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 عودة للجدول )إنجيل يوحنا()اإلصحاح األول( 

 اإلصحاح األول 
 
 األزلى من اآلب ميالد المسيح (18-1:1)يو

       
 مقدمة: 

هناك ميالد أزلي للمسيح من اآلب وميالد جسدي للمسيح في ملء الزمان. وبنوة المسيح األزلية هي منن النايينة 
"هنحبرلين و لند ن  ، فنالمالك جرىايينل ولنول للان ماء منى  و جسند األقنومية. ولكن له بنوة أخنى  منن حايينة حاهنو ه 

وبنوة المسيح األقنومية قايمة بندون نحصانال. هني أزلينة  .ابنًا و سمينه وسوع، ه ا وكون عظيمًا وابن الالي  دعي"
منى   الان ماء  عندما جاء ملء الزمان وأمهنل   مالهنه نلن  ،أبدوة. أما بنوة المسيح الثاحية فهي يادثة في الزمان

َىأَة ، كمننا ولننول اللنندو  بننول  الىهننول " مبشننىًا لالحجسنند  ْن ِمننل وًدا مننْ لننا ها َمول َا ِبلنننَ َل م هننَ اْن، َأمل ءا ِلَزمننَ لل اَء مننْ ا جننَ نل َلمننَ َوَلكننْ
َت ِلَناماوسْ  لاوًدا َ بل  .(4: 4" )غلَمول

 
 اإليمان المسيحي بوحدانية هللا
 نؤمن بإله واحد مثلث األقانيم

ما يدد  قاحون اإلومان "حؤمن لإله وايند" وياانا أن حنؤمن بثالثنة  لهنة فهن ا  حانامس منو ألسنل قواعند الالنل وه ا  
والمنطق. و  ال اى ك له في ألوهيحه ولكننا حؤمن أن   له ثالثة أقاحي . وكلمة أقنوم هي كلمة هى احية ال مثيل 

 ستاسيي" انن   بنت،  هيبيو=  "هيبوستاسيي""وباليوحاحينة هن   لها في الاىبية وهني  شنيى لانوا    ال ا ينة.
 اننن  ولننوم. و اننبح ماننن  هيروهحاهنني  مننا ولننوم عليننه الشننم. فنناَ مثلننل األقنناحي  هننو كنناين، عاقننل، ينن . هننو 

 الكاين األزل  األبد ، كل  البكمة، الب  المبي . 
ولكنن بننال  ننناقإ وال نحصانال. فكننل  وامننل هنل أقنننوم لنه عملننه الاننا  وكنل منننه  محمينزًا عننن غيننى   مينزًا وا ننبًا 

فحنىا  أو نمحنزا  ودون نخنحال  أو نلي  لمازل عن األقنومين اآلخى ن بل لإ باد كلي مانًا. فاألقناحي  محبندة دون 
حلسام. وه ا وسمو عل  فكى البشى. و اريى اآلب واالبن وظهى المببة الحي  ىبل بنين األقناحي . فناآلب هنو  نرنوع ن

( والننىو  6:1 ب  اننني مانندم و نرننوع( فنناَ مببننة. واالبننن  حللنن  هنن   المببننة فهننو المبرننوب )أ المببننة )هلمننة 
 اللدس هو مو  المببة. وللد ظهىت طرياة ه   المببة عل  الاليب.

ن اآلب فني أ( فه ا  اريى عنن  31: 14ن االبن وبب اآلب ) وأ( و   20:  5ويين ولال ان اآلب وبب االبن ) و
  حهما وايد ولكنه  اريى بلغة المببة الحي هي طرياة   "فاَ مببة". أاآلب، و االبن، واالبن في 
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ولمنننا ن بننند المسنننيح لطرياحننننا البشنننى ة،  نننام النننىو  اللننندس وسنننكب فيننننا مببنننة   ن  أحننننا  نننىحا محبننند ن لننناإلبن 
وْ  ِلللا المبروب " َْ َقْد ِحلَسَكَرتل ْفي قالاوْبَنا ْلٱلىُّ َط  َلَناأْلََن َمَبَبَة م   (.5: 5" )موداْس ِللماال
  أقانيم يحل مشكلة لي" لها حل.. 3وجود 

 وحانى  أن   مببنة أ  هن   هن  طرياحنه. فمنن كنان   وبنب قرنل خلنق البشنى. فإن كان   وايند بنال أقنومينة،
اننصة المببننة علنن    لانند أن خلننق البشننى.. لننو ينند  هنن ا وكننون   محغيننى.. يااننا ف  ننصة المببننة فهننل أدخلننت 

هاحننت فنني   قرننل خلننق البشننى، داخننل األقنناحي ، ثنن  ظهننىت  جننا  البشننى أواًل فنني خللننه البشننى ثنن  فنني الصننداء علنن  
 الاليب.

 
 

 تطبيق: الثالوث يشترك فى خلقة اإلنسان
 نعمل اإلنسان على صورتنا كشبهنا

) يغة الجمو(. ولكن حجند أن اللندو   ويننا ولنول نعمل الثالو  وشحىك ف  خللة اإلحسان، وه ا  حضح من قوله 
(. و لنول 3: 1عن اإلبن الكلمة أحه هو ال   عمل كنل انم "هنل انم لنه كنان وبغينى  لن  وكنن انم ممنا كنان" ) نو

َْ اللنندو  بننول  الىهننول عننن المسننيح نبننن   "   ْة م مننَ َْ َوْيكل َوْة م يْح قننا (. وبهنن ا حصهنن  أن مننا 24: 1هننو1" )ِللَمسننْ
اآلب  نصنن   اإلبننن، فنناإلبن هننو اللننوة الااللننة، وهكنن ا الننىو  اللنندس هننو اللننوة المبييننة. واللننوة الااللننة واللننوة   ى نند 

وحلول عن اللوة  اإلبن المولود من اآلب.المبيية خامجحان من اآلب المادم أو الينروع. وحلول عن اللوة الااللة 
 . الروح القدس المنبثق من اآلبالمبيية 

والننق نحسنناحًا هننو  دم، فنناإلبن جرننل  ىالننًا مننن األمس و نننو منننه  دم، والننىو  اللنندس أعطننا  حسننمة  اآلب أماد أن
وامل لني  لمانزل عنن األقننومين اآلخنى ن  أقنوم فكل(. وحى  هنا أن الثالو  وشحىك ف  الاللة. 7:  2البياة ) ك

 ، لكن لكل أقنوم عمله.بل لإ باد كلي مااً 
ثاحيننة، فلمننا مننات اإلحسننان لسننرب الاطيننة،  جسنند اإلبننن ليصنند  اإلحسننان، و لننوم وهنن ا مننا ينند  أوضننا فنن  الاللننة ال

لالق اإلحسان خللة جد دة ثاحية. وكنان هن ا لإ صنا  داخنل المشنومة الثالوثينة. فكمنا قنام الثنالو  لالاللنة األولن  قنام 
ْء فنْي َ َلَدماوا ْنلَ الثالو  أوضا لالاللة الثاحية. وه ا ما حىا  ف  قول ناعياء النر  " دل َن ِللرنَ َمااوا َهَ ا: لنَ ل َأَ َكلنَ ل منْ َي. ِهل

وْدْ  َأَحا َن ِلَسيْ دا ِلَىبُّ )اإلبن األزل (.   هاَناكَ   ِللَاَصاْء. مانل ا واجا ها  )اآلب( َوِآلل وينا َهَلْني َوما : 48)النىو  اللندس(" )ن  َأمل
الصنننداء، فكنننل أقننننوم لنننه دوم  لاإل صنننا  داخنننل ( أ  أن اآلب والنننىو  اللننندس أمهنننلوا اإلبنننن ليحجسننند و لنننوم لامنننل 16

المشومة الثالوثية. ل لك ظهى الثالو   وم مامودوة المسيح، الحن  بهنا أهن  المسنيح هنى المامودونة والحن  بهنا  نح  
نا َعَملنناها الاللنة الثاحيننة. و شننيى اللندو  بننول  الىهننول للاللحنين فنن  قولننه " ا َحبننل ، )خللنة  دم أ  الاللننة األولنن ( أْلََحننَ

وعَ  يْح َوسننننا ي ِللَمسننننْ وْقيَن فننننْ لننننا ( 37(. وماجننننو أوضننننًا )يننننز10: 2 " )أ  )الاللننننة الثاحيننننة لالمامودوننننة( ألعمننننال َمال
 لحصا يل أهثى عن ه   النلطة. 
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وبانند أن  مننن  المسننيح الصنننداء و ننن  الاننلح بنننين   واإلحسننان، أمهنننل   النننىو  اللنندس ليكمنننل عمننل  جد ننند الاللنننة 
  -ا أوضًا لاإل صا  داخل المشومة الثالوثية:(، وه  5: 3الجد دة )  

ْب  *"  فيلول الىب وسوع - ، َِلْ ي ْمنل ْعنلْد ِآلل و ا ِللَبقْ  ْب، ما ْهلاها َأَحا ْنَليلكا ل ْمَن ِآلل َوَمَح  َجاَء ِللماَازْ ي َِلْ ي َهأامل
َهدا ْلي َو َوشل ، َفها دس وه ا وان  أحه لاد أن  م  اإلبنن (، وهنا حى  اإلبن  اىهل الىو  الل26: 15" ) وَ نلَرْثقا

 الصداء والماالبة هيبل الىو  اللدس عل  الكنيسة ليكمل عمل المسيح. 
ْ ي وبننننص  المصهنننوم حجننند أن المسنننيح ولنننول أن اآلب  ىهنننل النننىو  اللننندس َ  - ، ِلنننَ داسا و ا ِلللنننا زْ ي، ِلنننىُّ ا ِللماانننَ َأمنننَ

َو واَالْ ماكا ل  ْمي، َفها با ْلٱهل ْهلاها ِآلل ، َو اَ هْ ىاها ل ْلكالْ  َما قاللحاها َلكا ل  َهياىل ء  َل َايل ( وهنا حى  اآلب هو 26: 14" ) وكا
 ال    ىهل الىو  اللدس.  

والمان  أن اآلب واإلبن  ىهالن الىو  اللدس بناًء عل  الامل ال    ممه المسيح. وبإهحاامة قول ناعياء  -
لدس "السيد النىب )اآلب( وببننه )المسنيح( أمهنالح . ( ومكننا أن حلول عل  ف  الىو  ال16:  48النر  )ن 

حى  هنا بو و  اإل صا  داخل المشنومة الثالوثينة، فناآلب واإلبنن  ىهنالن النىو  اللندس. والنىو  اللندس هنو 
(. فامنل الاللنة الثاحينة والانال  6-4: 3،  ن  22-21: 1هنو2ال    ثرحنا ف  المسيح و جدد طرياحنا )

 .ولوم له األقاحي  الثالثة
فنبن مالوقين عل   ومة  . مو الصام  الىهيب.  ،وب ا كان فه  يقيلة الثالو   اب فلننظى في داخلنا كبشى

قنومنننه الثننناحي )اللوغنننوس= أفننناَ كننناين يننني عاقنننل. كننناين ب ا نننه. يننني بىوينننه اللننندوس. عاقنننل حننناطق لبكمحنننه أي 
  غينى المبندود أن   بىوينه يني و بيني، واإلحسان كاين يي عاقل. والصام  بين اإلحسنان المبندود و  .الكلمة(

وبالله قادم أن والق كل انم. أمنا اإلحسنان فهنو يني بىوينه وال وسنحطيو أن واطني ييناة بنل أن ييا نه احصانلت 
 عنه لسرب الاطية وهو لالله قادم أن وسحوعب فلل ما وجاله قادمًا عل  أن وعيش و اى   . 

]و اىجن  مىاجاننة  صسنيى اآلوننة فن  مكاحهننا فن  هننصى  (26:1كشنرهنا" ) ننك ولن لك قيننل "حامنل اإلحسننان علن   ننوم نا
 وه ا ولنال عنن  . ،(فلوله عل   وم نا فه ا ألحنا ثالو  في وايد ) ات وعلل ومو = كاين عاقل يي  الحكو ن[

 وحبن عل   ومة   ف   صا ه. فاَ يى وحبن لنا يى ة.   له هلطان وحبن لنا هلطان   وهك ا.
 -وقوله كشرهنا فه ا ألن  :

أمننا  .ولكنننه هننو كنناين بنصسننه ال واحمنند علنن   خننى، ولنن  واللننه  خننى، ووجننود  الزم الهننحمىام ة الكننون  .كنناين ذات
اإلحسان فوجود  ماحمد عل   ،   أوجد  و بصظه. وهو موجود الينوم وغينى موجنود غندًا. وعندم وجنود  لنن  نؤثى 

 دي لكنه أاىك اإلحسان في أبد حه:في الكون. و  ل لك أزلي أب
 عاقل
 حى
 

 اإلبن يتجسد ولكن الثالثة أقانيم يشتركوا فى التجسد

 هما قلنا هاللاً 
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 حساءل الباإ : ن ا كان الثالثة أقاحي  ه  وايد فلما ا  جسد اإلبن ويند  منن الان ماء. الثالثنة أقناحي  وشنحىكوا فن  
أقنننوم اإلبننن فلننل لكننن الثالثننة أقنناحي  ناننحىكوا فنن  الحجسنند. وأقنننوم اإلبننن، عمليننة الحجسنند. يلننا نن مننن  جسنند هننو 

األقنننوم الثنناح ، هننو النن   ن بنند لالطرياننة البشننى ة. فنناآلب  ى نند أن  حجسنند اإلبننن مننن لطننن الانن ماء. والننىو  اللنندس 
يل الكلنوموفيلل ،  هيم مسحودع الا ماء. وحى   ومة له ا ف  النبات. فالضوء هو ال   واط  للنبات النمو لالحمث

ولكن ال بد من البىامة الح   بيل لالر مة، وال بد أ اًل منن وجنود الشنم . لكنن النبنات  نمنو لسنرب الضنوء الن   
  ناظى األقنوم الثاح .

مانننومات علننن  البمنننل لإهننن  اآلب وبإهننن  اإلبنننن وبإهننن  النننىو  اللننندس.  3وبننننص  الصكنننىة فالكننناهن القبطننن   ىاننن  
نل  جسد المسيح. اآلب  ى د والىو  اللدس ولوم بحبو ل اللىابين نل  جسند ودم المسنيح. فالثالو  هيبول اللىبان 

وحص  الصكى ف  المامودوة، فننبن حامند لإهن  اآلب واإلبنن والنىو  اللندس، فيشنىكنا النىو  اللندس منو المسنيح فن  
 مو ه وف  قيامحه، وه ا ألن اآلب  ى د خال نا وأن حاى  من المامودوة أبناًء له. 

 
 ما يريده اآلب يفعله اإلبن والروح القدس

َما َعْمَل َ اَك هيف اى  الىب وسوع ه ا " . أْلَنل َمهل َملا َب َوال ْسْه َايلًئا ْناَل َما َ نلظاىا ِآلل َمَل ْمنل َحصل ْدما ِِْلبلنا َأنل َوال اَل َولل
َملاها ِِْلبلنا َكَ لْ  َب واْببُّ ِِْلبلَن .  كَفَهَ ا َوال َظَ  ْمنل َهْ ْ  ْلَحَحَاَجراوا أْلََن ِآلل َمااًل أَعل َملاها، َوَهياْى ْه أَعل َو اْى ْه َجْميَو َما هاَو َوال

  )ه   عن األعمال الح  هياملها المسيح ف  المسحلرل كإقامة لاازم وه   أعظ  من اصاء مى إ بيت يسندا َأحلحا 
(. و ارينى أن اإلبنن  نى  فكنى اآلب 20-19: 5وال   كان يوام المسيح منو اليهنود لسنررها فن  هن   اآلونات(" ) ن

و نصنن  ، وشننيى لد بنناد الحننام بننين اآلب واإلبننن. فلنني  مالننو  واننى  و طلننو علنن  فكننى اآلب هننو  اإلبننن والننىو  
  اللدس. فاإلبن واى   ماما فكى اآلب، وييل أن اإلبن هو قوة  ، فهو  نص   ماما فكى اآلب أو نمادة اآلب.

ي ولول السيد المسيح لليهود أحه  في  وافق مو فكى الشيطان و املون ما  ى د  الشيطان قال وبنص  األهلوب فلك
قننال المسننيح لهنن   لننك ألحهنن  أمادوا أن ولحلننو ، والشننيطان كننان  (.38:8عننند أبننيك " ) ننو تعملييون مييا رأيييتملهنن  "أحننح  

 (.44: 8قحاال للناس من  الردء ) و
، فمننا  ى نند  اآلب  نصنن   اإلبننن قننوة   دون أن  نصاننل عننن اآلب، فهننو قننوة وقننوة   ويكمحننه ال  نصاننالن عننن  

وأوضنًا  بصنك كنل الاليلنة "يامنل كنل األانياء لكلمنة  –خاللة خامجة من اآلب )مولودة من اآلب(  الق كنل انم 
صاننل (. وهكنن ا الننىو  اللنندس وبينن  الاليلننة دون أن  ن3: 1قدم ننه". وقننوة    امننل دون نحصاننال عننن اآلب )عننب 

 عن اآلب. 
 

 ال يمكن أن يحدث إنفصال بين اآلب وحكمته فيكون اآلب بال حكمة. 
 وهكذا ال يمكن أن ينفصل اآلب عن روحه فيظل اآلب بال روح. 
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لا ولول مب المجند " منَ َب َوال ىا ِآلل ا َ نلظنا يلًئا ْناَل منَ ْه انَ سنْ نل َحصل َل منْ منَ نا َأنل َوال ْدما ِِْلبنل ل يحن  اآلن " و لنول "أبن  وامناَل َولنل
( فاآلب وامل أعماال غيى منظومة، واإلبن الانالق وامنل األعمنال المنظنومة. و مكنن  انوم 17:  5وأحا أعمل" ) و

 ه ا كما لو كان عند  فكىة وأحص ها بيد  بدون أ  نحصاال بين ما ف   هن  وبين  د  الح  حص ت ما ف  فكى . 
 خننى ولننوم بحنصينن   )وهنن ا مسننحبيل فكيننف وطلننو اآلخننى  مثننال  خننى: مهننندس فنن  فكننى   اننمي  مايننو، و طلننو عليننه

عليه(. ف  ه ا المثل المهندس  ايب الصكى والمنص  اااان ماحلصان، أما لالنسبة هلل فاآلب واإلبن وايد، ل لك 
 فاإلبن وطلو و اى  فكى اآلب  ماما فينص  .

 لوم اىكة بحامي  مننح  أو هنال  يند ل، و كنون  صا نيل ومهنومات هن ا المننح  علن   -مثال مما وبد  اآلن:
الكمريو ى الاا  لالشىكة. و لوم اىكة أخى  لالحجس  عل  الكمرينو ى الانا  لالشنىكة المانناة )عنن طى نق 

هننناهىز فيأخننن ون الحانننمي  ( فيانننبح كمرينننو ى الشنننىكة المانننناة كأحنننه كحننناب مصحنننو  أمنننام الhackingالهننناهىز 
 و لومون بحانياه.

َْ أما عن الىو  اللدس فيلول اللدو  بول  الىهنول " اَ  م منَ ء  َيحَن  أَعل يل َل انَ بنَ ا كنا وَ  َوصل َن   .أْلََن ِلنىُّ نل منْ أْلَنل منَ
َ ا َأول  ْ ي ْفيننننْه  َهكننننَ اْن ِلننننَ حلسننننَ و ا ِإللْ اْن ْناَل ما حلسننننَ وَم ِإللْ ْى ا أامننننا اْس َواننننل َْ ِلنننننَ و ا م د  ْناَل ما ا َأيننننَ ْىفاهننننَ َْ اَل َوال وما م ا أامننننا " ضننننً

(. ولن لك ولنول أن مننا وسنماه النىو  فهنو النن   والننه لننا، أ  منا  ى نند اآلب أن وانل نليننا هنن ا 11-10: 2هنو1)
داها ل ْنلنَ  َجمْ واىفه الىو  فيارىحا له " انْ َو  اىل ، َفها و ا ِللَبقْ  ْه، َوَأَما َمَح  َجاَء َ اَك، ما سنْ نل َحصل َحَكَل ا منْ ، أْلَحنَها اَل  نَ قْ  ينْو ِللبنَ

ْرىاها ل ْلأاماوم   ْ َية   َموا َ َحَكَل ا ْلْه، َو اال  (.  13: 16" ) وَبلل كالُّ َما َوسل
 

 إلوهيم

مو. وحجد  دل عل  الج"يم"  للحاريى عن   و ان   لهة، فص  الارى ة فالملطو  إلوهيييييييم    نهحادم الاهد اللدو  لصك
( ، و كون اآلوة هك ا "ف  الردء 1:    1أن أول  وة ف  هصى الحكو ن "ف  الردء خلق   السماوات واألمس" ) ك

)لالجمو(.... ول   سحادم  يغة الحصاي  أبدًا ف  اللغة الارى ة وال ف  الاهد اللدو  يح    إلوهيم)لالمصىد(    خلق
)عز الوثنيين  الملوك  فالارى ة  12:    6مو   . الحصاي .  (  به   يغة  ال  وجد  واليوحاحية  واإلحجليز ة  الاىبية  كما 

ويينما   tuفايغة الحصاي   وجد مثال ف  الصىحسية فبينما  اَكلْ  ل اااا ف  مسحواك  كلمه لايغة المصىد و لول  
ولولون   "حبن . وهك ا كان ملوك ماى األ ىاك  vous كل  اااا كريىا  كلمه لإيحىام لايغة الجمو و لول له  

 .الصامو  ملك ماى"

 -مىة : 2555وحاليك أن كلمة نلوهي  قد ومدت ف  الاهد اللدو  

 (.1:   1مىة عن اإلله البقيل  وماها ومد الصال والاصة لالمصىد كما ف  ) ك 2310

 مىة عن األ نام )اآللهة المحاددة(. و أ   ماها الصال والاصة ف   يغة الجمو. 245
م نلوهي   نله  و لال  فهناك  لكل غىس.  نله  محاددة،  بوجود  لهة  غالبًا  الوثنية  ؤمن  فالشاوب  الوثنية  اآللهة  و 

للااب وبله للزمع وبله للبب وبله للبىب ... نلخ. وهناك نله وايد كريى وسود عل  كل ه   اآللهة، كما قال 
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ىاخل ْنَل  ْنَلْهَك عَ  ْلَك" ) ون ميي  النو ية ليوحان "َما َلَك َحاْيًما  قاْ  ِ ل َحْكَى ِإْلَلها ْفيَنا َفاَل َحهل (. وبسرب 6:1َس  َأنل َوصل
 .إلوهيم ادد اآللهة  بت ه ا اإلله الكريى ولال عل  اآللهة الوثنية 

ومان  ومود الصال لالمصىد يينما  حكل  الكحاب عن   البقيل  أحه نله وايد، وبه ا حصه  أن قول الكحاب عن   
أحه ناامة لطرياة الثالو  ف    الوايد. وهك ا كان   ف  الاهد اللدو  وشيى لاليدة الثالو  ف  "نلوهي " لالجمو  

 اإلله الوايد. 
 
 الوالدة األزلية للمسيح 

ولول لاإ الناس أن   ال ومكن أن  حزو  لينجب وحبن حلنول ماهن  ياانا أن  حنزو    و نجنب. فبينمنا حلنول 
اآلب ال حلاد أبدًا أي مصهوم جسدي، بل هي بنوة ووالدة مويية. ومكن  شريهها بوالدة اااع أن االبن مولود من  

الننوم منن الشننم ، أو والدة المناء منن حبننو أو والدة الصكنى مننن الالنل وهن ا مننا  لولنه اللغنة الاىبيننة.. فيلنال أن هنن ا 
أو الشصة لينجروا بنات ! ه ا ما وسنم  "من بنات أفكام فالن" أو أن فالن ل   نطق "برنت اصة" فهل  حزو  الالل 

والدة نححسننابية، وكمننا حلننول أن فننالن ابنننن ماننى فهننل  زوجننت ماننى لحنجبنننه. هنننا ال مجننال للاالقننات الجسننندوة. 
 وحاليك في ه   الوالدة من اآلب فىو  عن الوالدة لالجسد:

فنوم الشم  موجنود  .لمسيحا   نطرق عل ه ا الو االبن في البشى ة محأخى في الزمان عن أبيه ال ي أحجبه.  -1
فطالمنا   موجنود، فبكمنة   وقنوة   )اإلبنن( ومو   طالما كاحت الشم  موجودة. وهك ا لالنسنبة البنن  .

   )الىو  اللدس( موجود ن.
، ولكنن اإلبنن يكمنة   ال  نصانل عنن اآلب مبن المولود عن كنال األب واألالوالدة لالجسد  اني نحصاال اال -2

أما المسيح االبن  وحبن حؤمن لإله وايد )قاحون اإلومان(.   هناك احصاال فهناك  ادد   ب ا كانو   هما قلنا هاللًا.
 قنال المسنيح فهو ال  نصال أبدًا عن أبيه كما أن حوم الشنم  ال  نصانل عنهنا. هننا اآلب واالبنن وايند لن لك

 .(30:10( وقال "أحا واآلب وايد" ) و10:14) و "أحا في اآلب واآلب فيَ "
 
  LoGos  (اللوغوس) مةالكل

*وقف فالهصة اليوحان قدوما أمام الكون ومأوا جمال الطرياة. ووجدوا أن الكون له حظاما، وأن له قواحين منظمة 
كله   ه ا  وماء  أن  فلالوا  واطئها.  نه    أعظم.عقل  ال  الكون  وجمال  الطرياة  وقواحين  الاال   حظام  عل   وأطللوا 

 ، ألحها  جسيد للالل األعظ . وقال الصالهصة الىواقيون أن اللوغوس هو الالل الكوح .   "اللوغوس" أو "الكلمة"

ن له  أن  دمكوا *وبه ا المصهوم ألل  بول  الىهول لاللوم عل  الوثنيين ال  ن عردوا األوثان ن  أحه كان من الممك 
(. فها ه  الصالهصة اليوحاحيين بحأمله  ف  الطرياة أدمكوا أن 20-18:  1  و ؤمنوا له  من خالل مانوعا ه )مو

 هناك قوة عظيمة أو علل أعظ  قد أوجدها أو خللها، وهو ظاهى فيها. 



  )اإلصحاح األول(يوحنا أنجيل  –األناجيل 
 

 
8 

اليوحاحية. وف  حص  الوقت هو   وكان مثلصا لالالوم الصلسفية  "فيلو"*وجاء لاد  لك الصيلسو  اليهود  السكندم   
دامس  هود  محد ن. وبهحاام فيلو من الصلسصة اليوحاحية  اريى اللوغوس وبهحامله كحاريى عن قوة   الااللة، 

   الح  خللت ه ا الكون.

(، وفهموا أن الكحاب يينما ولول "وقال   ليكن 33)مز  السموات"  "بكلمة هللا صنعت*وقف اليهود أمام اآلوة  
( أن كلمة   ليست مجىد كلمة عادوة بل لها قوة خاللة، ه  كلمة خاللة. فبينما ولول 3:  1وم فكان حوم" ) كح

   )وقال   ليكن ك ا..(  اى  اللوة الااللة لحالق. وه ا ما حلول عنه "اآلب  ى د واإلبن  نص ". 
اللة هنسميها اللوغوس مسحايىا اللصك من الصلسصة *فأ   فيلو الصيلسو  اليهود  السكندم  وقال أن ه   اللوة الا

 اليوحاحية، فاى  اليهود كلمة اللوغوس.
وا أ ها اليوحاحيين أحح   اىفون  (  1  –*وجاء اللدو   وينا اإلحجيل  ليااطب كاًل من اليهود واليوحاحيين ليلول له  :

أ ها اليهود أحح   ؤمنون أحه لكلمة     و ا(  2أن هناك علل أعظ   لولون أحه اللوغوس، وقد أوجد ه ا الكون.   
اللوغوس خلق   الكون. وأحا أقول لك  أن هناك علاًل أعظ  كان من الردء فااًل، وأن ه ا الالل األعظ  هو عند  
 ، لي  هو علل أعظ  بال كيان، بل هو موجود داخل كيان نله  هو  . و  وعلله اللوغوس الاالق هما  

 صالين وهك ا بدأ  وينا نحجيله. وايد وغيى من

 .عند هللا)اللوغوس(  وكان الكلمة)اللوغوس(،  فى البدء كان الكلمة

 .هللا)اللوغوس(  وكان الكلمة

 اللوغوس. *فه  الصالهصة اليوحاحيين أن الكون لجماله وحظامه وقواحينه هو  جسيد للالل األعظ  ال   قالوا عنه  
ال   عمل الكون هو عند  . العقل األعظم اللوغوس  وجاء اللدو   وينا ليسحايى كلمة اللوغوس و لول أن  

وظهى و حجل  ف  حظام الكون وجمال الطرياة وف  وأن   هو الكل  البكمة والكل  الال . وأن الالل اإلله   
الكون، وه   نطق لاظمة   اإلله  غيى منظوم،   األعظم"،  "العقلقواحين  الالل  و حبد  عنه، ألن  و دل عليه 

 ولكنه  ردو منظوما ف  حظام الاال  وقواحين الطرياة.  
*ل  ولف اللدو   وينا عند حص  الصكى الصلسص  اليوحاح  أن الاال  ف  جماله وحظامه وقواحينه هو  جسيد للالل 
األعظ  أو الالل اإلله . بل للد نهحاام  اريى اللوغوس أو الكلمة للداللة عل   جسد اإلبن فاام الالل اإلله  

 منظومًا ف  المسيح المحجسد. 

الكيان  * اللوغوس هو  المنظورصار  المنظوم محجسدا ف  المنظور لعقل اإلله غير  فالكيان  )اإلبن محجسدًا(. 
 ألن الالل غيى منظوم، ولكنه وايى منظوما ومحجسدا ف  الكلمة.  "اللوغوس أو الكلمة"المسيح هو 

االمين *والمسيبية نهحاامت اللصك ليلىب لأل هان الصكىة. فالمسيح من ييل الهو ه هو علل   ال   له خلق ال
(. ن ًا الكلمة أو اللوغوس هو الالل ظاهىا أو محجسدا "عظي  هو هى الحلو    ظهى  3:    1+  و  2:    1)عب 

 ف  الجسد". 
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 لماذا يقال عن اإلبن أنه الكلمة  

أحها ليست كلمة عادوة كما ولول البشى كالما. نحما  وقال هللا ليكن كذا ..    *فه  ألاء اليهود أن الكحاب يين ولول
 مة   ه  كلمة لها قو ها الااللة والضالطة والمسيطىة عل  الكون. هل

، أو اللنوة الااللنة الالل اإللهي المنص  لمشيئة   والمارى عن ملا ند    ارينىًا  نادقًا كنامالً   بالكلمةولاد  *ن ًا  
تل ْلَكلْ " المولننننودة مننننن   اَلْميَن أا لْلنننننَ هننننَ ا َأَن ِللاننننَ اْن َحصل ومننننَ اْهى  ْلٱإللْ َو ظننننَ ا هننننا َى  ْممننننَ ا  ننننا َونل مننننَ َْ، َيحننننَ  لننننَ ل َ َحكننننَ ْة م  "مننننَ

 و شنيى للبكمنة الااملنة منن  األزل . وكما مأ نا فكلمة اللوغوس كاحت ماىوفة عنند اليوحناحيين واليهنود.(3:11)عب 
 .وظهىت ف  خللة الكون )لالنسبة لليوحاحيين(. وه  قوة   الااللة )لالنسبة لليهود( :
ا أحنا حاى  اإلحسان من كالمه، هك ا عىفنا   عن طى ق كلمحه اللوغوس. واللوغوس هنو حطنق   الااقنل وكم*

  أو علل   الناطق.
قينل عنن المسنيح أحنه األلنف واليناء، وكنل البنىو  الحن  بينهمنا، هنو اللغنة الحن  كلمننا اآلب   =  عقل هللا النياقق*

: 1ل   ى  أيد  قل، اإلبنن الوييند الن   هنو فن  يضنن اآلب هنو خرنَى" ) نوفيه، لناى  اآلب ال   ل   ى  أيد "  
18 .) 

حطق   أ  كلمة   أ  قوة   الااللة الح  خللت الكون و د ى . وه ا الكون وهن   الاليلنة   *نطق هللا العاقل =
   لجمالها وبحضباطها وموعحها  نطق لاظمة الاالق ال   هو حطق   الااقل.  

ق لماننن   نطننق، والملاننود لننه النطنن LeƔw  =legoواللوجننوس كلمننة  وحاحيننة محاننددة المانناحي مشننحلة مننن الصاننل 
وماناهننننا المنطننننق ولنننني  ماناهننننا النطننننق الاننننادي النننن ي هننننو  LOGICومنهننننا أخنننن ت الكلمننننة اإلحجليز ننننة  .الااقننننل

PRONOUNCIATION    لماننن  الننحلصك أو طى لننة الننحلصك. لنن لك قيننل عننن األقنننوم الثنناحي علننل   أو يكمننة
ن المسننيح مالننو  فكيننف خلننق   وب ا فهمنننا هنن ا فهننل واننح أن ولننال أ .( أو حطننق   أو ماىفننة  24:1هننو1)

علله، وهل والل أن   كان لصحىة من الوقت بدون علل أو بدون يكمة. وبأي يكمة وبأي علل خلق لنصسه علاًل  
ويكمة. ل لك فالل   أو كلمحه هو أزلي كما أن   أزلني. و  موجنود ب ا نه وموجنود لكلمحنه وعللنه أي لأقنومنه 

لت جميو المالوقات. وبه ا حصه  أن والدة االبن هي والدة أزلية، والدة طريعية أي من طباه الثاحي. وبالل   خل
هما أن من طبو النام أن  حولد منها يىامة ك لك من طبو   أن  حولد منه قوة خاللة ويكمة أزلية. هي والدة من 

َب لالبنن فكل ما لآلب هو لالبن فهو مساو  لنآلب فني الجنوهى أو هنو منن حصن    ،جوهى  الجنوهى. وبن كنان قند حاسنْ
لاإ حوايي الضاف البشىي كالحانب واأللن  والجنوع والاطنش والمنوت فهن   أمنوم  ندخل فني مو نوع الحجسند وال 

م ْ نعالقة لهنا لالطريانة اإللهينة نال منن يينل    لوجنوس لمانن  حطنق  بناد الالهنوت لالجسند الن ي  حنأل . واالبنن هنا
وظهى فيما  نطق له. والمسيح أظهنى لننا كنل منا لنآلب لن لك قنال منن م حني فلند   ، فما وظهى من يكمة اإلحسان

 (. ووا ح أحه ال نحصاال بين النطق وبين الالل.14:9مأ  اآلب ) و
 

 لماذا يستخدم الكتاب لقب االبن للمسيح
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مولودة من   لاهنحمىام ( وه   اللوة والبكمة حالاة، خامجة كأحها 24:1هو1المسيح هو قوة   ويكمة   ) -1
وللنب كلمنة   وشنيى ألحنه ال  فنإ ا قلننا أن هنناك والدة، ن ًا هنناك أب والند وببنن مولنود.  من  األزل وبل  األبند.

 فهنو قنوة خاللنة خامجنة منن اآلب بندون نحصانال، نحصاال بين اآلب واالبن فهو كلمنة خامجنة بندون نحصانال،
االبننن الجسندي  نصاننل عننن أبو نه. أمننا ابنن   فهننو كلمنة  ، هننو فنني ولني  كننالرنوة الجسندوة ن  يينمننا  ولند 

هنننو قنننوة خاللنننة مننندبىة للاليلنننة  انننى  ) ولننند( منننن اآلب دون أن  اآلب، وخنننام  منننن اآلب منننن دون نحصانننال،
 وكيف  نصال   عن قو ه أو عن يكمحه.  نصال عن اآلب.

اإلبن المولود هو من حص  طرياة وجوهى األب الوالد. فاإلحسان  لد نحسناحا. وهكن ا اللنوة الااللنة المولنودة منن  -2
   له حص  الجوهى اإلله . 

 اريى االبن هو أقىب الحاابيى في اللغنة لرينان الاالقنة الوثيلنة بنين   غينى المنظنوم وبنين المسنيح الن ي هنو  -3
(.  اريننى االبننن هننو 9:14(. والمسننيح ولننول مننن م حنني فلنند مأ  اآلب ) ننو15:1 ننومة   غيننى المنظننوم )هننو

أقىب  او ى لشىي لاالقة ال واَاَرى عنها لالكالم البشىي لشنى  أن اآلب واالبنن وايند فني الجنوهى وأن االبنن 
ة منن   له كل منا لنآلب. وأن االبنن هنو يكمنة   الاامجنة منن   اآلب لحالنق الكنون وهنو قنوة   الاامجن

 اآلب لحبصك و د ى الكون.
طرياة    ( 2طرياة الهو ية محبدة مو    ( 1اإلبن له طرياة وايدة من طرياحين:  اإلبن الوحيد الجن" =  هو   -4

حاهو ية. وطرياة اإلبن ه   ال  وجد مثلها أبدًا. فاآلب والىو  اللدس لهما طرياة الهو ية فلل. والماليكة له   
له  طرياة حاهو ية فلل. أما اإلبن فله طرياة وايدة من طرياحان ال مثيل لها  طرياة موياحية فلل. والبشى  

له حص  جوهى  . والمسيح    بالهوته إبن هللاحلول عنها اإلبن وييد الجن  )موحوجيني (. والمسيح كان  
 له حص  طرياة اإلحسان، و شبه اإلحسان ف  كل ام ما عدا الاطية ويدها.  بناسوته كان إبن اإلنسان

هو من    ب(هو لي  كأبناء البشى  نصال اإلبن عن أبيه لاد والد ه.     أ(  اإلبن من الناحية الالهوتية  -: -5
ه  بنوة مويية علالحية وليست جسدوة، أ  كوالدة    ج( حص  طرياة   وجوهى  ولي  مثلنا أبناء لالحرن .   

فام  زمن  بين اآلب واإلبن. ل   وجد   ه  والدة أزلية.  اآلب أزل  واإلبن أزل ، وال  د( النوم من الشم .   
 اآلب لبظة بدون اإلبن. ل  وأ   اإلبن لاد اآلب كما ف  الاالقات الجسدوة. 

و اريى اإلبن هو أ لح  اريى ف  اللغة البشى ة الااجزة، وشى  حسبة الكيان اإلله  ال   ظهى ف  اا    -6
وهو  ار الحجسد.  قرل  الماىو   اإلله   الكيان  نل   المسيح  اآلب وسوع  بين  الطريعية  الالة  عل   يى  دل 

والمسيح اإلبن. فلي  هناك كاين  خى أقىب نل  طرياة الوالد من ولد  ال   من  لبه ومن دمه. فرين األب 
اد د. والمسيح ف  أياد ثه مو اليهود كان  ى د نظهام عالقحه مو  هو  اإلله ال   واىفوحه، وأحه    وببنه  شاله

  هو .لي  نلها  خى من دون  

لي  ألن اإلبن أقل من اآلب لكن ألن البشى عىفوا اآلب أوال. اليهود األقنوم الثانى    ولال عن اإلبن أحه هو -7
عىفوا   أوال. وه  واىفون   لاصة كوحه اآلب قرل أن واىفو  لاصة كوحه اإلبن. فالحجسد جاء محأخىا ف   

 الزمان.
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 المسيح يعلن أنه ابن هللا
+ 3-2:14+  نننو37:10+  نننو43:5+  نننو16:2)هننن ا نعنننالن اآلب عنننن ابننننه(+  نننو 11:1+ منننى49:2)ماجنننو لنننو

 (37-35:9+  و40:6+  و23-22:5+  و64-63:26مت 
 

 األقانيم فيها تمايز
 فاآلب لي  هو االبن، واالبن لي  هو الىو  اللدس.. وهك ا

ولكني حصهن  الحمنا ز .  PERSONهل اقنوم له ااايحه وعمله ولكن دون نحصاال "وفي اإلحجليز نة  حنىج  أقننوم 
فأحا أييا بىويي وأااى لبواهي وأعيش لجسدي وه ا  ح  بنال نحصانال بنين   ،بين األقاحي  مو الويدة اللايمة بينه 

لنننه عمنننل مسنننحلل عنننن اآلخنننى ولكنننن بننندون  الجسننند والنننىو  والبنننواس. ولكنننن الالنننل والنننىو  والبنننواس والجسننند كنننل  
أفكننى فنني يلهننا لاللنني وأينناول بينندي ولكننن بنندون مو  فأحننا ميننت.  نحصاننال. فبينمننا  وجنند مشننكلة أمننامي كإحسننان،

وبنص  المصهوم فهناك  ما ز في األقاحي  لكنه  مى بطين ماًا في ويدة. وعل  الىغ  من الاصات اإللهية المشحىكة 
 اللدس.  والويدة بين األقاحي  نال أن هناك أعمااًل ماينة  نسب لآلب وأعمااًل  نسب لالبن وأعمااًل  نسب للىو 

 
 الفرق بين بنوة المسيح هلل وبنوتنا هلل

ولكن والدة المسيح وبنو ه لنآلب  .(29:2 و1+ 7-6:4، 26:3+ غل12:1هلل )  و اً هل المؤمنون واحرىون أوالد 
هي من طرياحه اإللهية واألقنومية، أما بنو نا هلل فهي لاالححساب، وبالنامة، وباهحبلاقات  ليب المسيح والشىكة 

  (.17: 20. ل لك قال السيد المسيح لمى   المجدلية "أب  وأبيك " ول  ولل أبوحا ) وماه
ًا أن وطلننق علينننا أوالد   ن ا قرلنننا اإلومننان لالمسننيح وعمننل فينننا الننىو  حبننن الارينند البطننالون أعطحنننا النامننة مجاحنن

اللدس لنانو الرى. حبن حايى أبناء لا بادحا لالمسيح االبن في المامودونة، ينين حمنوت مانه وحلنوم محبند ن لنه 
 . (5-3:6)مو

 
 إعالن األناجيل عن والدة المسيح

يح في أزليحه وقرل  جسد . بينمنا أن محن  ولوقنا  بندثا عنن والد نه حظى اإلحجيلي  وينا البريب الالهو ي نل  المس
لالجسد، بينما أن مىق  بندأ بيويننا المامندان كسنابق للمسنيح. و ويننا بندأ لأزلينة السنيد المسنيح ألن هند  نحجيلنه 

ل فني (. بدأ  وينا نحجيله وهو  ى  المسيح لي  فني طريانة البشنى بن31:20أن حؤمن لأن المسيح هو ابن   ) و
طرياننة  ، ولنني  منصننىدًا عننن   بننل قايمننًا مننو   فنني  ننلة  ا يننة كليننة وأزليننة. لنني  نلهننًا ثاحيننًا بننل واينندًا مننو   

 كلمية هللااآلب. مأ  المسيح وهو اللوغنوس أي علنل   النناطق وحطنق   الااقنل. فهنو األلنف واليناء، ألني  هنو 
لمننات والمانناحي واألفاننال والحاريننىات الحنني خىجننت و اننى  عننن   أي كننل البننىو  وكننل  شننكيالت األهننماء والك

فالمسننيح نهننحالن لنننا اآلب = "اآلب لنن   ننى  أينند قننل ، اإلبننن  لحارننى عننن   وعننن مشننيئحه و النننه لنننا حبننن البشننى.
 ( .9: 14( = "من م ح  فلد مأ  اآلب" ) و18:  1الوييد ال   هو ف  يضن اآلب هو خَرى" ) و
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  االبن الكلمنة قرنل النزمن، وقرنل كنل خليلنة ، فنالزمن والاليلنة همنا منن أفاالنه، فهنو الن ي  ننو كنل هنا  وينا مأ
 ام، الاليلة المنظومة وغيى المنظومة.

ن  ل  وكن غيى  ( كل  با  في نحجيل لاهى لحلدس اليوم كله به ا الردء األزلي18-1:1والكنيسة  لىأ اآلوات ) و
وبننص  المصهنوم  انلي الكنيسنة هن   اآلونات فني  نالة منىوم أهنروع علن  منيالد     اللدوس ول  وكن هنناك انى.

ييننا ي   هننو و ، وكاحننت بداوننة خللننة اإلحسننان فنن  قداهننة . طصننل لحلنندس ييا ننه. هنني نعننالن أن   هننو بنندا حي
 ( لااننها بننول  الىهننول18-1:1فأينن م أن وكننون لنني يينناة أخننى  هننوا  فحكننون حهننا حي يز نننة. وهنن   اآلوننات ) ننو

 (16:3 ي1للوله "  ظهى في الجسد" )
أن وظهننى أن   وينننا ماد أفرينمننا كننان محنن  ولوقننا مهحمننين لإظهننام  جسنند المسننيح وأحننه ابننن  دم وببننىاهي  لالجسنند . 

المسيح كان موجودًا قرل أن  حجسد من الا ماء مى  ، وأحه كان كاينًا قرل أن  حجسد، كان كاينًا منو اآلب، مولنودًا 
ل. و وينا الالهو ي عَرى عن طرياة المسيح اإللهية عل  قدم ما ومكن للغنة اإلحسناحية أن  اارنْ ى عنن منه من  األز 

  لك الطرياة الحي هي فو  ندماك البشى.
-1:1( ثننن   لننني  لنننك والدة المسنننيح لالجسننند منننن الاننن ماء منننى   )منننت 18-1:1وهننننردأ بنننوالدة المسنننيح األزلينننة ) نننو

 . (38:3-1:1+ لو23:2
 

 ( المسيح األزلي صار جسدا  18-1:1)يواآليات 
هَذا َكاَن ِفي اْلَبْدِء  2ِفي اْلَبْدِء َكاَن اْلَكِلَمُة، َواْلَكِلَمُة َكاَن ِعْنَد هللِا، َوَكاَن اْلَكِلَمُة هللَا.  1"  -:(18-1:1)يواآليات  

َكاَن.  3ِعْنَد هللِا.   ِممَّا  َشْيٌء  َيُكْن  َلْم  َوِبَغْيرِِه  َكاَن،  ِبِه  َشْيٍء  النَّاِس، 4ُكلُّ  ُنوَر  َكاَنْت  َواْلَحَياُة  اْلَحَياُة،  َكاَنِت  ِفيِه 
ُتْدِرْكُه.5 َلْم  َوالظُّْلَمُة  ُيوَحنَّ 6  َوالنُّوُر ُيِضيُء ِفي الظُّْلَمِة،  ِمَن هللِا اْسُمُه  ُمْرَسٌل  ِإْنَساٌن  َهاَدِة 7ا.  َكاَن  ِللشَّ هَذا َجاَء 

َكاَن النُّوُر اْلَحِقيِقيُّ الَِّذي ُيِنيُر 9َلْم َيُكْن ُهَو النُّوَر، َبْل ِلَيْشَهَد ِللنُّوِر.  8ِلَيْشَهَد ِللنُّوِر، ِلَكْي ُيْؤِمَن اْلُكلُّ ِبَواِسَطِتِه.  
َن اْلَعاَلُم ِبِه، َوَلْم َيْعِرْفُه اْلَعاَلُم.    َكاَن ِفي اْلَعاَلِم،10ُكلَّ ِإْنَساٍن آِتي ا ِإَلى اْلَعاَلِم.   ُتُه 11َوُكوِ  ِتِه َجاَء، َوَخاصَّ ِإَلى َخاصَّ

َتْقَبْلُه.   ُدوا َالَِّذيَن ُولِ 13َوَأمَّا ُكلُّ الَِّذيَن َقِبُلوُه َفَأْعَطاُهْم ُسْلَطان ا َأْن َيِصيُروا َأْواَلَد هللِا، َأِي اْلُمْؤِمُنوَن ِباْسِمِه.  12َلْم 
ا َوَحلَّ َبْيَنَنا، َوَرَأْيَنا 14  َلْيَ" ِمْن َدٍم، َواَل ِمْن َمِشيَئِة َجَسٍد، َواَل ِمْن َمِشيَئِة َرُجل، َبْل ِمَن هللِا. َواْلَكِلَمُة َصاَر َجَسد 

ا.   ا ِنْعَمة  َوَحقًّ ا َكَما ِلَوِحيٍد ِمَن اآلِب، َمْمُلوء  ُيوَحنَّا َشِهَد َلُه َوَناَدى ِقاِئال :»هَذا ُهَو الَِّذي ُقْلُت َعْنُه: 15َمْجَدُه، َمْجد 
اِمي أَلنَّ 17َوِمْن ِمْلِئِه َنْحُن َجِميع ا َأَخْذَنا، َوِنْعَمة  َفْوَق ِنْعَمٍة.  16، أَلنَُّه َكاَن َقْبِلي«.  ِإنَّ الَِّذي َيْأِتي َبْعِدي َصاَر ُقدَّ

ْعَمُة َواْلَحقُّ َفِبَيُسوَع اْلَمِسيِح َصاَرا.   الَِّذي َاهلُل َلْم َيَرُه َأَحٌد َقطُّ. َاالْبُن اْلَوِحيُد  18النَّاُموَس ِبُموَسى ُأْعِطَي، َأمَّا النِ 
 "ُهَو ِفي ِحْضِن اآلِب ُهَو َخبََّر.

 " ِفي اْلَبْدِء َكاَن اْلَكِلَمُة، َواْلَكِلَمُة َكاَن ِعْنَد هللِا، َوَكاَن اْلَكِلَمُة هللَا.1" -:(1:1)يو آية
ملناطو  3ه   اآلوة  بمل طالو اإلمالء اإللهي وليست من و و لشى ) هري الص / أغسطينوس( وه   اآلوة منن 

 حكىم فيهنا اهن  الكلمنة وفانل كنان الندال علن  الكينوحنة ولني  علن  النزمن. والنثال  ملناطو فني هن   اآلونة  بندثنا 
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( والكلمننة  ننام جسنندًا ويننل بيننننا حجنند ملابننل لكننل ملطننو مننن 14عننن االبننن الكلمننة فنني أزليحننه وبملامححهننا لاآلوننة )
 الملاطو الثال  ولكنها  شيى لحجسد 

 
 # وكان الكلمة   والكلمة كان عند    - لكلمة * في الردء كان ا

 = كينوحة أزلية دايمة 
 الردء وشيى لألزلو 

 هان =  شيى للكينوحة 

= الكلمة يالا في   لكن في 
 ما ز. كل له عمله وااايحه  

 لكنه  وايد 

= جوهى وايد مو   أي  
 في طرياة  . 

 #  ام جسداً  يل بيننا  - *  ام 

الزمن في ملء = أي دخل 
 = يل وهل الناس  الزمان

=  ام في طرياة اإلحسان  
دون أن  حىك طرياحه  

 اإللهية. 
 

ه   اآلوة  شيى ألن المسيح هو   وهو موجود من  األزل وال  نصىد بوجنود  منن دون  ، بنل هنو كناين فني   ، 
همننا  وجنند الالننل فنني اإلحسننان، وكمننا  وجنند الكلمننة فنني علننل اإلحسننان. ن ن هننو لنني  مالوقننًا. ولنن لك يننين ظهننىت 

 المسيح وسحالن   لنا.  الكلمة نل  الوجود )أو ظهى الكلمة نل  الوجود لالحجسد( كان
 الد باجة الحي بدأ بها  وينا نحجيله   كىحا بد باجة هصى الحكو ن فرينهما أوجه  شاله وأوجه  با ن.= ِفي الَبْدِء 

" وفي الادد الثالل منن كنل منهمنا  حجلن  لننا علنة في البدءأن الد باجحين  رد ن لكلمة وايدة "  ومن أوجه التشابه
  -أ  مرىم الوجود: الالق
. وقنال   أي قنال لكلمحنه قال ليست مجىد كلمة  لال ولكنهنا  شنيى لللنوة الااللنة اللوغنوس    "قال هللا"  :  (3:1)تك

 ماجو الملدمة. ال ي خلق كل ام.
 الكلمة اللوغوس الاالق كل ام.)أي لالكلمة(  كل شئ به كان : (3:1)يو

  نحجيل  وينا هو اللوغوس.أ  أن مرىم الوجود ف  هصى الحكو ن وف  
 . (4:1( حسمو عن البياة والنوم وهك ا في ) و3-2:1وفي ) ك

و وينا الحقيا ماًا عند كلمة في الردء ث  نحبدم موه  محمشيًا مو الحام خ يح    فإن موه  وأما عن أوجه التباين
يدثنا عن المالوقات. وبم ل   وينا  اعدًا يح  أماحا من هو علة الالق. مثلهما مثل اااين الحقيا عند حلطة 

أعنالي النهنى يحن   في حهى، ث  نحصاال. فمض  أولهمنا مححبانًا مجنى  النهنى يحن  بلن  مانبه وام لن  ثاحيهمنا نلن 
 اهحشف منباه.

ل لك فه  الباإ أن كل منهما، موه  و وينا، قاد ايئًا ماحلصًا لكلمة "في الرندء" فالرندء فني مصهنوم موهن  هنو 
 حوقف فكى اإلحسان، هو الردء السابق للنزمن قرنل بدء الاليلة ولكن الردء عند  وينا هو الردء المطلق ال ي عند  

وباليوحاحينة أماني أي منا قرنل النزمن. ، في الرندء هننا هنو األزل أي الن ي ال بداونة لنه   (24+5:17هون الاال  ) و
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فصي بدء أي بداوة أي ام وأي زمن كان المسيح كاين. الردء في نحجيل  وينا هو ما قرل الالق ومنا قرنل النزمن، 
ل  ويننا  حشناله منو بداونة هنصى هصى الحكو ن فهو بندء النزمن. وبداونة نحجين أما الردء في.  ولي  قرل الالق نال    

لن لك  ن كى هننا  الحكو ن، ألن هصى الحكو ن  حبد  عن الاليلة األول ، وبحجيل  وينا  نحكل  عنن الاليلنة الجد ندة.
أحننه لننه كننان كننل اننم وبغيننى  لنن  وكننن اننم ممننا كننان، فبننه وفيننه هننحكون الاليلننة الجد نندة. والمسننيح هننو بنندء الاليلننة 

لالاليلننة الجسنندوة، والاهنند الجد نند  رنندأ لالحجسنند والاليلننة الجد نندة. الاهنند اللنندو  ولنندم  الجد نندة. فالاهنند اللنندو   رنندأ
ولنندم مننا هننو  واننيى نليننه الاننال  الىوينني مننن هننماء جد نندة وأمس جد نندة  والاهنند الجد نند ، الاننال  المننادي  ننومة 

ولانند البند ل عننن الكلمننة يينل  امننل النامنة فنني الطرياننة البشنى ة. لنن لك لن  ولننل  وينننا فني الرنندء كنان  ، ألحننه 
ال ي بحجسد   ام الاال  والاليلة الجد دة. من ه ا الردء ام صنو  ويننا لجننايي النسنى، فنىأ  المسنيح مو نوع 
لشام ه وم   في أزليحه في يضن أبيه، أما مح  ولوقنا اللن ان مجانا بحنام خ المسنيح آلدم وببنىاهي  ليثرحنوا أن ابنن   

فو اإلحسان فيايى ابنًا هلل. ل لك  نهي لوقا هلسلة حسنب المسنيح للولنه ابنن  دم ابنن  ام نبنًا لدحسان و جسد ليى 
 . وفني هنصى الحكنو ن يننين قنال موهن  فنني الرندء فهنو ال واننن  زمننًا مايننًا، ن  لنن  وكنن النزمن قنند أوجند لاند، فلنن  

داونة ولني  كمنا ندعن  لانإ  كن الكواهب والشم  قند  كوحنت بنظمهنا الدقيلنة. لكننه وانني أن الانال  المنادي لنه ب
الصالهصة أحه أزلي، وشامك   أزليحه. ولكن  اريى في الردء هنا واني يىكة أول  ال كمنًا زمنينًا و لنك كناللول "بندء 

 .( 10:9البكمة ماافة  " )أم
 "البيدء فيي"و أخ  كثيى من اآللاء لجاحب ه ا الحصسنيى البىفني أو الحنام اي، الحصسنيى الىمنزي والىويني فينىون أن 

( "فننني المسنننيح وسنننوع كلمنننة   خلنننق   1:1= فننني المسنننيح وسنننوع أو "فننني كلمنننة   األزلننني" و انننيى اآلونننة ) نننك
السموات واألمس". وأغسطينوس ولول أن االبن حصسه هو الردء. فاندما هأله اليهود من أحت أجابه  أحا من الردء 

خليلة أو هو خالق كل ام وبه ا  حصق  ويننا وموهن  ( فالمسيح هو لكى كل 25-24:8من الردء ) وأنا هو  أو  
ال  بمل  البدء فىأن   وأحه خالق كل ام. وه ا الحصسيى الىويي الىمزي  ى   "في البدء"في أن المسيح هو ال ي 

األزلني( الن ي  -مان  زمني بل مان  الالة. وبنص  المصهوم بدأ  وينا مهالحه للوله ال ي كان من الرندء= )الكلمنة
 همانا .. .. = ) جسد(.

ه  األهصام الملدهة لالارى ة هنو أول كلمنة فني السنصى. لن لك وسنم  اليهنود هنصى الحكنو ن "فني الرندء" نوحاليك أن  
ىج   هننن  هنننمين لهمنننا ناننامة للمسنننيح. اإل. وهننننا حاليننك أن اإلGENESISهنننمو  الحكننو ن أحاحينننة نلنن  اليو ويينمننا  نننا

الارنننىي لسنننصى الحكنننو ن أي فننني الرننندء وشنننيى للمسنننيح االبنننن الكلمنننة األزلننن . واالهننن  اليوحننناحي للسنننصى وهنننو الحكنننو ن 
GENESIS كحنناب مننيالد  وشننيى للمسننيح النن ي  جسنند و ننام ابنننًا لدحسننان. ولنن لك فإحجيننل محنن  النن ي بنندأ للولننه
وكلمننة    THE BOOK OF THE GENERATION OF JESUS CHRISTوباإلحجليز ننة 

GENERATION  هي من حص  أ ل كلمةGENESIS. 
 وبثبات الهوت المسيح اهح  له  وينا وبثبات  جسد المسيح اهح  له مح .

ن اهمه "أهية ال ي أهية" أي أهنون الن ي أهنون، أي أحنا الكناين نأل موه    عن اهمه، قال   يينما ه=    َكانَ 
 شنيى لكينان المسنيح اإللهني اللناي  منن  األزل. ولغو نًا كنان المصنىوس أن  كانب ا ي أو أحا الكينوحة وبه ا حنى  أن 
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اللوجنوس )علنل  ( واللوغنوس من كى. هنو  كيانولال في الردء كاحت الكلمة، ولكن الحىجمة هنا جاءت "في الرندء 
مْ ي الكلمننة ألن لننه وفيننه  كلنن    غيننى  الكلمننة مشااننًا، فالكلمننة هنننا ال  اننني اللصننك بننل هننو اننا . والمسننيح هننا

( فنناللوغوس هننو الالننل اإللهنني ظنناهىًا فنني الوجننود، فلرننل الكلمننة أي اللصننك  وجنند الالننل أو 2-1:1المنظننوم )عننب 
 الصكى ال ي  لد الكلمة.

( أن المسيح ولول عن حصسه "أحا كاين" فهو لي  فلل موجنود قرنل نبنىاهي  بنل هنو كناين. 58-56:8وحاليك في )
فالملامحة هنا بين المسيح وبين نبىاهي  هي ملامحة بين الاالق والمالو ، بين األزل  والزمن  ل لك ل  ولل المسيح 

 أحا كنت قرل نبىاهي  بل كاين قرل نبىاهي .
ةُ ال اللوغننوس )هكنن ا هنني اآلوننة فنني األ ننل اليوحنناحي فنني الرنندء كننان اللوغننوس( لهننا  = الكلمننةإن همننا مأ نننا فنن=  َكِلمييَ

( قنول المى نل 6:33منزأوضنًا حالينك فني )أ ول  هودوة و وحاحينة فهني كلمنة ماىوفنة  شنيى للالنل اإللهني. ولكنن 
ود وال علنن  اليوحنناحيين. فنناللوجوس الااللننة لنني  جد نندًا علنن  اليهنن .." فحاريننى الكلمننةبكلميية الييرب صيينعت السييموات

وشيى للصكنى. والكلمنة هني  ارينى عنن الصكنى. وكنان الارىاحينون وارنىون عنن الصكنى لأحنه الكنالم فني الللنب والبناطن. 
هننن  المسنننيح هنننو كلمنننة   وأن ثوبنننه ن( حسنننمو فيهنننا أن 13-12:19وفننني )م  والانننىب ولولنننون "منننن بننننات أفكنننام "
ولكنن حالينك أن االهن  كلمنة   وشنيى  .(11:12حهنزام وقهنى الاندو نبلني  )م مغموس بدم وهن   عالمنة أبدونة إل

أن ن نطلو  لبالة خىو  من   وبمهال لدعالن عن مشيئة   و حميمها، فاالهن  كلمنة   هنو اهن  المسنيح لاند 
مهنال واإلعنالن عنن واإل ه  الكلمة فلل كما جاء في ه   اآلوة فهنو وارنى عمنا قرنل الانىو نلالامل والىهالة. أما  

َل الكلمنة لنيالن   ومشنيئحه قنال الكحناب االبنن الوييند ن . هو   هنْ همه ال ا ي ولي   صة عمل. ولن لك فبينمنا أامل
 (.18:1.. هو َخَرى ) و

+ 24:5وكثينننى منننن اآلونننات فننني نحجينننل  ويننننا أ نننت بلصظنننة لوغنننوس و ىجمحهنننا الحىجمنننة الاىبينننة "هالمننني" مثنننل )
كالمننًا عادوننًا. فننإ ا كننان اللوغننوس هننو (. و اننيى الماننن  لنني  14:17+ 24:14(+)31:8-32+51(+ )3:15

المسننيح كلمننة  ، فمننن ولرننل اللوغننوس )هالمنني( ولرننل المسننيح فحكننون لننه يينناة أبدوننة. ومننن  ثرننت فنني اللوجننوس 
( وقنال كالمنك ينق 6:14(. ل لك قال المسيح عن حصسه أحا هو البنق ) نو7 : 15 و))هالمي(  ثرت في المسيح 

 أن هناك فىقًا وا بًا بين الكالم الاادي واللوغوس )الكلمة(  (43:8( وحاليك في  وة )17:17)
 " قولي . ألحك  ال  لدمون أن  سماواكالمي "لما ا ال  صهمون 

 ككلمة  .   أي  لرلوح (تسمعوا اللوغوس)أن  (. ألحك  ال  لدمون العادي كالمي"لما ا ال  صهمون )
 صهمنننون كالمننني ألحكننن  ال  لرلنننوحني. والمحنننىج  للاىبينننة اهنننحادم هننننا كلمنننة )قنننولي( ألن لوغنننوس  والمانننن  أحنننح  ال

 لالارى ة هي قول.
كحنناب وحالينك أن الكحنناب الملنندس هننو كلمننة   والمسنيح هننو كلمننة   وهنن ا كمننا فسنى  اآللنناء أن مننن  حأمننل فنني ال

فالمسنيح هنو البنق الماصني فني كالمنه  ، ،  ى   نومة وا نبة للمسنيح الملدس وكحشف اا  المسيح كلمة  
وفي الكحاب الملدس كلمة  ، هو  نطق بين السطوم كومضات حوم أو دفلات يياة  نطلنق بنال  وقنف، فالمسنيح 
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:  4هلمننة   ييننة وفاالننة ..." )عننب " اطنني البينناة، فكالمننه مو  ويينناة.ال واطنني كننالم واننلح للبينناة، بننل هننو و
12 ) 
"ال ولندم محانلة كمنا فني لاليوحاحية )بنىوس( و حنىج  أوضنًا منو. و شنيى لاالقنة  عندهلمة =  َكِلَمُة َكاَن ِعْنَد هللاِ َوال

( 19:5) نو اإلبن أن وامل ايئا من  ا ه نال ما  نظى اآلب وامل. ألن مهمنا عمنل  اك فهن ا واملنه اإلبنن كن لك"
فهناك ا اال داي  فاال واىكة كاملة مو   اآلب ، وبنص  الماني "االبن الوييد ال   هو ف  يضن اآلب هنو 

"فننإن البيناة أظهنىت، وقند مأ ننا وحشننهد وحارنىك  لالبيناة األبدونة الحن  كاحننت  وأوضنًا حنى  فني. (18:  1ى" ) نو رنَ خَ 
( فالمسنيح كناين 24:17عند اآلب لمان  اال اال وك لك في ) نو( حى  البياة 2:1 و1) عند اآلب وأظهىت لنا"

في اآلب محال لنه لنه منلء ييناة   ولنه المجند مانه. ولكنن قولنه عنند    صيند أوضنًا  منا ز األقناحي  فناآلب لني  
كنن أبندًا بندون الكلمنة )الالنل(  صيد أوضًا أزلية المسنيح فناآلب لن  و عند هللاهو االبن واالبن لي  هو اآلب. وقوله 

 صه  عن أن االبن  عندول  وكن أوضًا بدون قوة. فالكلمة هو قوة   الحي كاحت مسحادة دايمًا أن  الق. ن ًا كلمة 
 اى ك لآلب أزليًا بدون نحصاال.

