىـ كشػيكاتيـ ، فصػاركا ال يعرفػكف مػف 
فرفضكه بؿ أرادكا قتمو . كالقديس يكحنا يضػع فػى ىػذا االصػحاح صػكرة مضػادة ، المسػيح يػذىب مػف نفسػو ليفػتح أعػيف 
رادتو مف نحكنا فى الخبلص ، كيظير لنا طريؽ النكر كالحياة لنتبعو  مكلكد أعمى . فيك ليذا أتى ، ليخبرنا عف اآلب كا 

نػا ال نػرل طريػؽ السػماء ، كأتػى المسػيح ليفػتح عيكننػا بالمعمكديػة )اإلغتسػاؿ فػى . فنحف كلدنا بالطبيعة مف أبكينا عميا
العــين =  معنــى جديــد لمخــبلصبركػػة سػػمكاـ( . فيػػذا المكلػػكد أعمػػى إسػػتنار كآمػػف بالمسػػيح إذ عرفػػو فخمػػص . ىنػػا نػػرل 

عميػاف بقمػكبيـ ، فيػؤالء التػى تعػرؼ المسػيح كتتبعػو فػى النػكر . كيكحنػا ىنػا يعػرض المكقػؼ المضػاد لمييػكد ال المفتوحة
( . ثػـ كػرره بػأكثر  1ٕ  ٕالذيف أرادكا قتؿ المسيح ىا ىـ يريدكف قتؿ مف تبعكا المسيح . كىػذا مػا قالػو المسػيح سػابقا ) 

(. كلكف ىؿ يترؾ المسيح مف يتبعو كيتخمى عنو ؟! أبدا ، فحينما طرد الييكد الرجػؿ الػذل كػاف ْ- 1ُ ُٔتفصيؿ فى)
 ك الراعى الصالح الذل ال يترؾ خرافو . كىذا ىك مكضكع االصحاح القادـ .فيوجده المسيح أعمى 

 
 االصحاح العاشر

( لكػى تكػكف ليػا حيػاة ُُفالمسػيح ىػك الراعػي الصػالح الػذل يبػذؿ نفسػو عػف خرافػو ) نرى معنـى الخـبلص بوضـوحىنػا 
مجبػػرا عمػػى ىػذا بػػؿ حبػػا فػػى ( كىػػذا بإرادتػػو كسػػمطانو أل لػيس ُٓ( كيضػع نفسػػو عػػف الخػراؼ )َُكليكػكف ليػػا أفضػػؿ )

. كىك سيقدـ نفسو ذبيحة قدسو اآلب( = كىذا معنى ّٔعف خرافو ) يقدم نفسو ذبيحة( . كسيككف ىذا بأف ُٖخرافو )
( = ُٖ) سـيقوم( .  لكنػو  1ُٗ  ُٕ( كىذا معنػى "ألجميػـ اقػدس انػا ذاتػى" )يػك ُٖبسمطانو "لى سمطاف اف أضعيا" )
ــاة أبديــةويعلػػى سػػمطاف أف آخػػذىا أيضػػا =   ــا بقيامتــو حي (. كالشػػرط نػػراه مكػػررا خػػبلؿ اإلنجيػػؿ كمػػو أال كىػػك ِٖ) طين

 ( .ّٖاإليماف )
 

 االصحاح الحادى عشر
ف يقيـ ميت لو أربعة أياـ فى القبػر كقػد أىنا يكرد القديس يكحنا معجزة إقامة لعازر كإعبلف عف ألكىيتو فيك لو سمطاف 

ف الحيػػػاة األبديػػة التػػػى نحصػػؿ عمييػػػا ىػػى فػػػى أف نحيػػا ، ك أرادة اهلل فػػى أنػػتف . كأيضػػا ىػػػذه المعجػػزة ىػػػى إعػػبلف عػػػف إ
كىػػك أف المسػػيح أتػػى ليقيمنػػا مػػف مػػكت الخطيػػة معنــى واضــح لمخــبلص كىنػػا نػػرل  ( .ِٓالمسػػيح فيػػك القيامػػة كالحيػػاة )

كنػرل ىنػا  أبديػة. اآلف. كيقيمنا لحياة أبديػة. فػنحف نمػكت بالجسػد كتنػتف أجسػادنا كلكػف سػيأتى المسػيح ليقيمنػا إلػى حيػاة
 التناقض بيف مكقفيف لمف رأكا المعجزة ....

 إرادة خاطئة كشيكات مادية( ىؤالء آمنكا .  فمف ليـ العيف المفتكحة )ليس ليـ (ُ
أمػػا االخػػريف فػػإزداد حقػػدىـ عمػػى المسػػيح كبػػدأكا فػػى تػػدبير مػػؤامرة لقتمػػو. بػػؿ كصػػؿ عمػػى قمػػكبيـ أنيػػـ  (ِ

ف يقيمػو أف مف أقاـ لعازر مرة أما ىك قادر أعمى القمب ، إذ  تشاكركا لقتؿ لعازر أيضا، كىذا ىك قمة
 مرة أخرل !!

 
 االصحاح الثانى عشر



 (تسلسل األدذاث في إنجيل يودنا) (يوحناإنجيل تفسير )(  3تفسير األناجيل )

 

 
315 

ىنػاؾ تضػػاد كاضػػح بػػيف مكقػػؼ الييػكد الػػذيف أرادكا قتػػؿ المسػػيح لعمػػى قمػػكبيـ ، كبػيف مػػف عينػػو مفتكحػػة كعػػرؼ المسػػيح 
ستقبؿ المسيح المتكاضع إستقباؿ الممكؾ عف فأحبو كبذؿ مف أجمو كؿ ما ىك غاؿو )مريـ( . كنرل أيضا عيكف مفتكحة ت

لمييػػػكد فقػػػط بػػػؿ ىػػػك قػػػد فػػػرح  ( . ثػػػـ نػػػرل أف المسػػػيح لػػػـ يػػػأتً ُٗ( . كالعكػػػس نػػػرل كراىيػػػة الييػػػكد العميػػػاف )ُّحػػػب )
( . ثـ تأمؿ المسيح فى الثمف الذل سيدفعو 1ْ  ِتى ُف الجميع يخمصكف )أ( الذيف أتكا اليو فيك يريد َِباليكنانييف )
 – ّٕ( ، كيتضػح حػزف المسػيح عمػى ىػبلؾ الرافضػيف ممػا قالػو يكحنػا )ِٕكحزنو الشديد عمى مػف يػرفض ) ألجؿ ذلؾ

 ( . َٓ – ْْ( . ثـ ينبو المسيح الكؿ بتحذير أخير ) ّْ
 

 االصحاح الثالث عشر
ا معنػاه أف ، فالمسيح يغسؿ أرجؿ تبلميذه استعدادا ليؤسس مباشرة سر االفخارستيا . كىذ معنى جديد لمخبلصىنا نرل 

،  1ِِ  َِ)يػك  اإلعتراف( فى سرم ُْف يناكليـ جسده ، ثـ يترؾ ىذا العمؿ لتبلميذه كخمفائيـ )أالمسيح ينقييـ قبؿ 
فخارسػتيا )ليمػة خمػيس العيػد( بػدأت إل( . كمف ىػذه الميمػة التػى أسػس السػيد فييػا سػر ا1ُٗ  ِِ)لك  فخارستياإلوا (ِّ

 ( .ِٕأحداث الصميب ، كنرل خيانة ييكذا )
 

 ( ٚٔنياية االصحاح  -  ٖٓ:  ٖٔإصحاحات الباراقميط ) 
السػػيد المسػػيح كىػػك ىنػػا يفصػػمو عػػف الصػػميب سػػاعات قميمػػة ، كقػػد إقتػػرب مػػف إنتيػػاء تنفيػػذ ميمتػػو بجسػػده عمػػى االرض 

لكنيسػة كىػك سػيبقى معنػا فػى ا سـيكمل العمـل الروح القدسكالتى مف أجميا قد تجسد ، يعمف لتبلميذه كلمكنيسة كميػا اف 
كفي كؿ معمد مدىكف بالميركف  لنياية الزماف . أما المسيح االبػف سػينطمؽ لمسػماء لػيجمس عػف يمػيف اآلب أل ليتمجػد 