 شنيى للويداحينة  الكلمية هللا وكيانوقولنه .    صيد الحمنا ز بنين األقناحي  عند  وكان الكلمةقوله = َكِلَمُة هللَا. لَوَكاَن ا
+ 7:1اإللهية. وفكىة ألوهية المسيا المال  ل   كن غايبة عن أ هان من ولىأ الاهد اللدو  لصكى وقلب مصحو  )هو

وحاحينننة مانننىفحين لألنننن أن الكلمنننة و  جاء نننا فننني اليكيييان الكلمييية عنيييد هللا (. وحالينننك فننني اآلونننة السننناللة و6:23أم
لننن وهنن ا وشننيى اة فنناَ جنناءت بنندون أداة الحاى ننف  و ننيبًا أن لكننل منهمننا وجننود  الشاانني. والاكنن  فنني هنن   اآلونن

 نل :
 أن طرياة جوهى الكلمة هي طرياة نلهية. -1
لن وابح ال  ما ز بنين األقناحي ، أي وكنون   هنو الكلمنة وبالحنالي ال فنى  بنين اآلب الو  اْهَى هنا   ماَاى  ل -2

واالبن. وه   بدعة هابيليوس ال ي قال أحها مجىد أهماء وقنال أن   كنان فحنىة  ب ولمنا حنزل لنألمس  نام 
هلل،  الكليننة الن ات  هنو لني  لمصنىد ابنن ولمنا  ناد  نام مانننا لاهن  مو  قندس. والمانن  أن الكلمنة اللوغننوس 

 ولكن   والكلمة )طباًا والىو  اللدس( هو  .
 مقارنة بين كلمة هللا وكلمة اإلنسان

م اااية اإلحسان  او ىًا جزييًا، وقد  اطم فحبلن  كلمنة اإلحسنان انيئًا و بلن  اإلحسنان  الكلمة في اإلحسان  ااوْ 
 ايئًا أخى.

وهننناك  سنناوي ووينندة، وال  وجنند ، ، هننناك  طننابق بننين   وكلمحننه أمننا كلمننة   فهننو  ننومة كاملننة هلل كمننااًل مطللنناً 
 ثنايية قل.

ولنننن لك فهننننناك  طننننابق بننننين نمادة   وفاننننل كلمحننننه، فالكلمنننننة ولننننول و امننننل لبسننننب مشننننيئة   لالحمننننام والكمنننننال 
م . اآلب هننو أقنننو  (10:14+19:5(. وحصنن  الكننالم ولننال عننن األعمننال الحنني عملهننا المسننيح ) ننو50-49:12) ننو

 اإلمادة واإلبن والىو  اللدس أقنوم  الحنصي  .
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ن ًا كلمة  ، اللوغوس، وبمل طرياة   و اارْ ى عن  ا ه  اريىًا كليًا مطللًا ووالدة الكلمة من   هي والدة مسحمىة 
حصسنه منا يند   أزلية أبدوة، ومو ه ا وظل قايمًا في   ومثل البضىة اإللهية لكل طرياحهنا وقو هنا وجاللهنا. وهن ا

 . لاد أن  جسد ن  هو دايمًا وبمل اه    وهلطاحه ك ات   "من م ح  فلد مأ  اآلب"
 (9:14+ 30:10+ 45-44:12+ 23-20:5" ماجو ) و"أحا في اآلب واآلب فيَ 

 في ه   اآلوة مأ نا:
 مح  كان المسيح .. .. .. من  األزل/ ال بداوة له/ هو بداوة كل خليلة. (1
 . . . .. .. .. .هو عند  .أ ن كان . (2
 من هو .. .. .. .. .. .. هو  / هو علل   )اللوجوس(. (3

 
 " هَذا َكاَن ِفي اْلَبْدِء ِعْنَد هللِا.2" -:(1:2)يو آية
أي الكلمة. وهنا حاليك أن الحكىام ملاود لحأهيد أن الكلمة أزلي وأحه من جنوهى   وطرياحنه وأحنه قرنل أن =  هذا

خليلة فهو عند  ، فهنو قنوة   ويكمنة   اللحنان خلنق بهمنا الانال . و  لن  وكنن قنل بندون قو نه وال بندون وكون  
يكمحه. ولكن الحكىام له هد  ثان  خا ة ن ا حظىحا لآلوة الحالية "هل ام له كان" والحي حنى  فيهنا الكلمنة خاللنًا. 

( بندأ فني عملينة الالنق 1ال ي كان من  األزل عنند   ) ونة ( لها مصهوم  خى، وهو أن الكلمة2وب لك  ايى  وة )
أن وكننون هننناك زمننن وهننناك خليلننة. أزليننًا اآلب وبننب االبننن النن ي عننند  واآلن هنن ا البننب نمحنند للاننال  فرنندأت  أوبنند 

 الاليلة زمنيًا عالمة البب اإللهي للاليلة. وبنص  المصهوم كاحت أول  وة في الكحناب الملندس "فني الرندء خلنق  
 السموات واألمس" هي  اريى عن مببة   وخيى حه الحي ظهىت في خللة اإلحسان.

 
 " ُكلُّ َشْيٍء ِبِه َكاَن، َوِبَغْيرِِه َلْم َيُكْن َشْيٌء ِممَّا َكاَن.3" -:(1:3)يو آية

( والاليلننة أخن ت كياحهننا منننه 9:3الكلمنة هننو خنالق كننل انم مننا  نى  ومننا ال  ننى ، فني السننماء وعلن  األمس )أ 
ووجودها منه، وال  وجد خليلة  حا  لها وجودًا بدوحه، فالكلمة أزل  ولكن الاليلة أخن ت مرندأها الزمنني مننه، وهني 

(  انن  الكينوحنة 1(. فصي  ونة )1ن كان في  وة )مى بطة له  أخ  كياحها منه. وكلمة كان في ه   اآلوة  احلف ع
 .becomeولكنها هنا  اني  ام الشيء 

انَ  ِه كييَ فنني اإلحجليز ننة وبييه لبسننب  نندبيى الاناوننة اإللهيننة.  "لننه  ننام الشننيء وظهننى"األ ننل اليوحنناحي وصينند =  بييِ
Through him  يافظًا ومقيمًا وماهكًا ومدبْ ىًا وه   أد  من  ام أو كان في الاىبية فالكلمة لاد أن خلق، ظل

. . كنننا فنني علننل   أواًل ثنن   ننىحا خليلننة (5:15"بنندوحي ال  لنندمون أن  صالننوا اننيئًا" ) ننولنن لك ولننول الننىب  للالننق
هنن  أحننك ينني وأحننت ميننت" نعنننه فيلننال لننه "لننك  أمننا مننن  نصاننل لنن لك هننو  ننالل الكننل "لننه حبيننا وححبننىك وحوجنند"

فهننو  ى نند أن  ننحكل  عننن الاليلننة الجد نندة. وماننن  الكننالم أن المسننيح خننالق الاليلننة ( و وينننا وشننيى لهنن ا 1:3)م 
 األول  هو  جسد ليلوم لالاليلة الجد دة.
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انَ  ا كييَ ْيٌء ِممييَّ ْن شييَ ْم َيكييُ رِِه لييَ بدوحننه ال واننيى للاليلننة وجننود وكيننان. فهننو والننق أواًل ثنن  وبصننك، فهننو  ننالل =  َوِبَغيييْ
 1والق و بصك و ضبل الاال  فهو لي  أقل من  ، بل هو   حصسه. ماجو)عب  الكل. وب ا كان الكلمة هو ال ي

 (.31-23:8+ أم6:21+ لو31-29:10+ مت 17-16:1+ كو20-19:1+ مو28:17+ أع3،  2: 
 
 "ِفيِه َكاَنِت اْلَحَياُة، َواْلَحَياُة َكاَنْت ُنوَر النَّاِس،4" -:(1:4)يو آية

ِت  اةُ ِفيييِه َكانييَ (. وهنني يينناة أزليننة 26:5الكلمننة فيننه البينناة كإينند  خانناي  الجننوهى اإللهنني األزلنن  ) ننو=  اْلَحيييَ
( فالمسنيح الكلمنة هنو أهناس البيناة لكنل كناين 21:5أبدوة، وهي قادمة أن  بيي أي لها اللندمة أن  النق ييناة ) نو

أبدونة ال  نحهني وال  يي ولكل ما في الوجود. هو فيه البياة كينرنوع فهنو لني  فلنل يني بنل هنو البيناة، وهنو ييناة
 موت )وبن كان هو البياة فال ومكن أن  وجد وقت ل  وكن موجودًا فيه، أي ال ومكن أن وكون مالوقنًا( وهن ا هنو 
هننى نم بننا  الاليلننة لننه فهننو مانندم ييا هننا. ولكننننا ال حصهنن  يحنن  اآلن هننو  البينناة لننالمصهوم الزمننني فاإلحسننان ال 

دوننة. أمننا البينناة األبدوننة هنننصهمها فيمننا لانند، وهنني الحنني بننال يننزن وال ك لننة.  ننى  هننو  مننا  لمسننه و ننىا  لاينيننه الما
اةُ والبيننناة الحننني ولاننندها للولنننه  ِت اْلَحييييَ ، هننن   الحننن  قنننال عنهنننا  لانننومة أهاهنننية هننني البيننناة األبدونننة،  ِفييييِه َكانيييَ

لبيناة لسنرب خطيحنه للند فلند اإلحسنان ا . ولكننه هنو أوضنًا وبصنك البيناة اآلن.  (2:1 نو1)"البياة أظهنىت" الىهنول
فجاء المسيح وهو البياة ليايدها له. ول لك قال بول  الىهنول "منو المسنيح  نلرت أليينا ال أحنا بنل المسنيح وبينا 

" )غل  . (21:1+ في 20:2في 
 حكل  عن اإلحسان الن ي  فهو هناأما  .اإلحسان الاادي البي له أعين ليى  بها الاال =    َواْلَحَياُة َكاَنْت ُنوَر النَّاسِ 

ولكنن  مينز اإلحسنان  أعاد له المسيح ييا ه الىويية فاام له لانيىة مويينة.   الكلمنة أعطن  ييناة لكنل الاليلنة
عننن لنناقي الاليلننة لأحننه  ننام لننه حننومًا لننه واننى    و دمكننه و ننحكل  ماننه. و وينننا هنننا  ننى  أن أهنن  مننا فنني البينناة 

( فمن له يياة المسيح فرنوم  حدمك   حصسه 3:17و اىفه، ه   مهالة الكلمة ) ولدحسان أن  دمك   و حال له  
 -ومجد ، بل هأدمك هد  ومان  ييا ي فنبن ال ومكننا أن حدمك   هو  عن طى ق المسيح:

 حبن ومكننا أن حى    في الطرياة الحي خللها ولكن حكون كمن  ى  الشم  في  ومة. و مكننا أن حى    من
خالل الاهد اللدو  والناموس وحكون كمن  ى  الشم  من خلف غيمة. ولكننا في المسيح حىا  فني كامنل مبرحنه.. 

. فالمسيح الن ي هنو البيناة البقيقينة وهنو ماندمها وهني ييناة قدهنية كاملنة "بهاء مجد   ومه  جوهى "ألي  هو  
 . ن بادحا لالمسيح وثبا نا فيه هو الوييند الن ي لنه  ام حومًا لدحسان واى  له   و ى  له  أبدوة الوجود، هو  

 لك لالىو  اللندس الن ي ومألحنا عنند ثبا ننا فني المسنيح. و  خلنق  دم ىا  وحدمك األمجاد المادة لنا، و حدمك   وح
  و نام  في جنة ليبيا لألبد، و ى    و صى  له لألبد، لكنه يىم حصسه بنصسه من ه   البياة فباْىم من أن  ى  

وقينل عنن ، ( 30:13) نو "وكنان لنيالً "في ظلمة. والظلمة في نحجيل  ويننا  شنيى للاطينة، فيهنو ا ينين خنى  قينل 
 نظهامًا لادم الماىفة عند حيلودوموس قرل نوماحه.  "جاء ليالً "حيلودوموس أحه 



  )اإلصحاح األول(يوحنا أنجيل  –األناجيل 
 

 
19 

إن السنيد المسنيح وهنو خنالله  و ناوا  ، فن ولكن عل  الىغ  من أن الناس قد هلطوا في ظلمة الاطية ن  خنالصوا
وهو البياة ال ي أعطاه  البياة، وهو أوضًا النوم جاء بحجسد  ليردد ما وكحنصه  من ظلمات، و اطي البكمة لمن 

  ى د. 
  في ملء الزمان أمهل ابنه لينىد البيناة نلن   دم وبنينه ليكنون لهن  حنوم  نىون لنه ححيجنة خطينحه  فيشنمئزوا منهنا 

المسيح  ام له  يياة ومن هو يي وكنون لنه حامنة حه و برون و اوا  فياحاموحه. كل ه ا ألن و ىون   فيبرو 
النن ي ولنود اإلحسنان لدحقيناد لشنهوا ه أي للظلمننة  ، هن ا النظنى. والملانود هننا هنو النظننى الىويني ولني  الجسندي

نلينه موينه و عنيش لألبند و نصنحح  أمهله كارز البياة ليأهل منه اإلحسنان فحى ند و  اآلب  وبالحالي للموت الىويي.  
عينا  و اا ن حنوم البيناة و كنون لنه يكمنة واحنام بهنا أن  نصن  و ناوا   وال  حاثنى فني ظلمنة الشنهوات والاطينة. 

(. فماىفننة   هنني البينناة 3:17أن واىفننوك" ) ننو األبدوننةوهنن   هنني الاالقننة بننين البينناة والنننوم "وهنن   هنني البينناة 
وقنال  "أحنا هنو الطى نق والبنق والبيناة". وألن المسنيح هنو الننوم الن ي َعَىفننا اآلب قنال األبدوة وهني الثبنات فني  

. وم  ة النوم اإللهي ال  كون لالاين الجسدوة بل خالل الىو  يينما  نشل من الداخل فحندخل لهنا "أحا حوم الاال "
. ( 12:8اللوة اإللهية المنيىة. كما ظهى حوم لرول  الىهنول فني الطى نق لدمشنق فانى    و نامت لنه ييناة ) نو

البنق والمببنة واللداهنة، وغينناب وغيناب الننوم عنن اإلحسنان وكنون لاخحينام  ينين  ننىفإ البيناة فني الننوم أي فني 
 النوم مانا  غياب  .

 ( أقحىب نل    وأعىفه   3  أقدم عنها  وبة ف( 2خطاواي     ( وكشف 1 إذا  هللا نور
 أ بول نل  حوم      (6  ( أثرت في المسيح 5    ( أاحهي السمو ات 4            

 .(  كون لي البياة األبدوة7           
اإلحسنان البن   كنون لنه عيننان  بانى بهمنا المالوقنات. أمنا اإلحسنان الن    نامت لنه ييناة   -تعليق على اآليية:

( فهن ا  انبح لنه لانيىة  نى  بهنا  . لن لك ولنول المزمنوم "بننومك ونا مب حانا ن 9-3:  6المسيح لالمامودونة )مو
دس الساهن فينا. والىو  اللدس ( فالمسيح حوم أ اء لايى نا فىأ نا   النوم، وأدمكنا الىو  الل9:  36النوم" )مز

 (.11-9: 2هو1حوم وارىحا عن المسيح، و ارىحا عن أفىا  السماء )
البياة األبدوة ه  يياة كلها فنى  فن  المجند. واألانىام هنيكون لهن  وجنود ولألبند ولكنن بنال فنى  وال مجند وال حنوم، 

 (.30: 25وه ا مان  الظلمة الاامجية )مت 
 
 " َوالنُّوُر ُيِضيُء ِفي الظُّْلَمِة، َوالظُّْلَمُة َلْم ُتْدِرْكُه.5" -:(1:5)يو آية

هان  دم في الجنة  ى   ، فكان  دم في حنوم. وهنلل  دم فإحصانل عنن   و نام =    َوالنُّوُر ُيِضيُء ِفي الظُّْلَمةِ 
والاطينننة، فللننند  بنننو اإلحسنننان فننني ظلمنننة. وال انننىكة للننننوم منننو الظلمنننة. وهنننادت الظلمنننة الانننال  فاححشنننىت الوثنينننة 

والمسيح أ   للاال  وهو الننوم لينينى للانال ، فيانى  الانال    و ارند   امكنًا   .)ما عدا قلة(الشيطان هلطان الظلمة
( فالمسننيا اآل نني هننو النننوم للجالسننين فنني الظلمننة. فرنننومك وننا مب )المسننيح( حاننا ن 5:49+ 6-1:9الاطيننة )ن 

ح وظل في الظلمة وحها حه  كون الظلمة الاامجية "اطىيو  في الظلمة الاامجية" النوم ولكن كل من  ىفإ المسي
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عن جسد المسيح )النوم البقيلي(. وكما وضم النوم المالو  للاينين الجسد حين فنى  األاياء، هكن ا   اً أي خامج
احنه اإللهينة. و جسند هو طرياة  ( وضم لدحسان و ىاد  كاطينة هناية منن طريالنوم  )فالنوم البقيلي وهو    

( فهو ام  الرى. فمن َقْرَلها  ام نحسان النوم ال ي له يياة أبدوة، 19:3الاال  ) و  المسيح كان مجيئًا للنوم نل 
ومننن ال ولرلننه  بلنن  فنني الظلمننة. ولكننن لاننصة عامننة فنناَ واطنني لكننل نحسننان حننومًا وسننحطيو لننه أن وميننز   و اىفننه 

يميننز لنننه ل منننن بنندء الاليلننة، لكننل نحسننان هننو حننوع مننن الننننوم أعطننا   الضننميى ( و 20-19:1+ 15-14:2)مو
الايى من الشى، لن لك فنالنوم وضنم فني الظلمنة لانومة عامنة منن  بندء الاليلنة، لن لك قنال الكحناب أحهن  بنال عن م 

 .(20:1+ 1:2)مو
فاإلحسنان الن ي والنو منن الننوم  ،الننومهي غياب النوم. فإ ا كان   هو = ما هي الظلمة؟=  َوالظُّْلَمُة َلْم ُتْدِرْكهُ 

(. وب ا كان النوم أي 53:22)حوم  ( هو الظلمة. والشيطان يين نحصال عن حوم    ام هلطان الظلمة )لو
والبق واألماحة،  كون الظلمة هي الكىاهينة واللحنل واللسنوة والللنق  والغنش والكن ب   هو المببة والىيمة والسالم 

( فهنو ظلمنة 45-44:8لن لك  نام نبلني  قحنااًل للنناس منن  الرندء و نام كن الًا وأبنو الكن اب ) نو.  والاياحة.. الخ  
لننه  و كننون هنن المسننيح حننوم  نيننى لننه الطى ننق للبننق وهكنن ا كننل مننن  حباننه. ومننن كننان لننه المسننيح البينناة وكننون لننه ا

-21:1ي اخحام الظلمة )موبحداء من  دم ال  نلكل اإلوجا بات. ولكن اإلحسان فشل في أن  حمسك لالنوم   امادم 
 (.21:1هو1+ 23

ىل علن  أن وعنيش فني الاطينة، فهنو وعنيش فني الظنالم ولنن  ندمك المسنيح أي لنن واىفنه ولنن  وحاليك أن من وااْ 
واى  يقيلحه، وكلما نزدادت ظلمة اإلحسان  ردأ  هاج  المسيح النوم البقيلني ن  هنو ال واىفنه ولكننه لنن وسنحطيو 

الظلمة دمجات  ردأ لإهمال يقيلة النوم ث  اخحينام الاطينة، فالبيناة فني ظلمنة ثن  مفنإ أن  دمكه أي وظصى له. ف
 المسيح ث  الهجوم عليه.

لالحننالي  شننيى ألن مننن اخحننام الظلمننة لننن واننى  المسننيح. وب ا بنندأ فنني هجومننه علنني المسننيح لننن  ال تدركييهوكلمننة 
( أن منن اخحنام الظلمنة هنو 44:21  فني )منت وظصى له. فنالنوم اإللهني غينى قابنل لدحطصناء أو اإلحنديام. بنل حنى 

وعثى نه  حى نإ، وأمنا منن ولناوم المسنيح وسنلل هننو  وهن ا لسننلوطه.  نى  منن هنلل علن  هن ا البجنى، ن  هنو ال 
(. ودايمننًا فالظلمننة  طننامد اإلحسننان )لالنن ات النن ي 2:9عليننه و سننبله. ودايمننًا وشننى    بنننوم  ليضننم لدحسننان )ن 

( وينننىب الظلمنننة هننني ينننىب خنننداع و ز ينننف 2:6ولكنننن الغلبنننة هنننحكون للننننوم )م ( 15:3فينننه حنننوم المسنننيح( ) نننك
هو ف  ظلمة لن  ى  حهاوة طى  ابلي  وه  المنوت. ولكنن الظلمنة لن   ندمك المسنيح  ( فمن3:11هو2+1:3) ك

(. فالشننيطان أثننام اليهننود 46:8+30:14اننم" ) ننو لماننن  مننا قالننه المسننيح "مينني  هنن ا الاننال  وننأ ي ولنني  لننه فننيَ 
والىومننان فاننامت ظلمننة اليلننت المسننيح يحنن  الاننليب، ولكنهننا لنن   دمكننه، بننل هننو النن ي أمسننك هننلطان الظلمننة 

(. اليك أن النوم وضم في يجىة مظلمة و نهي ظالمها ولكنن ال ومكنن أن 2-1:20+ م 15-14:2وقيد  )هو
منن هننو ونناي  منن خطيحننه وهنن   ل بهننا ماندم ن نناءة. وهنن   حانيبة لكنن الظلمنة  نحاننى علن  النننوم فننحظل  يجنىة

يحننىك خطيحننه. وحننوم المسننيح أوضننًا فاننق لالمسننيح فيضننم ظلمننة قلبننه مننا علنن  هنن ا اإلحسننان نال أن  لحف : ظلمننة
المرحس  ال ي ولرنل الاناطم فينندفو نلينه. وعلن  كنل وايند  واطي مجاء للااطم فال  يأس، هو هيىي وجه المسيح
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  أو  لنو  علن  منن هنو فن  الننوم أدمك ط  للشيطان يجما اهرى من يجمه ، فهو ظلمة والظلمة لن  ان ال وا
 ن قو ه ال  لاوم.أع  دَ حاد  ه ا الك اب ال    َ ثابت ف  المسيح ، وال 

 
ْؤِمَن 7َكاَن ِإْنَساٌن ُمْرَسٌل ِمَن هللِا اْسُمُه ُيوَحنَّا.  6"  -:(8-1:6)يواآليات   ْي ييُ وِر، ِلكيَ َهَد ِللنيُّ َهاَدِة ِلَيشيْ هَذا َجاَء ِللشيَّ

 " َلْم َيُكْن ُهَو النُّوَر، َبْل ِلَيْشَهَد ِللنُّوِر.8اْلُكلُّ ِبَواِسَطِتِه. 
 ، ننومال ، فالكلمة هو خليلحههنا حى  الكلمة  ردأ  دخل للحام خ اإلحساحي، هنا اإلحجيلي بدأ  ىبل بين الكلمة وبين 

فننال  ضننل لسننرب يى حهننا. و وينننا المامنندان كننان هنناللًا للمسننيح، وهنن ا مننا هننجلحه كننل األحاجيننل و سننجله   نيننى لهننا
مندان ثن   نام  لمين ًا للمسنيح. وألن  ويننا اإلحجيلني  نحكل  عنن  وينا هنا أوضنًا، فيويننا اإلحجيلني كنان  لمين ًا للما

الهوت المسيح فهو ل    كى قاة ميالد  لالجسد. و ويننا اإلحجيلني أومد قانة المامندان هننا لاند أن  بند  عنن 
عننه،  ألوهية وأزلية المسيح ليالد ملامحة بين ألوهية المسيح وبحساحية  وينا المامدان. والنوم ال وبحا  أليد وشهد 

ل لك المسيح غيى مبحا  لشهادة  وينا المامدان. لكن النوم وبحا  لمن  نىا . وكنان المامندان هنو المبانى الن ي 
 وشهد للاميان. فاألعم  وبحا  لمباى  ى  و ارى .

ا ُمُه ُيوَحنييَّ أي =  هييَذا . لنن ْ اَ ماننن  اهننمه    حبنننن، فالمامنندان يحنن  لاهننمه كننان وكننىز لامننل المسننيح الما =  اسييْ
  وينا المامدان.

وعمل  وينا المامدان كان هو الدعوة للحوبة، وكل من ولدم  وبة  نصحح عينيه فياى  المسيح اآل ي. )وهن ا يند  
 مو الحالمي  مثاًل(. أما من مفإ  لدو   وبة فللد ظل في ظالم خطيحه ول  واى  المسيح.

َهاَدِة   ت المسيح فهو  هح  لنأن وضنو الشنهود الن  ن وشنهدون بهن   فألن  وينا اإلحجيلي  حكل  عن الهو =  َجاَء ِللشَّ
منىة. بينمنا كلمنة الشنهادة ومدت 33منىة، والصانل وشنهد ومد 14البقيلة، ول لك فكلمة الشهادة  ىد في نحجينل  ويننا 

 اهادات للمسيح: 8مىات ولوقا مىة وايدة ول   ىد في مح  حهاييًا. وهناك 3في نحجيل مىق  
 ( "اآلب ال ي أمهلني وشهد لي"18:8(+) 37+34+31:5)شهادة اآلب:  -1
 "وبن كنت أاهد لنص  فشهاد ي يق" 37:18(+ 32+11:3(+ )18+14:8) شهادة المسيح نفسه: -2
 ( "فهو وشهد لي"14:16+ 15:26)  شهادة الروح القدس: -3
وييا نه وطهام نه  ( )ماجزا نه24:15+ 11:14+ 25:10+ 36:5) شهادة األعميال التيي يعملهيا المسييح: -4

 وا ضاعه(
 ( "موه  اهد لي" وكل مموز الاهد اللدو  والنروات.46+39:5) شهادة األسفار المقدسة: -5
 ( 28:20+ 24:21+ 35:19+ 27:15) شهادة التالميذ ويوحنا اإلنجيلي وتوما: -6
( + 39-19:1( وماجو أقوال واهادة المامدان عن المسيح في ) نو34:1)ماجو  و  شهادة يوحنا المعمدان: -7

( وه   اآلوة الحي حبن لاددها. و سجلها اإلحجيلني الن ي كنان  لمين ًا للمامندان و نام  لمين ًا 36-27:3) و
 المامدان عن المسيح.  هللمسيح، فلد همو كل ما قال

  شهادة نثنائيل ثم السامرية ثم المولود أعمى: -8
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ورَ  َو النيُّ ْن هيُ دان هنو المسنيح فحبانو  علن  هن ا األهناس ولن  واىفنوا  رندو أن هنناك كثينى ن ظننوا أن المامن=    َلْم َيكيُ
+ 15:3ى المسنننيح للنننناس. ماجنننو )لنننوظهنننْ المسنننيح. و ويننننا اإلحجيلننني هننننا وشنننيى نلننن  أن المامننندان مجنننىد اننناهد ليا 

 (7-1:19+ أع25-24:18أع
لاند أن  جسند ، فهو ل  وأ ي لاد للبد ل عنه كإحسنان ، اإلحجيلي هنا  حبد  عن المسيح كنوم =    ِلَيْشَهَد ِللنُّورِ 

 و ام نلهًا محأحسًا. ل لك فما زال وشيى له لطرياحه اإللهية.
 ( بل للاال  أجمو.34:1أي اليهود ال  ن اهد له  المامدان ) و=  ِلَكْي ُيْؤِمَن اْلُكلُّ ِبَواِسَطِتهِ 

 
 " اْلَحِقيِقيُّ الَِّذي ُيِنيُر ُكلَّ ِإْنَساٍن آِتي ا ِإَلى اْلَعاَلِم.َكاَن النُّوُر 9" -:(1:9)يو آية

البقيلي هو النوم ال ي  نيى النوم   =النُّوُر اْلَحِقيِقيُّ  النوم هيأ ي للاال  لالحجسد. وهنا حسمو عن أن المسيح هو  
  الماننن  فالمسنيح هنو خرننز منن حصسنه وهننو حنوم ثابنت غيننى محغينى. وهن ا ماننن  كلمنة يقيلني فنني اليوحاحينة. وبننص

لن لك الننوم البقيلني هنو ويند  الن ي  .لكنن الارنز المنادي منن وأهلنه ومنوت  .ال ومنوت و   وشنبو  يقيلي أي من وأهلنه
 وكشف البق الكلي. وكل حوم غيى  هو غيى داي  وغيى كامل وغيى مسحمى فالمامدان حوم ولكنه:

 وسحمد حوم  من المسيح النوم البقيلي. (1
 مسحمى لوقت مبدد ث   نطصم لالموت. (2
 (18:1)ماجو  و المسيح ويد  هو اللادم أن وكشف لنا كل أهىام اآلب و النه لنا. (3
المسيح ويد  قادم أن وصب  داخل كل منا فهو فاي  الللنوب والكلن . وكشنف لكنل مننا خطيحنه أي مى نه  (4

 ال ي هيحسرب في هالهه ليحىكه و حوب عنه.
هو ال ي والن   لكل نحسان، وكل من أ   له ا النوم واسنحالن   فينه، و نى  هنو حصسنه علن  =  ُيِنيُر ُكلَّ ِإْنَساٍن  

يقيلحها أمام  . وه ا النوم  ى نا جمال السنماء فنشنحهيها وحضنبي منن أجلهنا لملن ات الانال . وكلمنا  ىكننا طى نق 
الاطية وحسا  في طى ق السماء حابح حومًا للانال  لاند أن  حغينى طرياحننا وحبانل علن  الطريانة الجد ندة. وكنل 

 (.9:2لل1  ة يقيقية و ايى في ظالم. )من ال وأ ي له ا النوم وصلد م  حه هلل و صلد م  ة حصسه م 
    ى د أن الجميو والاون ولكن لي  الجميو  ى دون و لرلون. = ُكلَّ ِإْنَساٍن 
اَلِم [ الغىبننناء عنننن  . والملانننود هننننا أن 4[ هنننكان األمس ]3[ األمس ]2[ الوجنننود ]1قننند  انننني الكلمنننة ]=  اْلعيييَ

 الساهنين فيها يح  من ه  غىباء عن   ليجماه  فيه نل  وايد.المسيح هيأ ي نل  األمس لالحجسد، لكل 
 
َن اْلَعاَلُم ِبِه، َوَلْم َيْعِرْفُه اْلَعاَلُم.10" -:(1:10)يو آية  " َكاَن ِفي اْلَعاَلِم، َوُكوِ 

اَلِم ي اْلعييَ اَن فييِ (. وكننل  19: 1فهننو كننان واطنني لكننل نحسننان حننومًا واننى  لننه  ، ليلحننىب نلنن    لإدماهننه )مو =  كييَ
( )و اني أحنه 17-16:1فكى  الح وكل يق ظهى في الاال  الوثني كان مادم  اإلبن فهو مادم كل يق )وو

هِ هنان فنني الاننال  وبصظننه و نندبى (.  اَلُم بييِ َن اْلعييَ وِ  وهننو النن ي واطيهننا ييا هننا وهنني فهننو النن ي خلننق كننل الاليلنة =  َوكييُ
اَلمُ محالة له دايمنًا.   ُه اْلعيَ ْم َيْعِرفيْ لن  وسنحجب لنه الانال  نوماحينًا وأخالقينًا، فهنو  ندعوه  ليكوحنوا فني الننوم وهن  =   َوليَ

(.   موجننود 25- 21: 1ماء أوثنناحه  واننهوا ه  وملنن ا ه  )مو ىفضننوا، بننل وقصننوا مننو الظلمننة  نند   وهنناموا و 
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خحنام طى نق الاطينة نيحجنب   عنن الانال ، ن  أن الاطينة أعمنت قلنوب الانال  ولكنن لسنرب أن الانال  دايمًا فني ا
الناس. ه  كوحوا عالقات مو الشيطان ولي  منو  . فالظلمنة فني اإلحسنان  نناها اإلحسنان بىفضنه الننوم وهنيى  

  و حننىك الظلمننة و اننود هلل وهنن ا هننو فنني الاطيئننة والشننى أمننا مننن وسننحجيب لنننداء   النن ي وج لننه للنننوم واننى  
الاننال . ومننن  ننىفإ وكننون لننه الد نوحننة أي البىمننان مننن  . ن ًا هننرب عنندم ماىفننة الاننال  هلل لنني  أن   كننان 
ماحفيننًا بننل لنن  وكننن هننناك مننن وسننحلرل النننوم، فالاطيننة أعمننت عيننون البشننى.  وينننا بنندأ لننأن المسننيح هننو الكلمننة 

ن الاال ، ن ًا هو ولاد الكلمة. وباد هن ا ولنول وَ هو حوم الاليلة. وطالما قال أن النوم كَ األزلي. وهنا أهما  حوم ف
  وينا أن النوم كان في الاال  لكن كنوم. وباد ه ا ولول  وينا أن النوم  جسد.

 
ُتُه َلْم َتْقَبْلُه.11" -:(1:11)يو آية ِتِه َجاَء، َوَخاصَّ   " ِإَلى َخاصَّ

(. ولكنن حنى  منن الكحناب الملندس كينف هنادت الظلمنة 24:5، 26:4من  بديه وعى  اهنمه ) نكالاال  عى     
 وفسدت األمس وعاقب   لالطوفان. ولكننا حى  أوضًا وهل ه   الظلمة حو  البام ال ي اهد للنوم.

لمسننيح وكنان نهنىاييل هنو اناب   الانا  والماحنام منن وهننل الشناوب ليسنكن   وهنطه  وماحنام لكني  ولند ا
+ 7-6:7+  ننننننل 5:19،6+خنننننى12-10:2+ زك12-8:32+  نننننل 22:4مننننننه . وكنننننان هنننننو ابننننننه البكننننننى )خنننننى

.. ..( 1:32+  ننل 24:7من(. ولكننن هنن ا الشنناب مفننإ   وأعطننا  اللصننا ال الوجننه )19-18:26+ 2-1:14 ننل 
ولكنننه  أوضننًا ( 2-1:1وألحهنن  احغمسننوا فنني زحنناه  ووثنيننحه  نحبجننب عنننه  حننوم  . وأخيننىًا أ نن  لهنن  المسننيح )عننب 

(. وهننننا حنننى  أحنننه لسنننرب خطاوننناه  نحطمسنننت لانننيى ه  وأحبجرنننت م  نننة 10-1:6+ ن 41-37:12مفضنننو  ) نننو
البق. وه ا ما يد  مو المسيح فه  لسنرب يسنده  ومبرنحه  للمنال وطلنره  لمسنيح وكنون قايندًا عسنكى ًا  مفضنوا 

 المسيح و لرو . بل كان الىفإ جماعيًا ملوكًا وكهنة وااب.
 (. ولمسنا  وااهدحا . ظهى النوم لطى لة مبسوهة مىيية.1:1 و1بنصسه ول   ىهل مالهًا وال أحرياء ) = َجاءَ 

 هؤال: ن ا كان خا ة   قد مفضو  فهل فشل   في خطحه، أحه نخحام اعبًا ث  مفضه ه ا الشاب  قطاًا ال:
أ   المؤكند أحنه خنال  جبنام وغنني لكنل الانال اليهود بزلحه   ام خال  األم ، ن ًا منا ا عنن قرنوله   منن  -1

(. بىفضننه   نن  الاننال  ن   ننلروا المسننيح. ولكننن هنن   اللسنناوة ياننلت جزييننًا 11)مو القيامننة مننن األمننوات 
. ومنننه  منن  مننن لالمسننيح وكننىز إلهنىاييل لينندخل مننلء األمن . فنناَ أغلننق علنيه  أي هننمح بهنن ا ليندخل األمنن 

اوننة األوننام نلنن  اإلومننان. ن ًا مفضننه  للمسننيح كننان جننزء مننن خطننة   وهننناك لقيننة هننحدخل فنني حه وبشننى لننه ،
 للاال . خال  الكل.

 خطة   حجبت بدليل نومان كل الاال ، وأن   أعط  هلطان لكل من  ؤمن أن وايى ابنًا هلل. -2
وليندة  ه  يصظوا النروات فكناحوا أمنناء مكحبنة المسنيبية. وظهنى أن خطنة   للانال  هني خطنة أزلينة ليسنت  -3

 األيدا . بل خى  منه  أحرياء وقدوسين، وكان ااب نهىاييل أفضل من الشاوب الوثنية لمىايل.
 المسيح ولد وهل ااب عىفه وهمو عنه في النروات فلرله  المي   ال  ن حشىوا المسيبية في الاال . -4
 هاحت الا ماء مى   من ه ا الشاب. -5
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 " الَِّذيَن َقِبُلوُه َفَأْعَطاُهْم ُسْلَطان ا َأْن َيِصيُروا َأْواَلَد هللِا، َأِي اْلُمْؤِمُنوَن ِباْسِمِه.َوَأمَّا ُكلُّ 12" -:(1:12)يو آية
هناك قلة قرلحه من بين اليهود فطىدوه  من المجمو وا طهدوه  وعاملوه  كوثنيين، وبه ا فحبوا الطى ق للوثنيين 

أبناء   )أ  أبناء بل 22:4البكى )خىاييل هو االبن  (. للد كان نهى 6:3ليايى األم   ( فاام كل المؤمنين 
 (.  6:4الىو  داخلنا وا  لا اآلب )غل  (. و اىخ18:1وو +    23:   12عب ألكام، لا باده  لاالبن البكى )

 أي لي  لشاب ماين.=  ُكلُّ 
قد  اني امحياز أو يق نقامة عالقة بنو ة مو  . وب ا كان   ألًا لي فما ا وايصني في ه ا الاال . =  ُسْلَطان ا  

لكن لالمامودوة حايى أوالد   لا بادحا لالمسيح في مو ه وقيامحه. ومن  ثرت في المسيح وايى و سحمى ابنًا 
ح واني الثبات في اللداهة. و  أعطاحا قوة وهلطان  هلل. ومن  ى د للاطية ال وايى ابنًا هلل. فالثبات في المسي

ال     ( فك  وك  السلطان7:4(. فإن كان ه ا هو الوعد للا ين ) ك14:6يح  ال  سود علينا )موعل  الاطية  
لنا   (. وه ا ما عمله19:10ال ي ألوالد   ال  ن أعطاه  المسيح هلطاحًا أن  دوهوا البيات والالامب )لو لالنامة

[ أحاس عاد ين 2[ أوالد   وهؤالء له  هلطان ]1( وبه ا حصه  أن الاال   نلس  نل  ]3:    8سيح لصدايه )مو لما
  سود عليه  الاطية.  

 فلما ا ال أ محو به ا السلطان وأ يى ابنًا هلل يينما أهلك كما وبق كابن هلل. 
 . (30:5)أ خوة، كلنا جسد وايد للمسيح نكلنا  ن اً =  َأْواَلَد هللاِ 
لقيوة وشيى  بإسمهولكن قوله هنا  ، أي البضىة ال ا ية اإللهية.وقدما ه  ى عن الشا  ر ْ اَ االه  هو الما =    ِباْسِمهِ 

الننن   كنننان السنننرب فننن  يلنننول النننىو  اللننندس علننن  الكنيسنننة فنننأعط  للمنننؤمنين  اللنننوة  دم المسييييح وعميييل الفيييداء
 والسلطان أن  دوهوا البيات والالامب.

 
 " َالَِّذيَن ُوِلُدوا َلْيَ" ِمْن َدٍم، َواَل ِمْن َمِشيَئِة َجَسٍد، َواَل ِمْن َمِشيَئِة َرُجل، َبْل ِمَن هللِا.13" -:(1:13)يو آية

ْن  ْيَ" ميييِ النننوالدة منننن   ال  ننندخل فيهنننا أي عنانننى منننن الانا نننى الطريعينننة، ولننن  واننند = )أي زمع لشنننىي(  َدمٍ ليييَ
اإلححسنناب للنندم اإلهننىاييلي أو الدواحننة اإلهننىاييلية هننربًا ليكننون اإلحسننان ابنننًا هلل. وحاليننك أن اليهننود وصحاننىون لننأن 

( فهننن  لهننن  كرى ننناء 33:8+  نننو9:3دمنننايه  حقينننة وهننن  جنننن  ماحنننام مولنننود ن منننن نبنننىاهي  واهنننبق و النننوب )منننت 
و صحاىون لبسب الجسد لجنسه . أما المسيبي فال وصحاى به ا بل حبن مولنود ن منن دم وسنوع المسنيح، ال حبينا 
يينناة طريعيننة لبسنناب الاننال  الطريانني، ييا نننا هنني يينناة المسننيح واطيهننا لنننا ال  ننوم  مننن السننلف ومبننىمة مننن 

بهنننا دم نبنننىاهي  الننن ي وصحانننى اليهنننود لنننأحه  أوالد   لسنننرب اححسنننابه  لنننه  الغىاينننز والشنننهوة. ن ًا كلمنننة دم الملانننود 
 لالجسد.

ل)أي الشنهوة الجسندوة(    َواَل ِمْن َمِشيَئِة َجَسدٍ  يَئِة َرجيُ ْن َمشيِ (= و كنون لنه حسنل لينجنب )نمادة نحسنان وزواجنه   َواَل ميِ
من   ال مجال فيها للغىايز الطريعية وال لمشيئة نحسان، وبالحالي فالمولود من   ال واضو جرى ًا لسطوة   الوالدة

الغىايز وال ألي مشيئة لشى ة. وبالحالي  حال  المولود من   من كل ما  حالق لالاليلة البيواحية عامة والاليلة 
 ن فو ، فيها وايى   ألًا جد دًا لدحسان.البشى ة خا ة، فهو ميالد خليلة أخى  لدحسان م
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لومشيئة الىجنل )( الَجَسدٍ فهي مبما  شيى لمشيئة المىأة )  وَمِشيَئِة َرُجل  َمِشيَئِة َجَسدٍ وقوله   أو  شنيى للغى نزة ( الَرجيُ
 (.َرُجلولدمادة واللىام اإلحساحي في أن وكون لدحسان حسل )( َجَسدٍ الجنسية )

+ 31:20[ الجهنناد فنني طاعننة الو ننية ) ننو3[ لالمامودوننة ]2[ لاإلومننان ]1الننوالدة مننن    كننون ]= ولييدوا ميين هللا
( و  منننن مبرحنننه ا اننن حا أوالدًا لنننه، 2-1:3 نننو1+ 16:3+ لنننو11:3+ منننت 26:5+ أ 16:22+ أع5-3:3 نننو

 (.7:4 و1)ولي  لشم  الح فينا. وفي ملابل مبرحه علينا أن حببه وحبب نخو نا ومن وبب وايى ابنًا هلل 
 
ة  14"  -:(1:14)يو  آية ا ِنْعميَ وء  َن اآلِب، َمْمليُ ا ِلَوِحييٍد ميِ ا َكميَ د  َدُه، َمجيْ ا َمجيْ ا، َوَرَأْينيَ لَّ َبْيَننيَ ا َوحيَ د  َواْلَكِلَمُة َصاَر َجسيَ
ا.  "  َوَحقًّ

للاليلة، ثن  نمهنال المامندان ليشنهد بدأ  وينا اإلحجيلي م  حه للكلمة في أزليحه ث  في خللحه للاال ، وأحه كان  نيى 
 له، ث  مفإ خا حه له واآلن حىا  وأ ي محجسدًا.

ا   يى  الواو  اني أن الكنالم عايند علن  منا قرلنه و انني أن الكلمنة الن ي هنو   =    َواْلَكِلَمةُ =  َواْلَكِلَمُة َصاَر َجَسد 
  المسيح ال ي ظهى كإحسان. وكون أن ن  هنىا  لاد  لك في اا الكلمة ام جسدًا وهنا حسمو آلخى مىة عن 

المسيح أخ  له جسدًا فهو لن   حوقنف عنن أن وكنون الكلمنة، ولكننه ن ان  لنه جسندًا يحن  حنىا  وحدمكنه "  ظهنى فني 
(. فاإلحسان قد فشل في أن  حاى  عل  الكلمة و دمكه، وه ا ما جاله وأخ  يالة أهثى اقحىالنًا 16:3 ي1الجسد" )
ها وكننننان هنننن ا  بقيلننننا للننننول   ووعنننند  " إلدماهنننننا. ي. لننننَ َك ْمثللننننْ َو ننننْ نل ْنخل ْطَك مننننْ نل َوهننننَ ا مننننْ َك َحْريننننْ َك ِلننننَىبُّ ْنَلهننننا ي ا لننننَ واقننننْ
َمااونَ  َت ِلنىَ  .َ سل ول َموا  نَ ودا َأهنل اْياًل: اَل أَعنا ْحَماْع قنَ َم ِِْلجل ي َيَسَب كالْ  َما َطَلرلَت ْمَن ِلَىبْ  ْنَلْهَك ْفي ياوْم َب َ ول بْ  ْنَلهنْ

وتَ  َئاَل َأمننا ا لننْ َة َأولضننً اَم ِللَاْظيمننَ ْ ْ  ِلنننَ و . َواَل َأَم  هننَ ا َ َكَلمننا ي مننَ ناوا فننْ سننَ دل َأيل : قننَ َي ِلننَىبُّ اَل لننْ ْل  ا.قننَ نل َوهننَ ا مننْ ي ا َلهننا ل َحْريننْ أاقننْ
َوْ ْه ل ْمثلَلَك،   (. وماجو الحصسيى.18-15: 18" ) ل أاوْ يْه ْلهْ  ، َفياَكلْ ماها ل ْلكالْ  َماَوَأْجَعُل َكاَلِمي ِفي َفِمهِ ْنخل

. " في المسييح" الىهنول و سميها بول وهو  ام جسدًا ليكون مأس الاليلة الجد دة الحي حنحمي نليها لالمامودوة 
( ألحنه 15:1فيشنيى للاليلنة اللدومنة )أي جسند  دم وبنينه(. و نام لكنى كنل خليلنة )هنو كيل شيئ بيه كيانقوله    أما

أي أخن  هننا  شنيى ألحنه  نام نحسناحًا كناماًل )جسندًا وحصسنًا وموينًا(.  جسيدا  أوضًا كان أول من قنام منن األمنوات. و
 جسد و أح ، فهو اابهنا  الطرياة البشى ة لكل خااياها أي  ام لشىًا وه ا ما حانيه في قاحون اإلومان للولنا

 في كل ام ما خال الاطية ويدها.
والكلمة األقنوم الثاح  من الثالثة أقاحي  هو ويد  ال    جسد . فلو  اومحا أن الشنم  وهن  = قنى  الشنم  + 

فهل حلول أن الشم   .  حبول لالحمثيل الكلوموفيلي نل  حبات   ويد  هو ال   حوم الشم حوم + يىامة . حجد أن 
 . النوم فلل هو ال    حبول نل  حبات . يىام ها داخل النبات + حومها + ا هله

مجند   أخصن انكل اإلحسنان  اني أحه لن  حىاجو عن ا باد  لالجسد ال ي ا ا   لألبد. وهو لكني وأخن    َصارَ وقوله  
(. 9:2)هنو "ففيه يل كل ملء الالهوت جسندواً "(. وه ا اإلخالء ل   نل  الالهوت ايئًا 7-6:2)في  وأخل   ا ه

. لكن المسيح اهحالن الهو ه فني لانإ األيينان خ ًا  ومة عرد  مجد وحوم الهو ه  ه ا اإلخالء واني أحه يجب 
لسنرب خطاواحنا. و جسند  هن ا  هما في الحجلي . وهو يجب الهو ه لنىا  فنبن في جسدحا البالي لن حبحمل مجد 
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( و ننام جسنند  طى لننًا ومارننىًا لنننا لألمجنناد السننماو ة، وهنن ا ماننن  "أحننا 20-19:10فننحح لنننا طى ننق األقننداس )عننب 
( وللند ظهنىت 57-55:6 اهب ألعد لك  مكاحنًا". بنل هنو أعطاحنا جسند  ودمنه منأهاًل ومشنىبًا ينق لنبينا بهمنا ) نو

بولينننام وس النن ي نَدعنن  أن الجسنند النن ي أخنن   المسننيح لنن  وكننن هىطلننات كثيننىة لااننو  الحجسنند مثننل هىطلننة أ
جسنندًا كنناماًل. ولكننننا حننؤمن أن جسنند المسننيح كننان جسنندًا كنناماًل. وقننال أوطنناخي أن المسننيح كننان لننه طرياننة واينندة 
نحسننبرت منهننا الطرياننة البشننى ة وكننأن ال وجننود لهننا. وقننال الغنوهننيون أن المسننيح أخنن  جسنندًا يسننب الظنناهى فلننل 

 قايىة، ولكننا حؤمن أن جسد  كان يقيلي وداي ، وقال غيىه  أن جسد المسيح كان خيالي وه ا خطأ.  ولمدة
 بنناد للطرياحننين ن بننادًا كليننًا حبننن حننؤمن أن الهو ننه ن بنند بناهننو ه )النن ي كننان جسنندًا يقيقيننًا كنناماًل( وكننان هنن ا اإل

لنام ) شريه البالا كيىل  عمود الند ن( والنبناس  باد البد د لاإوكاماًل و اما وايدًا، طرياة وايدة من طرياحين ك
والصبنن  المشننحال فنني المجمننىة )الشننوم ة( ناننامة للمسننيح فنني لطننن الانن ماء.  ننام الكلمننة نلهننًا . ( 15:1لالنننام )م 

محأحسًا )وال ولال نلهًا وبحساحًا ماًا( فبينما أقنام لانازم منن المنوت أقامنه للنوة الهو نه وبانوت فمنه أوضنًا، فأعمالنه 
( ويينمننا مننات المسننيح 24:8اإللهيننة قنند ااننحىك فيهننا جسنند . والمسننيح المحننأح  قننال عننن حصسننه أحننا هننو ) هننو ( ) ننو

بننل خننى  منننه دم ومنناء  احصاننلت مويننه اإلحسنناحية عننن جسنند  وظننل الالهننوت محبنندًا لكليهمننا لنن لك لنن  وصسنند الجسنند 
= خنىو  دم منن لىو  اإلحساحية عن الجسد )الدم عالمة ييو ة الجسد إل باد الالهوت له والماء عالمة إلحصاال ا

 للنوة الهو نه المحبند  ول لك أوضًا قنام ( ،جسد نحسان وشيى ألن له يياة فالميت ال واى  منه دم بل هايل بال لون 
 . للنند ا بنندت الطرياحننين و نناما طرياننة وايننندة بنندون اخننحال  وال امحننزا  وال  غييننى لنن لك ولننول بنننول مننو جسنند  

يينمنا منات المسنيح لالجسند دفنن الجسند المحبند لنالالهوت . و ( 28:20حني اقحناهنا بدمنه" )أع"هنيسنة   ال  الىهول
و أخنن  أحصنن  األبننىام و صننحح لهنن   لسننلطان نلهنن  فنني اللرننى أمننا الننىو  المحبنندة لننالالهوت فلنند  هرننت للجبنني  لحصحبننه

سند فني جسند ممجند. وباند النىو  منو الج . وبالقيامة ن بندت أوضا لسلطان نله  فالىو  محبدة لالالهوت   الصىدوس
الااود يجرت هبالة المسيح عن  المي   فه  لن وبحملنوا  نومة مجند جسند  الحني حارنى عنهنا للولننا جلن  عنن 

 ومين أبيه.
 
 
                          (3    )                                    (2                             )  (1)                                     
 
 
 
 
 
 

لمبندود وب ا ل  وكن الالهوت محبدًا لالناهوت كان منن المسنحبيل أن  نح  الصنداء، فالصنداء هنو منوت المسنيح غينى ا
الالهوت منصااًل عنن الناهنوت لانام الناهنوت  باد الهو ه بناهو ه( ليغصى خطاوا غيى مبدودة. أما لو كان )إل

 الالهوت

 غير المحدود
 جسد
 ممجد جسد روح

بعد  الالهوت
 القيامة

 بعد الموت الالهوت

 جسد
 روح

 جسد
 روح

المسيح  الالهوت
 قبل موته
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قنال أحنا القيامنة والبيناة قالهنا علن  أهناس الهو نه الكناين فني   يينمنامبدودًا ولما يند  الانال  غينى المبندود. و 
قام للوة الهو ه وبالجسند. ولمنا لكن  علن  قرنى لانازم كنان هن ا دلنياًل أن   بالهو نه  ، جسد  المحبد له. ولما قام

(. وبانند اال بنناد كننان لننه مشننيئة واينندة ال 9:63إلحسننان فنني  ننيلحه "فنني كننل  ننيله   ضننا ق" )ن وشننحىك مننو ا
مشيئحان فال ازدوا  في ااايحه. وكنان ا بناد الالهنوت لالناهنوت بىكنة للمنؤمنين ألحهن  هيانيىوا وايندًا فني   

ححيجة ه ا اال باد، ن بىكات كثيىة  )ه ا ال واني قطاًا  أليه اإلحسان أي لن وايى اإلحسان نلهًا، بل هيأخ  اإلحسا
رحنننه بنننل وفننني مجننند  حشنننحىك فننني الهنننوت   بنننل فننني قداهنننحه ومب لنننن (4:1لنننل2)لطريانننة اإللهينننةاكشنننىكاء فننننبن 

َد ا لياطيننا أن حكنون علن   نوم ه فني األبدونة . ( 21:17) و  والجلوس في عىاه والمسيح أخ  انكل جسندحا وَمجنَ
 (2:3 و1)

، كما وضىب المؤقت  البلول لها اليوحاحي َخَي  أي ا ا  له خيمة. وهي  شيى للسكن  أو أفي  = يْل    َوَحلَّ َبْيَنَنا
 فهو  ى د السكن  وهل اعبه. وكون جسدحا ابيننا  . وقولهث  والاها ليىيل اإلحسان خيمحه عل  األمس 

 ، وفننك الايمننة أو خلننو الايمننة وشننيى للمننوت ن  حىيننل عننن هنن ا الاننال  واَارننَىل عنننه لالايمننة هننو  ننىا  فكننىي  هننودي
 . وشيى لمو ه لالجسد  وقول لطىس هنا عاْلمًا أن خلو مسكني.. أي خيمحي  (1:5هو2+ 14:1لل2)ماجو 

وكاحوا وبلوحها )وصكوحها( عند الحىيال ، أما لاند أن نهنحلىوا الايمة )خيمة االجحماع( كان وطلق عليها المسكن. و 
 ف  أمس الميااد بنوا هيكال ثابحا .

 الشنناب أي أن المسننيح ن انن  لننه جسنندًا لشننى ًا ليبننل بيننننا كمننا كاحننت الايمننة هنناللًا وهننل  حييل بيننيياو كننون قولننه 
 .وليموت به ا الجسد لصداينا ث  وكون له جسد ممجد ويياة أبدوة ، وليكون لنا جسدا ممجدا مثله ويياة أبدوة

  
 

     الحظ شكل الصليب
 فالمسيح حل  وسطنا
 وملك على قلوبنا

 بصليبه
 

َدهُ ( 10:2+ زك35-34:40هاحننت الايمننة ممننزًا للمسننيح النن ي وبننل لمجنند  وهننل اننعبه )خننى ا َمجييْ هيننف =  َوَرَأْينييَ
 مأي  وينا مجد المسيح:

الحالمينن   منننوا لالمسننيح، وبومنناحه  أعطنناه  أن  ننىوا فنني المسننيح مننا لنن   ننىا  غيننىه  مننن  ووا الللننوب المحبجننىة،  -1
نوماحه . وه ا هو مصهوم قول المسنيح "طنوب  لمنن  منن ولن   نى " .. أي لن  فالمسيح اهحالن حصسه له  لسرب 

  ى  م  ة عينية.
وضنننا  لهننن ا م  نننحه  للمسنننيح فننني يالنننة  جلننن  وهننن   البادثنننة م هنننا لطنننىس و النننوب و ويننننا و كىهنننا لطنننىس  -2

 (.18-16:1لل2ألهميحها )

خيمة االجتماع وهي 
 ترمز للمسيح

 الكهنة والالويين

 األسباط
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خمى و صحيح عينني المولنود أعمن  وبقامنة للد مأ  الحالمي  ماجزا ه الحي  نطق بالهو ه مثل  بو ل الماء نل   -3
 (29:7لاازم. بل مأو  وانو أعمااًل و حكل  لسلطان بل أن اليهود أحصسه  اهدوا به ا السلطان )مت 

هننمو  وينننا المسننيح وطلننب أن  حمجنند، ومبمننا ميننَز الاننوت النن ي أ ننا  مننن السننماء لننأن اآلب مجنند  وهننيمجد   -4
 د .( ث  مأي  وينا  او 28:12(+) و24+5:17) و

 (17:1 وينا مأ  المسيح في مجد  )هصى الى  ا( وهلل عند مجليه كميت )م  -5
ا َكَما ِلَوِحيٍد ِمَن اآلِب  (. والمجند الن ي ظهنى لنه االبنن KINDهلمة وييد  اني الصى د أو الوييد فني حوعنه )=    َمْجد 

. ( 9:4 ننو1+ 18-16:3موحننوجيني  ) ننولكلمننة اليوحاحيننة وكلمننة ويينند هنني  ىجمننة ل ليننق لننه كننابن ويينند لننآلب. 
(. هن ا 17:1لنل2( مو نو مسنىة أبينه )6:1ولكي حصه  عظ  عمل الصداء، علينا أن حال  أحه االبن المبرنوب )أ 

هو االبن الوييد ال ي ب له اآلب عنا يح  ال حهلك. وقوله وييد منن اآلب حنى  فيهنا ام بنا  وجنودي جنوهىي بنين 
 جل مهالة  ؤد ها.اآلب واالبن، وأن اآلب أمهله أل

ا ا ِنْعَمة  َوَحقًّ ه ا ما لمسه  وينا بنصسه يين عا  مو المسيح. ومأ  كلما ه و اىفا ه ومبرحه يح  مو =    َمْمُلوء 
و اني النامة أن المسنيح أبنىع جمنااًل منن بنني  والمسيح يين  جسد أماد أن ومنبنا  صا ه ه   لحكون لنا.أعدايه.  

  أن طرياحه هي المببة وكل عطاوا  مجاحية.البشى لسرب أحه بال خطية، و 
ة   المسننيح هننو مانندم كننل حامننة، حسننأله فياطينننا نواهننا مجاحننًا، لنني  عننن اهننحبلا  فينننا. وهكنن ا فاننل بننول  =  ِنْعمييَ

(. وهنن   هنني  ننيغة الرىكننة الىهننولية "مببننة   اآلب 3 ننو2 وينننا )اللنندو  و ، ( وبنناقي مهننايله 7:1)موالىهننول 
بننل الاننى  اإللهنني  ننام . ( 4:13هننو2 كننون ماكنن " ) اننىكة وعطيننة وموهبننة الننىو  اللنندسو  الويينند  وحامننة االبننن

(. والنامة  شمل الصداء المجناحي والانال  بنحايجنه والن ي لنه  نىحا بنيننًا وأيبناء 16:4واى  لاى  النامة )عب 
نا علنن  كننل وأيننىامًا مننن هننلطان الاطيننة ووامثننين  مننو المسننيح، ويننل فينننا الننىو  اللنندس. حبننن فنني المسننيح ياننل

 .( 17النا . وحاليك أن  وينا و و النامة في ملابل الناموس ) وة
ا المسنيح هنو البنق حصسنه. والبنق هنو فني ملابننل الباطنل الن ي هنو الانال  لمل ا نه الحني ال  شنبو وال  اطنني =  َوَحقيًّ

يياة. وهو أي البق من واىفه و ح وقه  حبنىم منن ماىفنة وينب الانال  الباطنل. وهنو البقيلنة فني ملابنل الشنبه أو 
كنان ألغناز وممنوز ولكنن فني الاهند  الظل ولي  الاند  وعندم الكن ب. والاهند اللندو  كنان ظنل وأانبا  السنماو ات،

( لن لك و نو البنق فني ملابنل النناموس ) ونة 9+6:14(+ ) نو63:6+  نو2:1+ عب 5:8الجد د جاء البق )عب 
(. فنننالبق هنننو اهنننحاالن   فننني  ا نننه اهنننحاالحًا يقيقينننًا كننن ب وابنننن. ومنننن وانننى  االبنننن وانننى  البنننق و حبنننىم 17
الشننيء الثابننت و اننني أن   أمنين و نناد  وداينن  وغيننى محغيننى ( و اننيى ابنننًا يننىًا هلل. والبنق هننو 36-31:8) نو

 مسنكأ قد  حه امحلكه فهوأوظن و أ  عك  كل ه ا ، من ومسكه أبد ، اما الاال  فهو لاطل أو زل   أوهىمد  أ   
" هنننو كالسننىاب . البنننق هنننو انننا  المسننيح والنامنننة هننني اللنننوة الحنني  بصظننننا كنننأوالد هلل منننن "قنننبإ النننى ح الهننواء

 الاطية. والبق هو اخحيام يى للمسيبي. وهو  ىك الاال  الباطل. ل لك من واى  البق  حبىم من الباطل.
اآلب واإلبن والىو  اللدس نله وايد مثلنل األقناحي  بنال نحصانال.اآلب فن  اإلبنن، واإلبنن فن  اآلب، والنىو  اللندس 

 هو مو  المسيح. فالثالثة أقاحي  ه  نله وايد.
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 (.30:10يد" ) و"أحا واآلب وا 0
 (.38:10"اآلب فَ  وأحا فيه" ) و 0

 ن ًا كيف ححاَوم أن األقنوم الثاح  فلل هو ال    ام جسدًا .
لالضنوء فلنل  نمنو  ه ا وبد  أمامنا كل  وم. فالنبات  نمو لالحمثيل الكلوموفيل ، وفيه  ح  ن باد الضنوء لالنبنات،

ة ف  وايد. وهك ا فالكلمة ال    جسد كان ف  حص  الوقنت وايندًا النبات، مو أن الشم  وحومها ويىام ها ه  ثالث
مو اآلب والىو  اللدس الهو يًا، لكن ال   أخ  جسدًا هو الكلمة. وه ا ما ظهى  نوم المامودونة، فالكلمنة المحجسند 

 ف  الماء والىو  اللدس عل  اكل يمامة و وت اآلب  ت  من السماء.
دمك، لن لك حلنول عنن  مو األخ  فن  اإلعحبنام أحنه ال  وجند   شنريه كامنل منن خنالل الطريانة واارنْ ى عنن   غينى المنا

 الحجسد أحه هى.
  اىج  مىاجاة مو وع لما ا  جسد المسيح ف  حهاوة اى  أحاجيل الحجىبة ف  ه ا الكحاب 

ا نعميية = ن ا فهمنننا أن النامننة هنن  اللننوة الحنن  واطينننا نواهننا الننىو  اللنندس كمننا هننيأ   فيمننا لانند، كمننا ولننول  مملييوء 
نَ " اللنندو  بننول  الىهننول َيول َحبل ْد َفسننَ اَل ِللَجسننَ مننَ وْ   اْميحنناوَن أَعل ٱلىُّ حا ل لننْ نننل نل ْننل كا ( و لننول أوضننًا "الننىو  13: 8" )موَوَلكننْ
. فننالىو  اللنندس ومنننأل مملييوءا  نعميييةقننول اللنندو   وينننا أن المسنننيح  (، هنننصه  مانننن 26: 8واننين  نناصا نا" )مو

(. والمسنيح ألحنه نححانى فنن  9: 2اإلحسناحية الحن  فينه )ومنأل جسند ( ألن فيننه وبنل كنل منلء الالهنوت جسنندوًا )هنو
يح (. هن   اللنوة الحن  مأل نه جسندوًا هن  الحن  ولنال عنهنا أن المسن14: 4الحجىبة عل  الجرل "مجو للوة الىو " )لنو

 .مملوء من كل نعمة
ا حقا    = ن  مفإ كل الباطل ال   عى ه عليه نبلي  ف  الحجىبة عل الجرل.  مملوء 

 
اِمي، 15"  -:(1:15)يو   آية ُيوَحنَّا َشِهَد َلُه َوَناَدى ِقاِئال :»هَذا ُهَو الَِّذي ُقْلُت َعْنُه: ِإنَّ الَِّذي َيْأِتي َبْعِدي َصاَر ُقدَّ

 " َقْبِلي«.أَلنَُّه َكاَن 
عحىا ية ألن فيها وشهد المامدان أن المسيح كان قرله كاين فهو   األزلي  وينا اإلحجيلي  ومد ه   اآلوة اإل 

= َناَدىمادم كل حامة. وكأن  وينا اإلحجيلي ولول أن المسيح كاين قرل الحجسد وقد اهد المامدان له به ا.  
 هو خاللي وهو قرلي في المكاحة والزمن(.=   َكاَن َقْبِلي. )في ا لها اللغوي حاد  لاىاخ ألهمية ما ولول 

 
 " َوِمْن ِمْلِئِه َنْحُن َجِميع ا َأَخْذَنا، َوِنْعَمة  َفْوَق ِنْعَمٍة.16" -:(1:16)يو آية

( 16( والحي قال فيها  وينا اإلحجيلي أن المسيح كان مملوءًا حامة. وفي ه   اآلوة )14ه   اآلوة مرنية عل  ) وة
ِه ( 15( لانند اآلوننة االعحىا ننية )14وكمننل اإلحجيلنني مننا بنندأ  فنني ) ْن ِمْلئييِ  شننيى للكثننىة والفننيإ، والمسننيح هننو = مييِ

(. والمسننيح لننه 10-9:2+ 19:1+ كننو13:4+ 19:3+ 23-22:1الويينند المملننوء، لننه كننل مننلء الالهننوت )أ 
 همال الملء.
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اء من ملئه  محلم الكنيسة كلها،  محلم قيامة وفداء و رى ى و اود ويياة أبدونة ومجند وانىك=    َنْحُن َجِميع ا َأَخْذَنا
ماحنه الطرياة اإللهية وعطاوا ومواهب و رني ويب نلهي فايق. ولكن من ال ي ومحلم  هن  منن انابهوا  ويننا فني نو

والاكن  فالانال  ال ولرنل  ، ، فمن  ؤمن  ى  ومن  ى  وأخ  نحن جميعا  وقداهحه و نضمون نليه ليلول عنه   وينا 
 (.17:14فال  ى  وال وأخ  ) و
هل حامة حنالها  نادي حامنة أخنى  لنأخن ها. كنل حامنة  سنلمنا لنامنة. ن ًا النامنة فني نزدوناد. =   َوِنْعَمة  َفْوَق ِنْعَمةٍ 

كل  اننيى أهاهننًا لرىكننة أعظنن . فمننثاًل مننن  نننال حامننة اإلومننان  نننال وماءهننا نوماحننًا  نمننو و ننزداد وفنني  َحلننَ وكننل بىكننة  امل
أطنناعوا الننناموس أخنن وا فننو  بىكننة الاهنند اللنندو   النهاوننة  نننال حامننة البينناة األبدوننة. وبهنن ا المصهننوم فالحالمينن  النن  ن

حامة   فو  حامة. فاَ خلق اإلحسان وه  حامة اخحيامه  ليكوحوا كامز ن لالاهد الجد د. وحبن لجهادحا حمحلم حامة 
ثنن  أعطننا  الننناموس، والننناموس حامننة )فاننام هنن ا حامننة فننو  حامننة، وهكنن ا حامننة فننو  حامننة فنني كننل عطاوننا  (. 