( ، كىذا 1ّ  ُْلى السماء ، كفى الزماف المحدد نتبعو )إ( كليعد لنا مكاف أل ييدخؿ الجسد االنسانى 1ٓ  ُٕبناسكتو )
يتبعكنػػػو أمػػػا الييػػػكد فمػػػف يسػػػتطيعكا ذلػػػؾ لعػػػدـ إيمػػػانيـ بػػػؿ لصػػػمبيـ لممسػػػيح ( أنيػػػـ سػػػكؼ 1ّّ  ُّمػػػا قالػػػو لتبلميػػػذه )

 ( . 1ُِ  ٖكلعنادىـ )يك 
 ( كىذا معنى كممة الباراقميط 1ُٔ  ُْالمعزل ) (ٔ  -ىو : وعمل الروح القدس معنا

ىػك  (ٗ( .  1ِٔ  ُْيعممنػا كػؿ شػئ كيػذكرنا بكػؿ مػا قالػو المسػيح ) (ٖ( .    1ُٕ  ُْماكث معنا كيكػكف فينػا ) (ٕ
ىػػك يشػػيد  (٘( . ٓ- 1ُ  ُٓيثبتنػػا فػػى الكرمػػة )المسػػيح( فنكػػكف أغصػػانا فػػى ىػػذه الكرمػػة = )أعضػػاء جسػػد المسػػيح( )

ف يقػػػكؿ المسػػػيح رب إال أ( . فمػػػيس أحػػػد يقػػػدر 1ِٕ  ُٓف نشػػػيد لممسػػػيح )أ( كيعطينػػػا نحػػػف أيضػػػا 1ِٔ  ُٓلممسػػػيح )
يرشػػدنا  (ٚ( .      1ٖ  ُٔيػػة كعمػػى بػػر كعمػػى دينكنػػة )ىػػك يبكػػت عمػػى خط (ٙ( .     1ّ  ُِكػػكُبػػالركح القػػدس ) 
ف نعرفو كنمجده كنحبو أىك يعطينا رؤية صحيحة عمف ىك المسيح ، كيعطينا  (ٛ( .      1ُّ  ُٔإلى جميع الحؽ )

بػػؿ  (ٜ(.      ُٔ – 1ُّ  ُٔإذ نػدرؾ مػػف ىػػك كمقػػدار محبتػػو لنػػا كبذلػػو ألجمنػا ، كالػػركح القػػدس بيػػذا يمجػػد المسػػيح )
 ( .1ُّ  ُٔف نعرؼ أمكر آتية )أكح القدس يعطينا الر 
يعمػف لنػا المسػيح حتػى نعرفػو ، كحينمػا نعرفػو نحبػو )فيػك فػى محبتػو كلطفػو كحػبلكة عشػرتو ،  فالروح القدسبيػذا ( ٓٔ

( 1ٓ  ٓف الركح القػدس يسػكب محبػة اهلل فػى قمكبنػا )رك أٍب( ، كىذا معنى ىك شخص نقع فى محبتو ، ىك شخص ييحَّ 
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ال يسكب محبة اهلل عنكة بػؿ بمعرفػة حقيقيػة لشػخص المسػيح )فطريقػة الػركح القػدس ىػى اإلقنػاع كالتعمػيـ  كراجػع . فيك 
( 1ٗ ُٓبػػديان فمحبػػة المسػػيح تعنػػى االتحػػاد بػػو )راجػػع تفسػػير يػػك أ( . كحينمػػا نعػػرؼ المسػػيح ك نحبػػو ، نحيػػا 1ٕ  َِر إ

( . فمػف يتحػد 1ِٓ  ُُ( كالمسػيح ىػك الحيػاة )يػك 1ِٕ  ُُكىكذا معرفػة المسػيح تعنػى االتحػاد بػو )راجػع تفسػير مػت 
لػػػو نػػػت اإلأف يعرفػػكؾ أبالمسػػيح يتحػػػد بالحيػػاة فيحيػػػا أبػػديا ، كىػػػذا معنػػى قػػػكؿ السػػيد المسػػػيح "كىػػذه ىػػػى الحيػػكة األبديػػػة 

بتنا ألنو ىك الذل يث الروح القدس ىو الروح المحيىف أ( كىذا معنى 1ّ  ُٕرسمتو" )يك أالحقيقى كيسكع المسيح الذل 
  فى المسيح الذل ىك الحياة . 

 ثم تأتى أحداث الصمب والقيامة فى بقية االصحاحات.

 