 لناموس عى  المسيح ف من ويل عليه الىو  اللدس، فاام ه ا حامة فو  حامة وهك ا.ومن أطاع ا
 
 

 النعمييية 
النامة هي عطية مجاحية واطيها   ألوالد . وأ ل الكلمة في اللغنة اليوحاحينة "خام زمنا" وهني منبنة كنان واطيهنا 
الملك في  وم عيد ميالد  أو عيد جلوهه عل  الاى . وكان واطيها للجنود وموظصي الدولة لي  الهحبلاقه  لها 

ىهنول الحارينى ليشنيى لنه لاطينة   لننا لالمسنيح. فناَ وال لشم عملو ، بل دليل علن  كنىم الملنك. واقحنب  بنول  ال
أمهنل المسنيح والمسنيح فنداحا علنن  الانليب، وبنناء علن  الصننداء أمهنل المسنيح موينه اللنندوس ليبنل فيننا، كنل هنن   
الاطاوا أعطاها لنا دون اهحبلا  منا وال لرى عملنا ، بل لملحضي ميمحه ومبرحنه أعطاحنا هن   النامنة أي الاطاونا 

وبهحادم بول  الىهنول  ارينى النامنة فن  ملابنل بنى النناموس، ن  كنان اليهنود واحلندون أحهن  أبنىام ألحهن    احية.المج
 لحزمون بباإ و اوا الناموس، واليك أحه ل   وجد من نلحزم لكل و اوا الناموس. واليك أن كلمة خام زما ه  

 عطية مجاحية  اط  بال أ  نهحبلا .
مننة. حجنند أن بننول  الىهننول، أهثننى مننن  كلنن  عننن النامننة والاننال  لاإلومننان، حجنند  لكننن مننن النن ي ومحلننم مننن النا

 نال لمنننن   ال  اطننن (. فالنامنننة7:4 ننني2(. وحجننند  وجاهننند الجهننناد البسنننن )27:9هنننو1ولمنننو جسننند  و سنننحارد  )
 لاء الكنيسة .أوسحبلها ولمن وجاهد و طلب لإلبا . وه ا ما قاله 

 والبد أن نفرق بين نوعين من النعمة:
لنننا علنن   ننومة  / كننل عطاوننا   لنننا لْ لنننا بننل خا لْ حامننة أخنن حاها دون عمننل منننا ودون اهننحبلا  منننا مثننل )خا  .1

ولكننن ال  .(مادونة ومويينة/ الصنداء/ النىو  اللندس الن ي ينل فيننا/ المجند الماند لننا/ القيامنة منن المنوت/ الحرنني
وقطاننًا وبينننا ييننناة الحوبنننة ليثرنننت فننن  ( 16: 16وباننل علننن  كنننل هننن   الننننا  نال كننل منننن  نننؤمن و احمننند )منننى

 المسيح.
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النامة لمصهوم اللوة الحي  امل فيننا فحغينى طرياحننا فنانيى خليلنة جد ندة، وهن    سنحلزم الجهناد.. فبحن  حمحلنم  .2
وعندم ملاومنة النىو  اللندس الن    بكحننا  حامة وجب أن حمحلم من الىو  اللدس، وه ا وسنحلزم الانالة بلجاجنة

أما من وانى علن  خطيحنه  نطصنم فن  داخلنه  نوت النىو  اللندس،   .وبة  امكين الاطيةلو أخطأحا بل حلدم  
 ن  أن الىو  وبزن من عناد اإلحسان. ومثل ه ا اإلحسان ال واود وشاى لامل النامة داخله. 

مملييوء ميين وب ا فهمنننا أن النامننة هنن  اللننوة الحنن  واطينننا نواهننا الننىو  اللنندس، هنننصه  ماننن  أن المسننيح  (1
الىو  اللنندس ومننأل اإلحسنناحية الحنن  فنن  المسننيح )ومننأل جسنند ( ألن "فيننه وبننل كننل مننلء الالهننوت . فننالنعميية

(. هن   14: 4)لنو "رجي  بقيوة اليروح"(. والمسيح ألحنه نححانى فن  الحجىبنة علن  الجرنل 9:  2جسدوًا" )هو
ا نعمييةاللننوة الحنن  مأل ننه جسنندوًا هنن  الحنن  ولننال عنهننا أن المسننيح  كيننف أن  . وبنننص  المصهننوم حصهنن مملييوء 

(. فه ا وان  أن الىو  اللدس كنان ومنأل  قنوة وحامنة فنو  حامنة. 52:  2المسيح كان  حلدم ف  النامة )لو
ححكل  من حايية الجسد، فمن حايينة الالهنوت فالثالثنة أقناحي  هن  نلنه وايند. وعنندما حثرنت فينه حسنحمد حبنن 

ِه نَ اللنوة منن هن   اللنوة أو النامنة الحن   منأل  = " ْن ِمْلئيِ ةٍ َوميِ ْوَق ِنْعميَ ة  فيَ ْذَنا، َوِنْعميَ ا َأخيَ ُن َجِميعي  : 1" ) ننوحيْ
 (. 10: 2)هو ونحن مملوؤون فيه (. و لول بول  الىهول16

وألن هنن   اللننوة الحنن  مننألت المسننيح كاحننت لبسننابنا فنسننحطيو حبننن أن حغلننب، قيننل عنننه لانند أن يننَل عليننه  (2
َىَجها ِلنالىو  اللدس لاد المامودوة " ةْ َوْلللَوقلْت َأخل و ا ْنلنَ  ِللَرىْ  نَ وعا ْنلنَ  ( وأوضنًا "12: 1" )منىىُّ ْاَد َوسنا ثناَ  أا نل

ْليَ   وْ  ْلياَجَىَب ْمنل ْنبل َ ْة ْمَن ِلىُّ َىب منن نبلني . وباند أن 1:  4" )مت ِللَرىْ  (. أ  أن الىو  اللندس دفانه لياجنَ
َوْة ِغلننب الشننيطان فنن   جىبننة الجرننل قيننل أحننه " وعا ْللننا َو َوسننا وْ  ْنلننَ  ِللَجْليننلَوَمجننَ (. فألحننه غلننب 1: 4" )لننولننىُّ

الشيطان مجو للوة أهثى. والمسيح غلب الشنيطان لجسند  فنال مانن  لللنول أحنه غلبنه بالهو نه. وكنان البند 
 أن المسيح وغلب لجسد  لنغلب حبن أوضًا فيه. فكل ما كان للمسيح لجسد   ام لنا. 

وة أو النامة الحن   منأل .  لن لك ولنول النىب وسنوع أن حينى  وعندما حثرت فيه حسحمد حبن اللوة، من ه   الل (3
( فهو يقيلة ال   وبمل، وحبن حامل للو ه. والىب وسوع ولول "بدوح  30:  11هين ويمله خفيف )مت 

: 8(. و لننول عننىوس النشننيد "نجالننن  كاننا   علنن  هنناعدك" )حننش5: 15ال  سننحطياوا أن  صالننوا اننيئًا" ) ننو
ها. حبننن الصننىس األبننيإ والمسننيح هننو الصننامس "النن   خننى  غالبننًا ولكنن  ( فهنن   امننل ولكننن للننوة عى سنن6

 (.2: 6وغلب" )م 
 40ولنى  خطوات نمحالء المسيح من النامنة:  أ( المامودونة ويلنول النىو  اللندس علينه.   ب(  الانوم  (4

وينَل حبنن مامند ن كيي  نمتليئ:   ومًا.    ( اإلححاام ف  الحجىبة.  وهنا نمنحأل منن اللنوة. وحصهن  اآلن 
عليننننا النننىو  اللننندس فننن  هنننى المينننىون. ن ًا كنننل المطلنننوب مننننا أن حثرنننت فينننه، لننن لك قنننال لننننا "نثرحنننوا فنننَ " 

(. وبالاالة ليكون لنا عالقة ثابحة فيه، وبالاوم 56: 6(. فنسحمد منه اللوة وه ا لالحناول ) و4:  15) و
 (.  21: 17ت ومفإ الاطية، ألن ه ا الجن  ال واى  لشم نال لالاالة والاوم )م
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ن الىب أ[ حجاهد. واليك 3[ حاحمد ]2[ حؤمن ]1ن ًا   قدم حامة مجاحًا لكن يح  حسحصيد منها علينا أن ] (5
حنح   املنون وبني أعمل بنل أحنا هنأ( فهنو لن  ولنل 5:  15ن  صالنوا انيئا ") نوأقال "ألحك  بدوح  ال  لدمون  

 .(9:  12هو2ل" )مَ كل  ا  ن  نجح عملك  . وبنص  المصهوم "قو   ف  الضافأ لدمون 
والنامننة بهنن ا  كننون هنني عمننل الننىو  اللنندس فنني المننؤمن لالمسننيح وفدايننه. وطالمننا هنني عمننل الننىو  اللنندس، فنننبن 

(, ومن ها ين اآل حين حصه  أن الىو  اللدس هو 13:11+ لو11:7حال  أن الىو  اللدس وااط  لمن وسألوحه )مت 
 حبننن المننؤمنين، ولكنننه وااطنن  لنننا أ  ومألحننا قننوة  امننل فينننا  يينمننا حسننألهعطاوننا   الاننالبة الحنني أعطاهننا لنننا 

يحياجنننا لننه فناننىخ طننالرين اإلمننحالء لننالىو . وهنن ا هننو ماننن  كننالم السننيد إبو بلجاجننة، أي يينمننا حشنناى لضنناصنا 
س اللند  ( فال ي  جىي من لطنه أحهام الماء البي، أي ال ي ومحلنم و فنيإ منن النىو 39-37:7المسيح في ) و

يحينننا . وهننن ا  حصنننق منننو قنننول السنننيد المسنننيح طنننوب  للجيننناع والاطنننا  للرنننى ألحهننن  وشنننباون هنننو منننن وشننناى لاإل
(. فكلمننا جاهنند المننؤمن فنني ييا ننه، ومحلننم مننن الننىو  اللنندس، أي ومحلننم مننن النامننة ولنن لك وطلننب منننا 6:5)مننت 

 ا حامة فو  حامة.(. وكلما جاهدحا كلما امحألح18:5الىهول بول  قاياًل: "نمحلئوا لالىو " )أ 
أي عطيننة نلهيننة.  وا لننالىو  هنننا، لن  ولننل هن ا وهننكت. فنناإلمحالء لنالىو  هننو حامنةئنمحلنيينمنا قننال  الىهننول وبنول 

وو نو لننا المننه  وقنال  الجهناد المطلنوب هنو  ااميا منا الىهول أهمل بول لكن ال  وجد حامة دون جهاد، ل لك  
 )هببوا/ ااكىوا/ اخضاوا..( وكلما فالنا امحألحا حامة فو  حامة.

لملئننه علنن   اللنندس يننلَ و  حامننة واننني أن الننىو  ن ًا قننول اللنندو   وينننا "ومننن ملئننه حبننن جمياننًا أخنن حا وحامننة فنن
، وحبنن ال حمحلنم منن فينناليسنكن  المسيح وحبن بثبا نا في المسيح الىأس  ام لنا أن حبال علن  النىو  اللندس

يحمالنا وكلما جاهدحا حمحلم أهثى ولكن في نال  ىحا  لهة، لكن حبن حأخ  قدم محأل المسيح، وبنالىو  اللدس كما 
 ( 19:4لاومة المسيح )غل يدود مبدودوة لشى حنا، حمحلم حامة فو  حامة، لنال
 وجهادحا لكي حمحلم من الىو  أو من النامة  نلس  نل :

 . جابي: وه ا واني جهادحا في الاالة واأل وام.. الخجهاد نو -1
 .جهاد هلري: وه ا واني أن حاحرى أحصسنا أموات أمام الاطية  -2

والجهنننناد اإلوجننننابي أوالسننننلري لهمننننا ماننننن  الحغاننننب، أي أن أغاننننب حصسنننني علنننن  عمننننل الشننننم المطلننننوب، 
ا علننن  الانننالة (. فيجنننب عليننننا أن حغانننب أحصسنننن12:11وبالحغانننب حبانننل علننن  ملكنننوت السنننموات )منننت 

وحغانب أحصسننا علن  الانوم.. وهكنن ا. وأوضنًا منن جهنة الجهناد السننلري وجنب أن حغانب أحصسننا وحمحننو عننن 
الاطاوننا المبروبننة )فمننن عينننه  جننول لحشننحهي الاننال  عليننه أن وسننيى وا نناًا عينننه فنني الحننىاب، حنناظىًا لننألمس 

ثننَى ا مكننان مانن ين عليننه أال  نن هب نليننه غا ننبًا حصسننه  نند و لننول فنني حصسننه.. أحننا ميننت فلمننا ا أاننحهي. ومننن واال
 نماد ه المنبىفة(.

ومننن وجاهنند غا ننبًا حصسننه ومحلننم حامننة، وهنن   النامننة  كننون ماينننًا لننه و سننند ، فمننن وغاننب حصسننه علنن  الاننالة 
 اطيننه النامننة أن  حنن و  يننالوة الاننالة، ومننن وغاننب حصسننه أن ومحنننو عننن خطيننة ماينننة  اطيننه النامننة ماوحننة، 

( خليلة كامهة للاطينة، فينظنى وال وشنحهي، بنل وانبح ال  ى ند الاطينة وهن ا 17:5هو2جد دة )  و ابح له طرياة
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( وهن   14:6مان  قنول بنول  الىهنول فنإن الاطينة لنن  سنودك  ألحكن  لسنح   بنت النناموس بنل  بنت النامنة )مو
 (.15:6النامة هي عمل الىو  اللدس في المؤمن المجاهد يح   حبول لاليلة جد دة بها وال  )غل

 النعمة والناموس:
، ولمننا هننلل اإلحسننان خلننق   اإلحسننان وفنني داخلننه حنناموس طريانني هننو الضننميى، لننه وميننز مننا بننين الايننى والشننى

وأ ناب اإلحسنان يالنة عمني، فأ نبح ال  بانى وال ومينز الاينى عنن الشنى،   (الناموس الطرياي)  الضميى  حبى ن
حبىفنت وأ نببت  شنحهي الاطينة. واإلحندفاع وماء انهوة الاطينة وانني المنوت، نمندفاًا في ه ا وماء انهو ه الحني 

لشننى، وكمننا ولننول اللننداس الغى غننومي "أعطيحننني الننناموس عوحننًا" فنناَ أعطاحننا الننناموس كمىانند، لنميننز الايننى مننن ا
ولكن الناموس كان عاجزًا عن  غييى اإلحبىا  ال ي يد  للطريانة البشنى ة، لكننه كنان عوحنًا. فمنن غانب حصسنه 

(. أمننا 24:4بنننا نلنن  المسننيح )غننلبيننا لنن لك قيننل أن الننناموس كننان مؤد وبلحننزم لالننناموس خوفننًا مننن الالنناب كننان و
مل النامة فهي اللوة المغيىة لطرياحنا الحي حبال عليها لالىو   اللدس وه ا ما كان  نل  الناموس، فالناموس واَبىْ 

و منو دون أن وغيى طرياحي، ولكن النامة  اطيني أن أهون خليلة جد دة كمنا ولنول الىهنول بنول  "نن كنان أيند 
(. هن   الطريانة الجد ندة  كنون كامهنة للاطينة، فالاطينة فيهنا قند أد ننت 17:5هنو2في المسيح فهو خليلة جد ندة )

وماننن  أن الاطيننة قنند أد نننت أن الاطيننة  ننامت كأحهننا مكحومننة، ال هننلطان لهننا علنن  المننؤمن. وكلمننا (. 3:8)مو
  زادت النامة،  موت الاطية، وال واود المؤمن ااعىًا لشهوة  جاهها.

 
 
 

 
 
 
 
 
 

ماينف هناك  شريه للاطية واهوة الاطية، بلعبة ماىوفة  سم  "عصى ت الالبة" وهي عبامة عن وجه أهود قرنيح 
مىكب عل  واي أي هوهحة مضغوطة داخل علبة، ومن وصحح الالبة ولصز هن ا الوجنه اللرنيح  بنت  نأثيى السوهنحة 

 في وجهه.
واهوة الاطية داخل اإلحسان الاحيق هي ه ا الوجه اللريح ولكن النامة  ضغل ه   الشهوة الااطئة فحكنون كأحهنا 

فني داخلنه، فحطنل الاطينة بوجههنا اللرنيح فني داخلنه. وكلمنا  غيى موجودة. ولكن من  همل في جهاد ،  لل النامة
زاد جهنناد اإلحسننان كلمننا امننحأل حامننة فننو  حامننة فحنندان الاطيننة داخلننه أي  اننبح مكحومننة أو كأحهننا غيننى موجننودة 

وه ا البال هيسحمى يح  حموت وحنحال  منن الجسند البنالي، وحبانل علن  الجسند  فيمحلم الللب هالمًا وفىيًا.
هيكون مملوءًا حامة وبال خطية نطالقًا. ولكن الاىاع بين الجسد والىو  هيظل طالما حبن في ه ا الممجد ال ي  
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الجسننند. وهنننن ا منننا جاننننل بنننول  الىهننننول ولننننول "و بننني أحننننا اإلحسنننان الشننننلي مننننن  نلننن حي مننننن جسننند هنننن ا المننننوت" 
 (.24:7)مو

 
 عمل النعمة في المؤمن

 الاطية. النامة هي قوة واطيها الىو  اللدس  كح  فينا اهوة -1
لالمسيح ال ي فينا وه ا النامة هي قوة واطيها الىو  اللدس فيايننا عل  يصك الو ية و ايى  نصي ها ههاًل  -2

مميناء النرني ".. أجانل انى احي فني داخلهن  وأهحرهنا علن  قلنوبه " نما ال وسحطياه النناموس. وهن ا مانن  قنول 
(. وهننن   اآلوننات اقحبسننها بنننول  31:31من) "الجديييدالعهيييد " النرنن  ممينناءن أطلننق علينننهمننا ( وهنن ا 33:31من)

(. ولكن كيف  كحب الشى اة علن  الللنب  هن ا وكنون لالبنب الن ي وسنكبه النىو  اللندس 16:10الىهول )عب 
( "ألن مببة   قد احسكرت في قلوبنا لالىو  اللدس الماطي لنا". فالىو  اللندس 5:5قلوب المؤمنين )مو  في

وبب   وبصنك و ناوا  كأحهنا مكحوبنة علن  قلبنه، فمنن وبنب ال ولنو  علن  خياحنة واطينا أن حبب  ، ومن 
(. يينمنا خلنق    دم كنان  دم وبنب  . والللنب الن ي وبنب هنو قلنب لبن  فكنان 23+21:14من وببنه ) نو

لويين وطيو   ألحه وببه. ولما هلل  دم  بجى قلبه. فأعان   اإلحسان بناموس هو و اوا كحرها   عل  
+ 28:12يجنننى نانننامة لللنننب اإلحسنننان الننن ي  بجنننى، و  كحنننب الو ننناوا لإ نننباه أي لنننالىو  اللننندس )منننت 

الجد نند فكننان ن ننبو   )الننىو  اللنندس( وكحننب الو نناوا علنن  قلننب أوالد   لننأن وبننول ( أمننا الاهنند 20:11لننو
بصنك الو ناوا وبولننا النىو  . وب (19:11قلنوب يجى نة )ينز كوحها قلره  لحايى لالمببة قلوب لب  بداًل من

 ( .8: 2+ أ  15:  6اللدس نل  خليلة جد دة وبه ا حال  )غل
النامننة  اطنن  المننؤمن قننوة علنن  ايحمننال  جننامب و الم هنن ا الاننال  و لننك لننأن  مننأل الللننب مببننة هلل، والمببننة  -3

ىو  اللنندس النن وهنن ا عمننل. أن وبحمننل الحجىبننة  ا علنن قننادم   نسننكب فنن  قلننب اإلحسننان وجالننه  حبننول نلنن  فننى 
المازي، فالصى  ال ي واطيه   هو فى  ال ومكن لحجىبة أن  ؤثى فيه، وه ا عكن  األفنىا  الاالمينة، الحني ال 
 سحطيو أن  امد أمام الحجامب األليمة  فالحجامب األليمة  لدم أن  نزع أفىاينا الاالمية منا، بينما أن الصنى  

( والمببننة  حبننول لصننى .. ويحنن  22:16ليمننة أن  نزعننه منننا ) ننوالنن ي واطيننه   لنننا ال  سننحطيو الحجننامب األ
حدمك ه ا فلنحاوم كيف حصى  يينما حى  نحساحًا حببه جدًا، وقد كنا مبىومين منن م  حنه . لن لك،   وطلنب 

( لني  ألن   فني ايحينا  لمبرحننا، بنل ألن   وانى  أن مبرحنه قنادمة 5:6منا أن حببه منن كنل الللنب ) نل 
الحننني  انننني الصنننى   نل دل ا فىينننًا. فنانننود للبالنننة الصىدوهنننية األولننن  ينننين خلنننق   اإلحسنننان فننني جننننة عنننَ أن  مألحننن

( بنل هنو 4:4واالبحها  فناَ خللننا لكني حصنى . ولن لك وطلنب مننا بنول  الىهنول أن حصنى  فهن   هني نمادة   )
( فالىهننول كحننب 18:1اخحرننى هنن ا الصننى  وهننو ملينند فنني هالهننل منحظننىًا يكمننًا لننالموت قنند وانندم  نند  )فنني

 غلننَب علنن  الشنندة الاامجيننة. فالغلبننة والناننىة  مهننالة فيلرنني )مهننالة الصننى ( وهننو ملينند فنني هننجن حيننىون، لكنننه
األلنن  فنني المسننيبية ال  اننني الاننىو  مننن الشنندة، بننل  اننني يالننة مننن الصننى   سننود علنن  الللننب بينمننا هننو علنن  
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. وه ا هو ما يد  للصحينة النثال  ( 9-7:4هو2+ 10:6هو2مازال في اد ه "هبزاح  وحبن دايمًا فىيون" )
 ف  اآل ون .
ان لشهوات ملدهة، وكلمة ملدهة أي مكىهنة أو مااانة هلل، أي أن كنل البنب محجنه هلل، لهن ا و  خلق اإلحس

 هننان  دم فنني جنننة عنندن أي الصننى  واالبحهننا ، لسننرب البننب النن ي فنني قلبننه هلل. والبننب فنني قلننب  دم هلل، هنن ا ألحننه
ول  دم لن ا ي منو  . ولمنا ( ولن31:8)أم "لن ا ي منو بنني  دم"مالو  علن   نومة   و  مببنة. وكمنا ولنول   

حبىفنت الشنهوة و نامت محجهنة للانال  )المنال والجنن  والمىاهنز والاظمنة واللنوة .. بهلل اإلحسنان نحبنى  البنب و 
حهمننا عى ننناحين. واهننحارد اإلحسننان للانننال  أن  دم وينننواء عىفننا أول مننا قيننل لاننند السننلو  مبااننىة أالننخ( ولنن لك كنننان 

ظننن أن اللنن ة الوقحيننة هنني الصننى ، والشننيطان دايمننًا  ؤكنند هنن ا، لننأن  لصننت أحظامحننا  والشننهوة فصلنند الصننى  البقيلنني، للنند 
  .( 9:4)مت لل ات الاالمية فننس  أن حطلب الصى  البقيلي "أعطيك كل ه   .. لكن خى واهجد لي"

هنني قننادمة والارودوننة إلبلنني  م لننة وال وننأ ي مننن وماءهننا هننو  الغنن . عمومننًا فهننناك لنن ات عالميننة كثيننىة، ولكننن هننل 
عل  حزع الغ  من قلب أم فلدت ابنها، أو من قلب نحسان ملرل عل  الموت لسرب مىس خطينى. قند حجلن  أمنام 
الحليصز ننون أو غيننى  مننن المالهنني هنناعات طو لننة ظنناحين أن وماء هنن ا حننوع مننن الصننى ، ولكننن هيهننات أن  نننزع هنن ا 

 مة اإللهية.الصى  الاالمي الغ  من الللوب، ال وسحطيو ه ا هو  عمل النا
)الصننىدوس كننان اهننمه جنننة لنن لك أمهننل   الننىو  اللنندس لدحسننان لياينند المببننة داخلننه لو نناها الصىدوهنني األول 

 5"الىو  وسكب مببنة   فن  قلوبننا" )مو  اني بهجة وفى (، أي  كون مببة ماااة ومكىهة هلل  نل دل ، وعَ نل دل عَ 
ححانام علن  األلن ، األلن  الن ي هنو هنمة لهن ا الانال . علن  اإلعل  الصى  البقيلني اللنادم    اإلحسان  ، فيبال(5:  

 وييل أحه همة له ا الاال  فنبن في ياجة دايمة لالمحالء من النامة لنغلب األل .
ولناليك أن الشنيطان دايمنًا وامني أعينننا عنن طلنب الصنى  البقيلني الن ي حبانل علينه لالنامنة أي لناإلمحالء منن 

. لجهادحا. والشيطان وامي أعيننا عن ه ا لأن وشغلنا عن الجهاد لمل ات الاال   الىو  اللدس، وه ا حبال عليه
من ه ا، أحه يين  أ ي الحجامب واآلالم ال حجد ما واز نا وال يحن  ملن ات الانال  فهني غينى قنادمة علن  هن ا   وهدفه

( 5:5لللنب مببنة هلل )موفنندفو لليأس، بل ححاادم منو   وحاسنى أحصسننا وألن عمنل النىو  اللندس هنو أن ومنأل ا
( فنالىو  اللندس وانبح 23-22:5ومن ث  ومحلم الللنب فنى  حسنمو أن أول ثمنام النىو  اللندس هني المببنة )غنل

األو اع و ايد البياة للبالة الصىدوهية األول ,. وب ا امحأل الللب مببة، ومحلم لالحالي فىيًا، فالمببة  حبنول نلن  
للدس هو الصى ، ث  وأ ي السالم، هالم   ال ي وصو  كنل علنل. يلنًا واطيننا فى  ل لك حجد أن ثاحي ثمام الىو  ا
 الىو  اللدس أن حكون خليلة جد دة.
ونننا جمينننو المحارنننين .. وأحنننا أم بكننن "  يملنننوا حينننىي.. ألن حينننىي هننين  انننالوا نلننن َ نوهنن ا مانننن  كنننالم السنننيد المسنننيح "

( فالو نية حيننى ثلينل والحجننامب األليمنة حينى ثليننل. ومنن وننأ ي للمسنيح و نى بل ماننه، وبمنل عنننه 30-28:11)منت 
 المسيح كل ه ا.
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والنيى هو الاشبة الحي  ىبل ثوم ن ماًا لجى المبىا  ولكن  اوم أحننا مبطننا ثنوم منو جندي  نغيى فني مبنىا  
 وبمل الثوم كل البمل، فالثوم هنو األقنوي وب ا ام بطننا منو المسنيح بنينى وايند، ويينل أحنه هنو بنيى وايد، فاملياً 

 األقو  فهو هيبمل كل البمل هواء و ية أو  جىبة أليمة.
من ه  من خام  هيسحغىبون كيف حبمل الحجىبة لصى ، أو كيف حنص  الو ية لسهولة ولن والموا أن المسيح هو 

(. فلنل يناول أن  نصن  الو نية وأن  انلي  جند 5:15نا فردوحه ال حلدم أن حصال انيئًا ) نوال ي  نص  و بمل أيمال
الو نية هنهلة و نصين ها هنهل وب ا أ نرت بحجىبنة  نلي فحنى بل لنالنيى منو المسنيح وال  شناى أحنت بهنَ ل أو غن  بننل 

سنيح، فالانالة هني وكون الصنى  الن ي فني داخلنك أقنو  ممنا فني الانام  منن هن  أو ينزن. فبالانالة حنى بل منو الم
  لة ماه. 

( قنننادم ن لسنننهولة أن حنصنننن   19:4لاخحانننام فالنامنننة  اطيننننا أن حكننننون خليلنننة جد ننندة علنننن   نننومة المسنننيح )غننننل
الو ية، حبيا في فى  غالرين اآلالم الحني فني الانال ، الاطينة وانهو ها ميحنة فيننا، ال هنلطان لهنا عليننا، بهن ا أي 

فننالاال  هننو هنن   البينناة الجد نندة الحنني  نحاننى و غلننب الاننال  والاطيننة، البينناة ( 8:2لامننل النامننة حالنن  )أ 
( وغلننب فينننا، فنننبن هننو الصننىس األبننيإ النن ي ولننود  2:6الحنني ولودهننا المسننيح النن ي خننى  غالبننًا ولكنني وغلننب )م 

انهوات هن ا المسيح. والنهاوة لاد يياة كلها حاىة وفى ، وحاىة عل  اآلالم وفى  خاللها، وحاىة عل  الاطينة و 
 الاال ، فهناك مجد ماد لمن  من وجاهد وقاد ه النامة ومافلحه خالل ميلة غىبحه.

 
ْعَمُة َواْلَحقُّ َفِبَيُسوَع اْلَمِسيِح َصاَرا.17" -:(1:17)يو آية   أَلنَّ النَّاُموَس ِبُموَسى ُأْعِطَي، َأمَّا النِ 

 الساللة عل  أحه الكلمة األزلي والبياةلاد أن قْدم  وينا اإلحجيلي المسيح في اآلوات 
ال ي  ام حومًا للناس وأحه الاالق اآل ي للاال  فحىفضه خا حه، وهنو كنان مملنوءًا حامنة ويلنًا وفينه حبنن حمحلنم. 

  المنحظى لبسب األحرياء.و سوع  اني مال ، والمسيح أي المسيا = َيُسوَع اْلَمِسيِح ولول اآلن أحه هو 

ْعَمُة.  أَلنَّ النَّاُموَس  الناموس كنان مؤدبننا نلن  المسنيح، هنو وشنيى للاطينة و اينف منن = ..ِبُموَسى ُأْعِطَي، َأمَّا النِ 
عواقرها، لكنه ال واطي قوة. أمنا النامنة أي اللنوة الحني  انين علن  الانال  فهن   قند كاحنت لالمسنيح. النناموس لن  

كنان ومحننو عنن الاطينة خوفنًا ال يبنًا، كنان  وكن وسحطيو هو  أن وبىم و منو و ااقنب، واإلحسنان  بنت النناموس
اإلحسان قد فسد من الداخل، وأما النامة فهي  جال المؤمن خليلة جد ندة لهنا قنوة مسنحمدة منن المسنيح الن ي وبينا 

 وسننحطياه الننناموس. فينننا. هنننا وضننو  وينننا الننناموس فنني ملابننل النامننة. ألن الننناموس  نند ن والنامننة  اننين وهنن ا ال
قُّ الاطينة وأجنىة الاطينة منوت.  َ  اَ ويكن  علن  اإلحسنان لنالموت، انَ  َ  الناموس َااَ  عكن  البنق هنو =  َواْلحيَ

الباطننل. والباطننل أي الانندم كظنناهىة السننىاب. وهننليمان البكنني  قننال عننن الاننال  لكننل مننا فيننه لاطننل األلاطيننل. فمننن 
ممياء بلسان   " ىكوحي أحنا نل وجىي وماء ل ات الاال  وكون كمن وجىي وماء هىاب، هو لن وجني ايئًا. ل لك قا

(. وبنص  المانن  ولنول مالمننا  ويننا 13:2من نروع الميا  البية لينلىوا ألحصسه  ألامًا ألامًا مشللة ال  ضبل ماء" )
(. فمن هو أعم  هيظل وجىي وماء الاال  ظاحًا أن فيه انبو، 17-15:2 و1"ال  بروا الاال  .. والاال  ومضي" )

ه وجننىي وماء هننىاب لاطننل. وأمننا مننن فننحح المسننيح عينيننه ويننىم  مننن يننب هنن ا الاننال ، مثننل هنن ا لكنننه ال  نندمي أحنن
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هننيطلب البننق أي المسننيح. ألنني  المسننيح هننو البينناة ، والبينناة كاحننت حننوم الننناس. فبالمسننيح حنندمك لطننالن هنن ا 
وبننىمك " ق والبننق الاننال ، بننل حنندمك المجنند المانند لنننا فنني السننماء. فصنني المسننيح وينند  اننبو اإلحسننان " اىفننون البنن

هحشبو النص  والىو  فال  اود النص   جىي وماء أوهام لاطلة، والىو  اللندس واطني   فماىفة المسيح.  (  32:8) و
اهحنامة فناحام المسيح المشبو دون الاال  الباطل. ولناى   د   لك، لنى  أن أعل  حسنب اححبنام وأعلن  حسنب 

الاننال  ييننل كننل اننم محننا . يلننًا كننل المطالننب المادوننة محايننة   ننىدد علنن  األطبنناء النصسنناحيون هنني فنني أغننن  دول
ولكن بال ابو يقيلي، فه  ظنوا اإلحسان جسدًا فلنل بنال مو . والنىو  ال  شنبو هنو  فني   خاللهنا. والمسنيح منا 

 ( والناموس كان حاقاًا لسررين:39-38:5( ، بل ليكمله )مت 17:5جاء لينلإ الناموس )مت 
 (.9-2:10عل  ما هو أهثى)مى هان اليهود غيى قادم ن -1
الناموس كان أداة  أد ب ولي  قوة  غييى، ألن الناس كاحت  محننو عنن الاطينة خوفنًا منن علوبنات النناموس.  -2

الانننليب "قننند أهمنننل" وفننني ظنننل النامنننة ومحننننو أمنننا النامنننة فجننناءت ليحكمنننل اإلحسنننان، لننن لك قنننال المسنننيح علننن  
 لنندس عطيننة الاهنند الجد نند.اإلحسننان عننن الاطيننة لإماد ننه البننىة يبننًا فنني المسننيح. وهنن ا البننب كننان لننالىو  ال

وبدون النامة ما كان اإلحسان قادما عل  يصك الو ية لبى حه ، فإحسان الاهند اللندو  لن   حمحنو لسنكن  النىو  
 اللدس فيه وال لبياة المسيح فيه .

 
 " اآلِب ُهَو َخبََّر.َاهلُل َلْم َيَرُه َأَحٌد َقطُّ. َاالْبُن اْلَوِحيُد الَِّذي ُهَو ِفي ِحْضِن 18 "-:(1:18)يو آية

(. وكان  لك 50:15هو1( + "لبمًا ودمًا ال  ىثان ملكوت  " )20:33قامن مو "ال  ىاحي اإلحسان و عيش" )خى
لسننرب الاطيننة. لنن لك وسننوع المسننيح االبننن الويينند ألبيننه هننو الويينند النن ي وسننحطيو أن وارننى عننن أبيننه، بننل هننو 

+ 7:14+ 32:10( +)40+26:8هلل، لننننه وفيننننه حننننى    اآلب ) ننننواالهننننحاالن الكامننننل هلل، واالهننننحاالن الويينننند 
 .(20-18:33(. بينما كان كل من  حكل  عن   في الاهد اللدو   حكل  عن أابا  السمو ات وظلها )خى15:15

ِن اآلِب  ي ِحضييْ  نحمننا هنني  شننيى لنن ات اآلب وعمننق ،(24: 4"هللا روح" )يييواآلب لنني  لننه يضننن فهننو مو ، = فييِ
اآلب و ننمي  جننوهى . فنناالبن قنناي  فنني اآلب وكنناين ماننه فنني  ات الجننوهى. عبننامة فنني يضننن اآلب  شننيى لاالقننة 

( وهنني  صينند أن االبننن كنناين لالبننب فنني 1هننى ة خفيننة جنندًا، وهنني  اريننى وشننبه قولننه "والكلمننة كننان عننند  " ) وننة )
 كنون فني يضنن علولننا أو أن الصانل  ( ولنصهمها بحشنريه لشنىي، فننبن حلنول أن الكلمنة10:14+ 16:8اآلب ) و

َاهلُل َلْم َيَرُه َأَحٌد وكون في يضن نماد نا ماحفيًا. العبامة  اني في اليوحاحية محداخل مو اآلب أي لي  هناك ثنايية. 
هان هناك لاإ الظهومات في الاهد اللدو ، إلبىاهي  ولموه  وليشوع وإلاعياء.. لكن كل هن ا كنان مجنىد =   َقطُّ 

 ظهومات:
 نما لشكل نحساحي كما يد  مو نبىاهي  ، وباومة وصهمها البشى مثل قوله "جالسًا" مثاًل. -1
 في يدود ما وبحمله اإلحسان كما يد  مو موه  يينما خبأ    في حلىة في جرل. -2
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 لكن ل   ى  أيد   في مجد  ألحه كما قال   "ال  ىاحي نحسان و عيش" ومسحبيل أن  دمك نحسان طرياة   •
وحبننن فنني هنن ا الجسنند، لنن لك قيننل عننن يزقيننال أحننه مأي "اننبه مجنند  " كمننا أن م  ننة    اننني ماىفحننه، ولنن  

 وسحطو أيد  لك، ل لك جاء المسيح.
رَ  َو َخبييَّ ر=  هييُ  اننني أعلننن وأو ننح فكننل مننا قالننه أو عملننه المسننيح أظهننى لنننا اآلب فهننو وينند  النن ي واىفننه.  خبييَّ

والن أن نمادة اآلب هي أن حبيا وال حموت ويين فحح أعين أعم  كان والن أن اآلب فالمسيح يين أقام ميحًا كان  
 . ى د لنا االهحنامة وهك ا عىفنا ومأ نا اآلب "من م حي فلد مأ  اآلب" 

وكلمة وارى لاللغة اليوحاحية "  اني يل األلغاز. و ان  الحصسيى والشى  والحو نيح لألمنوم الافينة . فالمسنيح هنو 
أعمالننه. وهكنن ا مأ نننا يننب   النن ي ال  و ننف   المالننن. و  هننو مننن أعلنننه المسننيح فنني  ا ننه وفنني أقوالننه وفنني 

  -:  يين مأ نا المسيح ا  صات و وا اه الاجيب عل  الاليب وفي غسل األمجل. للد عىفن
  . موات أقام المسيح أبدوة يينما أا يياة ن  كون لنأ وه  مادة   من حبوحانعىفنا 

 . عين الاميانأ يينما فحح المسيح  ، مأ نا نى  مجد  عين المصحوية لن  كون لنا األأو 
 وشص  طرياحنا يينما كان المسيح وشصي المى   .......وهك ا اآلب  ى د أن نأو 

، واللغنات هن  مجموعنة منن البنىو  حارنى بهنا عنن نماد ننا ، وبننص    كل يىو  اللغنة أل لك هو االلف والياء  
و نصات اآلب ...  ومبرحنه لننا منن حبوحنا مادة اآلب نكان هو الن   وارنى عنن  األلف والياء ،  المسيحالمصهوم فإن  

 . ا فيه اآلب مأ ن
 
 
 

 معمودية المسيح ويوحنا المعمدان 
 

 ( 17-1:3)مت
 ( 11-1:1)مر
 ( 22-1:3)لو
 ( 37-19:1)يو

 
 معمودية يوحنا المعمدان

 لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع لبقية األناجيل فى الشواهد المذكورة عاليه
اللندوس،  نوت اآلب منن السنماء، واالبنن  وم الاماد )الغطاس( وسم  عيد الظهنوم اإللهني، ففينه ظهنى الثنالو  

فنني المنناء، والننىو  اللنندس علنن  اننكل يمامننة وبننل علنن  المسننيح. وهننناك هننؤال.. لمننا ا ظهننى الثننالو   ننوم عمنناد 
 المسيح لال ات، ول  وظهى مثاًل  وم الحجلي 
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 وم نا.. كشرهنا.. قال   لنالق اإلحسان عل   وم نا كشرهنا، ن ًا .. الالق هو عمل الثالو  ن  ولول حالق.. 
 (26:  1ال    ى د ) ك اآلبه ا قول   أي لايغة الجمو.

 . فالثالو  اللدوس وشحىك ف  عمل الالق، والالق  انسب للثالثة أقاحي 
 (.1 دم ويواء ) ك -: الخليقة األولى

 الكلمة اإلبن )والق(  ى  عل  وجه الميا  ... وقال   الروحوالق( ... ومو    ) اآلبف  الردء خلق   )
  (.3-1:1) ك حوم  ( ليكنوالق
ن منه  دم ،  واإلبن  (7: 2حصخ ف  أحصه حسمة يياة ) ك   والروحجرل  ىالا من الجنة لياكوْ 

 ل لك جاءت كلمة   ف  ه   اآلوة نلوهي  "أ   لهة حسبة للثالثة أقاحي . 
 (37)يز -: الخليقة الجديدة

 حى  هنا نعادة الالق لدحسان ال   مات لسرب الاطية و بَول نل  عظام والسة  
َهُلمَّ يا  )اإلبن( ... وقالل  كلمة الرب(...  نبأ عل  ه   الاظام وقالل لها نهما  اآلب حكل  مو النر  قاياًل ) فاهلل
   (9،  4:37ل  هؤالء اللحل  ليبيوا )يز)الىو  اللدس( وْهبل ع  روح

 وهنا حى  عمل الثالو  ف  نعادة الالق للاظام اليالسة ناامة للاليلة الجد دة 
َعَمله )الاليلة األول  ف   دم( مالوقين ف  المسيح وسوع )الاليلة الثاحية    "حبن ه   اآلوةالاليلحين ماًا ف  وحى  

 (  10:   2ف   دم األخيى(.) ا  
 (. 19:5) و( فه ا وامله اإلبن ك لك اآلبمهما عمل  اك ) 0
د وجه األمس )مز روحك اىْهل  0 ، و اجدْ   (.30:104فحاْلقل
 (. 4:33 نان  وحسمة اللد ى أييحن  )أ   روح هللا 0
 (. 6:33لكلمة الىب  نات السماوات، وبنسمة فمه كل جنودها )مز 0
 (. 3:1كل ام له كان )اإلبن الكلمة( وبغيى  ل  وكن ام مما كان ) و  0

فاآلب  ى د  ن.ماايَ ي  ولكن كل أقنوم  ؤد  دوم الْاللة ه  عمل الثالو ، و انسب للثالثة األقاححى  فيما هرق أن 
 واألبن والىو  اللدس أقنوم  الحنصي  .

 :   يقول األباء
 كل ام ف  الوجود لما فيه البياة هو من اآلب لاإلبن ف  الىو  اللدس. 0 
 بواهطة الىو  اللدس. كل عطية أ لها ف  اآلب و حبلق من خالل اإلبن   0
 كل عطية لها أ لها ف  اآلب و انلل بواهطة اإلبن و حبلق لالىو  اللدس.  0
 ، فكل عطية من اآلب ه  من خالل اإلبن لالىو  اللدس.وبىويه لكلمحهاآلب خلق الاال    0
مو   28:12قامن )مت (. وابه الىو  اللدس لإ بو  ، 9:51ل لك ابه الكحاب الملدس اإلبن ب ماع   )ن  0
 (.20:11لو
 (.2:1وكما كان مو     ى  عل  وجه الميا  واألمس خىبة وخالية ) ك 0
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 هو مو     ى  عل  ميا  المامودوة عل  األمس الاىبة لسرب الاطية لياايد   خللها.  فاليوم ها 
  ا هو هى الظهوم اإلله   وم المامودوة. وكان  جد د الاليلة )أو الاليلة الثاحية( مابحاجا للثالو  اللدوس، وه 0

وكان ه ا الحجد د هنو خنال  لدحسنان، ولن لك  نسنب بنول  الىهنول الانال  للثنالو  اللندوس "لكنن ينين ظهنى 
 بيسوع المسييحال   هكبه لغن  علينا  الروح القدس... خلانا لغسل الميالد الثاح  و جد د   هللالاطف مالانا  

 (.6-4:3مالانا )  
 (. 10:37ى د واالبن والق، فبه كان كل ام، والىو  واطي يياة له ا المالو  )يزفاآلب  

و وم الاماد هو  وم  أهني  هنى المامودونة الن ي لنه حاالنق خليلنة جد ندة لاند أن فسندت خليلحننا األولن  لالاطينة. 
اللندوس، لن لك ظهنى  وكما كاحت الاللة األول  هي عمل الثالو  اللدوس، هك ا الاليلة الثاحية هي عمنل الثنالو  

(. واالبننن وغطنن  فنني المنناء نعالحننًا 4:2 نني1الثننالو  اللنندوس  ننوم المامودوننة. فنناآلب  ى نند أن الجميننو والاننون )
للروله الموت عن البشى، وه ا هو الصداء المزمو أن ولدمه علن  الانليب. ثن  وانى  منن المناء نعالحنًا عنن أحنه لنن 

والننىو  اللنندس وبننل علنن  جسنند المسننيح. (. 5-3:6محبنند ن لننه )مو وظننل ميحننًا فنني اللرننى، بننل هننيلوم و قيمنننا ماننه
)يين وغط  أو  وجسد المسيح هو كنيسحه. والىو  اللدس هيلوم لاد  لك مو كل مامد لجاله وموت مو المسيح

. حلنوم منو المسنيح ثنابحين فني المسنيح )يين واى  من المناء( و لوم مو المسيح من موت الاطية  دفن ف  الماء(
( وه   الاليلة الجد دة وصى  بها اآلب. وفىية اآلب ه   ظهىت في قوله "ه ا هو ابني 17:5هو2د دة )هاليلة ج

البريب ال ي لنه هنىمت" . قنال هن ا  نوم الامناد ولن  وكمنل "لنه اهنماوا" كمنا قنال  نوم الحجلني فناليوم هنو  نوم فىينة 
ان اآلب  لصنت حظنى الحالمين  نلن  منن هنو أما ف  الحجل  فكن اآلب بىجوع ابنه الضال )أي الكنيسة( نل  أيضاحه.

اا  ه ا المال  ، وأحه لي  كمالم  اليهود بل هو نبن   وعليه  أن وسماوا كالمه و االيمه وو اوا  ، فهن  
 و اوا   حصسه .

يلًا اآلب فى  لطاعنة المسنيح الن ي أطناع يحن  المنوت منوت الانليب، لكننه فنى  أوضنًا بىجوعننا نلينه. لن لك قنال 
. وه ا واني أن  دم  وم خلق كان هناك ايئًا  نلانه.. ومنا هنو  لنو أخطنأ  دم ينبغي لنا أن نكمل كل بريح  المس

ومننوت و نحهنني لاالحصاننال عنننن  ، فننال اننىكة للننننوم مننو الظلمننة. لكنننن اليننوم مهنن  السنننيد المسننيح طى لننة غصنننىان 
فللند أ نبح هنناك ينل لمشنكلة المنوت الننا   عنن  ليانود لأليضنان اإللهينة، وبهن ا فنى  اآلب،الاطية و رى نى  دم  

للد أ بح طى ق  رى ى اإلحسان كاماًل، ل لك قال المسيح عل  الانليب "قند أهمنل" فننبن كننا عناجز ن و   الاطية .
 .فناود نل  يضن اآلب كأبناء بثبا نا ف  نبنه عن الرى، فجاء المسيح لياطينا فيه أن ححرىم

خحىاع األهحيكة كان ن ا يد  أي خطنأ فني ومقنة حلنوم بحمز لهنا وبللايهنا ، وهن ا ما يد  ومكن  شريهه لأحه بدون ا
 ما يد  آلدم ن  أخطأ فمات. أما لاد اخحىاع األهحيكة  ىحا حمبو الاطأ، و مكن اهحادام الومقة ثاحية.

ام  فامنل الال   واغط  الاطأ فحانود الومقنة بيضناء،  corrector  الن من األهحيكة هووالحشريه األد   مسنيح الكصنَ
ا ثنابحين فن  cover غطيحنا.  كَصامة = غطناء منن   هو ننَ . فنال وانود اآلب  نى  خطيحننا بنل  نى  بنى نبننه، هن ا نن كا

 ىب لنناو  - "بحننا  اغصننى لهنن أ(. ولنن لك فلننول المسننيح علنن  الاننليب "وننا 4:15نبنننه. لنن لك ولننول الننىب "نثرحننوا فننَ " ) ننو
ه ولول لآلب فلحردأ اصاعح  الكصام نة عنن جسند  الن   هنو كنيسنح  منن كان كأح  -قالها وجسد  كله مغط  لالدم  
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ن هىون ميي  الكهنة  نضح من دم  ني  الاطينة علن  نن . وه ا مان  ما كان وبد   وم الكصامة اليهود  ، اآل
. وكان المسيح ميي  كهنحننا علن  الانليب ودمنه وغطن  جسند  هنو انى  لمنا    غطاء الحابوت "الكافومت" فيغصى

 16( "وكصى عننك  لحطهينىك  . منن جمينو خطاوناه   طهنىون" )ال16،  15:  16ان هىون وامله  وم الكصامة )اله
 :30 . ) 
 

 إذا  المعمودية هي:
: ومنن منات مانه  غصنى جميننو خطاونا  السناللة.فبمو نا فن  المسنيح فن  المامودونة  نصن  فينننا ميوت مي  المسييح (1

 ن من واطم وموت .أيك  الناموس.... 
قنام منن  نأبدونة فالمسنيح لاند أ: حلوم محبد ن له، وه ا واطيننا أن حبينا لبيا نه وهني ييناة قيامة م  المسيح (2

( + 21:1اوضننًا "لنني البينناة هنني المسننيح" )فننيلىهننول و لننول بننول  ا (.9:  6االمننوات لننن ومننوت ثاحيننة )مو
 وألن المسيح وبيا فينا كمل كل بى. . (20:2" )غل"المسيح وبيا فيَ 

 : فمن ن بد لالمسيح اإلبن وايى نبنًا هلل.تبني  (3
  

 وأنها مجرد عالمة ن يجيب علي هذا السؤالأعلي من ينكر مفاعيل المعمودية 
يند . وقينل ليلنف فن   نصو  أموس ال وطلنب مامودونة ، لكن الننا  قيل ليلحزم لالناموس    "لماذا اعتمد المسيح"  

..فالمسيح لي  لااطم ولدم  وبة و احمند عالمنة علن   وبحنه، بنل هنو يامنل خطينة ! فكنان .الاطاة ! وه ا خطأ  
ل ، والارى نة لني   نكميل وينا وامد الحايرين عالمة علن   نوبحه  . ولنو فنىس  نبة هن ا فلمنا ا قنال  ولن  ولنل أاهمنْ

و الننىو  أيمننل اآلب بهننا  ننيغة  صانني  . ا ًا حكمننل هننو قننول الثننالو  النن ي والننق االحسننان خليلننة جد نندة . وهننل 
 اللدس خطاواحا ! ه ا كان عمل المسيح لاليبه . 

ن المسيح ل  وكن مبحاجا للمامودونة لكنن المامودونة كاحنت مبحاجنة للمسنيح . المسنيح كنان ألاء لكن وكما قال اآل
ن يل علي جسند  لبسنابنا فكنل منن واحمند اآل، لمامود حه  ؤه  هى المامودوة ، والىو  اللدس ال   يل عليه 

و لنوم منو المسنيح ينين  ،مو المسيح يين  ننزل المناء لإحساحه الاحيق ، فالىو  اللدس وبطى لة خفية وجاله وموت 
حهننا هننى . وهننى  اننن  احنننا حباننل علنني حامننة غيننى منظننومة  بننت أواننى  مننن المنناء . لنن لك حلننول عننن المامودوننة 

 عىاس منظومة .أ 
 

 المعمدانشهادة يوحنا  -(:37-19:1 يواآليات )
َأُلوُه:»َمْن 19"  -(:1:19  يو)آية   يَن ِلَيسيْ ة  َواَلِوييِ  ِليَم َكَهنيَ ْن ُأوُرشيَ وُد ميِ َل اْلَيهيُ يَن َأْرسيَ ا، حيِ َهاَدُة ُيوَحنيَّ َي شيَ َوهيِذِه هيِ

 "َأْنَت؟«.
ا َهاَدُة ُيوَحنيَّ َي شيَ مكنز اإلحجيلني  ويننا علن  انهادة المامندان للمسنيح ألن المامندان مأ  النىو  اللندس =    َوهِذِه هيِ

وسننحلى عليننه وهننمو  ننوت اآلب انناهدًا للمسننيح أحننه ابنننه البريننب. وألن  وينننا اإلحجيلنني كننان  ننحكل  عننن الهننوت 
لشننهادة  المسننيح فهننو اهننح  لننأن وكننون هننناك اننهود، ألن المسننيح لنن  وكشننف الهو ننه لاننومة علنيننة. والمسننيح أاننام
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هن  م هناء اليهنود أي السننهدم   )وكاحنت هن   مهمنة السننهدم   لبسنب =   اْلَيُهودُ (.  33-32:5المامدان عنه ) و
وهنؤالء ن  وجندوا أفواجنًا منن البشنى  و بللوا مانه . (2-1:13بللوا من أي نحسان  دع  النروة ) ل حالناموس أن  

احمنند، وهننماوا أحننه  ننوبخ لانننف، وبالنن ات كننان اهحمننام لنناآلال   نن هب للمامنندان،  احننى  و حننوب عننن خطاونناه  و 
السنننهدم   لأحننه وبننخ الصى سننيين وهنن  أيمننة األمننة علمننًا و اليمننًا، والانندوقيين وهنن  طبلننة الكهنننوت اننكلوا لجنننة مننن 

يَن  لسني لحلاني البلنايق ودماهنة األمنى مهنميًا. وهن  أمهنلوا كهننة والو نين ألن  ويننا ولنوم لامنل طالَكَهَنة  َوالاَلِوييِ 
فيه  اميد واعحىا  لالاطاوا، وأعمال الحطهيى هي عمل الكهنة والالو ين، و وينا كان كاهنًا فهو ابن كاهن ولكن 
طى لننة  وينننا فنني الحامينند فنني األمدن كاحننت جد نندة علننيه . فهنن  كنناحوا وامنندون األمنن  الننداخلين لليهودوننة لكننن كننون 

والينك أن  لالنسنبة لهن  . وبال لوم( فه ا كان غى بًا وغيى ملرنول وينا وامد  هودًا بل وفى سيين )الماحرى ن أحقياء 
هننننة. وكاحنننت أهنننئلة لجننننة السننننهدم   ليويننننا.. هنننل أحنننت المسنننيا ! فننناليهود كننناحوا ولننندمون 400النرنننوة محوقصنننة منننن 

و بحىمننون  وينننا المامنندان فهننو ابننن كنناهن عظنني  ولننه هيئننة األحرينناء فنني نعىا ننه عننن النندحيا وفنني ملبسننه. ومننن 
ابه  لننه ظنننو  المسننيح. وهننو كننان اااننية جبننامة قننال عنهننا السننيد المسننيح "مننا ا خننىجح  لحنظننىوا. هننل قاننبة أعجنن

 واني به   وينا الشاب الماامس والملاوم للمسيح.=  اْلَيُهودُ  بىكها الى ح" ولكنه كان محوا اًا جدًا. 
   ضناد منو المسنيح منن فى سنيين اللدو   وينا اإلحجيل  كنان ولنول لصنك اليهنود علن  كنل منن هن  فن  -ملحوظة :

وكهنننة ...نلننخ. وأعينناده  ولننول عنهننا عينند لليهننود )ولكنننه فنن  لاننإ األييننان كننان  نن كى نهنن  الاينند لننو كننان هننناك 
 مان  ل لك ولاد .

 
:»ِإنِ ي َلْسُت َأَنا اْلَمِسيَح«.20" -(:1:20 يو)آية    "َفاْعَتَرَف َوَلْم ُيْنِكْر، َوَأَقرَّ

=  ، وأقر َفاْعَتَرَف َوَلْم ُيْنِكرْ (. 15:3حصي  وينا أحه المسيح، وكان حفيه قاطاًا ن  أن كثيىون ظنوا أحه المسيح )لو
 هل ه ا الحأهيد ألن جماعة من  المي   وينا ظلت  ؤمن لالمامدان و ىفإ المسيح.

المسنيح و بزبنوا للمامندان وكناحوا  ثيىوحنه  ند وه   الجماعة ال  ن ظنوا أن المامدان هنو المسنيح، هنؤالء مفضنوا 
(. ولنن   كننن هنن   الجماعننة قليلننة، بننل كنناحوا كثيننى ن وكوحننوا جماعننة قو ننة. لنن لك حجنند  أهينند 28-25: 3المسننيح ) ننو

 ، وأقر.  َفاْعَتَرَف َوَلْم ُيْنِكرْ   وينا المامدان الثالث  هنا أحه لي  هو المسيح
. هنننؤالء واحرنننىون  ويننننا الصيييابئة المنيييدائيون جنننودة يحننن  اآلن ولهنننا نهننن  ومنننا زالنننت هننن   الجماعنننة أو الطايصنننة مو 

 المامدان حريه ، وأه  علايده  ه  المامودوة.
منننىة. ومامنننود حه  هننن  لنننالحغطي   160وللننند  الانننت علايننند هننن   الجماعنننة علننن  الننننت فوجننندت أينننده  قننند  امننند 

 الكامل.
 

 خداع الشياقين للمؤمنين 
 -مأ نا فاعلية المامودوة:

 (.5: 3حولد والدة جد دة من الماء والىو  وبه ا حلدم أن حدخل ملكوت   كما ولول الىب وسوع ) و بها .1
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( والسننيد الننىب ولننول أن 11: 3ولننول  وينننا المامنندان أن الننىب وسننوع هننيامدحا لننالىو  اللنندس وحننام )مننت  .2
  بها  بنى  خطاواحنا وبهن ا المامودوة لالماء والىو . ومن ه ا حصه  أن ماء المامودوة له فاعلية النام الح

ْحَب ْلللَبَياْة ْفي أاوماَاْلي غصى خطاواحا. وه ا ما  نبأ له ناعياء النر  " اْت   .هالُّ َمنل كا َ َم َبننَ ْنَ ا َغَسَل ِلَسيْ دا قنَ
َىا ْ  يل وْ  ِإللْ وْ  ِللَلَضاْء َوْبىا َن، َوَحَل  َدَم أاوماَاْليَ  ْمنل َوَهْطَها ْبىا َيول  (. 4-3: 4" )ن ْ هل

(. أ   كننون أعضنناينا 9-3: 6بهننا ححبنند لالمسننيح فحكننون لنننا يينناة المسننيح فنسننلك فنن  الرننى )ححرننىم( )مو .3
أْلَحنَها " بير هللا فيى المسييحأالت بى،  سحادمها ييناة المسنيح الحن  فيننا. وهن ا منا قنال عننه بنول  الىهنول 

ا، ْلَنانْ  ْلننَ ْى ل َخْطَيًة، َخْطَيًة أْلَجل َْ ْفينهْ َجَاَل َِلْ ي َل ل َوال َى م نا بنْ (. أ  أن أعمنال الرنى 21: 5هنو2" )يَى َحبنل
الح  حاملها ليست من أحصسنا )ه ا خطأ اليهود ال   حلول عنه الرى ال ا  ( بنل أعمنال بىحنا هنررها أن   
أعطاحا أن حكون ف  المسيح. وببياة المسيح فينا حسلك ف  الرى. وكنان هن ا قاند النىب ينين قنال ليويننا 

َل ْبى   ن "المامدا َن، أْلََحها َهَكَ ا َ ْليقا ْبَنا َأنل حاَكمْ َل كا َمْح ِآلل  (.15: 3" )مت ِهل
لإ بادحننا مننو المسننيح حاننيى أبننناء هلل. وهنن ا هننرب فننى  اآلب  ننوم مامودوننة المسننيح وقولننه "هنن ا هننو ابننن   .4

 البريب ال   له هىمت". فىية اآلب كاحت لسرب مجوعنا كأبناء له ف  المسيح.
ب لك أهمية المامودوة ول لك حجد الشيطان وجاهد ليادع الناس و باده  عنهنا، وبهن ا وصانله  عنن المسنيح.   مأ نا

 -وطى  الاداع من أقا  الشى  نل  أقا  الغىب:
الطوايننف الرىو سننحاححية ال  احننى  لننأن المامودوننة لهننا أ  فاعليننة بننل هنن  مجننىد عالمننة. و سننأله  عالمننة  .1

 لمن وال  جد نجالة.
الطايصة المندايية حجند أن المامودونة  بولنت ماهن  نلن  لعبنة مسنلية كمنا مأ ننا هن ا الن   ولنول أن   أما ه   .2

 مىة. 160المامودوة هامة لنا جدًا فلرل أ  قىام أو ام هام ف  ييا نا ح هب لناحمد، وهو قد  امد 
 -لون:واليك أن خداع الشياطين فيه كثيى  من نعمال الالل وقليل  من اإلومان فحجده  ولو 

ومننا لننزوم المنناء فننالىو  اللنندس وكصنن  للمامودوننة، والننىد  .. المسننيح هننو النن   قننال مننن المنناء والننىو ،  .1
 والمسيح حصسه نعحمد لالماء.

 وهل والل أن حلدم جسد المسيح ودمه عل  الم لح لنأهلهما. والىد  .. المسيح هو من قال ه ا. .2
 الملاومة لنا. ومعقوالته الشريرةل لك حال  الحبليل األول ف   لوات الكنيسة وحلول "نلاد وا مب عنا الشيطان 

 
 "َفَسَأُلوُه:»ِإذ ا َماَذا؟ ِإيِليَّا َأْنَت؟« َفَقاَل:»َلْسُت َأَنا«. »َألنَِّبيُّ َأْنَت؟« َفَأَجاَب:»اَل«.21" -(:1:21 يو)آية 

هن  والمنون لبسنب حرنوة مالخني أن ن لينا وسنرق مجنيء المسنيح. والمامندان أخن  مو  وقنوة ن لينا وكنان =  إيليا أنت
هو السابق للمسيح في مجيئه األول. وب ليا هيكون السنابق فني مجيئنه الثناحي. ويينمنا ظهنى ن لينا منو المسنيح  نوم 

( فلمنا اخحصن  ن لينا  بينَى 10:17ت الحجلي  اوم الحالمي  أن ن ليا هيبل  يح  وظهى المسيح فني قو نه وملكنه )من
الحالمي  وهألوا المسيح "ألي   نبغي أن وأ ي ن ليا أواًل" والمسنيح لن  وكنن  ى ند فني هن ا الوقنت أن وشنيى ألن هنناك 

فأاننام لمجننيء المامنندان ( وسننبله فيننه ن ليننا، 5:4( وسننبله فيننه المامنندان، ومجننيء ثننان  )مننال1:3مجننيء أول )مننال
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وهناك  صسيى  خى لسنؤال الحالمين : فباند منا مأو  منن  جلن  المسنيح  ة ن ليا واهحص  ب لك.هسابق له ولكن بىو  وقو 
 أهنندوا أحننه المسننيا المنحظننى، فسننألوا الننىب: للنند فهمنننا و أهنندحا أحننك أحننت هننو المسننيح، ولكننن النرننوات  لننول أن النرنن  

 ليا، ولمنا ا لن  ونأ   . وهن ا الحصسنيى ن ليا  نبغ  أن وسرق ظهومك، ولكن ن ليا ل  وأ   ليمهد الطى ق أمامك فأ ن ن
   أد .

هنن  لنن  وسننألو  هننل أحننت حرنني، فهننو كننان عننند الشنناب فنني حظننىه  كنرنني ولكنننه  وشننيىوا لنرننوة موهنن  = النبييي أنييت
( والحنني  ننحكل  فيهننا عننن مجننيء المسننيح ولكننن الاننومة لنن   كننن وا ننبة فنني أ هنناحه  عننن هنن   النرننوة. 18:18) ننل 

(. وهننن   النرنننوة اهنننحادمها لطنننىس 14:6ولاننندون لنننه النرننني الننن ي  نبنننأ عننننه موهننن  ) نننووقنننوله  حرننني ماىفنننة لالنننن 
 (.37:7+ 22:4واهطصاحوس )أع

 
َك؟« 22" -(:23-1:22 يييواآليييات ) ْن َنْفسييِ وُل عييَ اَذا َتقييُ ُلوَنا؟ مييَ ِذيَن َأْرسييَ ا ِللييَّ َي َجَوابيي  َت، ِلُنْعطييِ ُه:»َمْن َأنييْ اُلوا لييَ َفقييَ

23.» ، َكَما َقاَل ِإَشْعَياُء النَِّبيُّ بِ  ُموا َقِريَق الرَّ يَِّة: َقوِ   "َقاَل:»َأَنا َصْوُت َصاِرٍخ ِفي اْلَبرِ 
( فيوينا كان  وت نح ام للشاب يح  ولرلوا المسيح الكلمة. وهو  امخ فهنو مملنوء للنوة النىو  3:40)ماجو ن 

بِ  اللدس ال ي ومأل .   ُموا َقِريَق الرَّ لنه الطى نق.  ن ل  مكان وعى )جبنال وودونان( وارندو يينما   هب الملك ن=   َقوِ 
. الننص  والحوا نو الكنا ب مناهن الواطئنة  شنيى للدوحينة و نغى . ومويينًا فاألةبىفو األماهن الواطئة وبزالنة المى صان

 شننيى للكرى نناء والحالننق لاظمننة الاننال  وااننحها  . وبنندون هنن ا و اك حانند الطى ننق للننىب ليسننكن فنني  واألمنناهن الااليننة
 ييا نا.

 
يِ يَن،  24"  -(:25-1:24  يواآليات ) يسيِ َن اْلَفرِ  ُلوَن ميِ َت 25َوَكاَن اْلُمْرسيَ ُد ِإْن ُكنيْ َك ُتَعميِ  ُه:»َفَما َباليُ اُلوا ليَ َأُلوُه َوقيَ َفسيَ

؟«.  "َلْسَت اْلَمِسيَح، َواَل ِإيِليَّا، َواَل النَِّبيَّ
 -ه ا هؤال خريل لياطاوا المامدان و د نو :

 السنهدم  ، فكأحه هبب منه  هلطاحه .: أحه وامد بدون ن ن التهمة األولى -1
: ه  كاحوا وامدون األم  في يالة نحضمامه  لليهودونة، فكينف وامند المامندان الشناب الملندس التهمة الثانية -2

وهو لي  المسيا. ه   ى دون نلاا   همنة نهاحنة األمنة اليهودونة لنه لكننه  لن   حان وا قنىامًا  ند  لسنرب مببنة 
ه، ل لك أينىجه  هنؤال المسنيح لهن  "مامودونة  ويننا منن السنماء كاحنت أم منن الشاب له لالىغ  من مفضه  ل

 (.30:11الناس )مى
 

ُد ِبَماٍء، َولِكْن ِفي َوْسِطُكْم َقاِئٌم الَِّذي َلْسُتْم َتْعِرُفوَنُه. 26" -(:72-1:26 يواآليات ) َأَجاَبُهْم ُيوَحنَّا ِقاِئال :»َأَنا ُأَعمِ 
اِمي، الَِّذي َلْسُت ِبُمْسَتِحق  َأْن َأُحلَّ ُسُيوَر ِحَذاِئِه«.ُهَو الَِّذي 27  "َيْأِتي َبْعِدي، الَِّذي َصاَر ُقدَّ

حى  هنا  وا و المامدان لالىغ  من همو مىكز  فالمسيح اهد له لأحه أعظ  مواليد النساء. وبجالنة المامندان هننا 
ىت لجننننة السننننهدم  . وال حانننى  لقينننة قانننة هننن   اللج ننننة الحننني غالبنننًا منننا احسنننبرت ومجالهنننا فننني يينننىة. وجنننواب يينننَ

المامدان هنا كأحه ولول " سألوحني عن المامودوة ولما ا أعمد هل أحا المسيح، والبقيلة فإن المسيح ال ي  ببثون  
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هنطنا، ولن  وهنا حلف لكي ححأمل .. ك  من مىة كنان المسنيح و =  َلْسُتْم َتْعِرُفوَنهُ اآلن ولكنك  ِفي َوْسِطُكْم عنه هو  
اِئٌم حدمك أحه بيننا، لسنرب خطينة فيننا.  ِطُكْم قيَ ي َوسيْ ُيوَر هن    سناوي لهن  عينون ولكننه  ال  بانىون. = فيِ لَّ سيُ َأحيُ

جاء في الحلمود أن الحلمي  وجب أن ولوم لمالمه لكل الادمات الحي ولوم بهنا الانادم لسنيد  منا عندا ينل =    ِحَذاِئهِ 
أحه ولول أحا لسنت مسنحبلًا أن أهنون  لمين ًا للمسنيح بنل خادمنًا لنه. ن ًا ال  نشنغلوا هيوم ي ايه، و وينا للوله ه ا ك

 بي وال لمامود حي بل لمن هو أعظ  من  لما ال ولاس.
 

 " هَذا َكاَن ِفي َبْيِت َعْبَرَة ِفي َعْبِر اأُلْرُدنِ  َحْيُث َكاَن ُيوَحنَّا ُيَعمِ ُد.28" -(:1:28 يو)آية 

َرَة  ِت َعبييْ مننياًل. والمكننان  ننبل ومكننن عرننوم  لللننة عمننق  14هنني عرننى األمدن جنننوب لبننى الجليننل علنن  لانند = َبيييْ
مياهه ل لك هميت بيت عرىة )و لال أحه كان هنناك عبنامة لنلنل النناس والبضنايو فني  لنك المكنان، و لنال فني هن ا 

(. ولكننه 1:3يهودونة علن  الشناطم الغىبني )منت المكان عرى بنو نهىاييل منو وشنوع(. والمامندان بندأ كىاز نه فني ال
وانهادة المامندان عنن المسنيح أثنامت أ هنان  المين   عمنن هنو  .الاماد عرى األمدن فني هن ا المكنان ردو وأحه بدأ  

 المسيح ال ي اهد له مالمه .
 

 " َفَقاَل:»ُهَوَذا َحَمُل هللِا الَِّذي َيْرَفُ  َخِطيََّة اْلَعاَلِم!َوِفي اْلَغِد َنَظَر ُيوَحنَّا َيُسوَع ُمْقِبال  ِإَلْيِه، 29" -(:1:29 يو)آية 
 لال للصت األحظام لشا  عجينب أو  نالة كنان  نشندها أينده  فوجندها. وحصهن  أن المسنيح هنرق وأ ن  =    ُهَوَذا

احصحنا  السنماء وفي خالل المامودوة مأ  المامندان منا م   منن  .للمامدان ليامد ، وه ا ما  كى  مح  ومىق  ولوقا
و ى يب البنواد  فني هن ا األهنروع الن ي بندأ  .َحَمُل هللاِ للمسيح. واآلن  ى  المامدان المسيح فياىفه و شيى له أحه 

 -فيه المسيح خدمحه:
 أ ي المسيح للمامدان ليامد . -1
  هب للرى ة ليجىب من نبلي . -2
 أ   للمامدان في ه ا اليوم ليشهد له. -3
  المي  .بدأ في اخحيام  -4

، فيوينا اإلحجيلي  حالو المسيح  ومنًا بينوم فني (43،  35،  29) وات  مىات   3هنا  في الغد  وحاليك  كىام كلمة  
 أول أهروع لادمحه.
  وينا المامدان وشهد للمسيح. -( :29ف  الغد األول  ) وة
 أعده . وينا المامدان وبول  المي   للمسيح لاد أن  -( :35ف  الغد الثاحية ) وة
 المسيح  ردأ ف  نخحيام  المي  . -( :43ف  الغد الثالثة ) وة

(  حالو الاليلة اللدومة  ومًا بينوم. هكن ا فني بداونة الاليلنة الجد ندة  حنالو  ويننا أعمنال الانالق  ومنًا 1وكما أن ) ك
وَع حسأله. هنا  اني غد  وم أمهل اليهود الباثة لفي الغد و .ف   كو ن كنيسحه خليلحه الجد دة  بيوم َنَظَر ُيوَحنَّا َيسيُ
أ   وسنوع لاند أن اححانى علن  نبلني  ولكنن لمنا ا أ ن  ! المسنيح فني بندء خدمحنه وبحنا  انهادة وبعنالن =  ُمْقِبال   
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يح  واىفه الناس فه   اللبظة هي لبظة  سلي  و سل ، المسيح أ   للمامدان لياطيه فى ة أن وشهد لنه و سنحل  
ِذي بنا زبندي وبطنىس وأحندماوس. ن  له المامدان مثل والوب و وينا المسيح  المي   ال  ن أعده ُل هللِا اليَّ َوَذا َحميَ هيُ

...  ُ قالهننا المامنندان بننىو  النرننوة، ن  مأي مجمننل الصننداء فنني لبظننة. هنن   أو ننح اننهادة عننن المسننيح قنندمها = َيْرفييَ
 ةملرولنلماين منن   والملندم ك بيبنة أي انحسان، لكنه نحسان مملوء لالىو  ال ي فحح عيني قلبه. وقوله يمل   

ومبمننا كاحننت عننين المامنندان وهننو ولننول هنن ا علن  خننىو  الصاننح أو البمننل النن ي ولنندم ك بيبننة  ننبايية  منن  .
ولطصنه ويناحنه و سنليمه ]فالبمنل  نامت ودونو. ال  حهوداعو  غصىان المسيح مسايية. واه  البمل  دل عل و بيبة  

 .([ 7:53 وصحح فا  أمام من وجز  )ن
اَلِم َة اْلعيييَ قالهنننا لنننالمصىد لحشنننيى للمانننن  الكلننني للاطاونننا، وأل نننل الاطاونننا ومرننندأها وحباهنننا. والمسنننيح قننندم =  َخِطييييَّ

جناءت فني المضنامع لمانن   يرفي =(. 16:16الاال  لكل الانال  ولكنن منن والن  هنو منن  نؤمن و احمند )منى
و وينننا انناى لننأن مامود حننه ال  ىفننو خطاوننا الننناس بننل هنن ا البمننل . ( 5:3 ننو1 ىفننو و ظننل  ىفننو خطاوننا الاننال  )

 (.3:8+ مو14:6هيىفاها، بل هو هينهي هطو ها )مو
 

اِمي، أَلنَُّه َكاَن َقْبِلي.هَذا ُهَو الَِّذي ُقْلُت َعْنُه: َيْأِتي َبْعِدي، َرُجٌل َصاَر 30" -(:1:30 يو)آية    ُقدَّ
 . كان قبلى=  (. ولكن المسيح األزلي كان قرله1:3هو وأ ي كسابق للمسيح )مال

 في الرهاء والاظمة والمجد.= صار قدامي
 

ُد ِباْلَماِء«.َوَأَنا َلْم َأُكْن َأْعِرُفُه. لِكْن ِلُيْظَهَر إِلْسَراِئيَل ِلذِلَك ِجْئُت 31" -(:1:31 يو)آية   "ُأَعمِ 
(. 80:1للد عا   وينا المامندان فني الرنىامي، ولن   نى  أيند نلن   نوم ظهنوم  إلهنىاييل )لنو=    َوَأَنا َلْم َأُكْن َأْعِرُفهُ 

و لننول الحللينند أن زكى ننا أبننو المامنندان يينمننا جنناء عسنناهى هيننىودس ليلحلننوا األطصننال أن زكى ننا قننال للجننند هأهننلمه 
 ي أخ  ه منه، وجىي نل  الهيكل وبمل ابنه بين  ماعيه والجند وجنىون وماء  فلمنا بلن  الهيكنل نليك  من المكان ال

أمسك للىون الم لح و ىخ هلل فاطصه مالك الىب من بين  ماعيه وطام له نل  الرى نة، فلمنا لن  وجند  الجنند قحلنوا 
فهنو لن   نى  المسنيح لنالىغ  منن أن لنه ألا  زكى ا لالسيف، وأما  وينا فلد ظل في الرى ة يحن  كرنى و نام وافانًا، 

قىالننة جسنندوة ماننه. والمامنندان ولننول هنن ا يحنن  ال وظننن أينند أحننه وشننهد للمسننيح لسننرب هنن   اللىالننة. وهننو  ؤكنند أحننه 
وشهد له لسرب ما م   منن احصحنا  السنموات لنه ينين جناء لياحمند مننه، فانى  منن هن   الاالمنة أحنه ابنن  . ومبمنا 

و  أعلنن لنه منن هنو. وحبنن يحن  حانى  المسنيح عليننا أن ححنوب فنيالن لننا النىو  عنن هو عىفه لالجسد ولكن النى 
 المسيح.

 
َتَقرَّ 32"  -(:33-1:32  يواآليات ) َماِء َفاسيْ َن السيَّ ٍة ميِ َل َحَماميَ اِزال  ِمثيْ وَح نيَ ُت اليرُّ ْد َرَأييْ َوَشِهَد ُيوَحنَّا َقائال :»ِإنِ ي قيَ
ا33َعَلْيِه.   وَح نيَ َرى اليرُّ ِذي تيَ ي: اليَّ اَل ليِ اِء، َذاَك قيَ َد ِباْلميَ َلِني أُلَعميِ  ِذي َأْرسيَ نَّ اليَّ ُه، لكيِ ْن َأْعِرفيُ ْم َأكيُ ا ليَ َتِقرًّا ِزال  َوَأنيَ َوُمسيْ

وِح اْلُقُدِس. ُد ِبالرُّ  " َعَلْيِه، َفهَذا ُهَو الَِّذي ُيَعمِ 
  .المسيحهنا حجد اهادة  وينا اإلحجيلي لأحه همو من المامدان اهاد ه عن 
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هننحلى علنن  المسننيح. نهننو مأ  م  ننا غيننى عادوننة، مأ  يمامننة وعننى  أحهننا هنني الننىو  اللنندس وقنند = رأيييت الييروح
وكاحت ه   عالمة ماطاة له لياى  أن ه ا هو المسيح ابن  . وحاليك أن   يين ظهى في الاهد اللدو  لرني 

  اللنندس علن  هيئنة يمامننة نهنىاييل يندثت بنىو  ومعننود وزالزل، ولكنن الاهند الجد نند عهند السنالم، وبننل فينه النىو 
 ممزًا للسالم. فالمسيح أ ي وهو ملك السالم. 

( 3:6فالكنيسنة هني جسند المسنيح. وماجنو ) نك . مستقرا م ا  و ام يلوله في الكنيسة ثابحناً نثابحًا ألحه  =  ُمْسَتِقرًّا
 فللد ياىم البشى من هكن  الىو  اللدس لسرب خطاواه .

َد ِباْلَماءِ  مهل  وينا المامدان ليامد الحايرين كاالمة علي  وبحه  ، والماء للحنظيف ، والحوبنة أ=      َأْرَسَلِني أُلَعمِ 
مننا الهنند  أية  وينننا . مهننالنوهنن ا هننو الهنند  االول مننن  نلنني و غسننل ، وكننل مننن  حنلنن  قلبننه هننياى  المسننيح ، 

لنزول فني المناء ه  فكان ليامد المسيح ، فيؤه  المسيح هى المامودوة ال   هو دفن مو المسيح ) لناالثاح  واأل
ن وبيننا فنن  المنناء ، وبالحننال  فننالنزول فنن  أفاالحسننان ال ومكننن  . 6( ، وقيامننة ماننه )لننالاىو  مننن المنناء( ماجننو مو

 وان  لالضىومة موت االحسان. الماء
 

  "َوَأَنا َقْد َرَأْيُت َوَشِهْدُت َأنَّ هَذا ُهَو اْبُن هللِا«.34" -(:1:34 يو)آية 
هنا حجد اهادة علنينة منن المامندان، أن المسنيح هنو ابنن   المسنيا المنحظنى، وألن المامندان عنى  أحنه ابنن  ، 

ي ايننه" وهنن   ال  لننال عننن نحسننان مهمننا كننان مىكننز . وقننال عنننه هننيامد لننالىو  قننال "أحننا لسننت أهنناًل أن أيننل هننيوم 
اللدس، ومن الن ي لنه هن ا السنلطان هنو  ابنن  ، وكاحنت الاالمنة الحني بهنا وانى  أحنه المسنيح هني يلنول النىو  

، 17:16اللنندس كبمامننة عليننه. وكثيننىون أعطنناه  الننىو  اللنندس أن  نطلننوا لننأن المسننيح هننو ابننن   )لطننىس مننت 
(. ومنن  نى  و انى  38:9واألعم  أول مدافو عنن المسنيح  منن بهن ا  نو 27-26:11، مىثا  و49:1حثناييل  و

 وشهد.
 

ْن َتاَلِمييِذِه، 35"  -(:37-1:35  ييواآليات ) اِن ميِ َو َواْثنيَ ا هيُ ا َواِقفي  اَن ُيوَحنيَّ ا كيَ ِد َأْيضي  ي اْلغيَ وَع 36َوفيِ ى َيسيُ َر ِإليَ َفَنظيَ
 " َفَسِمَعُه التِ ْلِميَذاِن َيَتَكلَُّم، َفَتِبَعا َيُسوَع.37َماِشي ا، َفَقاَل:»ُهَوَذا َحَمُل هللِا!«. 

ل  المي   للمسيح لاد  للد هرق المامدان وقالها  =   ُهَوَذا َحَمُل هللاِ أن عى  أحه ابن  .  هنا حجد أن  وينا وباوْ 
 ححهت مهمحي ماك .ن( فلما ا وكىمها  المان  هنا، أحه ولول لحالمي   لما ا ال  حباا ، للد 29) وة 

 والدامهين ولولون أن ه   األيدا  جىت قرل الصاح األول للمسيح.
المامدان وبدء خدمة المسيح. وه   األيدا  هنا جىت في اليهودوة قرل أن  نطلق  وحبن اآلن في حهاوة خدمة 

 الىب نل  الجليل. 
وللد الحاق  وينا اإلحجيلي لالسنيد المسنيح منن  أول  نوم لادمحنه، فهنو كنان  لمين ًا للمامندان. وهنو أيند الحلمين  ن 

دة  ويننا فهنو ال  ن كى اهنمه  وا ناًا مننه. (. وكانا40( والحلمي  اآلخنى هنو أحندماوس  ونة )35الم كوم ن في  وة )
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ولكننن مننن المؤكنند أن الحلمينن  اآلخننى هننو  وينننا اإلحجيلنني كا ننب اإلحجيننل النن ي  ننىو  اللاننة بدقننة انند دة يحنن  أحننه 
 . (39  كى الساعة ) وة 

 ( وأحدماوس هو أخو هماان لطىس.17:8(   كى أحه   لمي  ن فالشهادة  كون لاثنين ) و35وهو في  وة )
 لمي ان هاما وماء وسوع دون أن  كون لهما الجىأة عل  البد ل ماه.والح

 
َفاْلَتَفَت َيُسوُع َوَنَظَرُهَما َيْتَبَعاِن، َفَقاَل َلُهَما:»َماَذا َتْطُلَباِن؟« َفَقااَل:»َربِ ي، الَِّذي  38"  -(:51  –  38:  1اآليات )يو

َتْمُكُث؟«   َأْيَن  ُمَعلِ ُم،  َيا  ِعنْ 39َتْفِسيُرُه:  َوَمَكَثا  َيْمُكُث،  َكاَن  َأْيَن  َوَنَظَرا  َفَأَتَيا  َواْنُظَرا«.  َلُهَما:»َتَعاَلَيا  ذِلَك َفَقاَل  َدُه 
اَعِة اْلَعاِشَرِة.   ا ِمَن االْثَنْيِن اللََّذْيِن َسِمَعا ُيوَحنَّا  40اْلَيْوَم. َوَكاَن َنْحَو السَّ َكاَن َأْنَدَراُوُس َأُخو ِسْمَعاَن ُبْطُرَس َواِحد 

َفَجاَء ِبِه ِإَلى َيُسوَع. 42ا« الَِّذي َتْفِسيُرُه:اْلَمِسيُح.  هَذا َوَجَد َأوَّال  َأَخاُه ِسْمَعاَن، َفَقاَل َلُه:»َقْد َوَجْدَنا َمِسيَّ 41َوَتِبَعاُه.  
ِفي اْلَغِد َأَراَد َيُسوُع 43  َفَنَظَر ِإَلْيِه َيُسوُع َوَقاَل: »َأْنَت ِسْمَعاُن ْبُن ُيوَنا. َأْنَت ُتْدَعى َصَفا« الَِّذي َتْفِسيُرُه: ُبْطُرُس.

َفَوَجَد   اْلَجِليِل،  ِإَلى  َيْخُرَج  َلُه:»اْتَبْعِني«.  َأْن  َفَقاَل  َأْنَدَراُوَس 44ِفيُلبَُّ"  َمِديَنِة  ِمْن  َصْيَدا،  َبْيِت  ِمْن  ِفيُلبُُّ"  َوَكاَن 
ا45َوُبْطُرَس.   َيُسوَع  ْنِبَياُء  َواأَل النَّاُموِس  ِفي  ُموَسى  َعْنُه  َكَتَب  الَِّذي  َلُه:»َوَجْدَنا  َوَقاَل  َنَثَناِئيَل  َوَجَد  ْبَن ِفيُلبُُّ" 

النَّاِصَرِة«.  ُيو  ِمَن  الَِّذي  َلُه  46ُسَف  َقاَل  َصاِلٌح؟«  َشْيٌء  َيُكوَن  َأْن  ُيْمِكُن  النَّاِصَرِة  َنَثَناِئيُل:»َأِمَن  َلُه  َفَقاَل 
َنَثَناِئيَل ُمْقِبال  ِإَلْيِه، َفَقاَل َعْنُه:»ُهَوَذا ِإْسَراِئيِليٌّ حَ 47ِفيُلبُُّ":»َتَعاَل َواْنُظْر«. ا اَل ِغشَّ ِفيِه«.  َوَرَأى َيُسوُع  َقاَل 48قًّ

َأَجاَب 49يَنِة، َرَأْيُتَك«.  َلُه َنَثَناِئيُل:»ِمْن َأْيَن َتْعِرُفِني؟« َأَجاَب َيُسوُع َوَقاَل َلُه:»َقْبَل َأْن َدَعاَك ِفيُلبُُّ" َوَأْنَت َتْحَت الت ِ 
َأَجاَب َيُسوُع َوَقاَل َلُه:»َهْل آَمْنَت أَلنِ ي ُقْلُت َلَك 50َمِلُك ِإْسَراِئيَل!«    َنَثَناِئيُل َوَقاَل َلُه:»َيا ُمَعلِ ُم، َأْنَت اْبُن هللِا! َأْنتَ 

َماَء 51ِإنِ ي َرَأْيُتَك َتْحَت التِ يَنِة؟ َسْوَف َتَرى َأْعَظَم ِمْن هَذا!«   َوَقاَل َلُه:»اْلَحقَّ اْلَحقَّ َأُقوُل َلُكْم: ِمَن اآلَن َتَرْوَن السَّ
 " اَلِئَكَة هللِا َيْصَعُدوَن َوَيْنِزُلوَن َعَلى اْبِن اإِلْنَساِن«.َمْفُتوَحة ، َومَ 

 
َفاْلَتَفَت َيُسوُع َوَنَظَرُهَما َيْتَبَعاِن، َفَقاَل َلُهَما:»َماَذا َتْطُلَباِن؟« َفَقااَل:»َربِ ي، الَِّذي َتْفِسيُرُه: 38"  -(:38:  1آية ) يو 

 " َتْمُكُث؟«.َيا ُمَعلِ ُم، َأْيَن 
فيما هرق مأ نا المامدان كسابق للمسيح وااهد له لأحه نبن  . ومأ نا  وبول  لمي  ن له وهما  وينا اإلحجيلي 
وسأال   أن  دون  المسيح في خجل  الحلمي  ن وسيىان وماء  ه ا هو يمل   ومأ نا  قاياًل  للمسيح  وأحدماوس  حصسه 

ا ا قىامًا لأن  حباا . والمسيح ال ي واحام  المي   بدأ هو وبادمهما لالسؤال ايئًا، ولكنهما في أعماقهما كاحا قد ن 
ل مهمحهما فيحكلمان و النا أحهما  ى دان أن وكوحا  المي ًا ه ْ سَ ه    شبه لالاامية "عاوز ن نوه" يح  وا = ماذا تطلبان

حى د منه  هل حى د مادوات أو   له. هو وشجاهما ليحكلما. واآلن السيد وطلب من كل منا أن وبدد موقصه، ما ا
حى د  هو لشااه. هنا حجد أن المسيح هو ال ي  ردأ و سا  وماء كل حص . بل حجد   ببل عن  دم بل وعن 

 قا ين يينما أخطأ كالهما. 
 )ماب/ مابي/ مابوحي(.  دمجات  مل ِ عَ مُ  للب ومالميه . و للب وطلق عل  أعظ  علماء اليهود = ربي مابي أو 
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َن َفَقاَل َلُهَما:»َتَعاَلَيا َواْنُظَرا«. َفَأَتَيا َوَنَظَرا َأْيَن َكاَن َيْمُكُث، َوَمَكَثا ِعْنَدُه ذِلَك اْلَيْوَم. َوَكا39"    -(:39:  1آية ) يو 
اَعِة اْلَعاِشَرِة.    " َنْحَو السَّ

فالمسيح أماد أن واى  كالهما أحه نحسان محوا و وقي  في مكان محوا و يح  ال وظنا أحه وقي  =  تعاليا وأنظرا
في قاى، واىفا  عل  يقيلحه. نحساحًا فليىًا ال وملك ايئًا، ويح  ال  حوهما أحهما هيملكان ماه و كون لهما جا  

به قول داود " وقوا واحظىوا ما أطيب هي دعوة للارىة الشااية مو وسوع ه    ش=  ولكن.. تعاليا وأنظراأم ي.  
الىب" فمن  ى د أن واى  المسيح وأ ي لينظى و ح و  فيصى  و لىم اإللحاا  له فكالم البياة األبدوة هو عند . 
يلًا هو ل  َوْادل لالجا  األم ي بل لالبياة األبدوة والصى  السماوي ال ي ومأل الللب هنا عل  األمس وفي السماء. 

(. وقد قض   وينا وأحدماوس اليوم مو المسيح  17:22لىو  اللدس والكنيسة لكل وايد " اال" )م وه   دعوة ا
يح    وسوع(  مو  حلضي  ومًا  أن  أيل   العاشرة)ما  وكاحوا    الساعة  الظهى،  لاد  الىالاة  أي  اليهودي  لالحوقيت 
ىك فيها بيت وسوع مساًء والحي هنة مازال   كى الساعة الحي  60منرهى ن بحاليمه وكالمه وأقواله، و وينا لاد  

قىم فيها أن ال  حىكه الامى كله ن  عند  البياة. الساعة الحي أدمك فيها أحه وبب المسيح ألن المسيح أيبه أواًل. 
وظل   كى  اإلحسان الامى   ،  واطيه المسيح كثيىًا من الصى  الىويي   ،  عمومًا في بداوة ماىفة اإلحسان لالمسيح 

 هحمىام وهل الحجامب.هله و شجاه عل  اإل
 

)يو ُيوَحنَّا  40"  -(:42  –  40:  1اآليات  َسِمَعا  اللََّذْيِن  االْثَنْيِن  ِمَن  ا  َواِحد  ُبْطُرَس  ِسْمَعاَن  َأُخو  َأْنَدَراُوُس  َكاَن 
 َفَجاَء ِبِه ِإَلى َيُسوَع.42هَذا َوَجَد َأوَّال  َأَخاُه ِسْمَعاَن، َفَقاَل َلُه:»َقْد َوَجْدَنا َمِسيَّا« الَِّذي َتْفِسيُرُه:اْلَمِسيُح.  41َوَتِبَعاُه.  

 " َفَنَظَر ِإَلْيِه َيُسوُع َوَقاَل: »َأْنَت ِسْمَعاُن ْبُن ُيوَنا. َأْنَت ُتْدَعى َصَفا« الَِّذي َتْفِسيُرُه: ُبْطُرُس.
أي أحا و وينا، وقد واني أن =  قد وجدنا  .  أحدماوس لاد ز ام ه للمسيح عى  و من أحه المسيح فدعا أخو  هماان

احوا وصحشون الكحب و نحظىون المسيا. وه   البد أن  كون كىازة كل خادم، األمة اليهودوة وجدت المسيا، فه  ك
علينا أن حح و  يالوة المسيح، وحلول قد وجدحا مسيا. ولكن من ل  وجد المسيح أواًل لن وسحطيو أن وأ ي لأيد 

 -ين: ه    اني وايدة من نثن = هذا وجد أوال  فسماان لطىس  ام األاهى. = أندراوس أخو سمعانللمسيح. 
ليدعو   .أ و وينا  هب  ليدعو هماان  فأحدماوس  هب  أخا   ليدعو  و وينا  هب  أحدماوس  من  نن كل 

وأ   له للمسيح قرل أن وأ ي  وينا بيالوب    أوال  والوب ليححلم ا عل  المسيح، وأحدماوس َوَجَد هماان  
 للمسيح. 

قرل أن وجد   وينا.    وال  أمبما  هب أحدماوس و وينا ليببثا عن هماان أخو أحدماوس ووجد  أحدماوس   .ب 
واليك أن أحدماوس ل  وبسد أخو  لطىس ن   ام أيد األعمدة، وأحدماوس هو ال ي دعا . واليك  

 . (4:1+ حش15-14:45أن من واى  وسوع وسا  ألن واىفه اآلخىون )مز 
( المسيح 18:16أي لطىس وحاليك أن في )مت   petrosهيصا لاآلمامية و اني يجى. وباليوحاحية بحىوس  =  صفا

وايد الحأهيد عل  ه ا اإله  لاد أن نعحى  لطىس أن المسيح هو نبن  . وحاليك أن المسيح هنا عى  نه   
حصسه   من  بن  وحا  وأن  هماان  أيد.  وارى   َغيَ ول   نه  هماانالمسيح  ل  ى  نل  نل   نبىام  نه   َغيَى  كما  طىس 
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نبىاهي  وهاماي نل  هامة.. ناامة لردء يياة جد دة. وغيى المسيح نه   وينا و الوب أخيه فااما بواحىج  أي 
نبني الىعد. وهك ا  غيى الكنيسة نه  الكاهن لاد هيامحه أو الىاهب أو األهلف أو البطى ىك ناامة لبيا ه وخدمحه 

 للدومة. الجد دة  امكًا ييا ه ا
وحاليك أن لاد ه ا الحاام  عاد الحالمي  نل  ييا ه  اللدومة ومهنحه  الساللة في  يد السمك، نل  أن دعاه   

)مت  و حباو   اللدومة  مهنحه   ليحىكوا  من 22-18:4المسيح  نحجيل  وينا  من  اآلوات  ه    في  هنا  جاء  وما   .)
( من 22-18:4ا و الوب وصسى ما جاء في )مت الحاام  ال ي يد  بين المسيح وبين لطىس وأحداموس و وين

ييل اإلهحجالة الصوم ة لدعوة المسيح و ىكه  الشباك، ن  ه  كاحوا قد هرق وأعجروا لالمسيح وقىموا أن  ححلم وا 
(. فالمسيح ال وجرى أيدًا أن  حباه، 11-3:5له. وباد ه ا ثرت المسيح نوماحه  لماجزة  يد السمك الكثيى )لو 

ع عند   هو  )وال  فحباو   الحالمي   هؤالء  أقنو  بل  فيحباه.  أن  حباه  أليد  بها  وشيى  هبى ة  أنت (.  7:20مناا 
نعالن لأن المسيح كشف مسحلرله ومجاهى ه لاإلومان. =  تدعى صفا ن ًا ه ا نعالن لأحه واى  نهمه.  =  سمعان

رى ة مشيح والاىبية مسيح، مسيا هي الايغة اليوحاحية للكلمة اآلمامية مشيبا والا=  مسيا الذي تفسيره المسيح 
 وألن  وينا كان وكحب لألم  فسى كلمة مسيا. والمسيح أي الممسو  لالىو  اللدس ليلوم لامل الصداء.

 واليك أن  وينا ال   كى أحهما وجدا والوب فهو ال   كى أخو .
 

َفَقاَل َلُه:»اْتَبْعِني«. 43"  -(:44  –  43:  1اآليات )يو ِفيُلبَُّ"  َفَوَجَد  َيْخُرَج ِإَلى اْلَجِليِل،  َأَراَد َيُسوُع َأْن  ِفي اْلَغِد 
 " َوَكاَن ِفيُلبُُّ" ِمْن َبْيِت َصْيَدا، ِمْن َمِديَنِة َأْنَدَراُوَس َوُبْطُرَس.44

لو أيدا  األهروع األول لادمة المسيح  ومًا ه   ثالل مىة ولال فيها في الغد. فهنا  وينا اإلحجيلي  حا =  في الغد
في  للمسيح  المدة  ه    وفي خالل  الجليل.  خدمة  نل   اليهودوة  خدمة  من  المسيح  نححلل  اآلوة  ه    ومن  بيوم. 

 اليهودوة ل  وانو ام هو  نخحيام  المي   والحاى  عليه .
وسوع ن  دعا . و سوع دعا  هو  هان قد همو من لطىس وأحدماوس عن وسوع فهو من مد نحهما فحبو    وفيلب"

 أوضًا قرل  هاله نل  الجليل. وكان فيلب  أول من دعا  وسوع. 
 مد نة أحدماوس وبطىس. من      بيت  يدا من

وهي  من : هنا  صيد مد نة المعيشة واإلقامة من الميالد  مد نة  اليوحاحية  صيد  اللغة  في  هنا   :
 هصىحايوم. 

)في   بيت  يدا  من  كان  فيلب   وهؤالء  بولوا ن ن  همك  هكاحها  يادي  فأغلب  الايد  بيت  و اني  الجليل 
ألحدماوس هو لطىس   )إلحسان بدال من السمك(   ياد ن للناس(. وهي مد نة أحدماوس وبطىس وكان أول  يد 

فحىة  من   لهما  فكان  دولًا  وأحدماوس  لطىس  مثل  كصىحايوم  مواليد  من  وهو  حثناييل،  هو  لصيلب   وأول  يد 
له  الطصولة.   فلال  أواًل  ألا   أن  دفن  وطلب  أحه  قاياًل  نعح م  المسيح  دعا   ن   ال ي  فيلب  هو  أن  الحلليد  و لول 

 (. 22:8المسيح دع المو    دفنون مو اه  وب باني )مت 
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َنَثَناِئيَل َوَقاَل َلُه:»َوَجْدَنا الَِّذي َكَتَب َعْنُه ُموَسى  45"     -(: 45:  1آية ) يو  ِفي النَّاُموِس َواأَلْنِبَياُء ِفيُلبُُّ" َوَجَد 
   "َيُسوَع اْبَن ُيوُسَف الَِّذي ِمَن النَّاِصَرِة«.

ن ًا كان هناك حصوس كثيىة  دمس و صحش و نحظى المسيح لأماحة. وهؤالء وجدو . و ردو أن كل من أ حه  =  وجدنا
آلخى ن. وحثناييل من قاحا الجليل الدعوة وبهحلرلها لصى   بول نل  كامز. كل من   و  ل ة الللاء مو وسوع  دعو ا

  3:10(. وغالبًا وجد فيلب  حثناييل في قاحا حصسها. وحثناييل هو بىثولماس وحدمك ه ا من ملامحة )مت 2:21) و 
مى وبملامحة 19-16:3مو  بىثولماس.  ال   كى  حثناييل  فمن   كى  لصيلب   بىثولماس  نه   ألاق  فكالهما   )

ضو نه  حثناييل لاد  وما و ضاه لوقا في هصى أعمال الىهل عل  أحه  ( حجد أن  وينا و13:1مو أع   2:21) و 
فيلب  كان دامهًا للكحاب الملدس.   ( ن اً 5:46+  و18:15) ل =  كتب عنه موسىبىثولماس لاد  وما أوضًا.  

  له المسيح في النا ىة الحي قض  فيها أغلب فحىات ييا ه عل  ىْ ه ا هو اإله  ال ي عا   =يسوع إبن يوسف 
 .األمس 

 
َفَقاَل َلُه َنَثَناِئيُل:»َأِمَن النَّاِصَرِة ُيْمِكُن َأْن َيُكوَن َشْيٌء َصاِلٌح؟« َقاَل َلُه ِفيُلبُُّ":»َتَعاَل 46"     -(:46:  1آية ) يو
 " َواْنُظْر«.

) و  مد نة عظيمة  من  و اى   وكون عظيمًا  المسيح  أن  كاحوا  حاومون  كيهود  النروات   (52:7ه   )أو لبسب 
واى  من بيت لب (. وكان اليهود يح  الجليليين وبحلىون هكان النا ىة مبما ألحها  غيىة ومبما إلخحال  أهلها  

، تعال وأنظرلالوثنيين و جام ه  ماه . فهل واى  المسيح من مد نة  غيىة كالنا ىة ! وكان مد فيلب  الاملي  
 ه.. " وقوا وأحظىوا ما أطيب الىب" ه   طى ق كل من   و  الىب.لياحرى المسيح كما نخحرى  فيلب  و من ل 

 
ا اَل ِغشَّ ِفيِه«.47"   -(:47: 1آية ) يو    "َوَرَأى َيُسوُع َنَثَناِئيَل ُمْقِبال  ِإَلْيِه، َفَقاَل َعْنُه:»ُهَوَذا ِإْسَراِئيِليٌّ َحقًّ

والى اء. وطلب لاد  أن واى   ، و طلب وجه أي مسحقيمًا ال  لحوي وال وك ب وال واى  الغش  =  ال غش فيه
(. وبهىاييل هو اإله  ال ي أخ   والوب ألحه جاهد مو   29-28:2  كما  نبغي أن وكون اإلهىاييلي )مو

 (. وال ولاد جنسيحه أو قوميحه.28:32والناس وغلب ) ك
 

َنَثَناِئيُل:»ِمْن َأْيَن َتْعِرُفِني؟« َأَجاَب َيُسوُع َوَقاَل َلُه:»َقْبَل َأْن َدَعاَك ِفيُلبُُّ" َوَأْنَت َقاَل َلُه  48"     -(:48:  1آية ) يو
 "َتْحَت التِ يَنِة، َرَأْيُتَك«.
أين تعرفني  حثناييل جاله وشاى أن وسوع =  من  له مان  عند  حثناييل كان  المسيح عن  السيد   ردو أن و ف 
يسب ما جاء في  لليد قدو .. أن جنود هيىودس ن  جاءوا ليلحلوا أطصال =  ت التينة رأيتك وأنت تحواىفه و صسيى  

بيت لب ، أخصت أم حثناييل نبنها في هصل و احه  بت الحينة وخبأ ه فيها فل  وجد  جنود هيىودس، وه   اللاة 
ااى أن ال ام ماصي عن عينيه.   ال واىفها هو  حثناييل وأمه فلل، ل لك  اْهَل حثناييل ن  أخرى  بها المسيح، ن  

لغو ًا  شيى إلخحصاء ام  بت ام. وقد وشيى المان  عمومًا ألن الحينة لها مان  في يياة حثناييل كأن  =  تحت
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فه  حثناييل أن المسيح مطلو عل  المشاعى الىويية أوضًا.   ن ًا به ا  .والي  بحهاوكون له  كى ات مويية وهو  
 ن ًا هو فاي  الللوب.

 
  " َأَجاَب َنَثَناِئيُل َوَقاَل َلُه:»َيا ُمَعلِ ُم، َأْنَت اْبُن هللِا! َأْنَت َمِلُك ِإْسَراِئيَل!«.49" -(:49: 1آية ) يو

المسيا   أحه  ف من  ملحدمًا واى  كل ام  قادمًا  ن  م    له  نهىاييل   من  أن   هو ملك  وصهمون  واليهود  المنحظى. 
لأن  الحالمي   حثناييل هو أول من اعحى  من  له . وكان  البقيلي. وكان نخحيامه  لشاول ملكًا مفضًا هلل كملك 
المسيح هو نبن   )المامدان قالها قرله(. المسيح ل  ولل له طوباك.. لبمًا ودمًا ل  والنا لك.. بل أبي. ألن 

كان وانيها كما أعلنها له   كبقيلة الهو ية. أما حثناييل فهو ولاد أن المسيح هو ملك هيايد الملك   لطىس
 إلهىاييل. حثناييل قادها لمان   هودي لبت. 

 
َرَأْيُتَك َتْحَت  50"     -(:50:  1آية ) يو ُقْلُت َلَك ِإنِ ي  التِ يَنِة؟ َسْوَف َتَرى َأَجاَب َيُسوُع َوَقاَل َلُه:»َهْل آَمْنَت أَلنِ ي 

 " َأْعَظَم ِمْن هَذا!«.
وصالها المسيح لسلطان بل هو في المسحلرل هيدمك أن   المسيح ولاد أحه هو   ى  أعمال وماجزات عجيبة 

 المسيح بالهو ه ماحصي وماء ه ا الجسد المحوا و.
 

يو  ( َلُكْم:  51"  -(:51:  1آية  َأُقوُل  اْلَحقَّ  َلُه:»اْلَحقَّ  هللِا َوَقاَل  َوَماَلِئَكَة  َمْفُتوَحة ،  َماَء  السَّ َتَرْوَن  اآلَن  ِمَن 
 "َيْصَعُدوَن َوَيْنِزُلوَن َعَلى اْبِن اإِلْنَساِن«.

من بدء  جسد المسيح  ام هو الالة بين السماء واألمس، فالالح قد    و ام اإلبن هو طى لنا للسماء ]للد  
([ وه   اآلوة فيها ناامة لى  ا والوب 20-19:10لألقداس )عب  ام جسد المسيح طى لًا ييًا يد ثًا حدخل له  

السماء وهو ا ماليكة    اعدة وحازلة عليها ) ك (.  12:28ن  مأ  هل  مناوبة عل  األمس ومأهها وم  
والسل  هو ممز للمسيح فبه حااد للسماء وهو ال ي حزل لياادحا. وبه  ام الالح فاادت الماليكة وحزلت 

المسيح بالهو ه وسمو نل  أعل  السموات وبناهو ه حزل لألمس ليااد له وبنا للسماء لنكون في  عل  البشى، و 
المجد. وللد مأ  نهطصاحوس فااًل السماء مصحوية، ث  م ها بول  الىهول في الى  ا في طى له نل  دمشق، وم ها 

 عل  البشى. وبحصحبت السماء لاد  لك  وينا في م  ا . ولكن الملاود أن السماء نحصحبت لحنسكب مىاي   
للسماء.  البشى  أموا   لحأخ   و أ ي  و اود،  فالماليكة  امت  أ ي  واألمس،  السماء  بين  الالح  عل   عالمة 

( وجاء مالك ولو ه في 11:4والماليكة فااًل ظهىت في ميالد المسيح وجاءت ماليكة  ادمه لاد  جىبحه )مت 
ة لاد قيامحه وكل ه ا أعظ  من  كى قاة الحينة، فالماليكة ه    وم خمي  الاهد وهو والي، وظهىت الماليك

أن  ىثوا  الاحيد ن  لحادم  و نزل  والماليكة  ااد  الكنيسة جسد   مو  المسيح هيبد   مو  وكما يد   له.  خدام 
( والكنيسة  ؤمن أن الماليكة موجودة مانا دايمًا وفي اىكة مانا وه ا مان  ما حلوله في 14:1الاال  )عب 

الكاهن   اللداس حهاوة كل قداس واى   البشى". وفي  المحجسد ن في  قيام  صو  غيى  ثرت  "ال ي  الغى غومي 
مالك ال بيبة. للد وَيَد المسيح لاليبه السماييين واألم يين وجالهما وايدًا. وه  وصىيون لكل خاطم  حوب. 
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. فهو أ   به  عند  جسد  ينزلون قرل أن ولول    يصعدون وحبن وه  حلف أمام عى    مسببين. والمسيح قال  
 أواًل ث   اموا واادون و نزلون.

واليك أن حثناييل قال نبن  ، والمسيح ولول عن حصسه أحه نبن اإلحسان. فهو نبن   ال ي  ام نبن نحسان  
المسيح و امت  والوب  بلق في  جسد  للسماء. فبل   له حااد  ال ي  السل   السماء، فاام  نل   فيه  ليبملنا 

نبن ا حصسه  عل   أطلق  المسيح  لكن  نبن  ،  هو  المسيح  لأن  اهدوا  كثيى ن  هناك  لدحسان.  مصحوية  لسماء 
 اإلحسان. 

ه   الاومة الحي مهمها الىب وسوع هنا في ه   اآلوة هي حصسها الحي قيلت في المزموم "طأطأ السموات وحزل" 
األ9:18)مز عل   لالسماء  أ    دايمًا  وهطنا  بوجود   المسيح  هل  (.  له  ال ي  ىمز  بحجسد   ه ا  وكان  مس، 

والوب. هو هل  حااد له حبن للسماء لاد أن حغادم ه ا الجسد، بل حااد مبمولين لالماليكة )قاة لاازم 
لنا خدمات )عب  و ؤدي  لحوجد وهطنا  الماليكة  له  للسماء.  امت 14:1والغني(. وهو هل   نزل  ث   ااد   )

م وايد  حوب. ويين وااد الحايب للسماء  دخل أليضان اللدوسين نبىاهي  السماء مصحوية. والسماء  صى  لااط 
 . (23:16+ لو  11:8وبهبق و الوب )مت 

 
 : المسيح عن ماحلصة اهادات  اآلوات  ه   في هنا  حى  
 ( 29،36) وة اهادة  وينا المامدان..... هو ا يمل   -1
 ( 34) وة اهادة  وينا المامدان..... ه ا هو نبن    -2
 ( 41) وة اهادة نحدماوس......... قد وجدحا مسيا  -3
 ( 45) وة اهادة فيلب .......... من كحب عنه موه    -4
 (49اهادة حثناييل.......... أحت نبن   أحت ملك) وة -5

 والشهادة  لوم عل  ف  نثنان لبسب الناموس. 
 وحاليك أن هناك  دم  في اهادات الحالمي .

 والمؤمنين.  المي    المسيح ابه  وج ب   ماحلصة طى   وحى  
واى   فهو  ياجحه،  لبسب  كل  لكي  ؤمنوا،  المؤمنين  بها  و ج ب  بها  المي    وج ب  ماحلصة  طى   للمسيح 

 الطى لة الحي وج ب بها خا حه. 
 وينا وأحدماوس أ يا ححيجة اهادة مالمهما المامدان، ث   وطد نوماحهما لاد مبادثة مو المسيح في الريت،  .1

 الطى ق دعاهما المسيح نليه.ويوام في 
هماان جاء ححيجة اهادة أخيه أحدماوس، و وطد نوماحه لاد أن كلمه المسيح وغَيى نهمه كااصًا له مسحلرله،  .2

 (. 5وماجزة  يد السمك )لو
ه فيها اااية المسيح اللو ة فل   حىدد. للد  هب المسيح نل    ل ىَ َأهَ فيلب  أ   بدعوة مبااىة من المسيح،   .3

 يدعو . فهناك من أ   للمسيح وهناك من  هب نليه المسيح.فيلب  ل
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 حثناييل ج له المسيح لكشف أهىام ال واىفها هوا .  .4
له  أو لضىبة  أد ب،    اصاء،  لماجزة  أو  نعحىافه،  أب  بدعوة من  أو  لاظة،  من  نج ب  فهناك  اآلن  ويح  

 وهايله المحنوعة. 
 

 يلي:  فيما األول اإلصحاح تلخيص يمكن
 ( 3+ 1 وات )   نبن   هو الكلمة خالق كل ام "له كان كل ام"     -1
 ( 5+4 وات )     هو البياة وهو النوم    - 2
 ( 12) وة    جاء يح  كل من ولرله وايى نبنًا هلل   - 3

 ه   هي الاليلة الجد دة، وببن    كمسئول عن الاللة فبه كان كل ام ها هو  
 .  (17:5هو 2خليلة جد دة ) وأ ي لياللنا من جد د. وفيه حايى

 ( 14 وة )     والكلمة  ام جسدًا.    -1
 ( 16 وة )    من ملئه حأخ  حامة فو  حامة  -2
 ( 18 وة )    وسحالنه لنا    = فنا اآلب ى ْ اَ هو وا  -3
 ( 29 وة ) المامدان وشهد له أحه يمل   ال ي وبمل خطية الاال   -4

 والاجيب أن المامدان هنا  لا  مو وع الصداء 
 ( 37 وة )             المامدان وبول  المي   له.   -5
 ( 51 وة )  . الالح بين السماء واألمس بواهطة نبن اإلحسان  -6

والسماء هي مكان   (سماء الكلمة صار جسدا  ليحول لنا األرض إلى)به ا  ح   لاي  اإل با  في ه ا 
 الصى ، وه ا مو وع اإل با  اللادم. 
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 عودة للجدول ( ثاني )إنجيل يوحنا()اإلصحاح ال

 

 4-2مقدمة لإلصحاحات 
 

) وة اللوغوس  كلمة    األول مأ نا  اإل با   ) وة 1في  نبن    وهو  أي  جسد 49+ 34+ 14(  (.  ام جسدًا 
 و سم  نحجيل الحجد د.   4-2(. فلما ا فال  لك  اإلجالة حجدها في اإل بايات 51و ام نبن اإلحسان ) وة

 (: السيد وبول الماء نل  خمى. ث  وطهى الهيكل. وحصه  أن الهيكل هو جسد  أي الكنيسة.2)ن با  
( للاليب. 3ن با   ممز  هي  النباهية  البية  أن  عن  وحسمو  والىو ،  الماء  من  الجد دة  الوالدة  هنا  حى    :)

اإلومان له اى   فالمامودوة  كحسب قو ها من الاليب. واهادة  وينا المامدان عن المسيح، وأن  
للبياة األبدوة. فالمسيح مات ألجل كل الاال . لكن من  ولد من الماء والىو  )مامودوة( و ؤمن،  

 (.16:16فه ا وال . "من  من وبعحمد خل " )مى
( هو * (:  4ن با   وه ا  كامزة  بل  مؤمنة  نل   الااطئة  حبول  السامى ة  هي  فها  المسيح.  لامل  حمو    حى  

(. والعبادة  كون في كل مكان  9:1و محلم هيلدم عبادة هلل لالىو  والبق )مو  الحجد د. ومن  حجدد 
ث  حى  ماجزة للمسيح هي اصاء نبن خادم الملك، ه ا في الظاهى. لكن المه  في  * وأي مكان.  

وحمو    ه   الماجزة أحها اصاء اإلومان. فاإلومان اى  للبياة األبدوة. والمسيح مسحاد لشصاء اإلومان
. ماجو مو وع اصاء اإلومان  ، ولكن ه ا لمن وأ ي نليه كما أ   خادم الملك ه ااخلنااإلومان د 

) و حهاوة  صسيى  الاىو 21ف   هصى  ملدمة  وف   ) و (  كله  وبيحه  هو  ف من  هو  (53:4.  وه ا   .
 (. 17:5هو2الحجد د، اصاء ألمواينا، لنابح في المسيح خليلة جد دة )

 نل عى   حصوهنا، وهو أ   ليبول ييا نا  ( حى  عىس، فالمسيح هو  2ومن ن با  )*
 أ   فى ،   خلق اإلحسان في جنة عدن )أي فى (، وهو وايدحا للبالة الصىدوهية األول 

 هيىماء الحط لبالة الصى ، لاد أن فلدحا ه ا الصى  لسرب الاطية. ولكن كيف  هو يول
 داخل  خام  الريت نل ال ي كان اليهود وسحادموحه في  طهيى أجسامه  وكل ما وأ ي من  

 الريت. والمان  أن كل من وباول أن وطهى حصسه وبول له المسيح ييا ه نل  فى .  
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ومن  همل، فالمسيح ال ي وبب اعبه هيطهى  بباإ الحجامب، وه ا هو مصهوم  طهيى الهيكل لسو  من  *
 (.  6-5:12الببال، فمن وببه الىب  ؤدله )عب 

منه  بدون الاليب والمامودوة واإلومان وه ا ما همانا عنه في ن با   ولكن الحجامب والحطهيى ال فايدة *
  . (4(. ث  حى  حمو   لمن  ح   جد د  واصاء  في ن با  )3)

ولكن اليك في   الكلمة اإللهي. ( حى  نجالة السؤال.. لما ا  جسد نبن  ،4-3-2وبه ا فصي ن بايات )
  ، ؤمن له ىفه،  حاى  عليه كشا ، و كحشصه وب   اىفه( أن المسيح وسا  وماء السامى ة لحا4ن با  )

( 5:   5فحبال عل  الماء الب  ال   قال لها عنه السيد وهو الىو  اللدس ال   وسكب مببة   ف  قلوبنا )مو
.. مببة/ فى .. فالمببة  ،والبب  حبول نل  فى  ) بو ل الماء لامى(. وه ا ما حجد  في ثمام الىو  اللدس  . 

رها الىو  اللدس فينا  حبول نل  فى  داخلنا وحسحايد البالة الصىدوهية األول ، لاد أن يولحنا مببة  الحي وسك 
 . الاال  لله  والغ  واإل طىاب 

 اإلصحاح الثانى 
 

 موق  المسيحية من الخمر:
لي  في المسيبية طاام أو اىاب ولال عليه أحه حج . فلي  ما  دخل الص   نج  اإلحسان بل ما واى  من   

الص . ولكن أن وكون اإلحسان في يالة هكى فه ا هو المبىم، بل ومنو من دخول الملكوت. وكان الكحاب الملدس 
َوَأحلْصْق ِللْصَضَة ْفي كالْ   " بل عطية من  ومنو السكى عند اليهود. ولكن كان اليهود واحرىون الامى غيى مبىمة  

َك، َوكالل هاَنا سا لابا ْمنلَك َحصل ْكْى َوكالْ  َما َ طل ْى َوِللماسل َك ْفي ِللَبَلْى َوِللَغَنْ  َوِللَامل سا َحْهي َحصل َك َأَماَم ِلَىبْ  ْنَلْهَك َوِفلَى ل َما َ شل
وكن لليهود نمكاحية الصى  الىوي  ، فالىو  اللدس ل  وكن وسكن فيه  ،   واليك أحه ل  .(26: 14" ) ل َأحلَت َوَبيلحاكَ 

والىو  اللدس كان وبل فلل عل  الملوك واألحرياء وم هاء الكهنة . ل لك كاحوا وصهمون أن طى ق الصى  هو ف   
ى مبىم (.12-9: 8األهل والشىب )حح كل :  23+ أم 21-20: 23+ أم  1: 20)أم لكنه  أوضًا واحرىون أن السا

الامى من الردء خللت لالحبسا   و لا  وشوع بن هيىاخ الموقف من الامى ف  " .(8-1:  28+ ن   29-32
 (. 42-30:  31" وماجو )ه الامى ابحها  الللب وهىوم النص  لمن اىب منها في وقحها ما كص  .ال للسكى

وا لألفىا  الاالمية " وأما ف  الاهد الجد د فالىو  اللدس هو ال   واطينا الصى  وما عدحا ف  ياجة َكىا اَل َ سل
و ْ  َحْلئاوا ْلٱلىُّ ْى َِلْ ي ْفيْه ِللَااَلَعةا، َبْل ِمل   (.18:  5" )أ ْلٱللَامل

ومالوطة لالماء، لكن بها حسبة لسيطة من الكبول،   وحبن حسحامل في األهىام الملدهة خمى غيى مسكىة
لح   ااد للسماء. والىو  ه  يياة اإلحسان. وه ا الامى وأهمية وجود الكبول أحها مادة محطا ىة و مثل الىو  ا

وبالحناول من دم المسيح   .وبوله الىو  اللدس نل  دم المسيح الب  وال   عادت له الىو  لححبد له لاد القيامة
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وه  حص    spirit كون لنا ييا ه األبدوة الملامة من األموات. وكلمة كبول لاإلوطالية هرى و وه  لاإلحجليز ة 
  هلمة مو  ف  الاىبية، ومن هنا جاءت  سمية الاموم لالمشىوبات الىويية أ  المشىوبات الكبولية.

وما وبك  اإلحسان المسيبي اآلن لااو  قضية الامى هو أن كل األاياء  بل لي لكن لي  كل األاياء  *
َياْء َ ْبلُّ ْلي،"  وافق أو  رني، وعل  أن وكون غيى مسحارد لشم َال :  6هو 1" ) َلْكنل اَل َ َحَسَللا َعَلَي َايل  هالُّ ِألل

12)  . 
والاهد الجد د وشيى للضية هامة وهي نن كان أهل طاام واثى أخي فلن  هل لبمًا نل  األبد.. أي نن كاحت  *

ىل هحكون هرب عثىة آلخى ن فال داعي لشىب الامى   كل قضية اىب الامى يح  وبن كاحت ليست بدافو السا
  +8:65+ 9-8:62+ 17:36+ ن  18:14(+  ك37+ 28+ 25:27الشواهد الحالية ) كمطللًا. وماجو 

(+  22+ 12-11:5+ )أ 11:4+ هو 12:56+أ 1:20+ أم 30:25+ 9:6+ أم 24:2+ ؤ15:104مز
( +  ل 23:5 ي 1+ 10:6هو 1+ 11:5هو1+  34:21+ لو 21-19:5+ غل 13:13(+ مو7-1:28)ن 

(14 :26  .) 
 

 )عرس قانا الجليل(  ( 11 –  1: 2اآليات )يو
ُهَناَك.  1"  -(:11  –  1:  2اآليات )يو َيُسوَع  ُأمُّ  َوَكاَنْت  اْلَجِليِل،  َقاَنا  ِفي  ُعْرٌس  َكاَن  الثَّاِلِث  اْلَيْوِم  َوُدِعَي  2َوِفي 

اْلُعْرِس.   ِإَلى  َوَتاَلِميُذُه  َيُسوُع  ا  َخْمٌر«.  3َأْيض  َلُهْم  َلُه:»َلْيَ"  َيُسوَع  ُأمُّ  َقاَلْت  اْلَخْمُر،  َفَرَغِت  َلَها 4َوَلمَّا  َقاَل 
اِم:»َمْهَما َقاَل َلُكْم َفاْفَعُلوُه«.  5َيُسوُع:»َما ِلي َوَلِك َيا اْمَرَأُة؟ َلْم َتْأِت َساَعِتي َبْعُد«.   َوَكاَنْت ِستَُّة  6َقاَلْت ُأمُُّه ِلْلُخدَّ

َثاَلَثة .  َأْجَرانٍ  َأْو  ِمْطَرْيِن  َواِحٍد  ُكلُّ  َيَسُ   اْلَيُهوِد،  َتْطِهيِر  َحَسَب  ُهَناَك،  َمْوُضوَعة   ِحَجاَرٍة  ِمْن  َلُهْم  7  َقاَل 
«. َفَمأُلوَها ِإَلى َفْوُق.   ُموا ِإَلى َرِئيِ"  8َيُسوُع:»اْمأُلوا اأَلْجَراَن َماء  ُموا. ُثمَّ َقاَل َلُهُم:»اْسَتُقوا اآلَن َوَقدِ  اْلُمتََّكِإ«. َفَقدَّ

َأْيَن ِهَي، لِكنَّ اْلُخدَّ 9 َيْعَلُم ِمْن  َيُكْن  َوَلْم  َل َخْمر ا،  َقِد اْسَتَقُوا َفَلمَّا َذاَق َرِئيُ" اْلُمتََّكِإ اْلَماَء اْلُمَتَحوِ  اَم الَِّذيَن َكاُنوا 
اْلَعِريَ"   اْلُمتََّكِإ  َرِئيُ"  َدَعا  َعِلُموا،  َسِكُروا َوَقا10اْلَماَء  َوَمَتى  َأوَّال ،  اْلَجيِ َدَة  اْلَخْمَر  َيَضُ   ِإنََّما  ِإْنَساٍن  َلُه:»ُكلُّ  َل 

وَن. َأمَّا َأْنَت َفَقْد َأْبَقْيَت اْلَخْمَر اْلَجيِ َدَة ِإَلى اآلَن!«.   هِذِه ِبَداَيُة اآلَياِت َفَعَلَها َيُسوُع ِفي َقاَنا اْلَجِليِل، 11َفِحيَنِئٍذ الدُّ
 " َهَر َمْجَدُه، َفآَمَن ِبِه َتاَلِميُذُه.َوَأظْ 

وفي  طوبة( وهو اليوم الثالل لايد الظهوم اإللهي )عيد الغطاس(. كما ولول اإلحجيل "13ولىأ ه ا الصال  وم )
الثالث ن  قيل هنا  اليوم  )الثيئوفاحيا(  الظهوم اإللهي  اليوم األخيى من أعياد  الايد  وأظهر مجده .." و احرى ه ا 
ب تالميذهفآمن  هى ه  وبمل  ال ي  الجد د  الاهد  خمى  نل   الحطهيى  ماء  يول  ال ي  نبن    أحه  أظهى  وهو   .

الظهوم اإللهي ] ]الميالد  [  1الاال . أعياد  المسيح  الختان=  [  2)الماليكة  بشى، والمجوس واحرىوحه ملكًا(. 
)بداوة اآلوات الحي أظهى فيها مجد (. وهو عيد عرس قانا الجليل  [  4)هو نبن  ( ]الغطاس  [  3محم  الناموس ]
 هيدي  غيى. 

-1:25+ مت 14-2:22فملكوت السموات وشبه عىس )مت   ،وحاليك هنا أن بدء خدمة المسيح كان في عىس
(. فالمسيح هو عى سنا. هو  9-7:19( وفي حهاوة الاال  هنجد عشاء عىس الاىو  )م 20-18:2+ مى  13
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الاليلة الرداوة أن   عى    له    المسيح كاى   لجأ  ل  وسحطو  او ى  ليؤهسها. وألن  وينا  أ    الحي  الجد دة 
م المسيح في عىس. وفي ه ا الاىس وبول المسيح الماء نل  خمى فالامى وشيى للصى . والشاب اليهودي  وااوْ 

ل الماء نل   (. وه ا ما حىا  هنا في أن الامى حص ت وال5:1لسرب خطاوا  ما عاد له  فى  ) ؤ مسيح يين يو 
خمى فه ا وشيى نل  أحه أ   ليايد بهجة الاال  والصى  لمن فلدها. وحاليك أن الماء كان للحطهيى. والمسيح  

علينا أن حر ل كل  ،قال نمألوا األجىان نل  حها حها وه ا وشيى أحه لكي حصى  برهجة الاال  الحي واطيها المسيح
لي" لديهم المسيح حامحه فينا وحصى . وحى  أن الا ماء هي الحي ااىت لأحه  الجهد في جهادحا لنحطهى فيسكب  

.. وهي مازالت  شاى لكل من هو لي  فىيًا و حشصو له يح   دخل المسيح ييا ه فيصى . والامى  اريى عن خمر
ييا نا هى الشىكة مو المسيح. فالمسيح َيَول الامى نل  دمه وبدون اىكة مو المسيح أو لغياب المسيح عن  

. ولها مان   خى ممز ، فالا ماء فال فى . وقول الا ماء لي  لد ه  خمى كأحها  لول للمسيح نعلن عن وجودك
 . األم  هح  لأوالدها ال  ن ه  حبن و لول إلبنها "لي  له  فى "

أما الكبول )الماء = أهسجين + هيدموجين.    وه   الماجزة  شيى لالهوت المسيح فهو َيَول مادة نل  مادة أخى  
. ومأ   المي   ما فال ( فهنا يدثت عملية خلق لاناى جد د هو الكىبون كربون = أهسوجين + هيدموجين +  

َيَول  الحالمي  هنا يينما  الارز، عىفه  المسيح وقت كسى  ن  مأوا مجد . وكما عى   لمي ي عمواس  له  ف منوا 
 الماء نل  خمى.

ل الماء نل  خمى ليصى  الناس. وفي ه ا 5ل  وحاليك أن المسيح في نحجيل  وينا وابو ْ  خرزات ليشبو الجموع و ابوْ 
ناامة نل  الارز والامى الل ان كاحا هرب بىكة لكل الاال  يين َيَولهما نل  جسد  ودمه ليكوحا للاال  كله هرب 

وفى   يياة المؤمنين  وابو  وصى   كما  أحه  وحاليك  اإلفاامهحيا.  هى  ماد ا  هما  والامى  فالارز  وصى   .  لالمسيح 
) ؤ  النري  عنه  َعَرَى  لالاى    الكنيسة  وفى   به .  )ن 24:2المسيح  لكنيسحه  المسيح  وفى   وبنو  5:62(.   .)

الملكوت يين وشىبون من خمى بهجة الاال  هيدمكون أحه خمى جيد وأحه غيى خمى أفىا  الاال  الحي اىبوها  
 أن أفىا  الاال    ل من خمى هى االفاامهحيا. وهيدمكون خ وها ف  الحناو أمن قرل، فه  هيدمكون هى البياة الح   

 .(18: 5)أ  ودون   ه  هي خمى مد ئة
(. و  خللنا وو انا ف  جنة عدن ) 22:16ه   الماجزة  شيى ألن نمادة   أن حصى  "أماه  فحصى  قلوبك " ) و

(. 4:4كل يين وأقول أوضًا نفىيوا" )فيعرى ة = فى  ( وه ا ما قاله بول  الىهول "نفىيوا في الىب   كلمة  نل دل عَ 
 والمسيح أ   ألجل ه ا، ليايد لنا الصى  ال ي فلدحا .

 
ا َيُسوُع 2َوِفي اْلَيْوِم الثَّاِلِث َكاَن ُعْرٌس ِفي َقاَنا اْلَجِليِل، َوَكاَنْت ُأمُّ َيُسوَع ُهَناَك.  1  -:(2-1اآليات ) َوُدِعَي َأْيض 

 اْلُعْرِس.َوَتاَلِميُذُه ِإَلى 
اليهودوة وماه   فيلب /   6المسيح  ىك  والوب/  أحدماوس/  وينا/ لطىس/  الاىس وه   نل  ه ا  أ   به    المي  

أهماء  هودوة وبهمان لاليوحاحية، فالمسيح جال اإلثنين وايدًا، وهو أ   لياطي الصى  للجميو.   4حثناييل. منه   
 خى  في لرنان جنوب اى   وم(. وقاحا الجليل وا ح أحها في الجليل )هناك قاحا أ
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والمسيح َقَدس الزوا  لبضوم  عىس قاحا الجليل، و نو الماجزة يح  ال وبد  يى  للاى   وعايلحه. فالمسيح 
وعيش وهل أفىاينا وييا نا و المنا، ولدس ييا نا و از نا في  المنا. ولكن لنى  وحنظى من وبضى أفىاينا، فه ا 

أفىا  ملدهة. والمسيبية هي الصى  كان وبضى  وسوع وأمه   أفىاينا عل  أن  كون  وشامكنا  و المي  . والمسيح 
نحصحا  عل  الاال ، حشامك الناس أفىايه  و يلا ه  لللب مبب مقيق. والمسيح لالىغ  من زهد  َيَول الماء نل  

فى   خى،   مو  وقامن  أمومحا.  كل  أحه  دبى  حثق  أن  علينا  ل لك  الاى  .  وابى   ال  يح   هكى خمى  هو  وم 
أحصسنا هل  حسأل  أن  علينا  ن ًا  البق.  نهكات لاوت  وه ا  المامدان،  قحل  ن   مأ    نل   الصى   فحبول  هيىودس 
المسيح  وكون  أن  دون  الاال   لطى لة  حصى   أن  حباول  يينما  حبن  بل  حصى .  وكيف  ال،  أم  أفىاينا  في  المسيح 

 وهطنا  حبول أفىاينا نل  غ .
الثالث مبسو =  اليوم  )غالبًا  من  ال ي  43:1ب  اليوم  فهو  الغد (  يوت بعد  الحي  لألوام  السادس  اليوم  فهو   ،

فالمسيح    ملاود،  اليوم الثالثو كى اللدو   وينا عبامة    ( هو مق  القيامة،3البواد  األول ، وحاليك أن مق  )
ا هي قيامة من موت نهحالن  ا ه كاى   واصى  عىوهه الكنيسة لقيامحه. القيامة هي هى فىينا. والقيامة اآلن لن 

المسيح. للوة  ال      3ومق     الاطية  الكنيسة، وهو  ال   هكن ف   اللدس  الىو   أ   الثالل  لألقنوم  أوضًا  وشيى 
(. ولكن من ال   وصى   هو من  حجاوب مو عمل 22:  5( ومن ثمام عمله الصى  )غل 5:  3وجدد المؤمنين )   

" الاطية  موت  من  و لوم  و حوب  اللدس  َلَك    ْلَ ْلكَ الىو   َفياْضيَء  َواْت  َمل ِألل ْمَن  َوقا ل  ِلَناْي ا  َأ َُّها  َحيلْلكل  »ِهل  : َولاولا
 (. 14:  5" )أ ِللَمْسيحا 

 (.28-19: 1اهادة  وينا عن المسيح يينما جاء نليه اليهود ليسألو  ) و  اليوم األول 
-29:  1المسيح ) و "وف  الغد" اهادة  وينا عن المسيح، يين جاء نليه   اليوم الثننننننناح 

 وما ث   هب للرى ة لياَجَىب    40(. كان المسيح قد نعحمد من  وينا من 34
 من نبلي . وأ   ليوينا المامدان ف  ه ا اليوم ليشهد له.

) و  اليوم الثنننننننالل المسيح  ليحباوا  وأحدماوس  وبول  المي    وينا  الغد"  وينا  :  1"وف  
:  1ودعا  وينا أخيه والوب ) و  (. ودعا أحدماوس أخيه لطىس،35-39
40-42 .) 

فيلب ،   اليوم الىابنننننننننو فياحام  بنصسه،  نخحيام  المي    ف   المسيح  ردأ  هنا  الغد"  "وف  
 (. 51-43:  1وفيلب   دعو حثناييل ) و

 اليوم الحال  )الثاح ( إلخحيام فيلب .  اليوم الاام  
:  2ن عىس .." عىس قاحا الجليل ) و( كا 43:  1من )  وفى اليوم الثالث" اليوم السادس

 (. وهو اليوم السادس لشهادة  وينا المامدان عن المسيح.1
 

 ( 12-14:11+ قإ 27-29:22أوام ) ك 7الاىس وسحمى عند اليهود : مالحظة
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الا ماء وأهل  وينا ال   كى نهمه وال نه  أمه وال الا ماء فهي خالحه. و ردو أحه كاحت هناك قىالة بين  =  أم يسوع
 الاى  ، ف هرت و هب ماها وسوع، والمسيح أخ   المي   فهو كان واى  أحه هيظهى مجد  هناك فيؤمنوا له. 

 
 َوَلمَّا َفَرَغِت اْلَخْمُر، َقاَلْت ُأمُّ َيُسوَع َلُه:»َلْيَ" َلُهْم َخْمٌر«. 3 -(: 3)آية

هي مشكلة كريىة أل باب الصى  قطاًا )والامى ممز للصى  وكأن الا ماء  شكو للمسيح يال =  لي" لهم خمر 
البشى ة البز ن( هنا ل   بدد الا ماء للمسيح كيف  حاى ، هي و ات أمامه المشكلة و ىكحه  حاى  كما 

ن هو ا لاازم ال ي  ى د فهي  ؤمن لأن عند  يل لكل مشكلة، وهك ا  نات أخحا لاازم، ن  أمهلحا ليسوع قايلحي
 ببه مى إ، ول  وطلبا ايئًا وهك ا  نبغي أن حالي. وهنا حى  دوم الا ماء الشصاعي، فهي  طلب المسحبيل من  
نبنها فياطيها. وكان البد للامى أن  نص ، فصي وجود المسيح ال وجب أن  وجد خمى مد ئة، والا ماء  دعو نبنها 

 ليابح الو و و الن عن يضوم .  
 ال فى =   غيى موجود في يياة الناس.. ل لك أ   المسيح. = مرفرغت الخ

 
 َقاَل َلَها َيُسوُع:»َما ِلي َوَلِك َيا اْمَرَأُة؟ َلْم َتْأِت َساَعِتي َبْعُد«. 4 (:4)آية

( وهي كلمة  دل عل  االيحىام والوقام في  لك الوقت. والسيد قالها ثاحية وهو LADYأي وا هيدة ) =  يا امرأة
 -لاليب. ولناليك: عل  ا

 للد بدأ عملي الاال ي وبححه  زمن خضوعي للمشومات البشى ة. وبدأ  نصي  نمادة اآلب فلل.= ما لي ولكِ  .1
بل قال الكحاب أحه  "هان خا اا لهما"    لي  فيها نيحلام للا ماء فمن أو   لإهىام الوالد ن لن وبحلى أمه.  .2

 ( .51:  2)لو
يينما قال أن   إمرأة  وأطلق   عل  الا ماء مى   للب مىأة عل  يواء وهي مازالت ع ماء.  ن دم أطلق للب   .3

وكما  امت يواء أمًا لكل يي  امت الا ماء   ( .15:  3أ  المسيح هيسبق مأس البية" ) ك المرأة"حسل 
المسيح.  جسد  للكنيسة  )  أمًا  األخيى  المسيح  دم  مى  45:  15هو1وكما  ام  الا ماء  يواء    (  امت 

الجد دة أم كل جسد ي  لبياة المسيح. يواء كاحت أمًا للاليلة اللدومة الح  ه  حسل  دم   اإلمرأةاألخيىة، أو 
ويواء. وه   الاليلة مبكوم عليها لالموت. والا ماء  امت أمًا للاليلة الجد دة جسد المسيح وه  الكنيسة.  

الا ماء للكنيسة ف  اا   وينا ال   قال له المسيح   والكنيسة خليلة يية لبياة المسيح. وحى  بداوة أمومة
 (. 27،   26:  19هو ا نبنك" ) و  إمرأة وهو عل  الاليب "ه   أمك"، وقال للا ماء مى   أمه "وا

وا   .4 لكلمة  وسوع  الىب  الا ماء   إمرأةوبهحادام  ألن  وشيى  الاليب  فال   مان .  له  فلل  الاليب  وعل   هنا 
( ومثال ل لك  امت أما ليوينا. واألم  هح  لأن وكون أوالدها  30:  5ح )أ  امت أمًا للمؤمنين جس  المسي

 فىيين فحطلب عنه  كما يد  هنا.  
لجاحبه عل    .5 و نحهي ماه وهي  حصسها هيف  الاليب و جوز في  نبنها طى ق  الكنيسة  ردأ مو  كأم  الا ماء 

 الاليب، فهي اى كة أيزاحه.
 هناك  صسيىان:  = لم تأت ساعتي بعد
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ْهى أن الحالي  أه  من الماجزات .[ المسيح  ى د أن  ردأ لالحالي  ث  وانو ماجزات 1]  ، والسيد به ا الىد كان واظل
نبلي ، وكأن ه   الماجزة ناامة لردء الهجوم ال ي هينحهي 2]  بدأ المسيح ماجزا ه وظهى مجد  هيهي   [ ن ا 

الحنازلي ل ألمه طلرها   فإ لاليب. ومو ه ا، وأن هاعحه ل   أْت لاد نال  أحه ل   ى لالاليب، أو بها  ردأ الاد 
 و نو الماجزة.

 
اِم:»َمْهَما َقاَل َلُكْم َفاْفَعُلوُه«.  5  (:5)آية    َقاَلْت ُأمُُّه ِلْلُخدَّ

ال الىد  قوة  ح   ردو  لالىغ  من  ومة  وهنا  ظهى  نبنها،  عند  دالحها  الا ماء  اى   أن  نال   فهي جافة  اصاعحها، 
  اى  نمادة نبنها أهثى منا. و لوا نا  كون ملرولة لشصاعحها. 

وامامسة(  =  للخدام )ههنة  الكنسيين  للادام  ناامة  ه ا  وفي  دواهوحيين.  لصك  لاليوحاحية  نهحادم  اإلحجيلي   وينا 
دواهو  عن  عاد ين  احلف  خدام  لمان   خدام  )هلمة  وبد .  عظي   هى  فهنا  األهىام.  وادمون  في ال  ن  حيين 

 اليوحاحية(. 
ه   و ية الا ماء لنا دايمًا. وه   هي الاظة الوييدة الحي قالحها الا ماء. فحنصي  و ية =  مهما قال لكم فإفعلوه

الو ية  عبة كاحت  مهما  الصى   هى  هو  الحجل     المسيح  السماء  وم  من  لنا  اآلب  و ية  ه   وه    "له . 
ه ا )يرلت وفي ه ا خطومة/ هىبت لماى/ اهدت الهجوم عل    والا ماء حص ت   فمن وسمو له وبيا.إسمعوا".  

 نبنها بل  لبه(. 
 

 َأْو َثاَلَثة . َوَكاَنْت ِستَُّة َأْجَراٍن ِمْن ِحَجاَرٍة َمْوُضوَعة  ُهَناَك، َحَسَب َتْطِهيِر اْلَيُهوِد، َيَسُ  ُكلُّ َواِحٍد ِمْطَرْيِن 6 (:6)آية
( وال وأهلون نن ل  وغسلوا أواد ه  وه  دايمًا وغسلون أ د ه  وأمجله . 4-3:7هان اليهود وطهىون كل ام )مى

بين  22.991الرل= اإلوصة=  =  رطْ المِ  الجىن  حىاو   ن ًا فبج  األجىان كريى، وكان  69  -  46لحىًا. هاة  لحى. 
أقىب بىكة نل  المنزل، وه ا ما وشيى لجهاد اإلحسان في عل  الادام أن وبملوا األواحي الحي ومألوحها لالماء من  

وشيى لدحسان الناق  ال ي خلق في اليوم السادس. فمهما  نو    6أجىان ماء، ومق     6 طهيى حصسه، وألحه   
اإلحسان لن  حطهى وبالحالي لن وصى . ولكن عل  اإلحسان أن وصال كل ما بوهاه، يينئ   حدخل النامة اإللهية 

اإل فىيًا و طهى  واطي  أو  وطهى  أن  الناموس  نمكاحية  لادم  الصامغة  شيى  فاألجىان  ول لك  فى .  و مأل   حسان 
يقيقيًا. ويينما وجاهد اإلحسان يح  الدم في الاهد الجد د  نسكب النامة داخله. ولناليك أن المسيح ال  حدخل  

 لماجزة نال  ن ا نححهت الوهايل الطريعية. 
 -: 6ونالحظ تكرار رقم 

 ان ماء = مهما ياول اإلحسان أن  حطهى فلن وبال عل  الصى  البقيل . أجى  6 •
ه   المي  المسيح = الكمال اإلحساح  حاق  مهما ياول اإلحسان، ولن حكمل نال لالمسيح، ل لك فىق    6 •

7    = الكمال  مق   "1+ 6هو  المسيح  السيد  عنه  قال  ما  ه ا  اَ .  َ صل َأنل  وَن  ْدما َ لل اَل  ْبداوْحي  َايلًئاأْلََحكا ل  "  لاوا 
 (. 5:  15) و 
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 = )ماجو الجدول عاليه(. فىينا ف  الاال  حاق  ولن وكمل نال ف  السماء. الاىس ف  اليوم السادس •
األجىان  شيى لللوبنا، ومألها لماء الحطهيى وشيى لجهادحا لحطهيىها، ومن وصال ومأل الىب قلبه فىيا   =من حجارة

لللب لب  هحمحلم يبًا    وشيى  من حجارة)الامى( وقوله   لالحطهيى  لالاطية وه   يين وبولها    الللب  للساوة 
: 5و  وبول الللب البجى نل  قلب لب  لأحه وسكب مبرحه ف  قلوبنا لالىو  اللدس )مو  (.19:11فحصى  )يز 

  (.33: 31(. وبالبب  كحب الو اوا عل  الللب )نم23-21:  14( ومن وبب   هيبصك و اوا  ) و 5
 هان لالماء، أما المسيبيين فحطهيىه  بدم المسيح في المامودوة واإلفاامهحيا. = تطهير اليهود 

 
«. َفَمأُلوَها ِإَلى َفْوُق.7 (:7)آية  َقاَل َلُهْم َيُسوُع:»اْمأُلوا اأَلْجَراَن َماء 

ن أقىب بىكة م   فيبة ماء20الجهد المطلوب لملء األجىان ماء، لي  جهد قليل فه  هيمألون ما ولىب من  
الهواء ال  خمى و ى ح   المسيح  ال لما ا ل  وبولبحصسنا ، و أن حجاهد لنطهى  أ، ه ا ناامة للجهاد. و   ى دحا  ميا 

اإلحساحي  الجهاد  ه   خرزات  فالام   والسمكحين،  خرزات  الام   ماجزة  الماجزة  شبه  مامًا  وه     . الادام 
به    أابات  و شبه ماجزة  ي5000والنامة  الادام ه  خدام طلوس  اا .  أن  فهمنا  وب ا  الوفيى.  السمك  د 

األهىام، فالكاهن والشمامسة وادمون و مألون المامودوة ماء، والىو  اللدس واطي للماء قو ه . والكاهن والي  
األجىان ث     . وحاليك هنا طاعة الادام في مألالمسيح  وبوله نل  جسد ودم  لىو  اللدسعل  الارز والامى وا

 لدو  خمى كان أ له ماء من  ثوان لىيي  المحكأ. وه   هي عطية المسيح بوفىة وبفيإ وهي عطاوا جيدة، أما  
ما  زول.   الاال  فسى اًا  األجرانأفىا   الدم =  إمألوا  وحجاهد يح   ححطهى،  بوهانا يح   ما  حر ل كل  أن  علينا 

 يينئ  ومأل الىب ييا نا فىيًا.
 

ُموا. ُثمَّ  8 (:8)آية ُموا ِإَلى َرِئيِ" اْلُمتََّكِإ«. َفَقدَّ  َقاَل َلُهُم:»اْسَتُقوا اآلَن َوَقدِ 
هي عادة اىقية أن  د ى اإليحصال مجل مىمو  الكىامة من أهل الاى  ،  حشىفون له و لدمون له =  رئي" المتكأ 

ن وسكى يح  وضبل البصل، األهل والشىاب أواًل، وهو  حرىع بحنظي  و بل يصل الاىس ول لك فهو وظل بدون أ
فشهاد ه لها قيمحها. وقد وكون مجل الد ن ال ي وجىي مىاه  اإليحصال. وكان لبسب طل  الاشاء  ح و  هو  
أواًل الطاام والشىاب. وكون المسيح هو ال ي وطلب أن وشىب ميي  المحكأ فه ا وشيى ألن المسيح هو الاى    

أن واحى  ميي  المحكأ بنوعية الامى الحي  بمل قوة نلهية قادمة أن   البقيلي والكل مدعو ه. والمسيح أوضًا أماد 
  اطي فىيًا يقيقيًا لوجود  .

 
َل َخْمر ا، َوَلْم َيُكْن َيْعَلُم ِمْن َأْيَن ِهَي، لِكنَّ اْلُخدَّ 9  (:10-9)اآليات اَم الَِّذيَن َفَلمَّا َذاَق َرِئيُ" اْلُمتََّكِإ اْلَماَء اْلُمَتَحوِ 
َوَقاَل َلُه:»ُكلُّ ِإْنَساٍن ِإنََّما َيَضُ  اْلَخْمَر اْلَجيِ َدَة َأوَّال ، 10ا َقِد اْسَتَقُوا اْلَماَء َعِلُموا، َدَعا َرِئيُ" اْلُمتََّكِإ اْلَعِريَ"  َكاُنو 

وَن. َأمَّا َأْنَت َفَقْد َأْبَقْيَت اْلَخْمَر اْلَجيِ َدَة ِإَلى   اآلَن!«. َوَمَتى َسِكُروا َفِحيَنِئٍذ الدُّ
هو وال  أن المنزل لي  له ه   النوعية. لكن ه    شيى لجهل =  من أين هيالماء  بول فوم ًا.  =  إستقوا اآلن

 الناس كيف  حغيى أوالد   و حجددون. 
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 وجد األجىان خام  المنزل، ل لك ل  واى  ميي  المحكأ ما يد ، لكن الادام َعْىفوا فه  ال  ن مألوا األجىان 
ال  ن مأوا ما يد . و صسيى ه ا موييًا:   اللدو  ال  ن ه   بت =  لم يعلموه   ميي  المحكأ وشيى لشاب الاهد 

والخدام   خفية ال واىفها نال  من ولحىب من  .  الناموس، هؤالء ال  دمكون عمل المسيح الاصي. فأهىام حامة  
 وشيى الادام هنا لادام الاهد الجد د ال  ن عىفوا اا  المسيح وه  والمون عمله في  جد د الطرياة. = علموا

ولناليك أن الامى الحي  ناها المسيح ليست خمىًا مسكىًا، بل هي نعالن عن يبه، كاحت مادة يلوة الم ا  
لال أن  كون  ولكنها  حسحغىب  حصسه. وال  لن  ناقإ  الشى اة  فوا و  الامى،  لها طا   أن  حأهيد غيى مسكىة مو 

الامى لها طا  الامى وهي غيى مسكىة فنبن ححناول دم المسيح وحح وقه كامى وهو دم، وحنزل لماء المامودوة 
 وحاى  دون  غييى ظاهى وبالميىون وبل فينا الىو  اللدس دون أن حىا . 

 يح وبول اللدو  نل  جد د، ماء الحطهيى نل  خمى يقيلي فيه فى  يقيلي. هنا المس
أن البا ى ن كاحوا هكام ، بل ميي  المحكأ ولول عن مثل مشهوم. ولكن ه ا   نل   ه ا ال وشيى =  ومتى سكروا

)ن  اليهود  يال  ماَارْ ىًا عن  كان  المشهوم  لالا9-7:28اللول  المو و   وهو  مديء  اليهود  فواقو يال  مى (. 
الدون، أم ا المسيح فأ   لياطي الصى  البقيلي أي الامى الجيدة. وحاليك أن ه ا هو يال الاال  ويال الاطية 

 فهي  لدم للناس ل ة مؤقحة، خمىًا مد ئة، هي ل   ة في بدا حها ولكن والرها مىًا وبفسنحينًا.  
امى الجيدة لها عالقة لالمسيح ال ي هو  هي حص  الكلمة المحىجمة  الح في "أحا هو الىاعي الاالح" فال=  جيدة

 . يعلم، والثاحي=  يعلم الالكىمة البقيقية. وعمومًا فهناك  نصان من الناس األول= 
= ه ا ال وال  كيف وبد  الحغييى من البزن نل  الصى ، وان  أحه ل  وصه  أن الامى الجيدة ال يعلمهو من    األول

  ه ا   (.12:  11أن وطهى حصسه. وأن ه ا وبحا  لجهاد و غاب )مت أ  الصى  الداخل  واطيه الىب لمن وباول  
ه ا عند  و وقف  وأعجرحه  الامى  وشيى  .اىب  ه ا  ل   ل  مثل  ولكنه   كالمه  وأعجره   المسيح  ماجزات  مأوا  من 

مثل من أهل مما  ناه المسيح في ماجزة الام  خرزات فحباو  ن  ه  وطلروا المز د   . وأوضا حغيىوا ول   ؤمنوا
. وهؤالء أوضًا ه  من نحادع لمل ات الاال  ول  وصهموا أن الشبو هو لشا  المسيح ( 26:6اام البايد ) و من الط

   النهاوة المىة للشهوات الاالمية. واالشهية للنظى ول  والم
وحامحه،=    يعلمهو من    الثاحي قو ه  المسيح لشااه وعىفوا  والشبو   ه  من عىفوا  الداخل   الصى   وفهموا هى 

النص . ف   طهيى  والحغاب  الجهاد  أ   ماه   لشااه،  اىكة  في  فدخلوا  نبن    هو  المسيح  أن  وعلموا 
 (. هؤالء نخحرىوا قوة الحجد د ول ة الصى .29:26)مت 

 " زحك   حبول نل  فى  ي"وعطاوا المسيح عك  عطاوا الاال  فلد  ردأ لمىامة الجهاد والحوبة ولكنها  نحهي لالصى ..  
 .  (20:16) و 

 
 "  هِذِه ِبَداَيُة اآلَياِت َفَعَلَها َيُسوُع ِفي َقاَنا اْلَجِليِل، َوَأْظَهَر َمْجَدُه، َفآَمَن ِبِه َتاَلِميُذُه.11 (:11)آية

حى   ( مأ نا مجد . وهنا  1)قال  وينا في  )= وأظهر مجده ألحها بىهان عل   د  مهالة المسيح.  آيات  سم 
فيه نهحالن   ال ي  الظهوم اإللهي  الجليل مو أعياد  قاحا  لايد عىس  الكنيسة  ل لك  ايد  هيف مأي  وينا مجد ( 
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وبى   أن  ولرل  ل   فهو  يناحه  وبهحشصوا  خلق،  ماجزة  هي  الماجزة  فه    وسوع،  نهحشصوا  الحالمي   هنا  الثالو . 
فنبن ححشصو لأم النوم وهي  طلب منه بثلة.   الاى  ، لكن وسوع  ى د من وطلب منه بثلة وألن نوماحنا  عيف

الامل، أي هي عمل وكشف عن طرياة من عمله.  آية  هلمة اليوحاحية  شيى لطرياة  احو  الماجزة   في  فه   
  الن ألوهية المسيح فصيها خلق لمادة جد دة.

 ى نل  دمه  وحاليك أن أول ماجزة  ناها المسيح  بو ل الماء نل  خمى و خى  وة  ناها هي  بو ل الام
 ماء       خمى       دم. 

)ماء لجهادحا  الطاهىة  البياة  أن  وفىيه.الحطهيى  والمان   يبه  )الامى(  في  المسيح  مو  ف    (  حالم   جهادحا 
فيؤهل اإلحسان نل  اىكة جسد  و)دمه(   طهيى أحصسنا وبماوحة النامة وجانا ححالم  مو المسيح فنح و  الصى .  

 األقدهين.  
ولناليك أن المسيح يول الماء نل  خمى يح  ال وبى  الاى   ولكنه مفإ  بو ل البجامة نل  خرز لالىغ  من  

 ا نا. جوعه، به ا حصه  نهحمامه بحدبيى كل ياج
 ه  قراًل أعجروا له و باو ، لكنه  هنا عىفوا مجد  ف منوا له.= فآمن به تالميذه 

 
 " ْت َكِثيَرة .َوَبْعَد هَذا اْنَحَدَر ِإَلى َكْفِرَناُحوَم، ُهَو َوُأمُُّه َوِإْخَوُتُه َوَتاَلِميُذُه، َوَأَقاُموا ُهَناَك َأيَّام ا َلْيسَ 12" -(:12آية )

 ه كاحوا من  ا  كى  وهف فغالبًا كان قد مات. وال   كى أخوات المسيح مبما ألحهن قد  زوجن. وأخو ه   اآلوة ال 
-22:2زوا  هابق ليوهف النجام. والمسيح لاد عود ه مو  وهف والا ماء من ماى عااوا في النا ىة )مت 

. ث  لاد  وم  (9:1)مى( يح  هن الثالثين، نل  أن حزل لياحمد من المامدان 3:6( وعا  فيها كنجام )مى 23
ث   هب مو   األمباين  وما ف  الرى ة و جىبة نبلي ،  هب ليوينا المامدان ليشهد له. وبدأ ف  نخحيام  المي  .

 المي   نل  الجليل ويضى عىس قاحا الجليل مو  المي   السحة. ث  نحبدم مو أمه وبخو ه و المي   نل  كصىحايوم 
 عادوا لادها نل  النا ىة. (. وكان ه ا ألوام قليلة 13:4)مت 
 -= كان اليهود واطللون عل  األقىباء نخوة وأمثلة عل   لك:  إخوته 

+    5: 12+  ك  7: 13نبىام ولول للو  حبن أخوان، بينما أن لو  هو نبن هامان أخو نبىاهي  ) ك •
 ( 27: 11 ك

نلتا َأَحا ْفي ِلَطْى ْق،  ماَباَمك  ِلَىبُّ ْنَلها َهيْ ْدي ْنبلَىاْهيَ  َِلْ ي "َوَقاَل:  • َصها َوَيَلها َعنل َهيْ ْدي. ْن ل كا َنول لاطل َل ل َومل
َوْة َهيْ ْدي  ( ه ا ما قاله خادم نبىاهي  لاللان وعايلة مفلة. 27:  24" ) كَهَداْحي ِلَىبُّ ْنَل  َبيلْت ْنخل

لاوبا َماْييَل َأحَ وه ا حص  ما قيل من والوب لىاييل " • َرَى َوال (.  12: 29" ) كها َأخاو َأْبيَها، َوَأَحها ِبلنا ْمفلَلةَ َوَأخل
 مو أن اللان هو خال والوب، ألن والوب هو نبن مفلة أخت اللان.

َوْة: ْنَن َ ْلَك ِلحْ للْميَ  اَل َوماوتا قيل عن  المي  السيد المسيح أحه  نخوة " • خل لا َبيلَن ِإللْ :  21" ) و َ اَع َهَ ا ِللَلول
23 .) 



   )اإلصحاح الثاني(يوحنا أنجيل  –األناجيل 
 

 
65 

َفياْجيبا ِللَمْلكا َوَ لاولا َلها ا: ِللَبَق  سيد المسيح ال   له كل المجد عن المبحاجين أحه  نخو ه ""بل قال ال •
ََ اْغْى، َفْري َفَاللحا ل  َوْ ي َهؤااَلْء ِألل : ْلَما َأَحكا ل َفَاللحاماو ا ْلَأَيْد ْنخل  (.40: 25" )مت َأقاولا َلكا ل

بناء نخوة  وهف أو أبناء ليوهف من زوا  هابق. و وهف كان  وبه ا المصهوم وابح نخوة المسيح نما أ  •
 هريىا  ف  السن، وبالحال  كان أوالد  كباما ف  السن أوضًا. 

النا ىة  1:9والمسيح جال من كصىحايوم مىكزًا لدعو ه يح  أن كصىحايوم دعيت مد نحه )مت   (. ولما ا  ىك 
 (.  24-20:11يااًل من النا ىة )مت ( ول   كن كصىحايوم افضل 6-1:6فه ا ألحها مفضحه )مى

 . واألحاجيل الثالثة )مح  ومىق  ولوقا( مكزت عل  خدمة المسيح في النا ىة
+ 54-43:4+  22-1:2أم ا  وينا فىكز عل  خدمة المسيح في اليهودوة، و بد  قلياًل عن خدمحه في الجليل )

بينما كان في  1:21-25+  1:6-9:7 ة المسيح في اليهودوة، ييل مكز ن با   لى بًا  حكل  عن خدم  17( 
أومالي   وجد بها دامهو الناموس والالهو يين، أما الجليليين فه  *1  -فلماذا:  ماظ   االيمه الالهو ية الاطيىة

البسطاء.   ومنه   المي    )ن *2لسطاء  الىب"  كلمة  أومالي   ومن  من  هيون  "الشى اة  اى   . (  3:2أوضًا 
 (. 14:3)ن  "الىب  دخل في المباهمة مو م هاء وايوخ نهىاييل اعبه*وأوضا "3
 
 

 )تطهير الهيكل اليهودي واإلشارة إلى هيكل جسده(   (25 –  13: 2اآليات )يو
)يو ُأوُرَشِليَم،  13"  -(:25  –  13:  2اآليات  ِإَلى  َيُسوُع  َفَصِعَد  َقِريب ا،  اْلَيُهوِد  ِفْصُح  اْلَهْيَكِل 14َوَكاَن  ِفي  َوَوَجَد 

ا.   َياِرَف ُجُلوس  الَِّذيَن َكاُنوا َيِبيُعوَن َبَقر ا َوَغَنم ا َوَحَمام ا، َوالصَّ
َفَصَنَ  َسْوق ا ِمْن ِحَبال َوَقَرَد اْلَجِميَ  ِمَن اْلَهْيَكِل، 15

َياِرِف َوَقلََّب َمَواِئَدُهْم.  َالْ  َوَقاَل ِلَباَعِة اْلَحَماِم:»اْرَفُعوا هِذِه ِمْن هُهَنا! اَل َتْجَعُلوا َبْيَت 16َغَنَم َواْلَبَقَر، َوَكبَّ َدَراِهَم الصَّ
َفَأَجاَب اْلَيُهوُد َوَقالُوا َلُه:»َأيََّة آَيٍة ُتِريَنا 18ْتِني«.َفَتَذكََّر َتاَلِميُذُه َأنَُّه َمْكُتوٌب:»َغْيَرُة َبْيِتَك َأَكلَ 17َأِبي َبْيَت ِتَجاَرٍة!«.  
َفَقاَل اْلَيُهوُد:»ِفي 20َأَجاَب َيُسوُع َوَقاَل َلُهْم:»اْنُقُضوا هَذا اْلَهْيَكَل، َوِفي َثاَلَثِة َأيَّاٍم ُأِقيُمُه«.  19َحتَّى َتْفَعَل هَذا؟«  

ُبِنَي هَذا   َوَأْرَبِعيَن َسَنة   ُتِقيُمُه؟«  ِستٍ   َأيَّاٍم  َثاَلَثِة  َأَفَأْنَت ِفي  َهْيَكِل َجَسِدِه. 21اْلَهْيَكُل،  َيُقوُل َعْن  َفَكاَن  ُهَو  َوَأمَّا 
َقالَ 22 َواْلَكاَلِم الَِّذي  ِباْلِكَتاِب  َفآَمُنوا  َتاَلِميُذُه َأنَُّه َقاَل هَذا،  َتَذكََّر  َقاَم ِمَن اأَلْمَواِت،  َوَلمَّا َكاَن ِفي  23  ُه َيُسوُع. َفَلمَّا 

لِكنَّ َيُسوَع َلْم َيْأَتِمْنُهْم َعَلى َنْفِسِه، 24ُأوُرَشِليَم ِفي ِعيِد اْلِفْصِح، آَمَن َكِثيُروَن ِباْسِمِه، ِإْذ َرَأْوا اآلَياِت الَِّتي َصَنَ .  
ا َأْن َيْشَهدَ 25أَلنَُّه َكاَن َيْعِرُف اْلَجِميَ .   "  َأَحٌد َعِن اإِلْنَساِن، أَلنَُّه َعِلَم َما َكاَن ِفي اإِلْنَساِن.َوأَلنَُّه َلْم َيُكْن ُمْحَتاج 

الصاح  قرل  اآلالم  أهروع  من  اإلثنين  والثاحية  وم  خدمحه،  بداوة  في  هنا  األول   مى ين،  الهيكل  طهى  المسيح 
هيكلن )جسدحا=  فسد  قد  ما  ليطهى  أ    هو  ن   وبعالحًا عن عمله،  لسلطحه  نظهامًا  ]و لك  حجد األخيى  وهنا  ا([. 

 ملامحة بين هيكل أومالي  اللدو  ال ي هيهدم لحلوم الكنيسة هيكل جسد المسيح الجد د.
 

َوَوَجَد ِفي اْلَهْيَكِل الَِّذيَن َكاُنوا 14َوَكاَن ِفْصُح اْلَيُهوِد َقِريب ا، َفَصِعَد َيُسوُع ِإَلى ُأوُرَشِليَم،  13  -( :14-13)اآليات
ا َياِرَف ُجُلوس   .َيِبيُعوَن َبَقر ا َوَغَنم ا َوَحَمام ا، َوالصَّ
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يد لغحة في هيكله ليطهى . للد يل  اآلن الس  (  حنبأ مالخي عن مجيء المسيح للهيكل ليطهى ،4-1:3في )مال
 ( 13-12:6وزكى ا  حنبأ عن بناء الهيكل الجد د )

 لما ا ولول فاح اليهود وهل هناك فاح أليد غيى اليهود   = فصح اليهود
َبَنا َأولًضا ِللَمْسيَح َقدل ، كما ولول اللدو  بول  الىهول "ه ا ناامة ألن المسيح هو الصاح الجد د ( 1  اْلَح أْلََن ْفال

ْلَنا  م لاد أن نهحلى الصاح المسيبي الجد د. 100. و وينا وكحب نحجيله هنة (7: 5هو 1" ) أْلَجل
اليهودي ول  وابح له مان  وما عاد فابًا للىب.(  2 كان خىو  الصاح ممزًا   وباد المسيح نححه  الصاح 

(  23ي  وصحلدها و انو فيها  وات ) وة والمسيح أ   ألومال  للىب وسوع، فلما أ   المىموز نليه نححه  دوم الىمز.
ألومالي   نصي ًا  الصاح  في  أ ي  )المسيح  وب اليه .  البشى  فىهالحه  طهيى  هيكلها  بحطهيى  خدمحه  وبدأ 

 للناموس.( 
 ألن أومالي  عل  جرل.  = فصعد إلى أورشليم
 أي الىوا  الاامجي.= ووجد في الهيكل 

ياون و شحىون األغنام واألللام، والايام  ال  ن وغيىون الاملة وكان ال  ن  ر=  ال تجعلوا بيت أبى بيت تجارة
األجنرية وعليها  ومة قياى لالشاقل اليهودي ال ي بدون أي مهومات ليدفو اليهودي الناف الشاقل المصىو ة 

الحجامة   . أم ا األغنام واألللام فكاحت ليلدموا منها  لايح في الهيكل، وللد همح قيافا وينان به  لالناموس  عليه
أمبا   امة منها  أمبايه   فكاحت  الهيكل  ولدم  بيبة   في  أن  فمن  ى د   ، الناس  و غشون  كاحوا  حالعرون  ن  

لحلدومه  بيبة . ويين   أحه  وجدو  بال عيب و الح  دليل  الكهنة وخحمو   ال   هرق وفباه  الاىو   وشحى  
عيب، فيلول الىجل وما ا أفال به ا الاىو    وأ   الىجل به ا الاىو  للكهنة ف  الهيكل وصباوحه و لولون له

فبللوا من ه ا   .اآلن، ولولون له حشحى ه منك وحريو لك  خى، ث  وشحىوحه بثمن لا  و رياون له  خى بثمن كريى
( وهؤالء طىده  المسيح 7:12بل كان الحجام من الكنااحيين وكاحوا مشهوم ن لالغش )هو   الغش أمبايا  امة.

(. وكان وجب أن  كون هناك ييواحات لحلدو   لايح. و جب أن وكون 11:7+ أم 7:56( )ماجو أ 21:14)زك
هناك  يام . لكن المو وع  بول لحجامة وحهب وغش وخداع للشاب ف  الريو والشىاء لبساب م هاء الكهنة، 

 ( .17: 11+ مى  46: 19)لو مغارة لصوصول لك قال له  الىب أحه  جالوا بيت     وكان ه ا عثىة للشاب.
   -حنان وعائلته :

 من كحاب يياة المسيح والزمان ال   عا  فيه )إلدماي  الكا ب اليهود  المحناى(  
َاَىَع الايامفة ألحصسه  حسبة أمبا  له  من  غييى الامالت، وكان ما وبالون عليه مبال   امة. بل كان  

نليه  للباول عل  أهرى ك  من الىبح. وكان  هؤالء الايامفة  دخلون ف   صلات ويوامات مو كل من وأ   
هناك غش كثيى ف  المواز ن. كل ه ا هرب أمبايا  امة لهؤالء الايامفة. و لال أن "هىاهوس" اللايد الىوماح  

)ه ا الىق  ملدم من أوام   قد نهحول  من هؤالء الايامفة ف  الهيكل  ات مىة عل  مليوحين وحاف نهحىلين 
ماي  ف  منحاف اللىن الحاهو عشى( وه ا الكحاب محىج  وموجود لاد األحاجيل ف  كحب   أليف ه ا الكحاب إلد 

 الاهد الجد د.  
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وضا  له ا  جامة المواا  والطيوم الح   لدم ك لايح ف  الهيكل. ويح  ف  ه   الحجامة نححشى الغش لسرب 
هربا ف  أمبا  عالية لاإل افة   الشى  أن وكون البيوان ال   ولدم بال عيب. وكان الحالعب ف  ه ا المو وع

لاداع  للمغاالة ف  أهاام ال لايح. و اوم البال ف  هيكل العبادة هلل، مو كل ه ا الك  من الطمو والغش وا
والحجامة والمشاينات بين الايامفة وبايا  البيواحات والطيوم )والصاال ف  األثمان( والمشاينات بين الناس  

يوان ليحأهدوا من خلو  من الايوب. وكان هناك أوضا  جامة السكايب وكل ما  ومن ولوموا عل  الكشف عل  الب
ولدم كحلدمات ف  الهيكل. وف  أوام المسيح كان من ولومون به   الحجامة ه  أوالد ينان ميي  الكهنة. وكاحت  

 المبال الح   ح  فيها ه   الحجامة  سم  "لازام أوالد ينان".
رون مكاهب  امة من ه   الحجامة. ولكن كان المكسب األهرى للكهنة ال  ن ويلا كان الحجام والايامفة وكس

وبالون عل  جزء من األمبا . والماىو  وقحها أن عايلة ميي  الكهنة  ىبح من كل ه   الحجامة أمبايًا خيالية. 
ن ه ا بيت بل  امت عايلة ميي  الكهنة مشهومة لالشىاهة والجشو والصساد. وباد كل ه ا ... هل واح أن وكو 

من  وكثيى  المؤمخ  الاايلة  وهيصوس  ه    فساد  وللد  َوم  الىب.  قال  كما  للاو   مغامة  بل  ام   الة ! 
اإلبن وهو نبن ينان ميي  الكهنة   الىبيين ال  ن أعطوا  ومة مىعبة عما كان وبد . وقال  وهيصوس عن ينان

لال وغحاب  كان  بل  فايشا.  غناء  وبغحن   للنلود،  خز نة  كان  الحلمود أحه  وهجل  الشىعية.  الكهنة  يلو   انف 
الكهنة وعايالت  المشهوم ن ف  أومالي  عل  عايلة ينان ميي   الىبيين  بها ) لا ااول( أيد  الح  حطق  اللانة 
خدامه   و ام  األموال،  جباوة  ف   له   مساعد ن  وأ هامه   أوالده   وال  ن  ام  الموجود ن،  الكهنة  م هاء 

وعيشون ف  مفاهية وحه  واىاهة وفساد وهصه ف   ى  أمواله . وقال الحلمود وضىبون الشاب لالاا . وه   
عنه  "للد كان الهيكل واىخ ف  وجوهه  .. أخىجوا من هنا وا أوالد عال  الكاهن للد دحسح  هيكل  ". وه ا 

ل  واحىس هله وساعد عل  فه  ما عمله وسوع، وهرب عداء م هاء الكهنة له. وه ا أوضا واط   صسيى لما ا  
هيا  من  عليه  القبإ  أو  مواجهحه  عن  المسئولون  وخا   وسوع.  عمله  ما  عل   الموجود  الجماهيى   الجمهوم 

]أ ف ل لك هيبة المسيح الح  أخافت الجميو كما يد  والبامية الىوماحية عل  لاد خطوات ف  قلاة أحطوحيا.  
ولكنه  خزحوا يلده   د   ه  وكون ه ا لإماد ه[.ليلة القبإ عليه، فالمسيح يين  ى د  ظهى هيرحه وب ا نهحسل  ل

 المسيح ليوم الاليب. 
وكان اليهود )الكهنة( موقصه   عيصا ن  ه  والمون الصساد المحصش  ف  الهيكل. وطلروا من الىب أن  ى ه   وة 

 .  )أ  عالمة  ثرت أيليحه لصال ه ا(
" وكان  حكل  عن  لبه وقيامحه  ثالثة أيام أقيمهأنقضوا هذا الهيكل، وفى  وكاحت الاالمة الح  مد بها الىب " 

الح  بها هيطهى الهيكل. ولكنه  ل  وصهموا مان  كالمه بل ن ا و   د  ف  مباهمحه. وكان أوضا وشيى ألحه  
مهما عملوا وخططوا  د  يح  الاليب فهو هينحاى و لوم، ليقي  كنيسة طاهىة ه  جسد  و حم  مشيئة أبيه 

ه   كاحت  بل  أو  د السماو .  وهيجوا  د   قوموا   ... ألعدايه  المسيح  أعطاها  الح   الوييدة  الاالمة  ه     
الكنيسة هيكل جسد ، وهحسلموحن  للالب، وهأموت فااًل ولكن لإماد  ، ولكن  هأححاى و نحاى كنيسح  ولن  

قية لآلن لالىغ  من كل ولو  عليها عدو يح  الموت. وه ا ما أثرححه األوام فالمسيح قام لاد ثالثة أوام والكنيسة لا
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اإل طهاد الح  عاحت منه عرى الااوم ولكنها ما زالت  امدة وباقية ولألبد. قال المسيح "" نبغ  أن أهون 
)لو كان هو  49:    2فيما ألب "  أبيه  بيت  الهيكل  فحطهيى  الهيكل،  بحطهيى  الالن   المسيح ظهوم   بدأ  ول لك   )

    الهد  ال   أ   من أجله، وهو به ا والنه.
 

َياِرِف 15  -(:16-15)اآليات َدَراِهَم الصَّ َوَكبَّ  َواْلَبَقَر،  َاْلَغَنَم  اْلَهْيَكِل،  ِمَن  اْلَجِميَ   َوَقَرَد  ِحَبال  ِمْن  َفَصَنَ  َسْوق ا 
 َوَقاَل ِلَباَعِة اْلَحَماِم:»اْرَفُعوا هِذِه ِمْن هُهَنا! اَل َتْجَعُلوا َبْيَت َأِبي َبْيَت ِتَجاَرٍة!«. 16َوَقلََّب َمَواِئَدُهْم. 

(. والمسيح  ردأ يىكة الحطهيى. وحاليك أن الصاح كان قى بًا والصطيى كان  17:4لل1+  17-10:1ماجو )ن 
نهحادم   والمسيح  الاطية.  فالمسيح  ى د  طهيى اعبه من خميى  وا ح  والمان   نقحىب  حبال قد  =  سوقا  من 

فال لها  ولي   اكل  لها  والببال  ماايحه   مو  المااية  في  د  جام  كاحت  ولي  والببال  للسلطان  ممز  هو   ،
أيدًا   وضىب  ل   المسيح  أن  اإلحجيل  شيى  في  المسحادمة  الايغة  المااية،  السيد  جام  بها  طىد  للحأد ب، 
هيبة  المسيح  عل   ظهى  فللد  المؤكد  ومن  ه  ..  نمفاوا  المسيح  عنه  قال  الهادئ  الودوو  البمام  أما  لالسو . 

طىد ال لايح ناامة إلححهاء عهد ال لايح الدمو ة، واآلن هيلىب عجيبة جالحه  وسىعون هامبين منه دون نعحىاس و 
الاالة  بيت  "بيحي  قال  لالاالة يين  اليهود  عل   اإلجبام ة  ال لايح  نهحااس عن  والمسيح  البقيقية.  ال بيبة 

 ( . وكان 2:  141 ادع ". وه ا قاله داود "لحسحل   ال   كالباوم قدامك ، ليكن مفو  دي ك بيبة مسايية" )مز  
إرفعوا هذه فى هاء الكهنة ااىوا أن  جام ه  في خطى.    ،عمل المسيح ه ا هربًا في أن  حىب  له اليهود ليلحلو 

أو =  من ههنا الكنيسة  داخل  حظىة مد ئة،  أو  مد ئة  أو اهوة  فكى مديء  حىفو كل  أن  حبن هيكل   و نبغي 
 خامجها.
ي أاام للسو  في  د المسيح. و لك ألحه  هد  ألن ولول  وينا هو الوييد بين األمباة اإلحجيليين ال  ملحوظة:  

المحىاخ  عن الجهاد ف   طهيى حصسه، وهد      لشعبه     أن السو   ىمز للحجامب والحأد بات الحي وسمح بها
وكما قلنا فيوينا هو الوييد ال    كى مو وع السو  فهو ممز للحجامب   يصى .فه، فيحطهى،  اعب    ؤدب   منها أن

وسمح بها   ليطهى أوالد  الغيى قادم ن عل   طهيى أحصسه  )فيوينا   كى مو وع السو  علب مو وع الح   
 أجىان الحطهيى ف  عىس قاحا الجليل( .

 
 َفَتَذكََّر َتاَلِميُذُه َأنَُّه َمْكُتوٌب:»َغْيَرُة َبْيِتَك َأَكَلْتِني«. 17  -(:17)اآلية

وامله   لما  وصىيون  الحالمي   ولابلو هان  ن   ولامحو (  المسيح  نوماحه  )مز   )=  فيزداد  ( وهو مزموم 9:69لالنروات 
 ملم لالنروات عن  الم المسيح.

واليك أن ما فاله السيد المسيح كان عماًل  عبًا جدًا فصي عيد الصاح  وجد مال ين في أومالي  و اوم الزيام  
 ولو ل   ىهره  هيرحه لكاحوا قد قحلو  ف  الهيكل.  في الهيكل، وفي وهل كل ه ا الزيام وامل المسيح ما عمله.
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( وهك ا فاَ وامل عل  38:23واليك أن المسيح أ ي ليطهى الهيكل ولما مفضوا الحطهيى  ىكه له  خىالًا )مت 
ن ًا لناىخ هلل ليطهىحا   .(17:3هو 1د، فمن وصسد هيكل   وصسد    )سَ صل  طهيى أجسادحا وييا نا وب ا مفضنا حَ 

 رل عمله المطهى والسو  ال ي  ؤدبنا له. وحل
 

 َفَأَجاَب اْلَيُهوُد َوَقالُوا َلُه:»َأيََّة آَيٍة ُتِريَنا َحتَّى َتْفَعَل هَذا؟« 18  -(:18)اآلية
هو هؤال للسيد أن  ثرت أحه مىهل من   لأن وانو ماجزة كما يد  مو موه  فال ي له هلطان عل  الهيكل 

المسيا   دفاع عن عدم 1:3)مالهو  السلطة، وهي  أحه  أ باب  أحصسه   بها  اليهود وظهىوا  ( وه   مباولة من 
 نوماحه . 

 
 َأَجاَب َيُسوُع َوَقاَل َلُهْم:»اْنُقُضوا هَذا اْلَهْيَكَل، َوِفي َثاَلَثِة َأيَّاٍم ُأِقيُمُه«.19  -(:19)اآلية

ُأقيمهُ  ال=  إنقضوا..  عن  ولاال  أن  كلمحان  البان  )هما  اإلحسان  وعن  لالبجامة  المرنية  +  1:5هو 2مباحي 
ومكن أن  لال عن قيامة الجسد وعن قيام أو    وأقيم اني في اليوحاحية هدم، قحل/ يل/ فك.    فإنقضوا(.  25:4مو

. ولكن كالم المسيح  نطوي والرو  نقامة مرن  والمسيح هنا وارىه  عما هيصالوحه له كنروءة. وأحه هيلوم لاد أن  
وعل    أن  فساعة  له .  للموت  هد د  ما   سلمو   وه ا  فسيلوم  هو  أما  لالاىاب،  وأمحه   هيكله   علي  هيبكمون 

بثالثة موت  (. وه  فهموا كالم المسيح هنا أحه هيلوم لاد أن و4:16مثل  وحان النري )مت =  ثالثة أياميد .  
)مت  دل64-62:27أوام  ه  طلروا  أبنيه.  ولي   أقيمه  قال  المسيح  أن  أ   (. واليك  ال ي  المسيا  أحه  عل   يل 

أوام ألحني نبن   البي ال ي ال   3وهأقوم لاد    أموت الدليل أحك  هحالروحني و    اليطهى هيكل أبيه، فلال له  ه
( وهو ال   له هلطان أن وضو حصسه 25:  11المسيح ال هلطان أليد أن ولحله، فهو البياة حصسها ) و   أموت.

حصسه   السلطان أن وقي   له  َأولًضا" وأوضا  َ َها  آْلخا ْسي  َحصل َأَ وا  ْمنل  .أْلَحْ ي  َأَحا  َأَ ااَها  َبلل  ْمنْ ي،  َوألخا اَها  َأَيد   َليلَ  
َ َها َأولًضا للَطان  َأنل  خا للَطان  َأنل َأَ َاَها َوْلي ها هلطاحه أن وقي  حصسه =  أقيمه   (.18-17:  10" ) و َ اْ ي. ْلي ها

وقوله   نبن  .  أقيمفهو  حلضو  أي يلوا   هأنقضوا..  ال ي  لالجسد  له عالقة  ولوم  ال ي  الجسد  ناامة ألن  فيه 
 أجزاء ، فهو هيايد  جمياه.

 ه  طلروا  وة أم ا حبن فال حطلب ماجزات، بل لاإلومان حثق أن   موجود و امل.تأمل: 
 

 اْلَهْيَكُل، َأَفَأْنَت ِفي َثاَلَثِة َأيَّاٍم ُتِقيُمُه؟« َفَقاَل اْلَيُهوُد:»ِفي ِستٍ  َوَأْرَبِعيَن َسَنة  ُبِنَي هَذا 20 -(:20)اآلية
)ل  وكن ه ا بناء لهيكل جد د    .م. عل   د هيىودس الكريى20بدأ الرناء في الهيكل هنة  =    ست وأربعين سنة

  .م. وه ا ألن حروخ  حاى الملك البابل  هدم الهيكل ال   بنا    515، فالهيكل    بنا   عل   د زمبابل هنة  
  .م. واآلن ولوم هيىودس بحجد د  و وهياه(.   176 .م. وجدد   هو ا المكاب  يوال  هنة    586هليمان هنة  

م عل   د  63 .م. والهيكل نححه  الامل فيه هنة    4م. فالمسيح ولد هنة  27م أو هنة  26واآلن حبن في هنة  
  .م بيد الىومان لقيادة  يط 70و    دميى  هنة  هيىودس أغى باس الثاحي.
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 َوَأمَّا ُهَو َفَكاَن َيُقوُل َعْن َهْيَكِل َجَسِدِه. 21  -(:21)اآلية
) وة  المسيح  قيامة  لاد  الحالمي   فهمها  الشهادة  حبن )أي 21ه    الحي هي  البية  البجامة  (. وهيكل جسد  هو 

 .  (21:1( وهو ييا نا )في  5:2لل1هنيسحه( )
 

 اأَلْمَواِت، َتَذكََّر َتاَلِميُذُه َأنَُّه َقاَل هَذا، َفآَمُنوا ِباْلِكَتاِب َواْلَكاَلِم الَِّذي َقاَلُه َيُسوُع.َفَلمَّا َقاَم ِمَن  22 -(:22)األية
حروات الاهد اللدو  عن موت المسيح  =  فآمنوا بالكتابالقيامة اددت نومان الحالمي  ن  نهحالنت يقيلة نبن  .  

 وقيامحه. 
 

 َوَلمَّا َكاَن ِفي ُأوُرَشِليَم ِفي ِعيِد اْلِفْصِح، آَمَن َكِثيُروَن ِباْسِمِه، ِإْذ َرَأْوا اآلَياِت الَِّتي َصَنَ .23  -(:23)األية
هان ه ا أول عيد للصاح وبضى  المسيح في أومالي . ولكن نومان الكثيى ن هنا كان كالزامع ال ي مم  ب م ه 

مان غيى  بيح وغيى ثابت بدليل أن وسوع ل  وأ منه   (. هو نو21-20:13فجاءت عل  أمس مبجىة )مت 
 . (24عل  حصسه ) وة

 
 لِكنَّ َيُسوَع َلْم َيْأَتِمْنُهْم َعَلى َنْفِسِه، أَلنَُّه َكاَن َيْعِرُف اْلَجِميَ . 24   -(: 24اآلية

بل   المسيح لشااه  فه  ال  ببثون عن  ملكًا،  المسيح  أن وجالوا  أمادوا  ل لك من  منوا  ألحصسه  عل  يساله، 
   .نخحص  عنه  ولآلن فهناك من ال  ى د أن واى  المسيح نال  لمنافو مادوة، فإ ا خسى مادوًا  نللب عل  المسيح

قد  ومكن أن  نللروا عليه في أي لبظة، وه ا ما    كان   ثق فيه ، فه   أحه كان ال  أي=  يأتمنهم على نفسهلم  
وللد ياول اليهود أن ولحلوا المسيح عدة مىات ولكن   كان وبميه    لبه"."ن  قايلين  لاد  لك  ه   ىخواف  ،يد  

  18:  5+  و   30-28:  4فل   حمكنوا من قحله، ن  كان واحص  و مى ف  وهطه  وال وسحطياوا أن ومسو  لسوء )لو
ح " (. وقال له  المسيح عدة مىات "أحح   ى دون أن  لحلو 31:  10+  و   59:  8+  و   29،    25،     1:  7+  و 
(. وكون أن   وبميه فال وسحطيو أيد أن ومسه لسوء  نبأ عنها داود النر  "الىب عن  40:  8+  و  19:  7) و 

( السابق  كىها عاليه. ل لك كنا حجد أن المسيح   هب نل   18-17:  10( وقامن مو ) و 5:  110ومينك" )مز
" حالاو خام  أومالي   ْلَيلل وا  َ َشاَوما ْم  ِللَيول َ ْلَك  ْمنل .   ا َفْمنل  َبلل َمَض   َعاَلْحَيًة،  ِللَيهاوْد  َبيلَن  ْشي  َومل َأولًضا  وعا  َوسا َوكانل  َفَل ل 

َمَو  َ  هاَناَك  َوَمَكَل  َأفلَىاْو ا،  َلَها  واَلالا  َمْد َنة   ْنَل   َ ْة،  ِللَرىْ  ْمَن  ِللَلْى َبْة  ِللكاوَمْة  ْنَل   ) و اَلْميْ  ْ هاَناَك   "11  :53-54 .)
لىب عن ومينك" وان  أن الالهوت كان وبم  جسد المسيح نبن اإلحسان من الموت يح   أ    وقول المزموم "ا

 (.  20:  8+  و 30: 7الساعة المبددة، كما قال الكحاب "ألن هاعحه ل   كن قد جاءت لاد" ) و 
 وما هى الساعة التى حددها هللا لموت المسيح بالجسد على الصليب؟

  االيمه، و انله  نعداد  المي   ال  ن هيكىزون للاال  كله. يين  نه  المسيح  .1
بىكة" ف    .2 نل   لانة  حبول  "الاليب  لأ  وهيلة أخى . ماجو ملالة  المسيح  ى د موت الاليب ولي  

 حهاوة  صسيى اإل با  الثالل من مهالة غالطية" لحى  لما ا أماد المسيح موت الاليب لال ات.
 -الساعة، بل كان وشحهيها:لكن المسيح جاء من أجل ه   
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ْل َهَ ا َأَ يلتا ْنَل  َهْ ْ  ِلَساَعةْ " •  (.27: 12" ) وَوَلْكنل أْلَجل
َمًاا" • ْىَقَها  َوَأيل َعَليلَها    َ َفَأهلجا ِللْلَحاْل  ْفي  َوِللَبَسَك  َك  ِلَشول َعَلَي  َليلَت  َغيلك .  ْلي  ْني   .َليلَ   ْلْبال َ َحَمَسكا  َأول 

للًبا  َنوا  ا َنوا َمْايَفَيال للًبا َوال  (. 5-4:  27" )ن  َمْاي.  ا
َهها " • ْمنل  َحنلَطْلقل  قاوماوا   . َأفلَالا َهَكَ ا  با  َ اْحي ِآلل َأول َوَكَما  َب،  أاْيبُّ ِآلل َأحْ ي  ِللَااَل ا  َهَ   ْلَيصل : 14" ) و َناَوَلْكنل 

31 .) 
 
ا َأْن َيْشَهَد َأحَ 25 -(:25)اآلية  ٌد َعِن اإِلْنَساِن، أَلنَُّه َعِلَم َما َكاَن ِفي اإِلْنَساِن. َوأَلنَُّه َلْم َيُكْن ُمْحَتاج 

أن  نهحشصوا  ن ا  عليه  هينللرون  ولكنه   لماجزا ه  إلحرهامه   اليوم  ماه  فه   حصوهه ،  في  وما  عى   للره ،  هو 
(. وه ا ما يد   23:  2)م   "فاحص القلوب والكلى"وهو    . نماد ه  ال  حوافق مو نماد ه، وأفكامه  ليست كأفكام 

مو  هو ا ال   كان  الاًا للمسيح طاماًا ف  أمجاد عالمية ومىاهز دحيو ة، يين وملك المسيح ملكًا زمنيًا. وبحللب  
الملك من  النوع  ه ا  المسيح  ىفإ  وأن  الاال ،  ه ا  من  ليست  المسيح  مملكة  أن  نهحشف  ن   المسيح   . عل  

   (.6: 12  ما  و و ف  الاندو  ) و و حضح فكى  هو ا الماد  ن  كان وسى 
ك  الاسامة الىهيبة ن      واليك أن المسيح مسحاد أن واطي حصسه لمن وطلبه لشااه ولي  لهد  مادي. واليك

 ححىك المسيح لسرب خسامة مادوة، فنبن حاسى   الالمبدود في اااه وفي بىكا ه وغنا  ومجد . 
يياة أوالد  فىيًا و جال ييا ه  عىهًا دايمًا، ولكن ه ا لمن وجاهد في  المسيح  ى د أن ومأل : اإلصحاح ملخص

 طهيى حصسه. ومن مببة المسيح لنا أن من  همل في  طهيى حصسه،  ؤدله بباإ الحجامب )السو ( ليحطهى 
 (. 17-16:4هو2فيصى . "ل لك ال حصشل، بل وبن كان نحساحنا الاام  وصن  فالداخل  حجدد  ومًا فيوم" ) 
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 عودة للجدول ( ثالث)إنجيل يوحنا()اإلصحاح ال

 مقدمة اإلصحاح الثالث
مأ نا فيما هرق أن المسيح كلمة    جسد لياطينا الصى ، لشى  أن حجاهد لنطهى أحصسنا، ولكن هل جهادحا وكصي   

وأ   حجد   لالناموس.  وبلحزامه   و دقيله   جهاده   عنه   مشهوم  وهؤالء  الصى سيين  من  مال   هودي  حى   ي هنا 
للمسيح، ومن المؤكد أحه  ببل عن أعمال أخى   ى ي بها  . وبدأ يد ثه مو المسيح لالحبيات الحي نعحاد 

لاضه    مو  نهحامالها  قايال  الباإ اليهود  المسيح  وباه   مجدًا   "هيف  ل لك  وأحح   لرلون  أن  ؤمنوا   لدمون 
كما حاد  الشاب السيد قاياًل "أ ها .  (  44:5لاضك  من لاإ والمجد ال ي من اإلله الوايد لسح   طلروحه" ) و

 ( لحى  األللاب الح  وطللها كل وايد عل  حصسه.20-19: 2، وماجو )مو الاالح" المال 
هو فاي  الللوب والكلي، ل   ىد عل   بية حيلودوموس لالحبيات، وال أجاله عن نمااد  لمز د و وحجد المسيح  

من األعمال لياملها، بل فحح ماه مو وعًا ل  وصهمه حيلودوموس. وجدحا المسيح  حكل  عن لزوم الوالدة الجد دة 
فالمسيح ال  ببل عن و و مقاة من الماء والىو ، يح   حجدد اإلحسان  جد دًا ااماًل و ابح خليلة جد دة.  

فسد ها الاطية ، أ(. فألن الاليلة االول   17:5هو2جد دة في ثوب عحيق، بل هو  ى د أن وكون الكل جد دًا )
( . والمامودوة هي المدخل للبياة الجد دة لاد أن همانا 19،    18م  نفالبل هو الاليلة الجد دة وه ا مان  )
ا عن والدة جد دة. ومن أ ن  كحسب المامودوة قو ها  حجد المسيح وشى   عن خمى جد دة وهيكل جد د حسمو هن

ه ا لصكىة أحه كما مفو موه  البية النباهية هك ا هيىفو نبن اإلحسان عل  الاليب و موت. والمامودوة هي 
)مو  له  محبد ن  المسيح  مو  وقيامة  المسيح  مو  حامة 5-3:6موت  ولكن كل  حامة من  ،  المامودوة هي   .)

 ال عليها هي ام قابل ألن  زداد لجهادحا أو وضمبل و نل  بحكاهلنا. حب
: هى الميىون حبال له عل  حامة يلول الىو  اللدس فينا. ولكن حجد الىهول بول  ولول "نمحلئوا لالىو "  مثال
(. ولكنه ولول أوضًا "ال  طصئوا الىو " 6:1 ي 2(. و لول "ن ىم موهبة   الحي فيك بو و  دي" )18:5)أ 

(1   19:5.) 
 
 
 
 
 
 
 

 مقدار من النعمة

 نمتلئ

 ما حصلنا عليه بالميرون

 بجهادنا

 بإستهتارنا ينطفئ الروح
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حبن حبال عل  الملدمة عل  الحغييى. ومن وجاهد  موت طرياحه اللدومة  مامًا و بال  وهكذا في المعمودية:  
 (.19:4المسيح )غلعل  طرياة جد دة، نحسان داخلي جد د وشبه 

وضيف   ل لك  نومان،  بدون  ايئًا  ال  نصاان  وجهادحا  في   المامدان  اللدو   ويناوالمامودوة  األخيىة   اآلوات 
لنثرت عل  ما يالنا  ث  جهادحا و وبحنا  المامودوة  ث   المدخل  ليشيى ألهمية اإلومان. فاإلومان هو  اإل با  

 .  (13:8)مو ل فيه الىو  ليجدد   "لالىو   ميحون أعمال الجسد"عليه و سحمى الحغييى والحجد د. ومن وجاهد وام
والمسيح ل  وكل  السامى ة وال الزاحية عن المامودوة، فالاطية ظاهىة في ييا ه . نحما وكل  حيلودوموس و دعو   

 وبة  للمامودوة والحجد د، فهو مملوء من الرى ال ا ي. ل لك عل  كل من وشاى فينا لأحه لام، عليه أن ولدم  
هى اة ليحجدد و حغيى فهو مادوع، فلي  لام لي  وال وايد. فلنلل أحنا عريد لطالون مبحاجون للحغييى. واليك أن 

المامدان عل  لأن المسيح هيأ ي لمامودوة لالىو  اللدس وحام. ومن  ولد من الىو  هيكون له طرياة جد دة  
    كون وا بة دون أن  ى  أيد الىو .)في مبرحه ووداعحه..(  ظهى فيه، ن  أن ححاي  عمل الىو 

 اإلصحاح الثالث 
 )م  نيقوديموس ليال (                     
 
لما جاء فيه عن   .1 الحنا يى مبااىة  الكريى الحي  سرق أيد  الجماة السادهة من الاوم  الجزء  وم  ولىأ ه ا 

 (. 19:4نل   ومة المسيح )غلالميالد من الماء والىو ، وأهمية الحجد د في ييا نا والحغييى لنال 
الحجد د  .2 هى  حى   وهنا  وقيامحه،  اإلحسان  موت  أي  اللدو   للهيكل  والرناء  الهدم  السابق  اإل با   في  مأ نا 

والرناء للكنيسة كأفىاد، فالهدم هو هدم اإلحسان الاحيق ث  قيامة اإلحسان الجد د لالمامودوة من الماء والىو . 
لندخ جد د  من  حولد  أولهما فبالمامودوة  ميالد ن،  المسيبي  فلدحسان  ملكوت  .  أي  الجد د  هيكل    ل 

نبنًا هلل وللكنيسة. الميالد األول أم ي من   نبنًا آلدم وثاحيهما من الماء والىو  وايى له  جسدي له وكون 
دة بها  جد والاليلة ال.  (10:2   أوحى  الاللحين ف   لثاحي هماوي من   والكنيسة. )مجل وامىأة والميالد ا
 ( المسيح  ف   عمل  17:  5هو 2حكون  الحوبة  جدد  لالمامودوة،  أخ حاها  الحي  للنامة  هي  ون  والحوبة   )

المامودوة في ييا نا ل لك وسموحها مامودوة ثاحية. المامودوة هي موت وقيامة مو المسيح. والحوبة هي قىام  
 مودوة ثاحية. لالموت عن الاطية فحكون لي قيامة ثاحية مو المسيح ل لك هي ما

وحيلودوموس هو من مجال نهىاييل الكبام، عضو في السنهدم   ودامس كريى للناموس وهو  من لالمسيح ن   .3
( أومالي   في  وسوع  الحي  ناها  اآلوات  ال ي  2:3مأ   الكريى  الصى سي  فه ا  اليهودوة،  الاللية  وببسب   .)

ممامها عن  المسيح  من  وسمو  أن  كان  نحظى  ال ا ي،  لالرى  الشااي   ؤمن  بى   بها  جد دة  زداد  ت 
(. ولكن المسيح ل  وكلمه عن  اد ل في هلوك بل عن  غييى الطرياة البشى ة كلها. فما فايدة 17:10)مى

األعمال والاليلة قد فسدت و امت غيى ملرولة. ]المسيح كان  حكل  عن عمل الىو  وحيلودوموس ماى  
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البد  ه ا  وباد  لطن([  من  )الوالدة  الجسد  عمل  المجمو  عل   أمام  المسيح  عن  حيلودوموس  دافو  حجد   ل 
 (.39:19( ث  جاهى لإوماحه لاد موت المسيح ) 50:7-51)
 

يِسيِ يَن اْسُمُه ِنيُقوِديُموُس، َرِئيٌ" ِلْلَيُهوِد.  1"   -(:21  –1:  3اآليات )يو هَذا َجاَء ِإَلى َيُسوَع 2َكاَن ِإْنَساٌن ِمَن اْلَفرِ 
ِت الَِّتي َأْنَت َيْعَمَل هِذِه اآلَياَلْيال  َوَقاَل َلُه:»َيا ُمَعلِ ُم، َنْعَلُم َأنََّك َقْد َأَتْيَت ِمَن هللِا ُمَعلِ م ا، أَلْن َلْيَ" َأَحٌد َيْقِدُر َأْن  

َيُكِن هللُا َمَعُه«.   َلْم  َفْوُق اَل 3َتْعَمُل ِإْن  ِإْن َكاَن َأَحٌد اَل ُيوَلُد ِمْن  َأَجاَب َيُسوُع َوَقاَل َلُه:»اْلَحقَّ اْلَحقَّ َأُقوُل َلَك: 
َساَن َأْن ُيوَلَد َوُهَو َشْيٌخ؟ َأَلَعلَُّه َيْقِدُر َأْن َيْدُخَل َقاَل َلُه ِنيُقوِديُموُس:»َكْيَ  ُيْمِكُن اإِلنْ 4َيْقِدُر َأْن َيَرى َمَلُكوَت هللِا«. 
ِه َثاِنَية  َوُيوَلَد؟«   وِح اَل َيْقِدُر َأْن 5َبْطَن ُأمِ  َأَجاَب َيُسوُع:»اْلَحقَّ اْلَحقَّ َأُقوُل َلَك: ِإْن َكاَن َأَحٌد اَل ُيوَلُد ِمَن اْلَماِء َوالرُّ

وِح ُهَو ُروٌح.  6َيْدُخَل َمَلُكوَت هللِا.   ْب َأنِ ي ُقْلُت َلَك: َيْنَبِغي 7َاْلَمْوُلوُد ِمَن اْلَجَسِد َجَسٌد ُهَو، َواْلَمْوُلوُد ِمَن الرُّ اَل َتَتَعجَّ
يُح َتُهبُّ َحْيُث َتَشاُء، َوَتْسَمُ  َصْوَتَها، لِكنََّك اَل َتْعَلُم ِمْن َأْيَن َتْأِتي8َأْن ُتوَلُدوا ِمْن َفْوُق.   َواَل ِإَلى َأْيَن َتْذَهُب.   َالرِ 

وِح«. َيُكوَن هَذا؟«  9هَكَذا ُكلُّ َمْن ُوِلَد ِمَن الرُّ ِنيُقوِديُموُس َوَقاَل َلُه:»َكْيَ  ُيْمِكُن َأْن  َأَجاَب َيُسوُع َوَقاَل 10َأَجاَب 
هَذا!   َتْعَلُم  َوَلْسَت  ِإْسَراِئيَل  ُمَعلِ ُم  َأُقو 11َلُه:»َأْنَت  اْلَحقَّ  َرَأْيَنا،  َاْلَحقَّ  ِبَما  َوَنْشَهُد  َنْعَلُم  ِبَما  َنَتَكلَُّم  ِإنََّما  ِإنََّنا  َلَك:  ُل 

َماِويَّاِت؟ 12َوَلْسُتْم َتْقَبُلوَن َشَهاَدَتَنا.   ِإْن ُكْنُت ُقْلُت َلُكُم اأَلْرِضيَّاِت َوَلْسُتْم ُتْؤِمُنوَن، َفَكْيَ  ُتْؤِمُنوَن ِإْن ُقْلُت َلُكُم السَّ
َماِء.َوَلْيَ" أَ 13 َماِء، اْبُن اإِلْنَساِن الَِّذي ُهَو ِفي السَّ َنَزَل ِمَن السَّ َماِء ِإالَّ الَِّذي  »َوَكَما َرَفَ  14  َحٌد َصِعَد ِإَلى السَّ

يَِّة هَكَذا َيْنَبِغي َأْن ُيْرَفَ  اْبُن اإِلْنَساِن،  ِمُن ِبِه َبْل َتُكوُن َلُه اْلَحَياُة  ِلَكْي اَل َيْهِلَك ُكلُّ َمْن ُيؤْ 15ُموَسى اْلَحيََّة ِفي اْلَبرِ 
َتُكوُن َلُه اْلَحَياُة   أَلنَُّه هَكَذا َأَحبَّ هللُا اْلَعاَلَم َحتَّى َبَذَل اْبَنُه اْلَوِحيَد، ِلَكْي اَل َيْهِلَك ُكلُّ َمْن ُيْؤِمُن ِبِه، َبلْ 16اأَلَبِديَُّة.  
ابْ 17اأَلَبِديَُّة.   ُيْرِسِل هللُا  َلْم  اْلَعاَلُم.  أَلنَُّه  ِبِه  ِلَيْخُلَص  َبْل  اْلَعاَلَم،  ِلَيِديَن  اْلَعاَلِم  ِإَلى  ُيَداُن، 18َنُه  اَل  ِبِه  ُيْؤِمُن  َالَِّذي 

اْلَوِحيِد.   هللِا  اْبِن  ِباْسِم  ُيْؤِمْن  َلْم  أَلنَُّه  ِديَن،  َقْد  ُيْؤِمُن  اَل  ِإَلى 19َوالَِّذي  َجاَء  َقْد  النُّوَر  ِإنَّ  ْيُنوَنُة:  الدَّ ِهَي  َوهِذِه 
يَرة .   َأْعَماَلُهْم َكاَنْت ِشرِ  َأْكَثَر ِمَن النُّوِر، أَلنَّ  ُيْبِغُض 20اْلَعاَلِم، َوَأَحبَّ النَّاُس الظُّْلَمَة  يِ آِت  َيْعَمُل السَّ أَلنَّ ُكلَّ َمْن 

َوَأمَّا َمْن َيْفَعُل اْلَحقَّ َفُيْقِبُل ِإَلى النُّوِر، ِلَكْي َتْظَهَر َأْعَماُلُه َأنََّها 21 ِلَئالَّ ُتَوبََّخ َأْعَماُلُه.  النُّوَر، َواَل َيْأِتي ِإَلى النُّورِ 
 "  ِباهلِل َمْعُموَلٌة«

 
يِسيِ يَن اْسُمُه ِنيُقوِديُموُس، َرِئيٌ" ِلْلَيُهودِ 1" -(:1: 3آية ) يو  "  .َكاَن ِإْنَساٌن ِمَن اْلَفرِ 

دكحوما  في الناموس اليهودي. وقد جاء في =  معلم إسرائيل(  10أي عضو من السنهدم  . وفي ) =  رئيسا  لليهود
 الحلمود أن اااًا نهمه حيلودوموس أيد أمباة من األغنياء وأحه من أ باع المسيح. 

 
ُمَعلِ ُم، َنْعَلُم َأنََّك َقْد َأَتْيَت ِمَن هللِا ُمَعلِ م ا، أَلْن َلْيَ" َأَحٌد هَذا َجاَء ِإَلى َيُسوَع َلْيال  َوَقاَل َلُه:»َيا 2" -(:2: 3آية ) يو 

   "َيْقِدُر َأْن َيْعَمَل هِذِه اآلَياِت الَِّتي َأْنَت َتْعَمُل ِإْن َلْم َيُكِن هللُا َمَعُه«.
 وكشف عن ي م  وخوفه (. فمجيئه ليالً 39:19+ 50:7مىات )  3و وينا اإلحجيلي   كى ه   العبامة  =  جاء ليال  

وأحه ال  ى د أن واىس مىكز  للاطى، و كشف عن كرى ايه، فكيف وأ ي ه ا المال  الكريى لنجام ليحال  منه. ما ا 
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لإبن   كمال   نومان يي  ليابح  ل   نمو  اإلومان  أن  واني  ما عمله. وه ا  الصى سيون  لو عى   ولال عنه 
واإلوم المسيح،  الاو  هو  والنوم  يقيلي، ودواء  اإلومان  لاد عل   واثى  ل   أحه  نل   وشيى  لياًل  له. ومجيئه  ان 

نعلم شيى للاطية والكرى اء والظالم في الللب.   مصهوم اللدو   وينا كلمة لياًل    ( في30:13اإللهي )قامن مو  و 
معلِ ما   من هللا  أتيت  أن  =  أنك  حظى   فصي  ل لك  كنيلودوموس،  عظي   مال   من  جاءت  قد  قيمة ه    له  المسيح 

 عظيمة.
لي  المه  أن  ال  فلل بل أن  حغيى. وقوله حال  وشيى نل  أن غيى  من الصى سيين أعجروا لأعمال المسيح =  نعلم

هي نيد  دمجات ثال  و ى يرها ماب/ مابي/ مابون. و أ ي من كلمة ج مها في الارى ة واني =  رابي و االيمه.  
فة حيلودوموس لالمسيح حاقاة، كان  نلاه نوماحه لأن المسيح هو نبن هريى أو عظي . ومو كل ه ا كاحت ماى 

(. فنصه  من ه ا أن مأي حيلودوموس أن   واين المسيح، 12:6+ قإ 24:26) ك=  إن لم يكن هللا معه .  
 وبه   الماوحة وامل أعماله اإلعجاز ة. 

 
َحقَّ َأُقوُل َلَك: ِإْن َكاَن َأَحٌد اَل ُيوَلُد ِمْن َفْوُق اَل َيْقِدُر َأْن َيَرى َأَجاَب َيُسوُع َوَقاَل َلُه:»اْلَحقَّ الْ 3  -(:3:  3آية ) يو 

 َمَلُكوَت هللِا«.
( فنيلودوموس كان وسا  وماء ماىفة  زدادها 24:2هنا المسيح ال  ىد عل  كالم حيلودوموس بل عل  أفكام  ) و 
 د أن  رني عل  مالوما ه اللدومة مالومات جد دة من المسيح. والمسيح كلمه عن نومان وبحاجه، حيلودوموس  ى 

والمسيح ولول بل هناك ام جد د  نبغي أن  ولد، هناك والدة   أو ممامهات واملها فيحرىم أهثى .   حباه  بها،
 جد دة ولي  مجىد ن افة. يح  وال وكصي نعجالك لالماجزات الحي مأ حها. 

الحق أن =  الحق  و صيد  هام.  وهو ام  أهماعه ،  عل   غى ب  أو  جد د  هو ام  هيلال  ما  وأن  الحوكيد،   صيد 
 المحكل  هو  ، فاألحرياء ولولون هك ا.. ولول الىب.  

أي من السماء )و حىج   ولد ثاحية(. وه ا ياد   ح  لدحسان للوة نلهية  صو  فه  اإلحسان، ل لك =  يولد من فوق 
"ألاحا ال ي في  سم  المامودوة هى .   لإ بادحا لالمسيح اإلبن. فنالي  أحنا  ىحا أوالدًا هلل، و لك  وهي  اني 

ملكوت هللاالسموات".   لاطية  دم =  يرى  ألحنا  ملكوت  ،  أي  الصوقاحي  لالوجود  اإلحسان  الوالدة  حال  به   
 فلدحاها. 
قالها  وينا هنا =  ملكوت هللا طية.  يح  عل  الحأمل في السماو ات لسرب الاجز الىويي الىاجو للا=  ال يقدر

( ث  أ بح وطلق عليها البياة األبدوة وهو واني أن   وملك عل  كنيسحه للوة من  اآلن و حم  نماد ه 5وفي  وة )
اآل ي يين  الزمن  ه ا هيسحالن لشكل جد د في  ملكو ه  ولكن  قلوبه .  وملكوحه عل   ال  ن  أوالد   ومشيئحه في 

حبيا في ميىا  المجد الاحيد. )ه ا الصه  لملكوت   لن وصهمه هو  المولود من فو ، أما  حالا  الشى  مامًا و 
 اليهود فيطلرون ملكًا أم يًا(.

: دخول أمم  أمثلة لذلك  اريى الوالدة الجد دة نهحادمه اليهود ف  عدة مناهبات كحشريه.  -الوالدة الجديدة :
لد جد دا بحوبحه وقد بدأ عالقة جد دة لاَ. وهك ا قالوا عن  لليهودوة، ه ا     شريهه عند اليهود لأحه  كطصل وا
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الاى   الجد د بل نهحادموا ه ا الحشريه يين  ح   ىقية أيد ليايى مييسا لألهادومية أو جلوس ملك عل   
طو عىاه. و سم  الداخل لدومان مولودا جد دا فهو قد دخل نل  عالقة جد دة مو   وغصىت خطاوا  وهو قد ق

و ىك كل عالقة قدومة بينه وبين الاال  اللدو  يح  أهله وأ دقاء . ولكن كالم المسيح مو حيلودوموس ل  واطه  
أن وصه  كالمه ف   وء ه   الحشريهات اليهودوة، أو أن المسيح وطلب منه الحوبة عن أعمال هاللة. بل هو فه  

ثاحيا اليهود  حكلمون عن ه   الوالدة الجد دة كنحيجة  أن المسيح  حكل  عن والدة جد دة يقيقية وليست كحشريه. 
ألن ه ا الشا  قد  لرل  بمل مسئولية جد دة، فالملك  حبمل مسئولية المملكة الجد دة. أما كالم المسيح فهو  

عك  ه ا ن  ولول أن اى  دخول ه ا الملكوت الجد د أن  ولد الشا  من جد د. كما أن المسيح ولول أن ه   
  من فو . واليهود وصهمون الحوبة والغصىان والاالقة الجد دة بين   واإلحسان، وأن ه ا مسئولية الوالدة ه

الشا . ولكنه  ال وصهمون  جد د الداخل لاليلة جد دة ووالدة مويية وأن ه ا اى  لك   ى  اإلحسان ملكوت  
كوت  خى هلل غيى اليهودوة. لكل ه ا   . وال وصهمون كيف أن اليهودوة ليست ه  ملكوت  ، أو أن هناك مل

هاحت هناك  اوبة اد دة لنيلودوموس ليصه  ام جد د عن اى  الملكوت والوالدة الجد دة  د ما  أ ل ف   
 علله وقلبه.  

لبسب فه  حيلودوموس هو قادم أن وصه  كيف أن نحسان مبما وابح  خى )وه ا وبحا  نل   وبة وبل  جهاد   
( و ابح ف  النهاوة له اااية جد دة. وكان ه ا مان  مامودوة المامدان، اللىام ليحغيى نل  اااية جد دة

 اإلحساح  وجهاد  ليردأ بداوة جد دة. 
ولكن كان ال ومكن أن وصه  أن اإلحسان وجب أوال أن وابح نحساحا  خى يح  ومكنه أن وابح  خى ف  النهاوة، 

همه عل  الالهوت اليهود . وه   ه  مامودوة المسيح وأن ه ا  لزمه أن  ولد من فو  أوال. ه ا هى وااب ف 
أن  ؤمن،  قرل  ه ا  وبد   وصه  كيف  أن  حيلودوموس  أماد  وهنا  لاإلحسان.  ولي   وحام، من فو   اللدس  لالىو  
ولكن كيف وصه  وه   األموم هماو ة، فهو هيولد من فو  ولي  عل  األمس، والسماء ال ولدم أيد أن وااد 

 يه أن واد  المسيح ال   أ   من السماء وهو ف  السماء.نليها. ل لك كان عل
 

َقاَل َلُه ِنيُقوِديُموُس:»َكْيَ  ُيْمِكُن اإِلْنَساَن َأْن ُيوَلَد َوُهَو َشْيٌخ؟ َأَلَعلَُّه َيْقِدُر َأْن َيْدُخَل َبْطَن  4"  -(:4:  3آية ) يو 
ِه َثاِنَية  َوُيوَلَد؟«.     "ُأمِ 

ل  وصه  حيلودوموس ما قاله المسيح وأعلن عن عجز  عل  الصه . وكما أحه من الااب أن  دخل الشيخ الاجوز 
 أ   حلرل عمل نله  وجاله نحساحا جد دا،  لبطن أمه، كان  عبًا عل  حيلودوموس أن  حلرل فكىة الميالد الثاحي 

 ]المسيح  حكل    .  اإلحسان هو المسئول بنصسه عن  غييى حصسه، وأن  لاد أن قضي عمى  ال وصه  هو  الرى ال ا ي
عن ملكوت   كاليلة جد دة وحيلودوموس واى عل   كىام اللدو  )الوالدة الجسدوة([ المسيح ال وغيى الظىو  

 الاامجية بل هو وايد  غييى الداخل و الله جد دًا.
 

اْلَحقَّ 5"  -(:5:  3آية ) يو  َيُسوُع:»اْلَحقَّ  َأْن   َأَجاَب  َيْقِدُر  اَل  وِح  َوالرُّ اْلَماِء  ِمَن  ُيوَلُد  اَل  َأَحٌد  َكاَن  ِإْن  َلَك:  َأُقوُل 
 "  َيْدُخَل َمَلُكوَت هللِا.
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= يولد من المسيح وشى  له أن الميالد الملاود هو من الىو ، ميالد موياحي للنص  هو ميالد غيى منظوم.  
لياى  مولودًا جد دًا من الىو . )والملاود لالوالدة من فو  هو  و ىجمحها من داخل، أي  دخل اإلحسان للماء  

الىو (. والىو  ولدس الماء في المامودوة ليكون لها قوة عل  الميالد الثاحي الىوياحي. كما ولول اللدو  كيىل  
لالىو    الكريى.. الميالد من الماء والىو  هو موت عن يياة جسدوة هالصة و لدو  ث  قرول يياة جد دة مالوقة 

اللدس لحؤهل النص  للبياة مو   في ملكو ه. ل لك وسرق المامودوة  وبة وبعحىا  فهي بداوة جد دة. والمامودوة 
هي موت مو المسيح عن ييا نا السالصة للرول يياة جد دة من عمل الىو  اللدس هي من يياة المسيح. والميالد 

ًا عن حيلودوموس، فكان المامدان ولول ه ا عن المسيح ال ي من الىو  ومن الماء كان في  لك الوقت لي  غى ب
 هيامد لالىو  اللدس وحام. 

 المسيح ولول المامودوة ه  من الماء والىو .
 والمامدان ولول المسيح هيامد لالىو  اللدس وحام. 

ناعي قال  كما  المامد  وخطاوا  ق م  غسل  ف   حام   فال  له  المامودوة  ماء  أن  حصه   الناين  النر  وبملامحة  اء 
َن َوَِلْ ي  احلَىكا ْفي أاوماَاْلي َ " َيول َ بلَل  ْفي ْ هل )أ  أن من واحمد  حنل  و ابح عضوًا ف  جسد   َوَ كاونا َأَن َِلْ ي 

وه ا مان  كالم الىب من واحمد من الماء والىو  ولدم   – ملكوت هللاالمسيح أ  الكنيسة الح  وملك   عليها =  
ْحَب ْلللَبَياْة ْفي أاوماَاْلي َ ا.  ، واَسَم  قادُّوهً (ملكوت هللاأن  دخل   َن، َوَحَل  .  كالُّ َمنل كا َيول ْنَ ا َغَسَل ِلَسيْ دا َقَ َم َبَناْت ْ هل

َىا ْ  يل وْ  ِإللْ وْ  ِللَلَضاْء َوْبىا  (.4-3: 4" )ن َدَم أاوماَاْليَ  ْمنل َوَهْطَها ْبىا
أ=  يدخل ملكوت هللا الاحان اى   كان  الاهد هما  اللدو ، هك ا في  الاهد  الشا  من ااب   في  وكون  ن 

 الجد د فالمامودوة اى  لدخول ملكوت  . 
 

وِح ُهَو ُروٌح.6" -(:6: 3آية ) يو  "  َاْلَمْوُلوُد ِمَن اْلَجَسِد َجَسٌد ُهَو، َواْلَمْوُلوُد ِمَن الرُّ
المولود من جسد فاهد وكون جسد فاهد مثله  لود  اهوات الجسد، ولال عنه =    َاْلَمْوُلوُد ِمَن اْلَجَسِد َجَسٌد ُهوَ 

نحسان جسداح  اهواح . ل لك ال والح أن  ولد حيلودوموس من لطن أمه ثاحية، فبح  لو يد  فهو هيولد ثاحية 
اللدس و لال   لجسد اهواح  فاهد. ألن كل البشى ومثوا ه ا الصساد من أبينا  دم. والمولود من الىو  ولود  الىو 

لطى ق  ال    ىادك   النوم  أحا  الاليلة.  لحجد د  جئت  أحا  هنا  وسوع  الىب  له   ولول  ول لك  نحسان موي .  عنه 
 البياة لحولدوا من الىو .

لالمامودوة  حبول اإلحسان من يياة قدومة يسب الجسد نل  يياة يسب الىو . وما ال وسحطياه الجسد  سحطياه 
حيل وا  فأحت اآلن  ومكنك  ىك اهوا ك، ه ا ألحك مولود من جسد. وبه   اآلوة  الىو .  أحك ال  ودوموس  حاوم 

وشى  السيد لنيلودوموس أن الوالدة الثاحية ليست والدة جسدوة أي ال داعي ألن  دخل لطن أمه ثاحية. ومن  ولد 
ولود  الىو  يح  وال   من الجسد وموت، أما من  ولد من الىو  و لود  الىو  فله يياة أبدوة فالمولود من الىو 

له للسماء. من  ولد من الجسد وشحهي الاال  ومن  ولد من الىو  وشحهي اإللحاا  لاَ، و حال  عن اهوا ه 
 الجسدوة.
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لالكامل، وهحظل مشاغبات  الجسد ال  موت  أن اهوات  حجد  والىو   الماء  لاد ميالدحا من  وهنا عل  األمس 
ا الاىاع  وهيظل  داخلنا.  موجودة  "الجسد  الىهول  بول   اللدو   ولول  كما  والىو   الجسد  بين  ِللَجَسَد للاي   َأَن 

َالاوَن َما اَل  اىْ  َخَى، َيَح  َ صل و ا ْ َد ِللَجَسْد، َوَهَ اْن واَلاْوما َأَيداهاَما ِآلل وْ  َوِلىُّ َحْهي ْ َد ِلىُّ (. 17:  5" )غل داونَ َوشل
ا بل  ىك لنا يى ة اإلخحيام، لكنه وسندحا بنامحه وه  قوة  ايننا عل   والسرب أن   ل   اْىدل أن وبىمنا من يى حن

النامة أعظ  أ  أقو  )وو  احنا6:  4ملاومة اهوات الجسد والح   ثيىها فينا الشيطان. وه     (. ولال عن ه ا 
supported but not fastened (. أما ف  السماء فسحموت داخلنا ه   الشهوات 7-6: 41وماجو  صسيى )يز

لالكامل  ال    نلاد  فلل  الىوي   اإلحسان  ناَل اااية  فلن  وجد  لالكامل،  الاحيق  اإلحسان  ه ا  لموت  الجسدوة 
َحاداها ل ْنَل  َ َناْبيْو َماء  َيَية  للىو  اللدس " ، َوَ لل ْ  َ ىلَعاها ل وَ  َِلْ ي ْفي َوَهْل ِللَاىل (. والينابيو 17:  7" )م  أْلََن ِللَاىا
لالىو  ههال فال  وجد أ  ملاومة. وه ا قيل عنه ه   ناامة لد محالء من الىو  اللدس. ويينها وكون اإلحقياد 

ِللَبَااْة  " َوَعَل   َبيلَضاَء،  ْطيْه َيَااًة  َوأاعل َص ،  ِللماال ِللَمنْ   ْمَن  َوألهاَل  َأنل  ْطيْه  َفَسأاعل ْلبا  َوغل َمْكُتوبٌ َمنل  َجِديٌد  اَل    ٱْسٌم 
َغيل  َأَيد   ْىفاها  َوألخا ا َوال َِلْ ي  َأَيد  (. واإله  الجد د ف  الصكى الارىاح  هو اااية جد دة."17:  2" )م ىا  ْىفاها  َوال اَل 

 " أ  أن ه ا الحغييى داخل الشا  لن  دمكه أيد  غيى . َغيلىا َِلْ ي َوألخا ا 
 

ْب َأنِ ي ُقْلُت َلَك: َيْنَبِغي َأْن 7" -(:7: 3آية ) يو    " ُتوَلُدوا ِمْن َفْوُق.اَل َتَتَعجَّ
فإ ا كنت  ى د أن  كون مجاًل موييًا  نبغي أن  ولد من فو . فإ ا كنت قد جئت لي لححال  كيف  نبغي أن  بيا  
في ملكوت   فلن  نصاك األعمال الجسدوة كلها فهي من الجسد. أواًل  ولد من فو  ث   امل أعمااًل واينك فيها 

 ( ، لححجدد  ومًا فيومًا.  6، وييًا للرى ف  المسيح )مو مام الاطيةأ الىو  لاد  لك لحسحمى كميت 
 

يُح َتُهبُّ َحْيُث َتَشاُء، َوَتْسَمُ  َصْوَتَها، لِكنََّك اَل َتْعَلُم ِمْن َأْيَن َتْأِتي َواَل ِإَلى َأْيَن َتْذَهبُ 8"  -(:8:  3آية ) يو . َالرِ 
وِح«.هَكَذا ُكلُّ َمْن ُوِلَد ِمَن   "الرُّ

السيد وشى  له أن الوالدة من الىو  لها قوة غيى منظومة للحغييى، و حغيى اإلحسان و ايى نحساحًا جد دًا. كمن ولد 
من حص  أ ل كلمة م ح والمان   تهبمن جد د. في الارى ة واليوحاحية كلمحي مو  وم ح هي كلمة وايدة، وكلمة 

أحها   فناى   الشجىة  أوما   كما  حبىك  عليه عالمات عمل أحه  الىو   ظهى  من  المولود  هك ا  لى ح،   اى ت 
لالىو   الحغييى  هو  ه ا  ويكمحه..الخ.  ومبرحه  وفهمه  و اىفا ه  كالمه  في  واللوة  الو و   لغاوة  اللدس  الىو  

(. وه ا أوضًا ما أهما  بول  الىهول 26:8ولكن  لك لكل من وجاهد فياين الىو   اصا ه )مو   .  (13:8)مو
( أي نزالة الشهوات الااطئة من داخل الللب كمن ولطاها لمشى  الاحان. ن ًا  ولد  29:2ب لالىو  )مو خحان اللل

فالىو  الىو ،  ولود   جد د مويي  نحسان  داخله  فيوجد  الىو   من  الىو   اللدس  اإلحسان  والىو     ،اإلحساحية  ولود 
لاد لالىو ، كما وبىك الى ح أوما  الشجى اإلحساحية  لود اإلحسان كله. و لال عن ه  اإلحسان أحه موياح  أ  من

وجودها. حدمك  لكننا  الى ح  حى   أن  لاد   دون  الميىون  هى  في  عليه  حبال  )ال ي  اللدس  الىو   و لودحا 
 المامودوة( لححجدد طرياحنا وحايى خليلة جد دة.
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   "َيُكوَن هَذا؟«.َأَجاَب ِنيُقوِديُموُس َوَقاَل َلُه:»َكْيَ  ُيْمِكُن َأْن 9" -(:9: 3آية ) يو
ولاد حيلودوموس أحه كيف  ح  ه ا ! وكان ال مان  لسؤاله فالمسيح أو ح له أحه لي  من عمل نحسان بل هو 

 عمل فايق من الىو  اللدس.
 

 " َأَجاَب َيُسوُع َوَقاَل َلُه:»َأْنَت ُمَعلِ ُم ِإْسَراِئيَل َوَلْسَت َتْعَلُم هَذا!10" -(:10: 3آية ) يو
عحاب لكل مالمي اليهود في اا  حيلودوموس، ال  ن هماوا لالحأهيد عن عمل الىو  اللدس وكيف أحه ه ا  

)ماجو  أماهن  عدة  في  ه ا  حجد  وك لك  الملك.  ااول  مو  يح   يد   وه ا  جد دًا.  الشا   وجال 
ثان لدحسان. وماجو )مز.  (13:16  1+  9-10+ 6+ 1:10   1 واحرى كميالد  أال  حقي  (10:51وه ا  ا  "قلبا 

أيشاي ". ف   جدد   مسحقيمًا  ومويا  وا    فَ   وماجو  نخلله  جد دًا.  خللًا  ه ا  واحرى  "  وأال  َقللًبا أوضًا  ْطيْه ل  َوأاعل
ْطيْه ل َقللَب َلبل    ْمْه ل َوأاعل وًيا َجْد ًدا، َوَأحلْزعا َقللَب ِللَبَجْى ْمنل َلبل َالا ْفي َداْخْلكا ل ما ( 31:18+ 19:11)يز   "َواْيًدا، َوَأجل

)يز الجد د  الالق  في  والىو   الماء  جمو عمل  يزقيال  أن  أوضًا 14-9:37+  28-26+25:36بل  وماجو   )
اللدس  9-8:66+  19-18:65 ن) الىو   ، "(. وعن عمل  َلَشى  كالْ   َعَل   وْيي  ما كابا  َأهل َأحْ ي  َ ْلَك  َد  َلال َوَ كاونا 

يا  َل ا اا ، َوَ بل ً   َفَيَحَنَبأا َبناوكا ل َوَبَنا اكا ل اَلًما، َوَ َى  َاَبالاكا ل ما وْيي .  وخاكا ل َأيل كابا ما َماْء َأهل َوَعَل  ِللَاْريْد َأولًضا َوَعَل  ِإللْ
ََوامْ   . (29-28:2) ؤ  "ْفي ْ للَك ِألل

  ولد  أو. وايد   وم ف  بالد   ماإ  هل ،ه ا مثل  مأ   من. ه ا مثل همو  من" -:  بأكمله شعب والدة (1
 نل  وببحهجوا نفىيوا بل ( + "...8:  66ن " )بنيها ولدت  بل   هيون  ماضت  فلد . وايدة دفاة أمة

 ( .18: 65ن "  )فىيا واارها بهجة  أومالي  خالق هأح ا  ألح  خالق  أحا ما ف  األبد 

 وكان(....الملك ااول عن ه ا) مأهه عل  و ب  الدهن قنينة  موييل فأخ  "  -: الروح من الوالدة (2
( +  10 ، 9 ، 1:  10   1" )  خى قلبا أعطا    أن  موييل عند  من    هب  لك  هحصه أدام عندما

(  ل  أ  ) للىو   نبأ ل  فلال( + " 19:   11يز ( + )10:  51مز( + )13:  16   1)
:   37يز) .... أقدامه  عل  وقاموا  فبيوا الىو  فيه  فدخل ...ليبيوا اللحل  هؤالء عل  هب ...وقل..
 ( . 28:   2 ؤ( + )14  – 9

  أ نامك  كل ومن حجاهحك   كل من فحطهىون   طاهىا ماء عليك  وأم "   -: والروح الماء من الوالدة (3
  وأعطيك  لبمك  من  البجى قلب  وأحزع داخلك  ف  جد دا مويا وأجال جد دا قلبا وأعطيك  ....أطهىك 

  ف  الجوهى    الحغييى ه ا واحرى وأال( . 28  – 25: 36يز...)داخلك  ف  موي  وأجال. لب  قلب 
  .والىو  الماء من جد دة والدة أحه الشاب  قلوب 
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(. وأل  2،  1:  1وأل   ردأ البياة ف  الاليلة األول  عندما كان مو     ى  عل  وجه الميا  ) ك (4
 .  ( ف  اليوم الثالل للاليلة 13  –  9:  1 اى  األمس و ردأ البياة عليها من الماء ) ك 

 
يو  ( ِإنََّما  11"  -(:11:  3آية  ِإنََّنا  َلَك:  َأُقوُل  اْلَحقَّ  َتْقَبُلوَن َاْلَحقَّ  َوَلْسُتْم  َرَأْيَنا،  ِبَما  َوَنْشَهُد  َنْعَلُم  ِبَما  َنَتَكلَُّم 
  "َشَهاَدَتَنا.

الثالو   ولاد  الجمو وقد  فيال . والمسيح  حكل  هنا لايغة  المسيح  أم ا  وصه ،  أحه ال  حيلودوموس  المسيح  وبخ 
بدون اآلب، أو هو و المي  ، أو هو واألحرياء   واإلبن ال وامل ايئاً ،   د اإلعالن واإلبن والىو   نص انفاآلب  ى 

ال  ن  نبأوا عن ه   األوام. )واليك أن الحالمي  هماوا عن ه ا من المامدان(. وببسب الناموس فالشهادة  كون 
ف    أحا نعل   ولكني  الىو ،  عمل  و دمكون  هحاليظون  بل  للنلا   لي   مو وع  ه ا  نن  له  ولول  الىب  ثنين. 

 أخرىك له من اآلن. 
 

َماِويَّاِت؟12" -(:12: 3آية ) يو  " ِإْن ُكْنُت ُقْلُت َلُكُم اأَلْرِضيَّاِت َوَلْسُتْم ُتْؤِمُنوَن، َفَكْيَ  ُتْؤِمُنوَن ِإْن ُقْلُت َلُكُم السَّ
فالمسيح ابه لنيلودوموس عمل الىو    أي األموم السماو ة مشىوية لطى لة أم ية ليصهمها الناس.=  األرضيات

. والمامودوة ه  موت وقيامة مو المسيح، وبه ا ححبد لالمسيح و كون لنا يياة األرضياتهمثل الى ح وه   ه   
المسيح، وكيف وبد  ه ا  حلول عنه هى المامودوة = أ  حامة غيى منظومة  بت أعىاس منظومة، ولكن ما 

= الىب  عنه  قال  ما  هو  يقيلة  السمايي =  السمويات  وبد   جوهىها  مسحو   عل   المسيح  اهحالنها  لو  أي 
به ا الشى  البسيل، فكيف   وشيى نل  أحه ن ا ل   صه  وا حيلودوموس الوالدة من الماء والىو   الىب   واإللهي. وقول

وايد هل هحصه  األهل من جسد المسيح ودمه، أو قول المسيح أحه واآلب   صه  يقيلة السى، هى المامودوة. أو  
وقد  كون   اللدوس.  الثالو   هى  أموم   األرضياتأو  أي  أو  األمس  عل   المؤمن  في  المامودوة  مصاعيل  هي 

 هي البياة في الاال  اآلخى والنايب الماد لنا هناك.  والسمائياتمويية  ا  البياة عل  األمس 
 

َماِء  13"  -(:13:  3آية ) يو السَّ ِإَلى  َصِعَد  َأَحٌد  ِفي َوَلْيَ"  ُهَو  الَِّذي  اإِلْنَساِن  اْبُن  َماِء،  السَّ ِمَن  َنَزَل  الَِّذي  ِإالَّ 
َماِء.  " السَّ

وأحا  ( أن قال حيلودوموس "أحك أ يت من   مالمًا" والمسيح هنا ولول ال بل أحا أ يت من السماء،2هرق في  وة ) 
 وال األم يات وال ما ف  السماء نال أحا،يقيلة السماو ات   دايما ف  السماء، وهأ اد للسماء. فلي  أيد واى 

 ولست مالمًا كمالمي اليهود. 
و ات لنيلودوموس لبسب ما ومكنه فهمه. وهو جاء لياطي يياة أفضل لدحسان فيها اهنا المسيح بدأ وشى  السم

سماء.  ولد من فو . ومو أن المسيح حزل من فو  نال أحه هيااد نل  فو  ومو ه ا فهو بالهو ه ل  وغادم ال
أي =  صعد إلى السماءهو السماوي حزل ليبملنا فيه للسماء، ول لك قال "نثرحوا فَي" وه   اآلوة  ثرت الهو ه.  

 ى  أهىام السماء ويد  فال أيد من البشى  اد للسماء لياى  أهىامها. وألحه من السماء فهو ويد  ال ي وال   
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ه    ساوي =  من السماء  نزلالسماييات وهو حزل من السماء ليالن األهىام لنا. ول لك  نبغي أن  لرل اهاد ه.  
هو   جاة لما هبلها، أي ال أيد وال  السماو ات نال من "الكلمة  ام جسدًا" واآلوة  ردأ لبى  الواو. ن ًا هي ما 

الح  كلمحك عنها وا حيلودوموس  ، أحا السماوي. وأوضًا مو وع الوالدة من فو  و نزل ليارى قادم أن وااد ليى  
 ( أاام فيها السيد للسماو ات. 12ل   ح  نال  بنزولي من السماء.  وة ) من الماء والىو  ،

)و ردو أن ه ا عك  ما يد  فهو   نزل من السماءقرل قوله    صعد إلى السماءردأ للوله  وهنا في ه   اآلوة  
فنيلودوموس عجز عن فه  ما قاله السيد. حيلودوموس وصكى لطى لة   صعدحزل و جسد ث   اد( لكنه بدأ للوله  

باول أن وج ب فكى ل لك حجد السيد و  جسدوة أم ية كأن البل ف  الوالدة الجد دة لأن  ولد من لطن أمه ثاحية.
حيلودوموس للسماء، وأن الوالدة الجد دة ه  من السماء. و شى  له أحه هو أ  المسيح ويد  ال   ولدم أن  حكل  
عن السماء، ألحه ال  وجد ف  البشى من  اد للسماء ليشى  ما ف  السماء. المسيح ويد  ولدم فهو من السماء 

ليسحال السماء  من  حزل  وهو  السماء،  ف   )مزوهو  وحزل  السماوات  طأطأ  هو  بل  السماو ات،  لنا  ( 9:    18ن 
للسماء   هيااد   هألح لياطينا أن حبيا ف  السماو ات، وحبن ما زلنا عل  األمس. وهو ولدم أن  ىفانا للسماء  

الح  واى ها  الجد دة  البياة  للسماو ات ، وله    حيلودوموس لدم لاء  لنا مكاحا. وبه ا وج ب فكى  لياد  هسابق 
( ألحها عايدة ول لك بدأ اآلوة لبى  الاطف )يها له، ن ًا هو اللادم ويد  أن وارىحا عما ف  السماو ات  و شى 

 (.12عل   وة )
 

يَِّة هَكَذا َيْنَبِغي َأْن ُيْرَفَ  اْبُن اإِلْنَساِن،  14"  -(: 15  –14:  3اآليات )يو ِلَكْي  15»َوَكَما َرَفَ  ُموَسى اْلَحيََّة ِفي اْلَبرِ 
   " اَل َيْهِلَك ُكلُّ َمْن ُيْؤِمُن ِبِه َبْل َتُكوُن َلُه اْلَحَياُة اأَلَبِديَُّة.

ال حيلودوموس عن الوالدة الجد دة الح  ه  موت مو  مسيح وقيامة ماه. فكيف  ح  الموت مو هل  الىب وسوع 
المسيح  كان ال بد أن وموت المسيح أواًل ث  ولوم. وكان مو ه ه ا لالاليب وممز  البية النباهية. وموت ليبمل 
خطاواحا، و لوم لياطينا ييا ه األبدوة. و ويدحا الىو  اللدس له ف  المامودوة كما ولول بول  الىهول "مدفوحين 

(. هنا المسيح  نحلل 9-1:  6( و ويدحا له ف  قيامحه وحابح خليلة جد دة )مو12:  2وة" )هوماه ف  المامود 
هنا حى  لما ا حزل نبن اإلحسان من السماء مو حيلودوموس نل  الاليب ال   أعط  للمامودوة قو ها النام ة. و 

 وكيف واادحا نل  السماء. 
 ا نل  السماء. هنا حى  لما ا حزل نبن اإلحسان من السماء وكيف واادح

اللدو (. فاإلحسان 13مأ نا في  وة ) الاهد  السمو ات بىموز من  المسيح وشى   الصداء )وهنا  الحجسد وهنا حى    )
هلل بواهطة البية الحي نهحطاعت أن  اَسىْ بل الاطية اللا لة لدحسان. فالاطية مى بطة لالبية. وجاءت البيات 

م عمل الاطية الحي  صحك لاإلحسان الااطم. أما البية النباهية فهي و ْ َا ( لحا 7:21المبىقة  صحك لالشاب )عد 
لكنه بال  بل  ام خطية ألجلنا  الاطية  ال ي  جسد في ابه جسد  للمسيح  ملحول وهي ممز  ميحة همها  يية 

)  خطية لاطاواحا  فلحل (46:  8+  و  21:  5هو 2بل يامال  لها  . ويمل خطاواحا في جسد  ومات وهو يامل 
لالجسد  لالادم الاطية  مؤبدًا  يكمًا  عليها  يك   أي  لالجسد  الاطية  ودان  الموت  أمات  المسيح  أن  ولال  له ا   .
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وهك ا حامل ف  هى اإلفاامهحيا، فنبن حسحادم خرزًا ماحمىًا، والاميى دخل نل  حيىان   يينما مات بها ث  قام.
الاميى. فمات  ول  الصىن  ل لك  فيه،  من  ثرت  لكل  الاطاوا  وميت  فالمسيح  فيك " وبه ا  وأحا  فَ   "نثرحوا  لنا  ول 

والنظى للبية النباهية هو ممز لمن  ؤمن لالمسيح المالوب ال ي قام من األموات ليقي  من  ؤمن  (.4:  15) و 
( الاطية  اإلنسان (.  24:2لل 1له من موت  إبن  ث   اود .  =  يرف   أبديةأواًل عل  خشبة  و لك كما =  حياة 

الىهول بول   دا "  ولول  َلال تا  ِللَمول َعَليلْه  ودا  َوسا اَل  َأولًضا.  َوماوتا  اَل  َواْت  َمل ِألل ْمَن  أاْقيَ   َدَما  َلال ِللَمْسيَح  َأَن  " َعاْلْميَن 
المسيح"   (.9:  6)مو هي  البياة  "لي  المامودوة.  في  لنا  أعطاها  األبدي،  وموت،  ال  ال ي  حصسه  يياة    فهي 
المسيح وشى  هنا أن الاليب هو األهاس ال    رن  عليه المامودوة    .( أعطاها لنا لاليبه وقيامحه21:1)في

 الح  ه  ميالد من الماء والىو .
 

 أَلنَُّه هَكَذا َأَحبَّ هللُا اْلَعاَلَم َحتَّى َبَذَل اْبَنُه اْلَوِحيَد، ِلَكْي اَل َيْهِلَك ُكلُّ َمْن ُيْؤِمُن ِبِه، َبلْ 16"  -(:16:  3آية ) يو 
 "  َلُه اْلَحَياُة اأَلَبِديَُّة.َتُكوُن 

لكي وشى  لنيلودوموس أن ال ي واطي البياة األبدوة لي  هو = ال يهلك كل من يؤمن بههنا المسيح وكىم لكي 
لالناموس بل اإلومان. وما ال ي دفو المسيح أن  حجسد و الب.. اإلجالة هنا هي البب.   العالمالامل  = كل 

(  14ه     كىحا بحلدو  نبىاهي  نبنه الوييد مبىقة. فإهبق كان ممزًا للمسيح. في  وة )=  إبنه الوحيد هودًا وأم .  
المسيح ولول عن حصسه "نبن اإلحسان" وفي ه   اآلوة ولول "نبن  " فهو نبن   ال ي  ام نبنًا لدحسان ليصد نا. 

هاحت  الم نبىاهي  يين قَدم نهبق  بيبة  ساوي  مامًا  الم نهبق. فاَ به   اللاة اى  كيف  =  أحب هللا العالم
ن دمجة ب ل اآلب هي حص  دمجة ب ل اإلبن. ول  وكن   لير ل نبنه أن  الم اآلب كاحت مساو ة آلالم االبن، وأ

الوييد نال  لو كان الثمن ال ي هيبال عليه مساو ًا له ا. وكان ما يال عليه   اآلب هو بنوة اإلحسان هلل 
أحب حتى   لصداء المسيح، وه   هي مببة اآلب، ال ي فى  لاودة أبنايه نليه. المسيح هنا والن مببة اآلب لنا.

= )أغابي( وهي المببة الحي  اطي دون أن  طلب ايئًا. أحب  .(32:8مببة   قو ة نل  ه   الدمجة )مو=  بذل
هي يياة المسيح =  الحياة األبدية أعط  حصسه عطاء كاماًل لكي ال  هلك لس  البية كل من  ؤمن له.  =  بذل

 وهي أبدوة.  
 

   " َلْم ُيْرِسِل هللُا اْبَنُه ِإَلى اْلَعاَلِم ِلَيِديَن اْلَعاَلَم، َبْل ِلَيْخُلَص ِبِه اْلَعاَلُم.أَلنَُّه 17" -(:17: 3آية ) يو
بل  له  د نك،  محمسك  أحت  ال ي  فالناموس  الناموس،  عن  واحلف  ألقدمه  جئت  ال ي  الاال   حيلودوموس  وا 

 ي هيريد األم  و سبلها. لكن المسيح هنا وبك  عليك لالموت. وكاحت  االي  الىبيين اليهود أن المسيا يين وأ
(. فالمسيح في مجيئه األول أ    10:52ولول أن هدفه هو خال  األم  بل الاال  كله ولي  د نوحة الاال  )ن 

ليال  ولكنه في مجيئه الثاحي هيأ ي ليد ن. فالشم  الحي  ضم للناس هي حصسها  ميت الباإ من  ىبة 
 ، هناك من وغى  فيه و موت. الشم  والماء ال ي وبيي الناس

 
 "  َالَِّذي ُيْؤِمُن ِبِه اَل ُيَداُن، َوالَِّذي اَل ُيْؤِمُن َقْد ِديَن، أَلنَُّه َلْم ُيْؤِمْن ِباْسِم اْبِن هللِا اْلَوِحيِد.18" -(:18: 3آية ) يو
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 *دائرة الحب   و  *دائرة الدينونة.   لاد المسيح  ام هناك دايى ان:
الد نوحة  و احمد   من  ؤمن دايىة  من  )مى  واى   وبعحمد خل "  ف  16:  16"من  من  ثرت  فهو  نعحمد  ألحه   .)

أما من  دان  ( فاامت له يياة أبدوة.30: 5المسيح و ام عضوًا ف  جس  المسيح من لبمه ومن عظامه )أ 
( مفإ اإلومان والمامودوة وبالحال  ل  1  -ول   ثرت ف  المسيح ألحه نما:  دايىة البب *فهو  دان ألحه خى  من  

( نم د للاطية فإحصال عن المسيح مافضًا الحوبة و "ال اىكة 2 ثرت ف  المسيح أ  ل   ثرت ف  البياة.  أو   
 . للنوم مو الظلمة" فإحصال عن البياة

=  ان  مببة المسيح ال   لاليبه جمانا كأعضاء ف  جسد  "حبن أعضاء جسمه من لبمه ومن    حبدائرة ال*
(. أ ببت الكنيسة جسد  وهو مأهها. وكل من هو ثابت ف  جسد المسيح وال  فالجسد 30:  5عظامه" )أ 

    لن  نصال عن مأهه.
"  ل   ىهل نبنه نل  الاال     مو   (،39:9) و   وه ا  صسيى الحناقإ الظاهىي بين "لد نوحة أ يت أحا نل  ه ا الاال "

(. فالمسيح أ   يلًا ليال  و جمو كل اعبه في جسد وايد لالمببة، فمن  ؤمن  دخل  17:3ليد ن الاال " ) و 
. ومن  ىفإ فهو ال ي  فال  دان  له ا الجسد و حمحو لالبب والنوم والصى  وغصىان الاطاوا، الحي يملها في جسد 

وأن  بل  في الظلمة   ،لالد نوحة  وظل خام  الجسد مافضًا المسيح وبالحال  يك  عل  حصسه   أن   يك  عل  حصسه 
بووأن    .الاامجية هو   غصىان  فال  الاطاوا  من  ما ب  لضميى  قول دم  بيا  في  عنه  الحاريى  وه ا     المسيح. 

   (.34:2هماان الشيخ "ها نن ه ا قد وا و لسلو  وقيام كثيى ن في نهىاييل" )لو 
د نوححه عل  األمس لي   =  يؤمن المسيح  ردأ  المسيح. ومن مفإ  وبيا كما وبق إلحجيل  واحمد +  ؤمن + 

 لسرب خطاوا  اللدومة بل لىفضه المسيح ال ي وغصى خطاوا . 
م لاد خىاب الهيكل بثالثين هنة وبه ا حصه  أن هرب خىاب األمة اليهودوة  100)واليك أن  وينا وكحب هنة  

ولكن  وي  نوماحها(.  ولرله    عدم  لالمببة  عامل  يي  نومان  يين  ؤمن  أحه  نحسان  لكل  ومجاًء  أماًل  وضو  نا 
) 36:12) و  اإلومان  عدم  من  و ب م  ليا 24:8(.  النباهية  البية  نل   النظى  هو  ناظى  هنا  اإلومان  ي شصَ (. 

 فو  األموا .ي. كما مكز لطىس حظى  عل  المسيح فسام الملدوغ. وأوضًا  ىكيز النظى عل  المسيح واشصْ 
 أي للوة الصداء فكلمة اإله   اني اللدمة. فال ي  ؤمن لأن الدم له قوة الغصىان وسحى ح  ميى . = بإسم إبن هلل

 
ْيُنوَنُة: ِإنَّ النُّوَر َقْد َجاَء ِإَلى اْلَعاَلِم، َوَأَحبَّ النَّاُس الظُّْلَمَة َأْكَثَر ِمَن ا19"  -(:19:  3آية ) يو  لنُّوِر، َوهِذِه ِهَي الدَّ

يَرة .  " أَلنَّ َأْعَماَلُهْم َكاَنْت ِشرِ 
هي اللضاء. وال ومكن أن  نالد نال  بوجود أداة الحمييز بين الاطأ والاواب للبك  لالالاب أو الرىاءة.   الدينونة

للاال    النوم. فالمسيح جاء  حومًا واللضاء أدا ه الوييدة هي النوم اإللهي ال ي وصى  بين أعمال الظلمة وأعمال 
  للاال  وهو البق اإللهي. يياة المسيح وأقواله في الكحاب الملدس هي حوم ومن ولرله فلد أيب النوم.

يينما واْجَد النوم كشف للايون الطى ق المؤد  للبياة والطى ق المؤد  للموت. والطى ق المؤد  للبياة هو طى ق 
ما الطى ق المؤد  للموت فحجد فيه ل ات يسية لكن  و اوا الكحاب وه ا واايبه هالم و ميى ااعىًا لالىاية، أ
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أيب  قد  فهو  لا اب  ميى   وما يًا  قاباًل  الااطئة  الشهوات  واحام طى ق  ومن  للضميى.  و اب  غ   واايبه 
البا ى"  الاال   أيب  ن   "دوماس  ىكن   دوماس  عن  لمي    الىهول  بول   قال  كما  النوم.  من  أهثى  الظلمة 

 نباز للنوم فه ا  و ح أحه أيب   نوكل مااين فلد  ىك المسيح ن  أيب الصضة.  ( وهك ا  هو ا ال10:  4   2)
النوم ومن  ىفضه والن أحه نخحام الظلمة. فهل ما هو في اإلحجيل من يياة المسيح وأقواله ومكن أن وساى منه 

ييز وهو اللا ي. ألن  أيد نال  ال ي أيب الظلمة )المادوة والشهواحية(. والنوم به ا وايى هو أداة الحصى ق والحم
(. مبما كان لنا 31:12ال  ن  ىفضون النوم  نبازون نل  ميي  ه ا الاال  فيلاون  بت الد نوحة والىفإ ) و 

ع م في خطاواحا لو ل  وأت المسيح، لكنه أ   وظهى النوم، وعىفنا البق. فكل من  نباز للشى  ادان. والد نوحة 
(. أما غيى 1:5أل ، أما من  ؤمن لالمسيح وكون له هالم مو   )مو ردأ من هنا عل  األمس في الضميى المح

ه    لنصسه  هرب  هو  السالم،  وال  الاال   وال  الىويي  الشصاء  وال  األبدوة  البياة  عل   وبال  ل   فهو  المؤمن 
 الد نوحة بىفضه المسيح.  
الظلمة الناس  الاط=  أحب  فضلوا  هؤالء  فكى ة..(.  و الالت  )اهوات  بها  عل   أي  مسكوا  والشيطان  ية 

وصال هؤالء هو    المسيح. المسيح  فما ا  هنا  حكل  عن و   مفإ  ليسكنوا  مايىه .  وينا  المسيح  من  الساى ة 
الغامقين في الشى، ولي  عمن واطم عن  اف. فاإلهحغىا  في الشى  ؤثى عل  قابلية اإلحسان للحوبة وقرول 

شريرةالنوم.   كانت  أعمالهم  عل  =  ألن  وسود  أ بح  الشيطان  لالشى،  ماروغة  حصوهه   امت  أعما  
األعمال الشى ىة  اَولْ دل عادات وبم باطات  ؤثى عل  يى ة اإلحسان فال وسحطيو أن ولحىب    مايىه . االهحمىام في

من النوم. ولكننا حى  حيلودوموس ال ي أ   للمسيح لياًل. وقد حما نوماحه وأ   للمسيح في النوم هاعة الالب 
فلال )أخيىًا نححاىت (. وحسمو عن فيلسو  فىحسي ظل في يالة عداء للمسيح يح  لبظة مو ه  39:19) و 

جاء المسيح حومًا للاال  ليضو يدًا فا اًل بين النوم والظلمة، وكل وايد لبى حه عليه    أ ها النا ىي المالوب(.
َس. َقدل َجَاللتا قاَداَمَك  أن واحام وه ا ما قاله موه  للشاب قرل دخول كناان " َمل َم ِلَسَماَء َوِألل ْهدا َعَليلكا ا ِللَيول أاال

لاكَ ِللبَ  َيا َأحلَت َوَحسل َحْى ِللَبَياَة ْلَكيل َ بل َنَة. َفٱخل َت. ِللَرَىَهَة َوِلَلال  (. 19:  30" ) ل َياَة َوِللَمول
 

يِ آِت ُيْبِغُض النُّوَر، َواَل َيْأِتي ِإَلى النُّوِر ِلَئالَّ ُتَوبََّخ َأْعَماُلُه.20" -(:20: 3آية ) يو   " أَلنَّ ُكلَّ َمْن َيْعَمُل السَّ
هنا هي األعمال البطالة البليىة )الاادات الااطئة واألفاال الااطئة أي السلوك األخالقي( ه    ؤثى =  السيئات

عل  الضميى فيبغإ النوم. وه   خطوم ها في أحها  جال اإلحسان  هىب من النوم و بغإ الدعوة نليه خشية 
(. ه ا مثل الاين المى ضة 14-12:5+ أ 19:3أن  وبخ أعماله من أيبايه أو أ دقايه المالاين نليه )م 

  بغإ النوم و هىب منه. 
 

 " َوَأمَّا َمْن َيْفَعُل اْلَحقَّ َفُيْقِبُل ِإَلى النُّوِر، ِلَكْي َتْظَهَر َأْعَماُلُه َأنََّها ِباهلِل َمْعُموَلٌة«.21" -(: 21: 3آية ) يو
أي ومامهه، فالبق فال ولي  مجىد كالم، بل هو يياة ومن وبيا في البق وبيا في النوم. ومن =  يفعل الحق

فه ا  الناس  أمام  عنها  الكالم  أو  الرى خطى  أعمال  فينص  . وعىس  البق  مصحوية  ى   وبايىة  فكى مويي  له 
األعمال الاالبة أحها    ؤدي للوقوع في خطية الرى ال ا ي واإلعحداد لالنص . وحاليك أن المسيح ولول هنا عن
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فاَ هو  ايب الامل الاالح يقيلة. هو ال ي واطي قوة له ا الامل والهد   مجيد نه   . =  باهلل معمولة 
(. بل "أهحطيو كل ام في 17:1+ وو 7:4هو 1ومن وصه  ه ا لن ولو في الرى ال ا ي، بل لن  حكل  عن حصسه ) 

أي غيى منغم  في الشهوات. مثل ه ا يين ظهى المسيح  من  =  يفعل الحق (.  13:4المسيح ال ي ولو ني" )في
من  ابوا عل   د المامدان نهحشصوا المسيح. وقيل عن غاحدي مجل المبادئ   أن  ه ا مثل.  يقبل إلى النور=    له

أحه قال )هيف  نام المسيبيين وله  نله  نو له  كل ه ا( وقيل عن طاغوم ااعى الهند أحه قال )أيب المسيح( 
مل البق و ببه وكحشف المسيح لسهولة. فغاحدي وطاغوم مجلي المبادئ ههل عليه  نهحشا  اا  فمن وا

المسيح فأيرو . مثال  خى: حيلودوموس أيب النوم فإقحىب من المسيح لياًل ث  بدأ وببه و كحشف اا  المسيح  
 و نمو نوماحه  ومًا فيومًا نل  أن أعلن  ىاية عالقحه لالمسيح لاد  لبه. 

 
 )المعمدان يكمل شهادته(   (: 36-22ت )اآليا

َوَبْعَد هَذا َجاَء َيُسوُع َوَتاَلِميُذُه ِإَلى َأْرِض اْلَيُهوِديَِّة، َوَمَكَث َمَعُهْم ُهَناَك، َوَكاَن 22"  -(: 36  –  22:  3اآليات )يو
ا ُيَعمِ ُد ِفي َعْيِن ُنوٍن ِبُقْرِب َساِليَم، أَلنَُّه َكاَن ُهَناَك ِمَياٌه َكِثيَرٌة، َوَكاُنوا يَ 23ُيَعمِ ُد.  َيْعَتِمُدوَن ْأُتوَن وَ َوَكاَن ُيوَحنَّا َأْيض 
ْجِن.24.   السِ  ِفي  َبْعُد  ُأْلِقَي  َقْد  ُيوَحنَّا  َيُكْن  َلْم  ِجَهِة 25  أَلنَُّه  ِمْن  َيُهوٍد  َمَ   ُيوَحنَّا  َتاَلِميِذ  ِمْن  ُمَباَحَثٌة  َوَحَدَثْت 

، الَِّذي َأْنَت َقْد َشِهْدَت   َفَجاُءوا ِإَلى ُيوَحنَّا َوَقاُلوا َلُه:»َيا ُمَعلِ ُم، ُهَوَذا الَِّذي َكانَ 26التَّْطِهيِر.   َمَعَك ِفي َعْبِر اأُلْرُدنِ 
أَجاَب ُيوَحنَّا َوَقاَل:»اَل َيْقِدُر ِإْنَساٌن َأْن َيْأُخَذ َشْيئ ا ِإْن َلْم َيُكْن َقْد ُأْعِطَي 27َلُه، ُهَو ُيَعمِ ُد، َواْلَجِميُ  َيْأُتوَن ِإَلْيِه«  

َماِء.   َمْن َلُه اْلَعُروُس 29ُكْم َتْشَهُدوَن ِلي َأنِ ي ُقْلُت: َلْسُت َأَنا اْلَمِسيَح َبْل ِإنِ ي ُمْرَسٌل َأَماَمُه.  َأْنُتْم َأْنُفسُ 28ِمَن السَّ
ا ِمْن َأْجِل َصْوِت اْلَعِريِ".   ا َقْد ِإذ ا َفَرِحي هذَ َفُهَو اْلَعِريُ"، َوَأمَّا َصِديُق اْلَعِريِ" الَِّذي َيِقُف َوَيْسَمُعُه َفَيْفَرُح َفَرح 

َالَِّذي َيْأِتي ِمْن َفْوُق ُهَو َفْوَق اْلَجِميِ ، َوالَِّذي ِمَن اأَلْرِض ُهَو 31َيْنَبِغي َأنَّ ذِلَك َيِزيُد َوَأنِ ي َأَنا َأْنُقُص.  30َكَمَل.  
َماِء ُهَو َفْوَق اْلَجِميِ ،   َيَتَكلَُّم. َالَِّذي َيْأِتي ِمَن السَّ ، َوِمَن اأَلْرِض  َوَما َرآُه َوَسِمَعُه ِبِه َيْشَهُد، َوَشَهاَدُتُه  32َأْرِضيٌّ

َيْقَبُلَها.   َأَحٌد  َخَتَم َأنَّ هللَا َصاِدٌق،  33َلْيَ"  َفَقْد  َقِبَل َشَهاَدَتُه  أَلنَُّه 34َوَمْن  ِبَكاَلِم هللِا.  َيَتَكلَُّم  َأْرَسَلُه هللُا  أَلنَّ الَِّذي 
وَح.   الرُّ هللُا  ُيْعِطي  ِبَكْيل  َيِدِه.  اَ 35َلْيَ"  ِفي  َشْيٍء  ُكلَّ  َدَفَ   َوَقْد  االْبَن  ُيِحبُّ  َحَياٌة 36آلُب  َلُه  ِباالْبِن  ُيْؤِمُن  الَِّذي 

 " َأَبِديٌَّة، َوالَِّذي اَل ُيْؤِمُن ِباالْبِن َلْن َيَرى َحَياة  َبْل َيْمُكُث َعَلْيِه َغَضُب هللِا«.

 َوَتاَلِميُذُه ِإَلى َأْرِض اْلَيُهوِديَِّة، َوَمَكَث َمَعُهْم ُهَناَك، َوَكاَن ُيَعمِ دُ َوَبْعَد هَذا َجاَء َيُسوُع 22 (:22)آية
أي م ف = أرض اليهوديةمو  المي   نل   لاد  لك  هان يد ل المسيح مو حيلودوموس في أومالي . وأ   المسيح

وكان يح مَدة مو  المي  .  وأمس خالء لاليهودوة اى  جبال أومالي  عل   صا  حهى األمدن ييل مكل المس
)4:1)مى   ُيَعمِ دْ  ف   بينما   . واَامْ دل حىا   اآلوة  ه    ف   وأوضًا  بل  حجد  (  3-1:4 و (.  وامد  وكن  ل   المسيح  أن 

د  المي   أواًل ث  كلصه  لأن   المي  !! وأن المسيح كان وكىز لالحوبة. واللدو  أغسطينوس ولول نن المسيح عمَ 
الناس بدليل قولوامدوا  الىب ،  المسيح أن وغسل قدم  لطىس، ومفإ لطىس أن وغسل  ه لبطىس عندما أماد 

َحَسلَ قدميه، فلال له الىب " ِغل َليلْه، َبلل   )ولاد الىب أحه نعحمد من قرل(  َِلْ ي َقْد  ْل ْمجل َليلَ  َلها َياَجة  ْناَل ْنَل  َغسل
لُّها     لالحالي   المسيحوبهحص   (.10: 13" ) وهاَو َطاْهى  كا
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" َْ ْىزا ْبْبَشاَمْة َمَلكاوْت م وعا ْنَل  ِللَجْليْل َوكل ْلَ   اوَيَنا َجاَء َوسا َدَما أاهل َْ،  ،َوَبال َحَىَب َمَلكاوتا م : »َقدل َكَمَل ِلَزَمانا َوِقل َوَ لاولا
حلْجيلْ  في  لك البين ل   كن    و كمل أغسطينوس و هري الص  أن مامودوة الحالمي    (.15:1)مى  "َفحاوباوا َو ْمناوا ْلٱإللْ

 عليه  لاد. انو اآلن فالىو  اللدس ل  وكن قد يلَ مامودوة هىايى ة يسب ما وا 
كاىا  حجد أن المسيح نهح  لالحالي  و ىك المامودوات لحالمي  ، وحى  أن ه ا كان منه  اللدو  بول  الىهول " َأال

ْكْى سل  ْناَل  ْمنلكا ل  َأَيًدا  أاَعمْ دل  َل ل  َأحْ ي   ََ َوَغاواَ ،م ْمي باَ   ْلٱهل تا  َعَمدل ْنحْ ي  َأَيد   َولاوَل  اَل  َبيلَت .  َيَح   َأولًضا  تا  َوَعَمدل
تا َأَيًدا  َخَى، َل ا َهلل َعَمدل تا أَعل ْحَصاحاوَس. َعَدا َ ْلَك َلسل رَ  ِهل َد َبْل أِلَُبشِ  َمْة َكاَلم   ، اَل  أِلَنَّ ٱْلَمِسيَح َلْم ُيْرِسْلِني أِلَُعمِ  ْلْبكل

 (. )ماجو الحصسيى ف  مكاحه(. 17-14: 1هو 1" )ْلَئاَل َ َحَاَطَل َ ْليبا ِللَمْسيحْ 
 وهناك ثال  مامودوات قد مومهت:

عل َ   -أ (1 "نحضح  الحطهيى  واني  اليهود  عند  ه ا  وكان  لالماء.  كله  للجسد  نغحسااًل  كاحت    مامودوة  وينا: 
+ فأبيإ.."  نغسلني  فأطهى.  ال25:36)يز   بزوفاك  خيمة  16:15+4:16+  في  هناك  وكان   .)

الاال   لنامة  وممزًا  عل   وبحه   وعالمة  نعالحًا  وامده   وكان  وينا  لدغحسال.  مىيضة  االجحماع 
 (.11:3اآل ي )مت 

لمامودوة  وينا    -ب   الحالمي . ه   في اكلها اريهة  اللدس عل   الىو   قرل يلول  للجموع  الحالمي   مامودوة 
 هيى و نلاها يلول الىو  اللدس. وكاحت للحط

عينا    الحايب  نصحح  أن  وهد   لك  ل لك.  وبعالن  ممز  والمامودوة  الحوبة،  هدفهما  )أ،ب(  المامود حين  وكال 
 فياى  المسيح. 

أما المسيح حصسه فلد عمد  المي   مامودوة يقيقية ول لك عند غسله للدمي لطىس قال له ال ي نغحسل   (2
لغسل مجليه بل هو طاهى كله. ن ًا مامودوة المسيح له  كاحت يقيقية ولكن فالها  لي  له ياجة نال  

مؤجاًل لبين يلول الىو  اللدس عليه . ه ا وشبه ايك يالت عليه ولكن مكحوب عل  ظهى  واى   
 وم ك ا، فأحا يالت عل  يلي لكن لن أيال عل  المال نال  في اليوم المبدد. والحالمي  يين عمده   

 يالوا عل  يله  في مصاعيل المامودوة، لكن ه ا     وم يلول الىو  اللدس.المسيح 
المامودوة الثالثة هي ما وانو اآلن في الكنيسة ومامهه الحالمي  لاد يلول الىو  اللدس عليه . وهي   (3

 (5:19مامودوة للحطهيى وكاملة الصال و ح  لالىو  اللدس )ماجو أع 
الث المامودوات  بين  الصام   بني وإلوضا   مطىان  أثناهيوس  األحبا  للمحنيح  )وهو  الحالي:  المثل  حسو   ال  

 -هو ف(:
  الت  ليصوحية.  3دخل نحسان نل  بيت فوجد 

 اآللة األول  لها اكل الحليصون ولكنها لعبة أطصال )المامودوة األول  ليوينا(. .1
للحال .2 المسيح  )مامودوة  يىامة  له  ل   ال  ولكن  يقيلي  هي  ليصون  الثاحية  الىو   اآللة  يلول  قرل  مي  

 اللدس(. 
 اآللة الثالثة هي  ليصون يقيلي له يىامة )هي المامودوة البالية(. .3
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قوله   ُيعمِ دن ًا  الام  خرزات   -:وكان  هو ماجزة  مثلما  نو  الجموع،  و المي   عمدوا  أحه هو عمد  المي  ، 
 وأعط  لحالمي   ليوزعوا.

المسيح.   لحكميل اهاد ه عن  األخيى  المامدان  للبد ل عن يد ل  ملدمة  هنا هي  اآلوة  هذاوه    في =  وبعد 
 الزمان أو لاد أن نححللوا نل  مكان  خى. 

 
َكِثيَرةٌ 23  (:23)آية ِمَياٌه  ُهَناَك  َكاَن  أَلنَُّه  َساِليَم،  ِبُقْرِب  ُنوٍن  َعْيِن  ِفي  ُيَعمِ ُد  ا  َأْيض  ُيوَحنَّا  َيْأُتوَن  َوَكاَن  َوَكاُنوا   ،

 َوَيْعَتِمُدونَ 
فالمامودوة  ح  لالحغطي  ول لك  بحا  لميا  كثيىة. وحى  هنا المامدان مازال ومامس وظيصحه في =  مياه كثيرة

عن   ليباد  أواًل  فيه  وامد  كان  ال ي  مكاحه  المامدان  ومبما  ىك  للمسيح.  كسابق  لملكوت    لالحوبة  اإلعداد 
غىب حهى األمدن في = عين نون رب الاداوة الحي حشأت لسرب هجومه عليه و وبياه علنًا.  هيىودس أححيباس لس 

الرىامي الواقاة عل   صافه عل  البدود بين اليهودوة والسامىة. ولكن بدأ الادد ال ي   هب للمامدان  حناق ، 
 (.30:3ا أحل  )( ل لك قال المامدان  نبغي أن ه ا  ز د وأح26ن  بدأ كثيىون   هرون للمسيح ) وة 

 
ْجِن.24 (:24)آية  أَلنَُّه َلْم َيُكْن ُيوَحنَّا َقْد ُأْلِقَي َبْعُد ِفي السِ 

ْل ل  وينا. ومن ه   اآلوة حى    أ( حى  أن المسيح بد 15-14:1في )مى أن المسيح    خدمحه في الجليل لاد أن أاهل
 المسيح خدمحه أواًل في اليهودوة. . وقد بدأ ليد هيىودس  ل المامدانلَ بدأ خدمحه قرل أن واسَ 

 
َفَجاُءوا ِإَلى ُيوَحنَّا َوَقاُلوا 26َوَحَدَثْت ُمَباَحَثٌة ِمْن َتاَلِميِذ ُيوَحنَّا َمَ  َيُهوٍد ِمْن ِجَهِة التَّْطِهيِر. 25(: 26-25)اآليات 

، الَّذِ   ي َأْنَت َقْد َشِهْدَت َلُه، ُهَو ُيَعمِ ُد، َواْلَجِميُ  َيْأُتوَن ِإَلْيِه« َلُه:»َيا ُمَعلِ ُم، ُهَوَذا الَِّذي َكاَن َمَعَك ِفي َعْبِر اأُلْرُدنِ 
وجود المسيح وامد مو وجود  وينا أحشأ حوعًا من المنافسة والمبايثات بين  المي  المامدان واليهود المامد ن أو  

ىو  اللدس لنكون خليلة جد دة. بين  المي  المسيح. فالمسيح وال  أن الاال  وكون لالميالد من فو  بواهطة ال
فه   ليسألو ،  له  المامدان  أ    المي   المناقشة  نيحدمت  ويين  فلل،  هي  وبة  المامودوة  أن  وال   والمامدان 
 اوموا أن المامدان هو المسيا ومامود حه هي الاال ، وهك ا كاحوا وشىيون لليهود. وفي ه ا حى  أن  المي  

   ه    شيى ألحه  =  هوذا الذي كان معك  لأن ال ي وأ ي لاد  هو أقو  منه.  المامدان ل  وصهموا اهادة مالمه
وامال . وفي نهحاصا  ال   كىون اه    للمامدان  ولولون  المسيح و وينا. بل ه   وصهمون أن هناك  ساوي بين 

المامدان.  المسيح. من  أقل  ف  مىكز  المسيح  له  فه  و اوا  قد شهدت  أنت  كان  المي   وينا  =  الذي  به ا 
لأحه  ن فه    كىوحه  له .  وسحجب  ل   ولكنه  المسيح  أن  ثيىو   د  ومبما  ى دون  له  اهد  ن   نيساحًا  ماه  و 

كمناف   وظهى  بدأ  المسيح  أن  ومان  كالمه   للمامدان.  في  لم  ه  له   مساو  أي  كأيد  المي    أحه   اوموا 
للمامدان، أو كمحاد  عل  وظيصة مالمه . و المي   وينا المامدان ال  ن ل   حباوا المسيح كوحوا جماعة  شيات 

للىو  المسيح وظلوا  أحه  المسيبية.  له وظنت  ولاومون  خى  ام  ولآلن وظن لاإ الادام أن خادمًا  ن طو لة 
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لالاامية ه    ساوي "نحت مايت عليك".   =الجمي  يأتون إليهمنافسًا له. ه ا وطلب مجد  هو ال مجد المسيح.  
 . أخ  عملك= هو يعمد 
َماِء. أَجاَب ُيوَحنَّا َوَقاَل:»اَل َيْقِدُر ِإْنَساٌن َأْن َيْأُخذَ 27(: 27)آية  َشْيئ ا ِإْن َلْم َيُكْن َقْد ُأْعِطَي ِمَن السَّ

وضو المامدان هنا مبادئ هامة. فيلىم أن كل مال  ال وأخ  نال  ما أعطحه له السماء. وعل  كل وايد أن  ؤدي 
مهالحه في يدودها الماينة له من السماء. وه ا الىد  نهي مو  المنافسة بينه وبين المسيح في حظى  المي  ، بل 

 ه ا مردأ عام )هواء لي أو للمسيح(.= شيئا ..ال يأخذ أحد أحه هو فى  ن  أن الناس بدأت  حبو المسيح. 
 َأْنُتْم َأْنُفُسُكْم َتْشَهُدوَن ِلي َأنِ ي ُقْلُت: َلْسُت َأَنا اْلَمِسيَح َبْل ِإنِ ي ُمْرَسٌل َأَماَمُه. 28(: 28)آية

لأقواله الساللة واهاد ه الساللة عن المسيح للصى سيين ) و  و قال  (. ومن المؤكد ه28-19:1المامدان   كىه  
 ه ا لحالمي  .

 
من له العروس فهو العري"، وأما صديق العري" الذى يقف ويسمعه فيفرح فرحا من أجل صوت (:  29)آية

 العري". إذا فرحى هذا قد َكَمَل. 
(. والمامدان كنري  نبأ عن  10-1:54+ ن  21-19:2 او ى المسيح أحه الاى  ، ه ا جاء في األحرياء )هو

المسيح لصى  ن  أن حرو ه قد  بللت ومأ   بقيلها لاينيه. وعند اليهود كان  د ق الاى   واد كل ام للاى   
)ماجو عىس قاحا الجليل    محه قد حجبت وللصى ، ويينما  نحهي الصى  بنجا  وبدون مشاهل وصى  الاد ق ن  أن مه

الناس كاىوس للمسيح الاى     . وكان ه ا عمل المامدان، نعدادفكان ميي  المحكأ هو  د ق الاى  (  2 و 
 البقيلي. أما لو أخ   د ق الاى   الاىوس لاام مغحابًا. 

 
 )آية30(: 30َيْنَبِغي َأنَّ ذِلَك َيِزيُد َوَأنِ ي َأَنا َأْنُقُص.

األحرياء لظهوم ال  ن  نبأوا عنه، فإ ا ظهىت الشم  )المسيح(  نحهي عمل الماابيح )المامدان(.  نححه  دوم
أن  ا ي أن أقول  نبغي أن  حمجد المسيح و زداد و  للد بىهن المامدان أحه بىوياحيحه هو أعظ  من اإلثامة. وعل َ 

وأحل  أحا وأ ضو.   نل . و زداد المسيح فيَ   
 

َيَتَكلَُّم. َالَّ 31  (:31)آية ، َوِمَن اأَلْرِض  ِذي َالَِّذي َيْأِتي ِمْن َفْوُق ُهَو َفْوَق اْلَجِميِ ، َوالَِّذي ِمَن اأَلْرِض ُهَو َأْرِضيٌّ
َماِء ُهَو َفْوَق اْلَجِميِ ،   َيْأِتي ِمَن السَّ

الذي من   وأغسطينوس.  المامدان هو قايل ه ا الكالم ويح  حهاوة اإل با . يسب مأي اآللاء ومنه   هري الص
فهو مأ  الىو  حازاًل ومسحلىًا عليه، وهو اهد أحه نبن  ، فهو وال  من أ ن أ   المسيح، وبالحالي فهو  =  فوق 

 هنا المامدان ولامن حصسه لالمسيح.  =الذي من األرضعلمًا و أثيىًا وكىامة ومجدًا.  فوق الجمي 
 

 َوَما َرآُه َوَسِمَعُه ِبِه َيْشَهُد، َوَشَهاَدُتُه َلْيَ" َأَحٌد َيْقَبُلَها. 32(: 32)آية
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لالىو  عن المسيح واهادة المسيح لنصسه ولىهالحه. وألن مهالة المسيح هماو ة ل  وصهمها  هنا المامدان  حكل  
و ة فهو وشهد لما م   وهماه  هثيى من الناس ول  ولرلوها. ه   حروة عن مفإ اليهود للمسيح. ومهالة المسيح هما

 (.  11:3)قامن مو  وة 
َيْقَبُلَها َأَحٌد  َلْيَ"  َمنل  "= للد مفإ الكهنة وم هاء الكهنة والصى سيين   المسيح. ويلًا ما قيل عنه    َوَشَهاَدُتُه 

ْلَنتل ْ َماعا ِلَىبْ   حاال وَمَة َلها َواَل َجَماَل َفَننلظاَى َحَرَت قاَداَمها َكَصىلخ    َ َدَ  َخَرَىَحا، َوْلَمْن ِهل َوَكْاىل   ْمنل َأملس  َواْلَسة ، اَل  ا
َحْهَيها  َحَلى   .ْنَليلْه، َواَل َمنلَظَى َفَنشل َحْرىا ِللَبَزْن، َوَكماَسَحى  َعنلها واجاوهاَنا، مابل َجاع  َوماال َحَلى  َوَمال اول  ْمَن ِلَناْس، َمجالا َأول مابل

َحدَ    (.3-1: 53" )ن ْلهْ  َفَل ل َحال
فلي     اريى لشىي عن  طابق فكى اآلب واإلبن فهو غيى منصال عن اآلب، اإلبن هو البق  ا ه.= رآه وسمعه 

أيد واى  فكى اآلب نال اإلبن والىو  اللدس. واإلبن والىو  اللدس وبوالن فكى اآلب نل  أعمال، فه  أقنوم  
ه    اريىًا عن األقوال الح   حكل  بها   سمعه اريىًا عن األعمال الح  واملها المسيح. وقوله    رآهالحنصي . وقوله  

ان حص   او ى المسيح ليشى  أن هناك  طابق بين فكى اآلب )ماجو الملدمة(. وعجيب أن وسحامل  وينا المامد 
+   30،   20،   19:  5) و   عند اآلب  معهس عند اآلب، و شهد و لول ما   يراهوفكى اإلبن : لأن المسيح وامل ما  

ه ا  دل عل  نمحالء ه ا النر  من الىو  اللدس ل لك هو أعظ  مواليد   (.  11،    10:  2هو 1+    13:  16 و 
 النساء.

 
 

 َوَمْن َقِبَل َشَهاَدَتُه َفَقْد َخَتَم َأنَّ هللَا َصاِدٌق، 33 (:33)آية
 جىت الاادة عند اليهود أن الشاهد وضو خحمه  ادولًا عل  الشهادة الحي حطق بها.

ليشهد لآلب   البشى. و  وعد لنا اآلب*وليعلن  والمسيح جاء  حبو  وبماد ه من  للبشى  لنا مببة اآلب  و الن   ،
لأحريايه وحروات الاهد اللدو  ومموز ، أحه هيىهل المسيح المال  لياطينا الاال  و قيمنا من الموت. بل يينما 

يان فهو والن أن  وقي  المسيح مو   فهو والن نمادة اآلب ف  أن وبيا اإلحسان وال وموت. ويينما وصحح أعين عم
لنا الاين المصحوية الح   ى  مجد  ... وهك ا. فمن قرل اهادة المسيح وَ َدَقها فكأحه خح  عل  أن  اآلب  ى د 
اهادة المسيح عن اآلب ه  يق، وأن   كان  ادقًا وأمينًا ف  كل وعود  ف  أحه هيىهل المسيح، و حم  الصداء 

  .َخَتَم َأنَّ هللَا َصاِدقٌ  ن ما وا لسرب الاطية = و ال  البشى، و ايد البياة للبشى ال  
حروات    ان   واآلوة فيه خحمًا لكل  وجد  المسيح  ولرل  ال ي  أحريايه   األحرياء  أن  قالها   عل  ف   الحي  ، والمواعيد 

ح  والح  كاحت  شهد لالاال  اآل  . وأن   كان  ادقا وأمينا ف  كل ما قيل عن المسيح. وأن كل الىموز ال
 هاحت عن المسيح  بللت ف  المسيح. 

(. ل لك كان ه ا وعد اآلب أحه 20:  33=   بالهو ه ال ومكن لدحسان أن  ىا  و عيش )خى  *وليعلن لنا اآلب 
  أ   المسيح  فهو  ومة اآلب. ومن  ىا  فلد مأ  اآلب. ل لك لما( ليشهد هلل.  19-15:  18هيىهل المسيح ) ل 

َا َخَرَىحا عن اآلب " ْب هاَو َخرَ   م ْن ِآلل َ َى ا َأَيد  َقلُّ. َاِْلبلنا ِللَوْييدا َِلْ ي هاَو ْفي ْيضل (. بل أن  18:  1) و ى"  َل ل 
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:   1المسيح هو  ومة اآلب، فمن َقْرَل المسيح فهو من كان واى  اآلب يلًا. فهو  ومة   غيى المنظوم )هو
لليهود   .(3:    1(، وهو مه  جوهى  )عب 15 الىب وسوع  لو عىفحموحي ،  بيأحا وال  ألسح   اىفوحني  "  ل لك قال 

(. فمن عا  ف  الاهد اللدو  مطياًا لو ية   وف  ن ضاع وبساطة مثل  المي  19:    8" ) و وضاأبي  ألاىفح   
ماجو  صسيى المسيح الاياد ن البسطاء غيى المنحصاين، حجد هؤالء لطاعحه  للو ية أخ وا فكىة وا بة عن   )

(. ومن عى    يقيلة عى  المسيح. والاك   بيح فمن واى  المسيح اآلن هياى  اآلب. 27-24:  7مت 
 (. 9:  14فالمسيح هو  ومة اآلب. ل لك ولول الىب لصيلب  "ال   م ح  فلد مأ  اآلب" ) و

. صادق ف  كل ما وعد له فكلمة لام  ان     صادقومن عى  المسيح وم   ف  بى  هياى  اآلب وأحه لام =  
 (. 25: 17واليك أن المسيح  دعو اآلب للوله "أ ها اآلب البام" ) و

 و ابح مان  اآلوة: 
كل ما    من مأ  المسيح وهمو  االيمه ومأ  أعماله، ث  أدمك مان  فدايه، عى  أن   كان أمينا ف   .1

 وعد له من نمهال نبنه ليلدم الصداء للبشى. 
 من عى  المسيح يقيلة عى  أن فيه  بقيلا للنروات والىموز الح  ف  الكحاب الملدس. .2
من مأ  المسيح ف  بى  وفه  أن المسيح أ   ليشهد لآلب، وفه  أن المسيح  ومة اآلب، أدمك أن اآلب  .3

  = وبام  ه     .صادقعادل  الاطية  علوبة  أن  قال  وايدة.  كلمة  هما  وبام  عادل  كلمح   الارى ة  ف  
عل    المسيح  ف   وعد   وحص   للبشى  فاد   لأن  اىهل  وعد  لام  وهو  وحسله،  مات  دم  وفاال  الموت، 

 الاليب.
 .َخَتَم َأنَّ هللَا َصاِدقٌ  ومن فه  كل ه ا فكأحه خح  عل  أماحة و د    = .4

 
وحَ 34، (: 34)آية  أَلنَّ الَِّذي َأْرَسَلُه هللُا َيَتَكلَُّم ِبَكاَلِم هللِا. أَلنَُّه َلْيَ" ِبَكْيل ُيْعِطي هللُا الرُّ

أاْقي ا وكان ه ا وعد   "حصسه.         أمهل المسيح ال ي  احى ون أحح  عليه، مبماًل ل وات وكالم البياة، كالم
َوْ هْ  َالا َكاَلْمي ْفي َفْمْه، َفياَكلْ ماها ل ْلكالْ  َما أاوْ يْه ْلهْ َلها ل َحْرْيا ْمنل َوَهْل ْنخل و  كان   (.18:  18" ) ل  ل ْمثلَلَك، َوَأجل

وبحمل كل حري وبلدم ما وبحمل الساماين،   واطي األحرياء الىو  لمقياس ومكيال أي للدم ماين. وعل  قدم ما
الىو  ملء  له  فهو  مقياس  وبال  كيل  فرال  للمسيح  ) و أما  ملئه  من  حأخ   وحبن  نل  16:1،  والناس   هب   .)

وال أيد وسحطيو أن  حكل  في   .  (63:    6وكالم المسيح هو مو  ويياة ) و  .كالم هللاالمسيح ألن كالمه هو  
وعا ْللاَوْة حسمو أن المسيح لادما غلب الشيطان ف  الحجىبة عل  الجرل "  .  اإللهيات نال  لالىو  اللدس.  َمَجَو َوسا

ِللَجْليلْ  ْنَل   وْ   )لوِلىُّ هيئة يمامة 14:  4"  اللدس عل   الىو   عليه  أن يْل  لاد  الىو   (. هو كان مملوءًا من 
(. الىو  اللدس مأل اإلحساحية  14:  1 و (. وقال عنه اللدو   وينا اإلحجيل  أحه كان مملوءًا حامة ويلًا )1:  4)لو

الح  ف  المسيح من كل قوة. هنا ولامن المامدان بينه وبين المسيح. فالمامدان كان له قوة ف   اليمه ودعو ه 
هنر ، أما المسيح المملوء وبال كيل فكان له قوة أعظ . وبنص  الصكى قال المامدان أن مامودوة المسيح هحكون  
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بينما أن مامود حه هو الح  ومامهها مو  المي   ه  لالماء فلل. وأن المسيح من السماء   لالىو  اللدس وحام،
 (.31بينما هو من األمس ) وة

وحَ  = الباإ وطرق خطًأ ه   اآلوة عل  البشى أو عل  الادام، وه ا خطأ، بدليل   أَلنَُّه َلْيَ" ِبَكْيل ُيْعِطي هللُا الرُّ
(. فاَ واط  البشى للدم ماين 18:  5لجميو قايال "نمحلئوا لالىو " )أ أن اللدو  بول  الىهول وطلب من ا

وبجهاده  وبالون عل  األهثى و زدادون ف  النامة و محلئون لجهاده   وما لاد  وم. واليك أن الىو  يَل عل  
المسيح فللد الحالمي  عل  هيئة ألسنة حام منلسمة، كل  لبسب نيحماله وببسب الادمة المطلوبة منه. أما عل   

 يَل عليه الىو  اللدس عل  هيئة يمامة كاملة ولي  ايئًا منلسمًا. 
 العالقة بين اإلبن والروح القدس

 تقدمة الدقيق 
" ، ، َ كاونا َأقلَىاً ا ْمنل َدْقيق  راوَزة  ْفي َ نُّوم  ْدَمة  َمال َباَن َ لل  َوْبَ ا َقَىبلَت قاىل

 ، هاوَحًة ْبَز لت  َفْطيًىا َمللحاوَ ًة ْبَز لت   (.4: 2" )ال َوْمَقاًقا َفْطيًىا َمدل
وأهله وبيا نل   الدقيق أخ ت أاكااًل محاددة لحشيى للمسيح خرز البياة ال   أعطاحا حصسه خرزًا ييًا من   لدمة 

ز  األبد لبياة المسيح. وه   الاومة المشىوية هنا  شيى للاالقة بين اإلبن والىو  اللدس. واليك أن الدقيق  ىم
: 53للمسيح. فلون الدقيق األبيإ وشيى نل  طهام ه وبى  وحلاو ه وأحه نحسبق لاأليزان كما واطبن اللمح )ن  

 -(. والز ت وشيى للىو  اللدس. وبه ا وكون:10
اد  = وشيى لد باد األقنوم  بين اإلبن والىو  اللدس = ه ا من النايية الالهو ية. وهو ن ب  َفِطير ا َمْلُتوَتة  ِبَزْيتٍ 

 ال  نصا ، فاآلب واإلبن والىو  اللدس نله وايد. 
ِبَزْيتٍ  َمْدُهوَنة   َفِطير ا  من  وينا    َوِرَقاق ا  المامودوة  اللدس  وم  لالىو   اإلحساح   المسيح  جسد  لمسح  وشيى   =

الك ه  م هاء  الملدس  لالدهن  وامسبون  ال  ن  وكان   . الَدهلنل أو  المسح  من  المسيح  واَسَم   ل لك  هنة المامدان. 
والملوك واألحرياء. وه ا ليلومون لالامل الماا  له  من قرل  . ل لك قال المسيح عن حصسه "ه ا ال   َقَدَهها 

) و اآلب"  الىو   36:  10   اآلب  بل  اىْهل  نحسان  بيد  وامسح  فال  المسيح  أما  الحااي .  وان   والحلدو    )
عل وملك  ملكًا  ليكون  واااه  أ   و لدهه  ليمسبه  وحريًا. اللدس  حصسه،  ولدم  بيبة  كهنة  وميي   كنيسحه،    

اللدس   الىو   مأل  الشيطان  غلب  ولما  فيه،  الح   اإلحساحية  مأل  المسيح  جسد  عل   يَل  ال    اللدس  والىو  
 اإلحساحية الح  ف  المسيح قوة. 

اللوة الح    نمحأل بها المسيح  فما مان  ه ا  كان ه ا لبسابنا. فمن ولرل أن  ى بل لالمسيح بنيى الو ية وجد 
َوَما  ساحد . وه ا من بىكات هى الحجسد ن  ن بد جسد المسيح لجسدحا. وه ا ما َعَل  له اللدو  بول  الىهول "

قاَوْ هْ  ْاَدْة  َعَمْل  َيَسَب  ْمْنيَن،  ِللماؤل نا  َحبل َوَحا  َحبل ِللَصاْيَلةا  َمْ ْه  قادل َعَظَمةا  ِللَمْسيْح،.  ْهَي  ْفي  َعْمَلها  ْمَن   َِلْ ي  َأَقاَمها  ْن ل 
َلَسها َعنل َوْميْنْه ْفي ِلَسَماْوَ اتْ  َواْت، َوَأجل َمل (. والمان  أن حص  اللوة الح  أقامت المسيح ه  20-19:  1" )أ ِألل

 محجهة حبوحا لحقيمنا من موت الاطية، ث  لحقيمنا من الموت لأجسا ممجدة ف  حهاوة األوام. 
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 َاآلُب ُيِحبُّ االْبَن َوَقْد َدَفَ  ُكلَّ َشْيٍء ِفي َيِدِه. 35(: 35)آية
 ( لاد ما م    وم المامودوة. 34:1المامدان كان هو أول من أعلن يقيلة أن المسيح هو نبن   ) و 

ه   ال  صه  أن اإلبن ل  وكن له ام ف   دوه ث  أعطا  اآلب كل ام. ولكن لك  حصه   =  دف  كل شئ في يده 
َو ْلي و لجاحب ه   اآلوة قول الىب "المان    َو َلَك، َوَما هاَو َلَك َفها (. وأوضا 10:  17" ) وَوكالُّ َما هاَو ْلي َفها

 (. فنصه  أن اإلبن مولود من اآلب هك ا، به ا السلطان وبه ا الحساو  مو اآلب.26: 5ماجو  صسيى ) و 
 = هلطان اإلبن. ن ًا هلطان اآلب 
اإلبن يحب  مببة =  اآلب  فاَ  الثالو   لغة  هو  والبب  المامدان.  ما هماه  وينا  ه ا  البريب"  نبني  هو    "ه ا 

(، اآلب  نروع مببة وه   المببة  اب ف  اإلبن لالىو  اللدس، 6:  1)أ   واإلبن هو المبروب   (.16:  4 و1)
لالىو  اللدس )مو =    اآلب يحب اإلبن  ( ن ًا قوله5:    5ويينما ن بدحا لاإلبن  امت ه   المببة  نسكب فينا 
 وه ا هى  خى كشف للمامدان. ان  الويدة بين اآلب واإلبن، و ان  أن اآلب ف  اإلبن واإلبن ف  اآلب. 

َا ْفيهْ " َوم  َْ م َ ثلراتل ْفي  َ ثلراتل ْفي ِللَمَبَبْة،  َوَمنل  َمَبَبة ،  َا  (. كيف حثرت ف     وكون ه ا لأن 16:  4 و 1" )م
 (. 9:  15ك ألن   مببة ) وحمحلم مببة، و ل

(. ل لك اآلب وايد مو 31:  14(. واإلبن وبب اآلب ) و20:  5طرياة   ه  المببة، اآلب وبب اإلبن ) و
 اإلبن لالمببة. مببة  حبد لمببة. 

 
َعَليْ 36(:  36)آية  َيْمُكُث  َبْل  َحَياة   َيَرى  َلْن  ِباالْبِن  ُيْؤِمُن  اَل  َوالَِّذي  َأَبِديٌَّة،  َحَياٌة  َلُه  ِباالْبِن  ُيْؤِمُن  ِه َغَضُب  الَِّذي 

 "هللِا«.
) ل  المنحظى  النري  المسيا  عن  موه   اهادة  مو  أع 19:18ه    حطابق  اهادة 22:3-23+  أن  وحاليك   .)

قاله المسيح لنيلودوموس. فالىو  هو ال ي أوي  للمامدان لما قاله، والمسيح أااد   المامدان هنا  حطابق مو ما 
) و  عنه  المامدان  حياة(.  36-33:5لشهادة  يرى  قبعا  *=  لن  أبدية  من  ،  حياة  الملام  المسيح  يياة  وه  

 .  األموات 
فلما ا ومكل عليه غضب    ألحه واي  عليه غضب  ، أي ولاهي من غضب  .  =  يمكث عليه غضب هللا

 وسحمى ف  خطيحه، فال غصىان للاطية هو  بدم المسيح. 
وه   اآلوة  شيى ألن من وبجب   وجهه عنه لسرب عدم نوماحه لالمسيح وايى بال بىكة. ه   اآلوة في ه ا  

المامودوة هنا  ان  المصهوم الابيح    [ المامودوة.3[ اإلومان ] 2ب ] [ الالي1اإل با   شيى لطى ق الاال  ]
)مو الاطية  عن  موت  أ   اإلما ة  لبياة  قىام يى  مو  المسيح،  مو  موت  أحها  مو 11:  6للمامودوة  وقيامة   )

 المسيح. 
مس من = حبن حبال عل  البياة األبدوة لالمامودوة الح  بها ححبد لالمسيح. وهنا عل  األ  *حياة أبدية قبعا  

له البياة األبدوة فهو  ح و  فيها عىبون ما هنىا  ف  األبدوة من فى  وهالم .. وما حبال عليه هنا هو مجىد 
 فهؤالء ال  ح وقون ه ا الاىبون. لن يرى حياةعىبون ما هنبال عليه هناك. أما من قيل عنه  
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 ؤمن لالمسيح  ؤمن و نص  و اوا ، والمسيح أو    المي   أن   هروا من  =    الَِّذي ُيْؤِمُن ِباالْبِن َلُه َحَياٌة َأَبِديَّةٌ 
وْ  ِلللاداسْ و امدوا " ْب َوِِْلبلْن َوِلىُّ ْ  ِآلل اَمْ  َوَعمْ داوها ل ْلٱهل َهراوا َوَ للْم اوا َجْميَو ِألل (. و لول اللدو  19:  28" )مت َفٱ ل

هو خطوة أول ، لكن ال بد من المامودوة )هما اإلومان لالمسيح    (.16:  16مىق  "من  من وبعحمد خل " )مى
عمل الحالمي   وم الامسين، وعمل بول  الىهول مو عايلة هجان فيلير ، وفيلب  مو الاا  الببش  وبطىس 

 ( فمن  حبد له وبيا أبدوًا. 25:   11مو كىحيليوس. فبالمامودوة ححبد لالمسيح، والمسيح هو البياة األبدوة ) و 
المسيح   هب للجليل ليباد  المي   عن ه   المبايثات مو  المي  المامدان وليباده  عن  ( حجد  3:4وفي  وة ) 

المامدان   و وينا  للادمة.  كثيىة  مجاالت  فهناك  واليك  المنافسة.  من  نمو   ال  ثام  المي    يح   وامد  هحمى 
اه. وه ا كان عمل ودوم . وأوضا فكل من ولدم  وبة يقيقية من  المي   هحنصحح عينه و اى  المسيح فيحبالمسيح

وامد و شهد   ظل   لكل  المامدان. للمسيح   المامدان  ليبول  المي    المسيح  السجن أمهل لاظمة  بل وهو ف    .
 . (6-2: 11 المي   للمسيح ليبوله  نليه ن   ىوا ماجزا ه و سماوا  االيمه فيؤمنوا له )مت 

 لمسيح لحكون له  يياة أبدوة.به   الكلمات والحاالي  كان  وينا المامدان وبول  المي   ل
 فاإلومان لالمسيح هو فلل طى ق البياة األبدوة. 

  



  )اإلصحاح الرابع(يوحنا أنجيل  –األناجيل 
 

 
94 

 عودة للجدول ( راب  )إنجيل يوحنا()اإلصحاح ال

 اإلصحاح الراب  
 )السييييامرية(                         

أمينًا   ملجأ  السامىة  ول لك  امت  اليهود.  وكىهون  السامى ون  وكان  السامى ين.  عل   اليهود  حاالون  هان 
(. 17-8،14-5:8للكىازة في السامىة )أع (. وقد  هب فيلب  الشماس  1:8للمسيبيين ال  ن هىبوا من اليهود )أع

) و الجليل  قاحا  أن يضى عىس  لاد  ث   لابل مو 2والمسيح  هيكله.  اليهودوة و طهى  ليصحلد اعبه في  (  هب 
الحجد د. فها هو  3حاموهي  ) و  لما مأ نا  من قرل عن  وصحلد امىأة حاف أممية. هي قاة  طريق  ث  ها هو   )

الس ه    وماء  وسا   المسيح  خاطئة السيد  حص   كل  وماء  وسا     وهك ا  كامزة.  نل   ليبولها  الساقطة  امى ة 
 ليجددها.

 
 معامالت المسيح م  الخطاة:

المسيح هو الطريب ال ي أ   ليشصي مى   الاطية، وكطريب يكي  واى  ما ال ي  بحاجه كل حص ، فهو له 
 طالبًا عود ها لأليضان اإللهية. طى لة مو كل حص   احلف عن األخى ، لكنه وسا  وماء كل حص  

 : ولول له أ ن أحت، ليبثه عل  اإلعحىا  لاطيحه. آدمفها هو مو  .أ
وسا  وماء  ليمناه من السلو ، بل يح  لاد أن هلل وقحل أخيه. ومبما هناك    قايين:وها هو مو   .ب 

 من ولول ولما ا وسا    وماء اا  مثل قا ين وهو وال  أحه لن وسحجيب. 
 ء كل حص  في يب أبوي مشحاقًا لىجوع كل حص . هو وسا  وما  .1
= "لك   حرىم ف  أقوالك و غلب    ن أن ولول أن   ل  واطني فى ةفي الد نوحة لن وجى  نحسا  .2

 ( .51ن ا يوكمت" )مزموم 
 ن  هي ال  اى  ايئًا عنه،   هب نليها و اىفها بنصسه و حباوم ماها.المرأة السامرية:  مو .ج
ال   هب نليه، فهو  ىك بيت أبيه لإماد ه، لاد أن   و  يب أبيه. فه ا لن وجدي  اإلبن الضال:  مو   .د

ماه البوام. لكن   في مبرحه وبا ى  لالضيلات والمجاعة ليلامن مو البال في بيت أبيه و ندم  
 .، وه ا عمله مو  وحان و اود 

الن لها أحه غصى لها خطاواها الكثيىة فحببه  وشجاها مبما بنظىا ه الباحية و  (:  7المرأة الخاقئة )لو .ه
المسيح   أن  المىأة  ل    كى كيف عىفت  والكحاب  والاال .  الغصىان  و نال  قدميه  و بكي عند  هثيىًا 
غصى لها الكثيى فأيرحه كثيىًا. والكحاب يين وامت عن ام فهو ولول ام. وما ححالمه من ه ا أن  

 المسيح له طى لة  احلف من وايد آلخى.
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وادمها للوله أحها كالكالب في حجاهحها. فهي  عيش مثل الكنااحيين  شىب اإلث   رأة الكنعانية:  الم .و
كان   )نبنحها(  الجسدوة  أمىا ها  وشصي  أن  وقرل  هنا  هالماء  السيد  خطيحها.  من  اصايها  من  البد 

)مت  و شصي  فححوب  حجاهحها،  مد   لحدمك  مى ة  أمام  خطاة    (.28-22:15وضاها  هناك  ولكن 
مد  لشاعة خطيحه  ث  ال  حوبون ، فيكوحون كمن حظى وجهه ف  مى ة ومض  حاهيا ما هو   دمكون  

 ( . 24،   23:   1)وو
واالجه لسؤال عن اىاء خرز لآلال  فيبسب فيلب  المرل  و الن نهحبالة  فيلب":   اف نومان   .ز

   فيلب  من عدم نوماحه. دبيى مرل . ث  وانو السيد الماجزة و اشصَ 
(: هنا مى إ ال وشغله هو  مى ه ومن  لقيه في الرىكة، ه ا لن والح 5 و)بيت حسدا  مى إ   .ح

ماه يوام أو  بكيت بل هو لن وبحمل  جىبة جد دة فيكفيه ما هو فيه. فالسيد وشفيه ث  وطلب منه  
 أن ال واطم ثاحية. 

 
ويح  ال  حواجه النص  مو ولكن حى  الاطاة في مااملحه  مو المسيح واحللون الماا  ى يح  ال  حوبوا و ىجاوا  

 -حوم المسيح ولحبل  في ظلمة الاطية، وكمثال ألع ام الاطاة حى  ه   السامى ة: 
فال ماامالت بينهما. واآلن وظن كثيى من الناس أحه  طالما أخطأوا فاَ لن  :  أنت يهودي وأنا سامرية .1

هلطوا ظنًا أن   لن ولرله .    . بل كثيىون ومحناون عن ال هاب للكناي  ن ا)مثل  هو ا(   حاامل ماه 
 ولكن أل  وأ ي السيد المسيح للاطاة ليشصيه  من خطيحه .

لن  سحطيو أن  أ ي لالماء فال  وجد وهيلة لدوك. واآلن ك  من الناس لد ه     :ال دلو لك والبئر عميقة .2
لماء مىًا، فصكىوا  مشاهل وال  حاومون أن   لدوه يلول لها. وه ا ما يد  مو ااب نهىاييل ن  وجدوا ا

 أن   غيى قادم عل  يل ه   المشكلة.
ظنًا أن الماء ماء مادي. وكثيىون ال واىفون المسيح هو  للمادوات، لغيى  صكيى في    :إعطنى هذا الماء .3

 عطاوا  الىويية. 
مناقشة غيى مجدوة. كثيىون ن ا كلمحه  عن ال هاب للكنيسة  ردأون في    :أباؤنا سجدوا في هذا الجبل  .4

 البوام عن الصىو  بين األدوان والصىو  بين الطوايف و حو  المناقشة. والمطلوب الحوبة وال هاب للكنيسة. 
 

مياًل. وأحها ومثت 40مياًل وعى ها  47مبددة لاليهودوة جنوبًا وبالجليل امااًل. و لال أن طولها كان    السامرة:
وكاحت  لالسامىة.  مدن  بيل  لباإ  المسيح  أوام  ولكنها  للات  السري.  من  الاودة  لاد  وأفىاو   منس   أمس 

 ا السري لاد أن  زاوجوا مو الوثنيين  والسامى ون ه  للاوا هالسامىة قد  هرت للسري عل   د أاوم وخىبت الرالد. 
ال  ن  هروا نل  السري. وكان الدم اليهودي هو   أهل الرالد   بداًل منال  ن أ   به  ملك أاوم ليسكنوا نهىاييل  

الغالب. وأ ل الاداوة هي عملية اإل ال  الحي قام بها عزما وحبميا لحنقية الدم اليهودي. فطىدوا كل من  زو  
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إ اليهود أن وشحىك ماه  السامى ين في بناء الهيكل. وكان السامى ون ال واىفون هو  أهصام من السامىة، ومف
 موه  الامسة فلل، ولكن اليهود عاملوه  كهىاطلة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .م. )و و السامى ون في  وما ه  نه   409هنة      عل  جرل جىز   ال ي أقي وكاحت عباد ه   لام في هيكله
[( ويد  في ه   األوام أن ميي  كهنة اليهود الكريى "وادوا" 8-4:27جرل جىز   عو ًا عن جرل عيبال ] ل 

وطللها فىفإ منس   أن  منه  السامىي وطلب  بنت هنرلل  وظل محزوجًا من  أن  أن وسمح ألخيه منس   نمحنو 
وادوا عل  الصىام من ا ليهودوة. ف هب منس  وأقام حصسه ميي  كهنة لهيكل جىز   عند السامى ين هنة فأمغمه 

العبادة في جىز    ومة طرق 332 نبنحه. و امت  ل  وطلق  به ا نن  ال ي وعد    .م لمساعدة هنرلل يميه، 
عاد  .م. ول   رن  ثاحية. وقد أ 130األ ل من هيكل أومالي . وقد هدم  وينا هىكاحوس هيكله  في جىز   هنة  
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هيىودس بناء السامىة وأهماها هباهطية عل  نه  نغسط  قياى ")هبسحوس لاليوحاحية هي أغسط  لالال ينية( 
 وأعاد بناء اكي  وأهماها حيابولي  وهي حابل  ياليًا. 

وكان   ألسنحه .  عل   هامىي  نه   ولولوا  أن  كاحوا  ىفضون  بل  حجسين،  وأهموه   السامى ين  اليهود  نيحلى  وللد 
ن ل لك وكىهون اليهود و هاجموحه  ن ا مىوا في السامىة، ل لك كان مىوم المسافى ن اليهود في السامىة السامى و 

من الاطومة لمكان. وكان اليهود ولولون نن من ولرل هامى ًا في بيحه و سحضيصه وجب أن   هب ه ا اليهودي 
 .م. وأللوا عظامًا 6ن دخلوا خلسة هنة  نل  السري هو وبنيه. ومما زاد الاداوة مو السامى ين أن لاإ السامى 

 احرى حجاهة( داخل الهيكل ليغيظوا اليهود. ولكل ه ا كان اليهود واحرىون أن أهل السامى ين كلب   لشى ة )وهي  
وهك ا عملوا   الانز ى. فال وأهلون أهله  وال وشحىون منه . وكاحوا ن ا أمادوا أن وشحموا أيدًا قالوا عنه أحه هامىي 

المسي  الو و    (.48:8) و   حمو  ولي   وقد  بسن  وله  يلو   الجهالء  لاليهود  وشرهوحه   المسيح و اموا  أوام 
وبىغ  كل   هالوثنيين. وبعحرىوا أوام المسيح أن أهله  وخمىه  طاهى. ل لك أمهل المسيح  المي   ليرحاعوا طااما.

كأم  السامىة  أما    واحرىوا  ل   فاليهود  والسامى ين  اليهود  بين  نعحرىوا  الاداوة  بل  النجاهة  ف   األمميين  ا   
أما يه  ومياهه  و نابياه  وطىقه  طاهىة. ول   حصق اليهود عل  نعحبام السامى ين كالوثنيين، وفضلوا  شريهه   
ه    بل  ال  قال  من  ومنه   كالوثنيين  أحه   قال  من  فمنه   ف   و يصه   اليهود  ألاء  وبخحلف  الجاهل،  لاليهود  

 هاليهود.
ححاوم وقو  االي  المسيح عن السامىي الاالح، واصاء عشىة بى  لياود منه  وايد وهو هامىي. بل ومن هنا  

طلب المسيح من  المي   أن  بشىوا في السامىة لاد أن  بشىوا في اليهودوة. ومن مبرحه لكل الناس َعَل   المي   
مىة، فهو أ   ألجل الجميو وألجل ه   السامى ة  أن ال  حليدوا بحاالي  اليهود وأن   هروا ليرحاعوا طاامًا من السا

 الااطئة، فهو ال ي  ىي  المنرو  ن.
كثيىة أاياء  في  محصلين  والسامى ين  اليهود  من  وكان  مشحلة  السامى ة  الالايد  فماظ   ول لك  وايدة  فالج وم   ،

 الماادم اليهودوة.
 أحصسه  والوبيين وكالهما اا  وايد. هؤالء وسمون أحصسه  نهىاييليين )اليهود(. والسامى ين وسمون  .1
 السامى ون مثل اليهود  ؤمنون لاَ الوايد، و ؤمنون لالماليكة والشياطين.  .2
 ولدس كالهما السرت واألعياد.  .3
 ومامس كالهما الاحان كاليدة أهاهية.  .4
إلله   ومحشدد ن ف  اإللحزام لالناموس. وبعحرىوا حاموس موه  أحه الحشى و ا  ولدس كالهما  وماة موه . .5

مثل   وهطه   وقيمه    ال    النر   عن  موه   حروة  فيه  ال    حبلق  المسيا  وكالهما  نحظى  الوييد. 
 (.18موه  ) ل 

ما حاليظه دمجة دمجة في  نوماحها، وه ا  ليىفو  وجادلها  السامى ة كان  ه    المسيح في يوام  مو  أن  وحاليك 
 -هلما ها:
 ظىها مجىد مجل  هودي(. . )هنا هو في حأنت يهودي وأنا امرأة سامرية .1
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 )هنا مفات دمجحه(  يا سيد .2
 )بدأت  شك أحه أعظ  من والوب(. ألعلك أعظم من أبينا يعقوب  .3
 )بدأت هي  طلب منه(. أعطني هذا الماء لكي ال أعطش .4
 )هنا  ام في حظىها أحه حري(.  يا سيد أرى أنك نبي .5
 )هنا عىفت يقيلحه( أنا أعلم أن مسيا يأتي.. أنا هو .6

 (7:20فغلرت" )أم  البوام واإلقناع "أقناحني وا مب فإقحنات وألببت عل َ فطى لة  
 بين نيقوديموس والسامرية 

 
 السامى ة حيلودوموس 

 مجل فى سي طاهى في هيى ه. .1
 يد ل كان في الليل.  .2
 اا  ماىو  أعلنه الكحاب. .3
 ظل نوماحه مافيًا يح  وقت الاليب. .4
قو ه،   .5 في  كان  الىجل  كان فما عطَ  اف    له 

 الحااقه لالسنهدم   وخوفه عل  مىكز . 
وجه  .6 ل لك  عللية.  أمامه  الااوبة  هاحت 

 .المسيح كالمه له ليصحح لايى ه

 امىأة هامى ة هاقطة.  .1
 البد ل في و ح النهام.  .2
 أخص  الكحاب اااها. .3
 ظهى نوماحها في البال. .4
فهي   .5 في  اصها  المىأة  قوة  مو  هاحت   لابلت 

 المسيح ال ي اصاها من خطيحها. 
وجه   .6 ل لك  خطيحها.  أمامها  الااوبة  هاحت 

 المسيح كالمه نل   ميىها لححوب فيطهىها. 
 الاجب أن كالم المسيح لكليهما كان عن الماء  -

 

)يو ِمْن 1"  -(: 54  –  1:  4اآليات  َأْكَثَر  َتاَلِميَذ  ُد  َوُيَعمِ  ُيَصيِ ُر  َيُسوَع  َأنَّ  َسِمُعوا  يِسيِ يَن  اْلَفرِ  َأنَّ  بُّ  الرَّ َعِلَم  َفَلمَّا 
ُد َبْل َتاَلِميُذُه،  2ُيوَحنَّا،   ا ِإَلى اْلَجِليلِ 3َمَ  َأنَّ َيُسوَع َنْفَسُه َلْم َيُكْن ُيَعمِ  َوَكاَن اَل ُبدَّ َلُه 4.  َتَرَك اْلَيُهوِديََّة َوَمَضى َأْيض 

اِمَرَة.   ْيَعِة الَِّتي َوَهَبَها َيْعُقوُب ِلُيوُسَف  5َأْن َيْجَتاَز السَّ اِمَرِة ُيَقاُل َلَها ُسوَخاُر، ِبُقْرِب الضَّ َفَأَتى ِإَلى َمِديَنٍة ِمَن السَّ
اَعِة َوَكاَنْت ُهَناَك ِبْئُر َيْعُقوَب. َفِإْذ َكاَن َيُسوُع َقْد َتعِ 6اْبِنِه.   َفِر، َجَلَ" هَكَذا َعَلى اْلِبْئِر، َوَكاَن َنْحَو السَّ َب ِمَن السَّ

اِدَسِة.   ، َفَقاَل َلَها َيُسوُع:»َأْعِطيِني أَلْشَرَب«  7السَّ اِمَرِة ِلَتْسَتِقَي َماء  أَلنَّ َتاَلِميَذُه َكاُنوا َقْد 8َفَجاَءِت اْمَرَأٌة ِمَن السَّ
اْلَمِديَنِة   ِإَلى  َقَعام ا.  َمَضْوا  ِلَيْبَتاُعوا 

َوَأَنا 9 َيُهوِديٌّ  َوَأْنَت  ِلَتْشَرَب،  ِمنِ ي  َتْطُلُب  اِمِريَُّة:»َكْيَ   السَّ اْلَمْرَأُة  َلُه  َفَقاَلْت 
اِمِريِ يَن.   ْعَلِميَن َعِطيََّة هللِا، َوَمْن َأَجاَب َيُسوُع َوَقاَل َلهَا:»َلْو ُكْنِت تَ 10اْمَرَأٌة َساِمِريٌَّة؟« أَلنَّ اْلَيُهوَد اَل ُيَعاِمُلوَن السَّ

َقاَلْت َلُه اْلَمْرَأُة:»َيا َسيِ ُد، اَل َدْلَو َلَك 11ُهَو الَِّذي َيُقوُل َلِك َأْعِطيِني أَلْشَرَب، َلَطَلْبِت َأْنِت ِمْنُه َفَأْعَطاِك َماء  َحيًّا«.  
؟   َلَعلََّك َأْعَظُم ِمْن َأِبيَنا َيْعُقوَب، الَِّذي َأْعَطاَنا اْلِبْئَر، َوَشِرَب ِمْنَها ُهَو أَ 12َواْلِبْئُر َعِميَقٌة. َفِمْن َأْيَن َلَك اْلَماُء اْلَحيُّ

ا.  13َوَبُنوُه َوَمَواِشيِه؟«   َولِكْن َمْن َيْشَرُب ِمَن 14َأَجاَب َيُسوُع َوَقاَل َلهَا:»ُكلُّ َمْن َيْشَرُب ِمْن هَذا اْلَماِء َيْعَطُش َأْيض 
الَّذِ  ِإلَ اْلَماِء  َيْنَبُ   َماٍء  َيْنُبوَع  ِفيِه  َيِصيُر  ُأْعِطيِه  الَِّذي  اْلَماُء  َبِل  اأَلَبِد،  ِإَلى  َيْعَطَش  َفَلْن  َأَنا  ُأْعِطيِه  َحَياٍة ي  ى 
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َلُه اْلَمْرَأُة:»َيا َسيِ ُد َأْعِطِني هَذا اْلَماَء، ِلَكْي اَل َأْعَطَش َواَل آِتَي ِإَلى ُهنَ 15َأَبِديٍَّة«.   َقاَل َلَها  16ا أَلْسَتِقَي«.  َقاَلْت 
َأَجاَبِت اْلَمْرَأُة َوَقالْت:»َلْيَ" ِلي َزْوٌج«. َقاَل َلَها َيُسوُع:»َحَسن ا 17َيُسوُع:»اْذَهِبي َواْدِعي َزْوَجِك َوَتَعاَلْي ِإَلى هُهَنا«  

َزْوٌج،   ِلي  َلْيَ"  لَ 18ُقْلِت:  َوالَِّذي  َأْزَواٍج،  َخْمَسُة  َلِك  َكاَن  ْدِق«. أَلنَُّه  ِبالصِ  ُقْلِت  هَذا  َزْوَجِك.  ُهَو  َلْيَ"  اآلَن  ِك 
19  ! َنِبيٌّ َأنََّك  َأَرى  َسيِ ُد،  اْلَمْرَأُة:»َيا  َلُه  ُأوُرَشِليَم 20َقاَلْت  ِفي  ِإنَّ  َتُقوُلوَن  َوَأْنُتْم  اْلَجَبِل،  هَذا  ِفي  َسَجُدوا  آَباُؤَنا 

ِقيِني َأنَُّه َتْأِتي َساَعٌة، اَل ِفي هَذا اْلَجَبِل، 21«.  اْلَمْوِضَ  الَِّذي َيْنَبِغي َأْن ُيْسَجَد ِفيهِ  َقاَل َلَها َيُسوُع:»َيا اْمَرَأُة، َصدِ 
َأْنُتْم َتْسُجُدوَن ِلَما َلْسُتْم َتْعَلُموَن، َأمَّا َنْحُن َفَنْسُجُد ِلَما َنْعَلُم . أَلنَّ اْلَخاَلَص 22َواَل ِفي ُأوُرَشِليَم َتْسُجُدوَن ِلآلِب.  

، 23ُهَو ِمَن اْلَيُهوِد.   وِح َواْلَحقِ  ِبالرُّ َيْسُجُدوَن ِلآلِب  اِجُدوَن اْلَحِقيِقيُّوَن  َتْأِتي َساَعٌة، َوِهَي اآلَن، ِحيَن السَّ َولِكْن 
اِجِديَن َلُه.   وحِ 24أَلنَّ اآلَب َقاِلٌب ِمْثَل هُؤاَلِء السَّ َواْلَحقِ  َيْنَبِغي َأْن َيْسُجُدوا«.   َاهلُل ُروٌح. َوالَِّذيَن َيْسُجُدوَن َلُه َفِبالرُّ

َقاَل 26ُرَنا ِبُكلِ  َشْيٍء«.  َقاَلْت َلُه اْلَمْرَأُة:»َأَنا َأْعَلُم َأنَّ َمِسيَّا، الَِّذي ُيَقاُل َلُه اْلَمِسيُح، َيْأِتي. َفَمَتى َجاَء َذاَك ُيْخبِ 25
ُبوَن َأنَُّه َيَتَكلَُّم َمَ  اْمَرَأٍة. َولِكْن َلْم َيُقْل َوِعْنَد  27َلَها َيُسوُع:»َأَنا الَِّذي ُأَكلِ ُمِك ُهَو«. ذِلَك َجاَء َتاَلِميُذُه، َوَكاُنوا َيَتَعجَّ

َمَعَها؟«   َتَتَكلَُّم  »ِلَماَذا  َأْو  َتْطُلُب؟«  »َماَذا  ِللنَّاِس: 28َأَحٌد:  َوَقاَلْت  اْلَمِديَنِة  ِإَلى  َوَمَضْت  َتَها  َجرَّ اْلَمْرَأُة  َفَتَرَكِت 
اْلَمِسيُح؟«.  29 ُهَو  هَذا  َأَلَعلَّ  َفَعْلُت.  َما  ُكلَّ  ِلي  َقاَل  ِإْنَسان ا  اْنُظُروا  ِإَلْيِه. 30»َهُلمُّوا  َوَأَتْوا  اْلَمِديَنِة  ِمَن   َفَخَرُجوا 

ُكْل«  31 َقاِئِليَن: »َياُمَعلِ ُم،  َتاَلِميُذُه  َسَأَلُه  ذِلَك  َأْثَناِء  ِلي  32َوِفي  َلُهْم:»َأَنا  َأْنُتْم«. َفَقاَل  َتْعِرُفوَنُه  َلْسُتْم  َقَعاٌم آلُكَل 
ِلَيْأُكَل؟«  33 ِبَشْيٍء  َأَتاُه  ا  َأَحد  ِلَبْعٍض:»َأَلَعلَّ  َبْعُضُهْم  التَّاَلِميُذ  َمِشيَئَة 34َفَقاَل  َأْعَمَل  َأْن  َيُسوُع:»َقَعاِمي  َلُهْم  َقاَل 

َعَمَلُه.   َم  َوُأَتمِ  َأْرَسَلِني  َتُقولُ 35الَِّذي  اْرَفُعوا َأَما  َلُكُم:  َأُقوُل  َأَنا  َها  اْلَحَصاُد؟  َيْأِتي  ُثمَّ  َأْشُهٍر  َأْرَبَعُة  َيُكوُن  ِإنَُّه  وَن: 
ْت ِلْلَحَصاِد.   ِلَكْي َيْفَرَح َواْلَحاِصُد َيْأُخُذ ُأْجَرة  َوَيْجَمُ  َثَمر ا ِلْلَحَياِة اأَلَبِديَِّة،  36َأْعُيَنُكْم َواْنُظُروا اْلُحُقوَل ِإنََّها َقِد اْبَيضَّ

ا َيْزَرُع َوآَخَر َيْحُصُد.  37الزَّاِرُع َواْلَحاِصُد َمع ا.   َأَنا َأْرَسْلُتُكْم ِلَتْحُصُدوا َما َلْم 38أَلنَُّه ِفي هَذا َيْصُدُق اْلَقْوُل: ِإنَّ َواِحد 
َتَعِبِهْم«. َعَلى  َدَخْلُتْم  َقْد  َوَأْنُتْم  َتِعُبوا  آَخُروَن  ِفيِه.  اِمِريِ يَن 93َتْتَعُبوا  السَّ ِمَن  َكِثيُروَن  اْلَمِديَنِة  ِتْلَك  ِمْن  ِبِه  َفآَمَن 

اِمِريُّوَن َسَأُلوُه َأْن َيْمُكَث 40ِبَسَبِب َكاَلِم اْلَمْرَأِة الَِّتي َكاَنْت َتْشَهُد َأنَُّه:»َقاَل ِلي ُكلَّ َما َفَعْلُت«.   َفَلمَّا َجاَء ِإَلْيِه السَّ
ا ِبَسَبِب َكاَلِمِه.  41ِعْنَدُهْم، َفَمَكَث ُهَناَك َيْوَمْيِن.   َوَقاُلوا ِلْلَمْرَأِة:»ِإنََّنا َلْسَنا َبْعُد ِبَسَبِب َكاَلِمِك 42َفآَمَن ِبِه َأْكَثُر ِجدًّ

َوَبْعَد اْلَيْوَمْيِن َخَرَج ِمْن ُهَناَك  43 َسِمْعَنا َوَنْعَلُم َأنَّ هَذا ُهَو ِباْلَحِقيَقِة اْلَمِسيُح ُمَخلِ ُص اْلَعاَلِم«.ُنْؤِمُن، أَلنََّنا َنْحُن َقدْ 
أَلنَّ َيُسوَع َنْفَسُه َشِهَد َأْن:»َلْيَ" ِلَنِبيٍ  َكَراَمٌة ِفي َوَقِنِه«.  44َوَمَضى ِإَلى اْلَجِليِل،  

َقِبَلُه َفَلمَّا َجاَء  45 ِإَلى اْلَجِليِل 
َجاُءوا ا  َأْيض  ُهْم  أَلنَُّهْم  اْلِعيِد،  ِفي  ُأوُرَشِليَم  ِفي  َفَعَل  َما  ُكلَّ  َعاَيُنوا  َقْد  َكاُنوا  ِإْذ  اْلِعيِد.    اْلَجِليِليُّوَن،  َفَجاَء  46ِإَلى 

ا ِإَلى َقاَنا اْلَجِليِل، َحْيُث َصَنَ  اْلَماَء َخْمر ا. َوَكا ِلْلَمِلِك اْبُنُه َمِريٌض ِفي َكْفِرَناُحوَم.  َيُسوُع َأْيض  هَذا ِإْذ 47َن َخاِدٌم 
َوَيْشِفيَ  َيْنِزَل  َأْن  َوَسَأَلُه  ِإَلْيِه  اْنَطَلَق  اْلَجِليِل،  ِإَلى  اْلَيُهوِديَِّة  ِمَن  َقْد َجاَء  َيُسوَع  ُمْشِرف ا   َسِمَ  َأنَّ  َكاَن  أَلنَُّه  اْبَنُه 

َتَرْوا آَياٍت َوَعَجاِئَب«  َفَقاَل  48َعَلى اْلَمْوِت.   َلْم  ُتْؤِمُنوَن ِإْن  َقاَل َلُه َخاِدُم اْلَمِلِك:»َيا َسيِ ُد، اْنِزْل 49َلُه َيُسوُع:»اَل 
ُجُل ِباْلَكِلَمِة الَِّتي َقاَلَها َلُه َيسُ 50َقْبَل َأْن َيُموَت اْبِني«.   «. َفآَمَن الرَّ وُع، َوَذَهَب. َقاَل َلُه َيُسوُع:»اْذَهْب. ِاْبُنَك َحيٌّ

51  .» اْبَنَك َحيٌّ َقاِئِليَن:»ِإنَّ  َوَأْخَبُروُه  َعِبيُدُه  اْسَتْقَبَلُه  َناِزٌل  ُهَو  َأَخَذ 52َوِفيَما  ِفيَها  الَِّتي  اَعِة  السَّ َعِن  َفاْسَتْخَبَرُهْم 
اِبَعِة َتَرَكْتُه اْلُحمَّى«.   اَعِة السَّ اَعِة الَِّتي َقاَل َلُه  35َيَتَعاَفى، َفَقاُلوا َلُه:»َأْمِ" ِفي السَّ َفَفِهَم اأَلُب َأنَُّه ِفي ِتْلَك السَّ
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«. َفآَمَن ُهَو َوَبْيُتُه ُكلُُّه.   ا آَيٌة َثاِنَيٌة َصَنَعَها َيُسوُع َلمَّا َجاَء ِمَن اْلَيُهوِديَِّة 54ِفيَها َيُسوُع:»ِإنَّ اْبَنَك َحيٌّ هِذِه َأْيض 
 " ِإَلى اْلَجِليِل.

ُد َتاَلِميَذ َأْكَثَر ِمْن ُيوَحنَّ 1  "  -(:3  –  1:  4ات )يواآل يِسيِ يَن َسِمُعوا َأنَّ َيُسوَع ُيَصيِ ُر َوُيَعمِ  بُّ َأنَّ اْلَفرِ  ا، َفَلمَّا َعِلَم الرَّ
ُد َبْل َتاَلِميُذُه، 2 ا ِإَلى اْلَجِليلِ 3َمَ  َأنَّ َيُسوَع َنْفَسُه َلْم َيُكْن ُيَعمِ   ".َتَرَك اْلَيُهوِديََّة َوَمَضى َأْيض 

ه ا وشيى للمسيح في الهو ه كما  ىا   وينا. وقوله وسوع فه ا وشيى له   الربقوله    =  فلما علم الرب.. أن يسوع
الصى سيين.   لاد أن  =  يصير هإحسان كما  ىا   الناس و حلم ه  و امده   نليه  أما لااو  هل    حلم ه .وج ب 

 ( .22:  3هان المسيح وامد أم ال ماجو  صسيى ) و 
فباد اإلثامة الحي فالها  المي   وينا، والمشاهل الحي  وقو المسيح يدوثها من الصى سيين، نحسبب من اليهودوة 

حاجيل نل  الجليل مناًا للماادمات ماه  قرل الوقت )وكاحت عودة المسيح للجليل ه   هي بداوة الادمة في األ
الثالثة األخى (. و المي   وينا أااعوا أن المسيح وامد، ل لك  ىكز  وينا عل  أن المسيح ل  وكن وامد فهؤالء 
ها بين  ى دون نثامة الجماهيى  د المسيح. وحاليك أن المامودوة المسيبية كما حاىفها ل   ردأ نال لاد يلول 

الحالمي   عل   وبل  ل   اللدس  والىو   اللدس،  مو   الىو   موت  هي  فالمامودوة  وقيامحه.  المسيح  موت  لاد  نال 
 المسيح وقيامة ماه. والمامودوة ال  كحسب فاعليحها نال لالىو  اللدس.

 األحداث: ترتيب
 (  وجه الىب نل  الجليل.43:1في ) و 
 ( عاد نل  أومالي . 13:2في ) و 
 (.43(  وجه نل  الجليل فو لها في ) وة3:4في ) و 

 نل  أومالي .  (  وجه1:5وفي ) و
 ( عاد نل  الجليل.1:6وفي )

 ( عاد نل  اليهودوة وظل هناك نل  ما لاد القيامة. 10:7وفي ) و
 

اِمَرَة.4" -(:4: 4آية ) يو  " َوَكاَن اَل ُبدَّ َلُه َأْن َيْجَتاَز السَّ
لالمااطى لسرب عداء السامى ين لليهود و اد ه  عل  المامة منه .  الطى ق عرى السامىة اا  ويام ومبصو  

 وكان هناك طى ق  خى من اى  األمدن امااًل للنا ىة. 
ليؤمن أهلها. فالمسيح أ   و جسد له ا السرب. )وكان اليهود  حبااون المىوم لالسامىة أوضًا =  البد له أن يجتاز

  حنجسوا(. يح  ال
 

ْيَعِة الَِّتي َوَهَبَها َيْعُقوُب ِلُيوُسَف 5"  -(:5:  4آية ) يو  اِمَرِة ُيَقاُل َلَها ُسوَخاُر، ِبُقْرِب الضَّ َفَأَتى ِإَلى َمِديَنٍة ِمَن السَّ
   " اْبِنِه.
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 بت جرل اللانات )جرل عيبال( وهو في ملابل جرل جىز  . وبين هصبي الجرلين مد نة اكي  )حابل  =  سوخار
ياليًا(. وهوخام )خىبة عسكى ياليًا( هي لجاحب اكي . والمىأة أ ت نل  بئى جافة  لى بًا ووقت الظهى، بينما من  

ىأة فليىة وبال  ألمهلت خدامها ليسحلوا وسحلي وأ ي ليسحلي  بايًا، فهي خجالحة من حظىات الناس نليها وهي ام
 لها. 

 (. 32:24+ وش 22-20:48)ماجو  ك = وهبها يوسف
َفِر، َجَلَ" هَكَذا َعَلى اْلِبْئِر، َوَكاَن 6"  -(:6:  4آية ) يو َوَكاَنْت ُهَناَك ِبْئُر َيْعُقوَب. َفِإْذ َكاَن َيُسوُع َقْد َتِعَب ِمَن السَّ

اِدَسةِ  اَعِة السَّ  "  .َنْحَو السَّ
ه ا  اريى =  جل" هكذا  .، بل ليؤمن كل منا فنال   حاب لحؤمن السامى ةفهو نحسان كامل  حاب، وهو  =  َتِعبَ 

 وحاحي وشيى لماحلَاب نحهامت قوا  فإم م  في جلوهه محعبًا وفي عطش من يىامة الجو، ودون  نظيف للمكان. 
قالها المسيح.   و سحادمه  وينا ن ا  ،ما   جام  هناك لصظان في اليوحاحية للرئى. األول وشيى لينروع طرياي  =  البئر

ملامحة )(  13:2من اريى  خى وشيى للرئى ال ي ما   ماهد وابيح )  أم ا يين  لولها السامى ة فيسحادم لها  وينا
)م   البياة  للمسيح  نروع  ناامة  ه ا  وفي  نحسان(.  وبصى   ابيح  وبئى  واطيه    (. 17:22+ 6:21بين  نروع 

ْلَب فيها الىب ليموت فياطي يياة. وحاليك أن المسيح قال في الساعة =  الساعة السادسة هي الساعة الحي  ا
بئى السا في  المسحادم  البرل  أن طول  و لال  فو ينا.  نهمها  السامى ة  المىأة  أن  الحلليد  و لول  أحا عطشان  دهة 

 قدم. 106والوب ه ا 
 

)يو أَلْشَرَب«  7  " -(:8–7:  4اآليات  َيُسوُع:»َأْعِطيِني  َلَها  َفَقاَل   ، َماء  ِلَتْسَتِقَي  اِمَرِة  السَّ ِمَن  اْمَرَأٌة  أَلنَّ 8َفَجاَءِت 
 "َتاَلِميَذُه َكاُنوا َقْد َمَضْوا ِإَلى اْلَمِديَنِة ِلَيْبَتاُعوا َقَعام ا.

كريىة. واهب البياة  حبول لشبا  مبحا  قد وطلب منا المسيح خدمة لسيطة ليمنبنا هو بىكة  =  أعطيني ألشرب
 ولكن  لك لياطي له   المىأة يياة. 

وهناك من وسحثلل خدمة المسيح غيى عال  أن عطاوا المسيح ال ياى لها. هناك من ال  زال وظن أن المسيح 
قلبك..  نعطني  مثل  ه    مئة  اف.  ملابلها  في  وأخ   للمسيح  ولدم خدمة  من  أن  عال   لادما ه غيى   مبحا  
ليشىب  الماء  لاإ  عل   لحبال  الدلو  هحنزل  هي  المىأة،  أ ااب  كاحت  ما ا  فىيًا.  ومأل   وأخ    يين  ولكنه 
المسيح. وما ا كاحت هحأخ   ماًء ييًا. وكل منا وظن أحه  حاب في الاالة والاوم.. ولكنه ما ا هيبال عليه 

ح وال  ال  ملدام  عبه ألجلها. بل هو من حا . المسيح ال  بل  مد وحًا. هي  اومت أحها هححاب ألجل المسي 
يينما واطي، واطي  ا ه. لكن عمومًا هناك حلطة نوجابية لد  ه   السامى ة وهي قابليحها للنلا  مو المسيح،  
فهناك من  ىفإ. وعجيب أن المسيح عطش وطلب أن وشىب ث  ل  وشىب، فهو فى  لاال  حص  السامى ة. 

المسيح واىاله هو ن ا)فطاام  ليالاها)  جح اب  المىأة عل  ياجحه هو.   (11:53   نلنصوس  للد طغت ياجة 
ليشحىوا  الوقت  ىهل  المي    حص   وفي  نل  خمى  الماء  و بول  البياة  ماء  أن  هب  قادم  مبرحه  في  والمسيح 
طاامًا وال وامل ماجزة ألجل حصسه. وشبو اآلال  يح  ال  ناىفوا جاياين وال وبول البجامة نل  خرز لنصسه. 



  )اإلصحاح الرابع(يوحنا أنجيل  –األناجيل 
 

 
102 

مىأة فليىة ) سحلي ند أن واطيها ال أن وأخ  منها. هو هنا  ببل عن خال  حص   والمسيح لسؤاله للسامى ة أما 
اليهود.   وبين  بينها  عداء  وهناك  زاحية،  بل  أممية  حاف  أي  وهامى ة  لها(،  وسحلي  من  لد ها  ولي   لنصسها 

يو. وحاليك والسامى ة فىغ ما ها وهل النهام كما فىغت خمى عىس قاحا الجليل، وه ا مانا  أن الصى  أعوز الجم
كله  يح  ال   الىب  أمهله   ن   حالمي  كاحوا قد مضواوال  .   مق  الكمال(  7كلمات )  7أن كلمات المسيح للسامى ة  

 . و سحدمجها لحاحى  فححنل  فحىا  فحؤمن وجى  مشاعى المىأة وهو وكلمها أمامه 
اِمِريَُّة:»َكْيَ  تَ 9"  -(:9:  4آية ) يو  َلُه اْلَمْرَأُة السَّ َوَأَنا اْمَرَأٌة َساِمِريٌَّة؟« َفَقاَلْت  َوَأْنَت َيُهوِديٌّ  ِلَتْشَرَب،  ْطُلُب ِمنِ ي 

اِمِريِ يَن.    " أَلنَّ اْلَيُهوَد اَل ُيَعاِمُلوَن السَّ
مت  )أحظى  حج   هامىي  نحاء  من  و شىب  هامى ة.  مو  و هودي  امىأة  مو  مجل  أن  حكل   غى ب  +  5:10أمى 

(. وهي كااطئة في مبضى المسيح ال ي  لو  عليه مالمح اللداهة بدأت 28:10+ أع48:8+  و53-52:9لو
غيىت في أهلوبها. هي  في لجاية  حكل  كأحها  دافو عن جنسها كسامى ة منرو ة من اليهود . لكنها هى اًا ما  

وهو ال واىفها، ث  نهحشصت أحه واى  عنها كل ام. وأحها هي أوضًا  اى  أحه المسيا. ن ًا ظنت أحها ال  اىفه  
 ( 14:    16)ه ا لالىو  اللدس ال   وأخ  من المسيح و ارىحا   و   هل من ولحىب من المسيح هيجد أحه واىفه

 وأن المسيح واىفه ااايًا. 
 

َيُقوُل َلِك َأْعِطيِني  10"  -: (10:  4آية ) يو  َتْعَلِميَن َعِطيََّة هللِا، َوَمْن ُهَو الَِّذي  َأَجاَب َيُسوُع َوَقاَل َلهَا:»َلْو ُكْنِت 
  "أَلْشَرَب، َلَطَلْبِت َأْنِت ِمْنُه َفَأْعَطاِك َماء  َحيًّا«.

حيا   ن  17:22+  17:7)م  =  ماء   والميا  3:44+  3:12+  ميحة،  ميا   اآللام  ميا   وسمون  اليهود  وكان   .)
المسيح  حمن  لو أحها نهحشصت اااه ال ي واطي لسااء وال وايى فحطلب =  لو كنت تعلمينالجام ة ميا  يية.  

ال الايون فال  دمك  وامي  الاطية  نلهًا واطي يياة. لكن غىوم  بل  ااطم هي منه، ال  ىا  مسافىًا في عطش 
نيحياجه للمسيح. لكن المسيح واىس  ا ه دايمًا لكي ححاى  عليه فنطلبه فياطينا يياة. الماء البي أي الماء 
لاللا ومات.  مملوءًا  فحجد   الىاهد  الماء  أما  موجودة.  قا ومات  أي  من  الميا   مجى   لإهحمىام  الجامي  نظف 

)ل اللدس  الىو   وطهى   اللدس،  الىو   من  المملوء  "مويك واإلحسان  حالي  ل لك  والماوحة( من خطاوا   الحبكيت 
اللدس جدد  في أيشاينا" يح  وامل عمله و نلينا. وه ا جهاد كل منا أن حاىخ في الاالة طالرين أن حمحلم 

( وماجو أوضًا  13:11و حجدد الىو  في داخلنا فنحنل  من خطاواحا، فهو واطي الىو  لل  ن وطلروحه بلجاجة )لو
 ( ن ًا اإلمحالء )جال الماء يي جامي( هو ححيجة جهادحا. 6:1 ي 2( + )21-18:5)أ 

 
 قصة الماء في إنجيل يوحنا:

 ( حجد أول ماجزة، وهي  بو ل الماء نل  خمى. 2)  
 ( اإلحسان  ولد من الماء والىو . والىو   نل  مامودوة  وينا. 3)  
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= المسيح لاد أن  م  الصداء و   الالح بين   واإلحسان، أمهل   ( المسيح  نروع يي، واطي ماء يياة 4)  )
و ا ِللَبق ْ الىو  اللدس الماء الب  لنا " ْب، ما ْهلاها َأَحا ْنَليلكا ل ْمَن ِآلل (. +  26:  15" ) و َوَمَح  َجاَء ِللماَازْ ي َِلْ ي َهأامل

َىبل " ْرلل ْنَلَي َوَ شل ْنْه َمنل  . ْننل َعْطَش َأَيد  َفلليالل ْىي ْمنل َلطل ، َ جل َقاَل َهَ ا َعْن . َأْنَهاُر َماٍء َحيٍ َمَن ْبي، َكَما َقاَل ِللْكَحابا
و ْ  َرلاو ا، أْلََن ا ِلىُّ ْمْايَن َأنل َولل ْمناوَن ْلْه مازل وَح ٱْلُقُدَس َلْ ي َكاَن ِللماؤل دا  ٱلرُّ ْطَي َلال  (. 39-37:  7.." ) وَل ل َوكانل َقدل أاعل
 شصي. الماء وا (  بى ك 5)  
 ( المسيح ومشي عل  الببى الهاي  )ه ا وشيى لسلطان المسيح عل  الاال  المضطىب(. 6)  

 لكن ماء الببى ماء مالح وشيى للاال ، ومن وشىب من ه ا الماء واطش. 
 (. 38:7( من  من بي  جىي من لطنه أحهام ماء يي ) 7)  
 ( اصاء المولود األعم  لإغحساله في بىكة هلوام. 9)  

ه ا حى  أن الماء عناى أهاهي في الحبول من البياة اللدومة نل  البياة الجد دة. والمسيح  حو  أن حولد كلنا ب
جد دًا من الماء والىو  و فيإ علينا من الماء البي ال ي هو مويه اللدوس. الماء هو هى البياة. والمان  أن  

البيا "فيه كاحت  البياة،  المو    لياطينا حبن  أ    فالحلابل مو المسيح  بئى.  ة" وكما  لابل نهبق مو مفلة عند 
اللدوس  مويه  لنا  و ىهل  ماه.  محبد ن  وحلوم  ماه  حموت  يين  المامودوة  جىن  عند  وكون  السماوي  عى سنا 

 )الماء( ليبيي حصوهنا. 
ْه ِللْمَيا ْ وه ا لي  غى با فالبياة كلها خىجت من الماء ال   كان " َْ َ ْى ُّ َعَل  َوجل و ا م (. وف  اليوم 2:  1" ) كما

َا:  الثالل   َهْى ِللَياْلَسةا "َقاَل م ، َوللَحظل َت ِلَسَماْء ْنَل  َمَكان  َواْيد  َحْمْو ِللْمَيا ا َ بل (. وكما خىجت البياة 9:  1" ) ك ْلَحجل
 األول  من الماء والىو  ال   كان  ى  عل  وجه الميا ، هك ا  كون والد نا الجد دة من الماء والىو .

 
؟11" -(:11: 4آية ) يو  "َقاَلْت َلُه اْلَمْرَأُة:»َيا َسيِ ُد، اَل َدْلَو َلَك َواْلِبْئُر َعِميَقٌة. َفِمْن َأْيَن َلَك اْلَماُء اْلَحيُّ
كيى ي(. هنا المىأة الاا ية  لرل أن  دخل في يوام مو المسيح. وحى  عطاوا   أحها   LORD)=  =  يا سيد

أهثى مما حظن أو حصحكى، ولكن الالل البشىي ال  حايل أن ه   عطاوا  ، بل وضو الاىاقيل في وجه من وباول  
ححاوم أن   لي  عند  بل =   ال دلو لك خال ه، بل وضو الااطم قيودًا عل  حصسه و حاوم أحه ال يل لها= 

هك ا أ اوم عمق =  البئر عميقةيل لمشاهلنا. هي مأت اكله البسيل المحاب من السصى ول   دمي نمكاحيا ه.  
 . الح  واوم ل  الشيطان كا لا أح  غيى قادم أن أ ال  عنها يل لها، أو خطيحيمشكلحي الحي ال 

 
   "َأِبيَنا َيْعُقوَب، الَِّذي َأْعَطاَنا اْلِبْئَر، َوَشِرَب ِمْنَها ُهَو َوَبُنوُه َوَمَواِشيِه؟«َأَلَعلََّك َأْعَظُم ِمْن 12" -(:12: 4آية ) يو

السامى ة هنا  حبان لالما ي فحىا  أفضل من اللصز نل  المجهول. وهك ا فال حيلودوموس ن   مسك لشياوخحه 
لالىغ بهيكله   الكهنة  و مسك م هاء  أمه،  لبطن  أن  دخل  البل  . ن  جالو   فساد     من  ومأ    مغامة لاو  

 و مسك  المي   وينا لمامود حه. 
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و لليد السامى ين ولول أن والوب عندما وقف عل  ه   الرئى وهو في عطش هو ومن ماه و ل   هلل فا ت 
الرئى الرئى لالماء. وحص  اللاة حجدها في  لمود اليهود. فسؤال السامى ة هل أحت أعظ  من والوب أي هحجال  

و فيإ  والوب  أبينا  ما عمله  أن  امل  فهل  لدم  له وال يرل طو ل  دلو  أحه ال  فالمشكلة في حظىها   فيإ. 
 الرئى.
 

ا.  13"  -(: 14–13:  4اآليات )يو َولِكْن َمْن 14َأَجاَب َيُسوُع َوَقاَل َلهَا:»ُكلُّ َمْن َيْشَرُب ِمْن هَذا اْلَماِء َيْعَطُش َأْيض 
ى َيْنُبوَع َماٍء َيْنَبُ  ِإلَ َيْشَرُب ِمَن اْلَماِء الَِّذي ُأْعِطيِه َأَنا َفَلْن َيْعَطَش ِإَلى اأَلَبِد، َبِل اْلَماُء الَِّذي ُأْعِطيِه َيِصيُر ِفيِه  

 " َحَياٍة َأَبِديٍَّة«.
(. الجسد وشىب ث  واطش وهك ا، أما الىو  فهي 35:6+  و6:21+  16:7+ م 1:55+  10:49 ن)ماجو   

 شىب و ى وي وال  اود  شاى لالاطش بل  طلب المز د. ومن وشىب من الماء ال ي واطيه    نحمي للسماو ات 
وجد ، أم ا من وشىب من    فال  اود الدحيا  شغله لمل ا ها. ل لك من عا  للاطية وأ    وم عليه  حمن  الموت وال

أي  ىوي اآلخى ن. ومن  فياس=  ماء  واطيه   هو  ال ي  والماء  واطيه    ولد كل  وم جد دًا.  ال ي  الماء 
   .الاال  واطشوشىب و جىي وماء اهوات 

الذي أعطيه اللدس هو  =  الماء  الىو   فلل.  الجسد  ولي   الىو   ماء  ىوي  المسيح  صو  كل  اومحا،  عطاوا 
. والىو  اللدس هو ال ي وسحالن لنا المسيح فنشحا  أن حاى  أهثى وحىا  أو ح، و ايى في داخلنا فى  الماء

ه   ثمام الىو ، من وشىب   و هليل وظل  نبو لفيضان فنعيش لإطمئنان في بهجة الاال  حشىب منها كل  وم. 
،  طاوبَ منها ال واطش ولكنه وشحا  ألن وبال عل  األهثى، وقال الىب عن ه ا "   ْلللْجَياْع َوِللْاَطاْ  ْنَل  ِللْرىْ 

َبااونَ   فالميا  البية الحي أهماها المسيح عطية   يينما  سحلى في حص  اإلحسان  ابح   (. 6:  5" )مت أْلََحها ل واشل
قوة يية فاعلة  سكن هيكل اإلحسان،  بييه و جدد  مثلها مثل عطية البياة الحي  نالها اإلحسان من أهل الجسد  

(. وفي هصى النشيد حسمو "أخح  الاىوس جنة مغللة  نروع ماحوم" أي أن موامدها من الداخل ولي  54:6 و )
لها ياجة لشم من الاام . وماء البياة من الداخل فالينا أن ال حسا  نليه خامجًا عن دايىة قلوبنا. وهو أبدي 

 وقف  يام  أن ححىكه وح هب حببل عن ألام   ردأ في الزمان ولكنه  دخل األبدوة،  ىوي فال حبحا  لشم  خى. و 
 (. 17:7مشللة ال  ضبل ماء. "و لحاده  نل   نابيو ماء يية" )م 

 =  ولكن من يشرب من الماء الذي أعطيه أنا فلن يعطش إلى األبد  . من يشرب من هذا الماء يعطش أيضا  
الاال  لما فيه واطي ماء هو المادوات من مال/ مىاهز/ قوة/ مل ات يسية. و ظن كل من وبال عل  ه    

 األاياء أحه  ى وي ولكن ه ا خداع .. فلما ا  
وظن اإلحسان أن المال فيه  مان للمسحلرل، فيظل وبل  بز ادة م يد  ليضمن أمان المسحلرل، ولكن ل  حى    .1

دا بل  و كحصي،  وشبو  من  نحسان  خوفًا  ن طىاله  زاد  ومحلكه  ما  زاد  كلما  بل  نمحلك،  مهما  للمز د  وسا   يمًا 
 ياع ما وملكه. هو هيظل في يالة عطش داي ، نما  ى د المز د أو ااعى لادم اإلطمئنان. والاك  فإبن  

و لول  (  3:6  مهما كان فليىًا فهو في هالم يقيلي، ولول مو عىوس النشيد "أحا لبريري ويريري لي" )حش



  )اإلصحاح الرابع(يوحنا أنجيل  –األناجيل 
 

 
105 

(. مثل ه ا اإلحسان مادم هالمه أحه وملك   حصسه،    6:3مو لطىس "لكن ال ي لي فإوا  أعطيك" )أع
الغني و  اللوي.. و  ال ي وببه وعينه عليه من أول السنة نل   خىها، بل نل  األبد.. ن ًا لن واطش نل  

 ( 7:4األبد. له هالم   ال ي وصو  كل علل )في
بدا أ امىأة      999و هليمان  اب أب/ جن ..( ولكن هل ه ا وشبو  هل  واطي مل ات يسية )أهل/ اى الاال    .2

، ومثاًل لو قيل لشا   حل   لالجن ، أحه قد أ اله مىس خطيى وأحه   1000خى  فاىن أ ا   أل لك  
الصى   هيموت لاد أاهى، هل هيجد  از حه في مثل ه   الشهوات ! والاك  فمن واى    يقيلة وبخحرى  

البقيلي ال ي واطيه   هيجد أن الصى  ال ي واطيه    نحاى عل  أي  يلة، وهيجحاز فحىة المىس وهو  
 في فى  يقيلي أبدي.. ولن واطش نل  األبد. ولكن علينا أن حميز بين كلمحين  

 [ الل ة )وه   واطيها الاال ( وهي مؤقحة و احصي في الضيلات. 1]            
 [ الصى  )وه ا عطية الىو  اللدس( و نحاى عل  أي  يلة. 2]                

ولكن من أ ن ه ا الصى  البقيلي والسالم البقيلي  من المببة عطية الىو  اللدس )الماء ال ي حشىب منه  .3
)غل  هالم  فى /  مببة/  اللدس  الىو   فثمام  ل لك  حاطش(  والشهوة. 22:5فال  المببة  بين  فى   وهناك   .)

أما الشهوة فأحاحية. ولألهف فالاال  لاداع الشياطين أ بح وطلق عل  الشهوة األحاحية اللا لة    فالمببة لا لة
 يب. لكن من له المببة البا لة فله الصى  البقيلي والسالم البقيلي. 

 
  "َأْعَطَش َواَل آِتَي ِإَلى ُهَنا أَلْسَتِقَي«.َقاَلْت َلُه اْلَمْرَأُة:»َيا َسيِ ُد َأْعِطِني هَذا اْلَماَء، ِلَكْي اَل 15" -(:15: 4آية ) يو

هنا حى  أول عالمات الاودة، للد حجح المسيح أن وجح بها أي أحها ااىت لاإليحيا  نليه، ولكنها كطصل عل  
قدم  صكيى  وطلب، فهي  سأل لكي  سحى ح من عناء جلب الماء  وميًا فحسحى ح و ى ح من  ادمه  أي زوجها. 

الايل فسألها عن زوجها ه ا ال ي  حاب ألجله، أن  أ ي له نليه. واليك أن المسيح ل  واطها   لحللنوالمسيح  
 الماء ال ي طلرحه، هو يىك ناحياقا ها لحطلب، ولكن لحبال عل  ه ا الماء عليها لالحوبة أواًل.

 
 "ِإَلى هُهَنا«.َقاَل َلَها َيُسوُع:»اْذَهِبي َواْدِعي َزْوَجِك َوَتَعاَلْي 16" -(:16: 4آية ) يو

عحىا  بها، وب ا يد  هحى وي و ايى  الاطية هي الاقبة الوييدة في طى ق حوالها للاطية، ل ا  حبح  كشصها واإل 
حباًا  شىب منه المد نة وأهلها وزوجها. لكنه وصال ه ا لمنحه  الىقة ودون أن وجىيها بل هو وساعدها. )الجد د 

 وسحلى في الللب نال  لاد  طهيى الللب لالحوبة(. في المسيح ال  لب  عل  عحيق والىو  ال
 

)يو ِلي  17  -(:18–17:  4اآليات  َلْيَ"  ُقْلِت:  َيُسوُع:»َحَسن ا  َلَها  َقاَل  َزْوٌج«.  ِلي  َوَقالْت:»َلْيَ"  اْلَمْرَأُة  َأَجاَبِت 
ْدِق«.أَلنَُّه َكاَن َلِك َخْمَسُة َأْزَواٍج، َوالَِّذي َلِك اآلَن َلْيَ" 18َزْوٌج،   " ُهَو َزْوَجِك. هَذا ُقْلِت ِبالصِ 

المسيح به ا قرل نعحىافها، وها هو وشجاها و ى  فيها يسنة هي الاد . بل وكمل ما ل   سحطو =  حسنا  قلت
 همه نفحضا  أمى  وال لما ولال عنه.   ال  اإلحسان  نهحيلك  ميىاحات وزحا. ولكن مح   الرو  له من هلسلة خي
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نهحجالة  أن  وحاليك  والكل .  للللوب  كصاي   ااايحه  لها  وظهى  بدأ  الغيب  كشف  من  المسيح  فاله  وبما 
[ أن  لول له مالك ومالي ومال زوجي 1الشا  لاوت   وبدد طى لة خال ه، فه   المىأة كان ومكن لها ]

ى. واليك أن المسيح واى  كل ام لكنه  ى د اإلعحىا . والامسة [  ك ب و لول زوجي مساف3[ أحا يىة ] 2]
 أزوا  مبما طللوها أو ما وا.

وبدأ المسيح لسؤاله عن زوجها ليوقك داخلها الشاوم لالاطية ]فالاطية ه  ما وغلق الاينين والللب[ ومو بداوة 
وه  أن من وكلمها هو المسيا المنحظى.   نحصحا  عينيها أدمكت أحها أمام حر ، وه ا ما جالها  لصز للاطوة الحالية

و لك ألن السامى ين ال واىفون حريا  خى هو  موه . واليك كيف أن السيد بدأ بىفو عينيها و صكيىها ليابح 
لها أفكاما عالية وباحياقات هامية وقادها للحصكيى ف  البلايق الىويية األخىو ة "الماء ال   أعطيه  نبو نل  يياة  

لك داخلها الشاوم لالاطية فإعحىفت، و ل المال  اإلله  لللرها. ومن الماىو  أن من  سحثام فيه  أبدوة". ث  أو 
مشاعى الندم وبداوة الشاوم لاإلث   ردأ لالحصكيى ف  األموم الىويية، وه ا ما يد  مو الل  اليمين. ل لك حجد 

 المىأة هنا  سأل عن المكان الابيح للعبادة. 
 

!19" -(:19: 4آية ) يو    " َقاَلْت َلُه اْلَمْرَأُة:»َيا َسيِ ُد، َأَرى َأنََّك َنِبيٌّ
عل   أحه  اللبظة هي ااىت  ه    ويح   أمامها،  الجال   بهيبة  وقد ااىت  الى  ا،  أيسنت  قد  المىأة  حى   هنا 

ت  ن اال لاَ ولكنه نحسان، عندما أفىغت المىأة خطاواها نهحضاءت عينها ومأت المسيح عل  قدم ما اهحطاع 
لاإلعحىا   نصحح الللب هلل فححدفق حامة   داخل الللب. والمىأة ااىت به   النامة أن  .  أرى أنك نبيأن  باى=  

اليمين   الل   المنطق يينما نعحى   حري. وبنص   الغيب فهو  قادم أن  ى  ما ال  ىا  اآلخىون، و ال   المسيح 
 ل له "ن كىحي وا مب مح  جئت في ملكو ك"عل  الاليب لاطيحه نحصحبت عينيه وعى  من هو المسيح فلا

 
َوَأْنُتْم َتُقوُلوَن ِإنَّ ِفي ُأوُرَشِليَم اْلَمْوِضَ  الَِّذي َيْنَبِغي َأْن 20"  -(: 20:  4آية ) يو آَباُؤَنا َسَجُدوا ِفي هَذا اْلَجَبِل، 

   "ُيْسَجَد ِفيِه«.
اإليحمال األهرى    لكنو   أو لحباول الهىوب من ما يها.  لحغطي عل  خطيحها،  كان  ه ا السؤال   هناك نيحمال أن

داخلها ول   نكى الواقو أمام المسيح أو  ك ب، نحصحبت عيناها عل    يينما نعحىفت لاطيحها ف     والواقا  أحه
يين نعحى  لأحه   وه ا  ماما ما يد  مو الل  اليمين، فهو وعباد ه وبدأت ف  الحسا ل ما ا  صال لحى    .  

ْ  ْلَايلْنْه خاطم " كل َت َهَ ا ِللبا ََ، ْن ل َأحلَت َ بل َلاَ  َما َفَاللَنا، َوَأَما  َأَواَل َأحلَت َ َاا ا م ْحبل ، أْلََحَنا َحَنالا ِهل ل  نا َفْبَادل َأَما َحبل
َمَبلْ هْ  َليلَ  ْفي  َايلًئا  َالل  َوصل َفَل ل  وأ   المسيح ف  ملكو ه كملك (. لبل عن أ41-40:  23" )لوَهَ ا  بد حه يينما 

ْحي َواَمبُّ َمَح  ْجئلَت ْفي َمَلكاوْ كَ دوان، فلال للىب " هاىل وه ا كان هد  المسيح من هؤاله عن    (.42:  23" )لوِ ل
نهحشصت أن ال ي أمامها قادم   وها ه  قد .  زوجها. وهنا هألت هؤالها ال   كان وشغلها ول   جد من وجيرها عليه

ودها كنري في الطى ق الابيح ولكن نل  أ ن هيأخ ها، هل نل  أومالي  ييل ولول اليهود أم نل  جىز    أن ول
ييل ولول السامى ين. للد نحللرت الزاحية نل  مالية  ببل أ ن  الي، وهي  ببل لاد  ممن  منت له أحه 



  )اإلصحاح الرابع(يوحنا أنجيل  –األناجيل 
 

 
107 

  السجود هلل لالىو  والبق. نن حري. والمسيح ل   دخل في اكليات الحد ن والمظهى ات بل دخل نل  الامق، نل
اكليات العبادة و ىك العبادة لالىو   بادحا عن  . فنبن لو قدمنا عبادة يقيقية هناى  أ ن البق ولن حاود 

 ن وكون هد  عباد نا أن حاى  المسيح. أحسأل أ ن البق. وجب 
 

ِقيِني َأنَُّه َتْأِتي َساَعٌة، اَل ِفي هَذا اْلَجَبِل، َواَل ِفي ُأوُرَشِليَم َقاَل َلَها َيُسوُع:»َيا اْمَرَأُة،  21"  -(:21:  4آية ) يو َصدِ 
 "  َتْسُجُدوَن ِلآلِب.
ه   هي البشامة لالاهد الجد د، فبالب المسيح ل  واد هناك داع  لل لايح. وبالحالي أ بح واجبًا =  تأتي ساعة

ا والسجود ألب  العبادة  اليهودي. و امت  الهيكل  اليهود نلغاء  بين  الحنافى  الجميو. وعوس  أب  اآلب  لجميو= 
هو وسحاطصها لحادقه فحجد مايحها. =  صدقينيوالسامى ين هحابح هناك عبادة وايدة، لوايد فلل هو اآلب.  

 .  (11:2+  ف 11:1 نبأ عنه األحرياء )مال فه ا لي  لغى ب فللد  وكون أن   وارد في كل مكان
 

ِمَن َأْنتُ 22"  -(:22:  4آية ) يو  ُهَو  اْلَخاَلَص  أَلنَّ  َنْعَلُم .  ِلَما  َفَنْسُجُد  َنْحُن  َأمَّا  َتْعَلُموَن،  َلْسُتْم  ِلَما  َتْسُجُدوَن  ْم 
  " اْلَيُهوِد.

د الالايد والشىايو والنوامي . فالمسيح ال  حكل  عن اا  و لامولي  لمن. أي ال  لماقال  =  لما لستم تعلمون 
  بل عن أ ول العبادة. يح  ال  صه  السامى ة أن أومالي   حساو  مو جىز  ، قال المسيح ه ا يح   صه  أن 

حرياء عبادة اليهود هي البق، والسامى ين ولو أحه  واردون   نال  أن   عنده  غيى ماىو  فه  ال  ؤمنون لاأل
ال  ن أعلنوا  ، أم ا اليهود فكاحوا واىفون   ماىفة  بيبة. والمسيح هنا ال  دافو عن اليهود بل عن البق 
حصسه،  هو  ال ي  اآل ي  الاال   مادم  عن  وهو  دافو  الاال .  أهىام  عل   اهحأمنه   فاَ  لليهود.  المالن 

لسرب عدم   أن عباد ه    هب هد   ن   السامى ين  المسيح و شصق عل   أن  والبقيلة  البقيلة.  ماىفحه  وغياب 
المسيح كلمها بلغحها أحح  =  أما نحن فنسجد)الاال ( هيحجسد و أ ي من اليهود، وه   البقيلة أعلنها األحرياء.  

حى  هنا عدم  =  الخالص هو عند اليهود وحبن. المسيح كإبن نحسان    حصسه في  وا و لجمهوم الاابد ن.  
. فالمسيح ل  ولل "الكل وايد" بل هناك يق وهناك خطأ. وه  نحبىفوا عن أ ول العبادة أي المجاملة في الالايد 

 الماىفة الحي أعطاها   لموه  ولألحرياء.= أما نحن فنسجد لما نعلمعن الالايد السليمة. 
 

يو  ( ِحيَن  23"  -(:23:  4آية  اآلَن،  َوِهَي  َساَعٌة،  َتْأِتي  وِح  َولِكْن  ِبالرُّ ِلآلِب  َيْسُجُدوَن  اْلَحِقيِقيُّوَن  اِجُدوَن  السَّ
اِجِديَن َلُه. ، أَلنَّ اآلَب َقاِلٌب ِمْثَل هُؤاَلِء السَّ   " َواْلَحقِ 

لنحىك الاالفات ألن اآلن أ بح مصهوم السجود  =  اآلن.    "  لمنهنا المسيح نححلل من السجود لما نل  السجود "
أي هجود لإححماء يقيلي هلل، من أحاس وعيشون هلل و لدهوا وبحصىزوا عن =  لحقيقي السجود االبقيلي ماحلف.  

فبالمسيح الموجود اآلن عىفنا اآلب. وبالمسيح البق =  اآلن وقوله  .  لآلب بالروح والحقالاال  و كون هجوده   
 عىفنا البق. وبالمسيح  ام لنا الىو  فهو أمهل لنا الىو  ولودحا في العبادة. 
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 به ا  هاج  اليهود ال  ن  حمسكون لالبى .  هو= بالروح
 هو به ا  هاج  السامى ين ال  ن عباد ه  مز صة أخ ت الشكل دون الجوهى، ودخلت فيها الوثنية. = وبالحق
ما هو جسدي ومادي ويىفي=  والروح لاطل ووهمي )هو  =  والحق  .ماناها  د كل  ما هو  ماناها  د كل 

فحبىم(.   المسيح  أي  البق  وعى   اإلهحلامة  يياة  نخحام  نحسان  وبحسباقه  والروحهجود  الاابد  لشاوم   .  شيى 
ألن المسيح أوجد اإل اال مو اآلب ال ي =  اآلن شيى لصكى الساجد عن الاالق ال ي وسجد له. وقوله    والحق

ب لالىو . والمسيح هو اإلهحاالن الكامل لآلب، فنبن  ىحا حسجد لمن حسجد له. فنبن في المسيح حسجد لآل
 حاىفه. فالعبادة البقيقية ال  كون نال  لاإلبن. و كون به   العبادة البقيقية الاال .

 لاَ. والىو  و  مو  وو و في اإلحسان عناىًا موييًا وقي  كياحه، ليكون مالوقًا موييًا  حسن  له اإل اال  
لالىو  اإلحساحية ولودها، فحلود الىو  اإلحساحية اإلحسان    هي نداة اإل اال لاَ  حيةاإلحسا  فالىو  اللدس ن االه 

وجسدا حصسا  )موهله  هلل  خا اًا  الىو   وكون  السلي   اإلحسان  و و  وفي  ليست 8:1-9،  لالىو   والعبادة   .)
و  ،  فهو وج به  نليه. فالساجد لالىو  والبق وطلب    =  فاآلب قالب مثل هؤالء الساجدين له.  مسحااية

 وطلب ه ا الساجد فيبد  الحالقي. وألن   مو  وطلب الساجد ن لالىو  وألحه يق وطلب الساجد ن لالبق. 
الاابد ن و صى  بنضوجه  الىويي و حمجد فيه  فهو  ى   وم ه =  الساجدين الاابد ن. و   ببل عن هؤالء 
 يه . حبلق ف

 
وِح َواْلَحقِ  َيْنَبِغي َأْن َيْسُجُدوا«.24" -(:24: 4آية ) يو  "َاهلُل ُروٌح. َوالَِّذيَن َيْسُجُدوَن َلُه َفِبالرُّ

مان  الكالم أن   ال  دخل في كياحه أي ام من قياهات الاال  المنظوم، ال الزمان وال المكان وال المبدودوة 
فهو مو . ولكي حارد   علينا أن حسجد له لالىو  وهنا ال  ه  من ال ي وسجد هلل هل  هود أم هامى ين، وأ ن  

مسيبية ال  ى بل لمكان وال زمان وال أجناس، بل الكل وسجدون هل في أومالي  أم جىز  ، وهك ا العبادة في ال
لالىو .   العبادة  ليلوده  في  اللدس  الىو   فيه   المسيح. ويل  لإبنه  ن   منوا  بالروحوسجدون لآلب،  = السجود 

( هو عبادة حلدمها هلل منلاد ن لالىو ، طالرين مجد   ال أاياء  افهة ألحصسنا. لي  هو اإلحبناء بل هو  9:1)مو
لشاوم بوجود   واإلحسبا  أمامه. ااعىًا اإلحسان لاطاوا  وحجاهحه في ملابل قداهة   وعطاوا  ومبرحه. مثل ا

ه ا السجود واطي لدحسان أن ولرل  وبيخ و بكيت الىو  اللدس وأوضًا  شجياه و اى  اإلحسان من  ال ه وهو  
نحسباقاً  نزداد  وكلما  نحسباقًا.  نزداد  وقد  هالمًا  حدخل   مملوء  أن  ول لك  نبغي  فىيًا.  فيمحلم  الىو   من  ومحلم 

للاالة وحبن  امكين أيزاحنا و يلا نا، أو حردأ  ال نا لاى ها عل    وطلرنا منه أن  حاى  فيها)أي في 
 يلا نا(. ث  حردأ  ال نا الحي حطلب فيها   لناىفه وحمحلم من الىو  فيسهل عل  الىو  أن ولودحا للعبادة الحي  

و صىينا. قلب    وه   ه      صى   لنا  الح   االحساحية  لالىو   فينا  حال  اللدس  . أوالىو   مو    اال اال  داة 
واإل اال لاَ هو طاام الىو ، نن ل   ح  فالىو   جف و حجه للموت ، فال واود اإلحسان وشاى بوجود  ، بل 

ل ماطلة. فاَ و و الىو  كأداة ن اال لاَ، فإم ا أن وشك في   وفي البياة األبدوة و لك ألن أداة اإل اا 
أهمل  فإ ا  ومىافلحه.  اللدس  الىو   لسكن   مكاحًا  النشطة  ايى  اإلحسان  ومو   من ا.  مواهرها  أو  نزع  حسحادمها 
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الى  ا.   فححاح   الاطية  و حى د   والنامة  اللدس  الىو   بز امة  وبظ   واود  ال  لالىو   السجود  السجود اإلحسان 
السجود لالىو  فيه وملك الىو  عل  الللب فينيى فياى  البق. فحكون لنا فكىة  بيبة عن   ال ي =  حقبال

وطلب  واأليلاد  الاالمية  الشهوات  من  مملوء  وقلبه  هلل  عبادة  ولدم  فمن  وفكى   نماد ه  وحاى   العبادة.  له  حلدم 
  ألجل المادوات فلل، ل  وصه  أن     المادوات أو طلب اإلححلام من أيد فه ا لي  هجود لالبق. من وطلب 

أبدي وأعد لنا مجدًا في األبدوة هو ال ي وجب أن ححالق له. السجود لالبق هو أن   البق ولودحا لنارد  لالبق 
فناى  البق فنحبىم. ومن والي وهو ااعى أن   ال ومكنه يل مشكلحه، هو ال وارد لالبق، فهو ل  واى   

 واسى عليه أمى. لكن من والي طالبًا ماىفة اا  المسيح اللد ى بل والحل   لاَ )و  هو أن   قد ى وال
والسجود  للعبادة  الشهية  الىو   أعط   لألهل  الشهية  لدحسان  أعط     وكما  لالبق.  هاجدًا  وكون  البق( 

الموت الىويي ال    والاالة. ومن ال وأهل ماىس للموت الجسدي. ومن ال والي ماىس للموت الىويي ولكن 
خى غيى ما  سماه  وشاى له الجسد، والنص  المسحهحىة ال  ايى  نهحمامًا. والمىأة يين همات ه ا وجدت ملكو ًا  

 في السامىة.
 السجود هلل بالروح والحق

  اني و اي الابيح لالنسبة هلل وهو اإلحسبا . = العبادةواني العبادة. = السجود
الواجب فلل )مو أن الواجب هو  لدو  عبادة  سريح واكى هلل(. لكن هي أوضًا يملنا نل  والعبادة ليست لمان   

يضن اآلب لنحل   لمبرحه. فهي ليست عبادة عن معب بل عن يب. وكلما دخلنا نل  الامق حكحشف أعما  
 يب اآلب فنببه. 
ا انا حزداد ثبا ًا في المسيح. فاَ الىو  واطينا مشاعى اإلحسبا  أمام  . وكلما نحسبلنا و و =  السجود بالروح

 (.15:57وسكن عند المنسبق والمحوا و الللب )ن 
 هلما نزداد ثبا نا في المسيح حكون أبناء وبملنا اإلبن الوييد الجن  فيه نل  يضن اآلب. = السجود بالحق

 

 السجود بالروح
 السجود بالحق

واطيني أن أم  خطيحي ويقيلة حصسي، بل   .1
 قداهة  .. فأحسبق.  ى ني 

 هو  د عبادة اليهود )عبادة البى (  .2
 
  د كرى اء الشيطان.  .3
 نحسبا  لسرب الاطية. .4

 
 واطيني ثبات في المسيح البق. .5

فكى  اد   بيح أن   هو البق والاال    .1
 لاطل. 

 د عبادة السامى ين ال  ن واردون لالباطل   .2
 وعباد ه  اكل دون جوهى. 

  د اهوات الاال .  .3
 للاال  الباطل، بل يى ة من عرود حه. مفإ  .4
 
 وبملني اإلبن البق نل  يضن اآلب.  .5

 ( أحهما مكىم ين ولكن فلناليك:24+  23و ردو في  وات )
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 = و اني أحا أ يت له ا. تأتي ساعة وهي اآلن( هي دوم المسيح  23 وة )
أجسادك  أن  الوا لآلب بدون  و اني أحح  أ ها البشى عاجزون ل=    "هللا روح"( هي دوم الىو  اللدس  24 وة )

 ( 7:16عمل الىو  اللدس. ل لك خيى  لك  أن أحطلق .. ) و
( هو  طريق عل  ما فات، فالمسيح أ ي ليبىك الماء، أي ليىهل الىو  الشافي ال ي وشصينا من 5وب با  )

بملنا ال  يضن  عجزحا فيبملنا اإلبن نل  يضن اآلب.الىو  اللدس  دعوحا لدحسبا  فنثرت ف  االبن ال   و
  = الابيبة  العبادة  وبه ا  كون   . لاالبن  ناآلب  عليها)  يالنا  الح   الرنوة  الجل  +  سريح  حسبا )لالىو ( 

 . السجود بالروح والحقالبق(= 

 الشصاء ال ي ولدمه لنا   
 هو اصاء كامل أي للىو  والنص  والجسد 

فىو  اإلحسان ماىس للكرى اء. والىو  اللدس ولود للحوا و لأن وصحح البايىة فندمك حجاهة  :  الروح .أ
عموما اإلحسبا  أمام   هو الو و الابيح لنحلابل مو   و سكن  وحدمك قداهة   فننسبق. ( 9:17قلرنا )نم
ه  لسجوده  وصىيون أهثى قسي  ف  السماء  امكين عىواه ، ف  24( وه ا هرب هجود النن  15:    57فينا )ن  

 من الجلوس عل  عىواه . 
 . والىو  اللدس واطي أن:  ن ًا ال فى  وه   ماى ة للكىاهية: النف" .ب 

 ( 5:5[  نسكب مببة   في قلوبنا )مو1]                              
 ( 22:5)غل وفى  [ من ثمام الىو  مببة 2]                              

: وهو ماىس لدحقياد وماء الشهوات والمل ات البسية وعمل الىو  أن  نصحح عيوحنا، فناى  البق،  الجسد . 
 . (32:8والبق وبىمحا من الارودوة للشهوات الباطلة ) و 

 
اْلَمْرَأُة:»َأَنا َأْعَلُم َأنَّ َمِسيَّا، الَِّذي ُيَقاُل َلُه اْلَمِسيُح، َيْأِتي. َفَمَتى َجاَء َذاَك ُيْخِبُرَنا َقاَلْت َلُه 25" -(: 25: 4آية ) يو

   "ِبُكلِ  َشْيٍء«.
للمسيح. وهنا  ح كى وعد    الىويي  المجال  و دخل في  نحصحا  لايى ها  المسيح  زداد  بدأت  لحىب من  هلما 

ظت أن ال ي أمامها هو أهثى من حري فهو  حكل  لسلطان وقوة ااىت بها، فهل وا (. وهي الي 18لموه  ) ل 
ه ا  اليق  وينا البشيى. =  الذي يقال له المسيح هما  نطلها السامى ون  =  مسيا ى  هو ه ا المسيا المنحظى.  
اليهودي.   النطق  هو  شئ والمسيح  بكل  وكل=  يخبرنا  المسيح  وها  خيىات.  كله  ال ي  ملكوت    عن  عن  مها 

 هو المسيح المنحظى.   من وكلمها اآلن وا  ى   فهلملكوت عجيب. 
 

 " َقاَل َلَها َيُسوُع:»َأَنا الَِّذي ُأَكلِ ُمِك ُهَو«.26" -(:26: 4آية ) يو
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نه   هو  الشااي.   و( هأنا هو)و  أنا هو الذي أكلمك وقو المىأة له   البقيلة هو ال ي دفو المسيح إلعالحها  
ه ا قمة نهحاالن المسيح لنصسه أحه  هو . و هو  هو ال ي وانو كل ام جد دًا. والمسيح أعلن حصسه بو و   

 .له   المىأة لبساطحها ول  والن حصسه بو و  لليهود لارثه . وهو أعلن حصسه لها ألحها هألحه. "أطلروا  جدوا" 
 

ُبوَن َأنَُّه َيَتَكلَُّم َمَ  اْمَرَأٍة. َولِكْن َلْم َيُقْل َأَحٌد: »َماَذا َوِعْنَد  27"  -(:27:  4آية ) يو  ذِلَك َجاَء َتاَلِميُذُه، َوَكاُنوا َيَتَعجَّ
  "َتْطُلُب؟« َأْو »ِلَماَذا َتَتَكلَُّم َمَعَها؟«.

ال ي ل   اللني امىأة وال أمميًا هان اليهود وبحلىون المىأة. ومن أقواله  "أاكىك أحت الىب  =  نظرة اليهود للمرأة
وال عردًا" )الادمة اليومية في المجامو(. "الىجل ال  حكل  مو امىأة في مكان عام يح  لو كاحت زوجحه أو أمه" 
)نح ام البكماء لليهود( "نحه خيى  لكلمات الحوماة أن  بى  من أن  للي عل  مسامو امىأة" )قول الىباحيين اليهود( 

 بنحه أي ماىفة عن الحوماة وكون كمن والمها الدعامة" )مابي الياازم(."أي مجل واطي ن
( ل لك  اجب الحالمي  أن 28:3"لي  مجل أو أحث  ألحك  جمياًا وايدًا في المسيح وسوع" )غلنظرة المسيحية  

 قىوحه و اشوحه.وجدوا المسيح وكل  امىأة بل وهامى ة ولكنه   أدلًا ل  وسألوا المسيح لما ا فال  لك فه  كاحوا  و 
 

َتَها َوَمَضْت ِإَلى اْلَمِديَنِة َوَقاَلْت ِللنَّاِس:28" -(:28: 4آية ) يو   " َفَتَرَكِت اْلَمْرَأُة َجرَّ
المىأة  ىكت جى ها كما  ىك نبىاهي  أوم وكما  ىك الحالمي  اباهه ، ه   ىكوا ألحه  يالوا عل  األعظ ، فمن 

لاقي الآللم، من وجد األعظ   حىك األقل. وهي  هرت لبيا ها النقية الجد دة نل  وجد اللؤلؤة كثيىة الثمن  حىك  
المد نة لحكىز ألهلها. للد لادت كل خطاواها الساللة، وأ اءت ييا ها الماحمة من يوام ل  وسحغى  أهثى من 

  ها اللدومة. دقايق مادودة مو المسيح.  ىك الجىة هو نحلالب كامل في ييا ها، هو نعالن عن  ىك كل ييا
 

   "»َهُلمُّوا اْنُظُروا ِإْنَسان ا َقاَل ِلي ُكلَّ َما َفَعْلُت. َأَلَعلَّ هَذا ُهَو اْلَمِسيُح؟«.29" -(:29: 4آية ) يو
مو ل   دع زوجها بل دعت كل الناس،  ىكت جى ها وحسيت كل ام، ومأل المسيح فكىها وقلرها وكأحها  لول  

(. هي فالت ما ل  وصاله الحالمي . فهي كىزت لالمسيح دون أن وبل الىو  عليها. فإن من 3-1:55اعياء ) ن
 وجد المسيح  نس  حصسه وكل ام من نهحماما ه. 

ه ا أهثى ما أثى في حصسيحها أن المسيح فاي  الللوب. ولكل نحسان نهحشافه الاا  في =  قال لي كل ما فعلت 
 ج له. ه ا الحالم  مو المسيح وغيى يياة من  حالم  ماه. اهاد ها ه   وبعحىافها ال المسيح ال ي  ؤثى فيه و 

وأ وا نال ممن نهحنام قلبه. فالحايب البقيلي وسهل عليه أن واحى  علنًا. وه ا وطهى  دم المسيح. أما السالك في 
   الظلمة فال  ى  خطاوا .

، نهحجاب السامى ون لنداء المىأة البام و د  مشاعىها"  َوَأَتْوا ِإَلْيِه.  َفَخَرُجوا ِمَن اْلَمِديَنةِ 30"  -(:30:  4آية ) يو 
عى  المسيح  ود لو أخرى كل الناس عنه. أ ن ه   المىأة من الحي كاحت  حلا    (.. من5:55)ن قامن مو  
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يح  ال  ىاها أيد. ه ا ما عمله المسيح مو موه  األهود وأغسطينوس.  امت غيى خجلة من خطاواها، فال ي 
 واجل هو من ال  زال محمسكًا لاطيحه. 

 
َفَقاَل َلُهْم:»َأَنا ِلي َقَعاٌم 32ُه َتاَلِميُذُه َقاِئِليَن: »َياُمَعلِ ُم، ُكْل«  َوِفي َأْثَناِء ذِلَك َسَألَ 31"  -(:33–31:  4اآليات )يو

ا َأَتاُه ِبَشْيٍء ِلَيْأُكَل؟«.33آلُكَل َلْسُتْم َتْعِرُفوَنُه َأْنُتْم«.   "َفَقاَل التَّاَلِميُذ َبْعُضُهْم ِلَبْعٍض:»َأَلَعلَّ َأَحد 
لاال    عطشاحًا  السيد  )ن هان  السامىة  أهل  لاال   وجوعاحًا  النصوس 11:53السامى ة.  لاال   والجوع   .)

أخص  جوع الجسد. فالشبو الىويي واصي جوع الجسد والاك  لي   بيبًا. وكما ل   صه  السامى ة الماء ال ي 
ْبول المسيح.   من وشىبه ال واطش ل  وصه  الحالمي  األهل ال ي واشل

 
  ُهْم َيُسوُع:»َقَعاِمي َأْن َأْعَمَل َمِشيَئَة الَِّذي َأْرَسَلِني َوُأَتمِ َم َعَمَلُه.َقاَل لَ 34" -(:34: 4آية ) يو

هل ما وصكى فيه المسيح هو خال  النصوس، وه   هي نمادة اآلب الحي أمهله ألجلها فجسد المسيح  اَين أ اًل  
 (. 9:5+  10:2آلمه )عب أليكون  بيبة ولي  لمجاماة أعواز ، بل الاك  كان واكَملل ل

ْم َأَما َتُقوُلوَن: ِإنَُّه َيُكوُن َأْرَبَعُة َأْشُهٍر ُثمَّ َيْأِتي اْلَحَصاُد؟ َها َأَنا َأُقوُل َلُكُم: اْرَفُعوا َأْعُيَنكُ 35"  -(:35:  4آية ) يو
ْت ِلْلَحَصاِد.  "  َواْنُظُروا اْلُحُقوَل ِإنََّها َقِد اْبَيضَّ

 لالىوييات فنبن حجد ظالل قاة الاليب في قاة السامى ة مو المسيح. ن ا قامحا الىوييات 
 

 الحالمي   ىكو  .1
 هو محاب ومجهد جدًا من مسيى ه.  .2
 هو يبة البنطة الحي  سلل ليردأ البااد. .3
 قوله أحه  ى د أن وشىب الساعة السادهة.  .4
 أعمل مشيئة ال ي أمهلني وأ م  عمله.  .5
 الماء ال ي أعطيه. .6
 أهلمك. أحا هو ال ي  .7
 نومان السامى ة. .8
 كلمات للسامى ة.  7 .9

 ....  المي    ىكو  وقت الاليب وهىبوا.
 .... مسيى ه ياماًل  ليبه. 

 .... واالب ليؤمن الاال  كله. )نبيضت البلول(.
 .... قول المسيح في الساعة السادهة أحا عطشان. 

 .... قول المسيح قد أهمل
 .... خى  من جنبه دم  وماء. 

  لول نحي ملك ل ا ولدت أحا. .... أحت 
 .... نومان الجندي الىوماحي "يلًا كان ه ا نبن  ". 

 كلمات عل  الاليب )هالم المسيح كامل(.  7.... 
 

ه ا عن السامى ين ال  ن بدأوا  حلاطىون عليه لاد كىازة السامى ة له  )مبما لماللسه  الريضاء  =  الحقول إبيضت 
فه   مالل  السامى ين، هؤالء  منوا أهىع من اليهود فه  أقل كرى اء وم اء.( والمسيح مأ  فيه  يااد المؤمنين  

أ  البلول  حض   في  مأ   المسيح  البنطة(.  يبة  )فهو  لاد  لبه  هيردأ  له ال ي  الاال   ااوب  نومان  حض   ن 
من  24:12) و  األمس  في  وسحمى  واللمح  خضىاء  اللمح  يلول  وأمامه   الحالمي   مو  المسيح  حكل   وكان   )
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)وهناك هاعة بين الر مة الحي أللاها =  يكون أربعة شهورمنحاف أهحوبى يح  منحاف نبى ل أي هحة اهوم.  
ال  ن   السامى ين  السامى ة ويااد  للمىأة  الريضاء فبااد األمس المسيح  لماللسه   اآلن  الحالمي   و ىاه    منوا 

أن  ا  من   اهوم  الر مة  وأخ   األمس لل   في   أما  ،في  يدثت  اللاة  وبه ا  كون  دقايق(  فأخ   المسيح  عمل 
الاليب.   وقت  حص   وهو  نبى ل  منحاف  في  اللمح  وكان يااد  دوسمرى.  اهى  الحقولمنحاف  = وإبيضت 

السامى ين.   نومان  ثمام   ظهى في  بدأت  ال ي  المؤمنين  اللمح بل عن يااد  المسيح هنا ال  حكل  عن يلول 
ن   يااد المؤمنين الكثيى أحا أ وقو    منظى البلول أمامك  أن البااد نقحىب، هك اهما  حوقاون أحح  من  المعنى:  

 بدأ بهؤالء السامى ين لماللسه  الريضاء.  وال ي
 هنة أي يضى أمباة أعياد فاح.  5,3المسيح خدم يوالي  ملحوظة:

 حبل  هناك فاح ( ول لك  14:19+  4:6+  13:2مىات( )3و  كى في نحجيل  وينا أن المسيح يضى الصاح )
 غيى م كوم و احلف اآلماء لااو ه. 

 (.1:5الىأي األول أن الصاح الىالو هو الم كوم في ) و .1
الىأي الثاحي أن الصاح الىالو غيى م كوم  ىاية ولكننا ومكننا نهحنحاجه من ه   اآلوة. فه   اآلوة  ثرت   .2

 م. أن وقت يدو  قاة السامى ة كان قرل عيد الصاح الناق  لأمباة اهو 
 

َواْلَحاِصُد َيْأُخُذ ُأْجَرة  َوَيْجَمُ  َثَمر ا ِلْلَحَياِة اأَلَبِديَِّة، ِلَكْي َيْفَرَح الزَّاِرُع َواْلَحاِصُد َمع ا. 36"  -(:37–36:  4اآليات )يو
ا َيْزَرُع َوآَخَر َيْحُصُد.37   " أَلنَُّه ِفي هَذا َيْصُدُق اْلَقْوُل: ِإنَّ َواِحد 

ال ي   ماهالثمى  و بيون  و بروحه  المسيح  و اىفوا  الناس  أن  حوب  الادام  و حارون    وباد   قداهة  ألجله في 
و شحاقون   ن و حمسكو  األبدوة    لإوماحه  للبياة  جاهزة  وهي  حصوهًا  منت  وباد  فهو  ل   حاب  البا د  لمجيئه. 

بدمه و الاها  النصوس  و ج ب  اآلن،  والمسيح  حاب  اللدو .  الاهد  في  ما فاألحرياء  اروا  وبادون  والحالمي    .
عمله المسيح وما َعْمله األحرياء، ومو ه ا فالمسيح واطي أجىة للبا د ن )الادام( ألحه  وجماون مو المسيح  
وألحه   اروا في خدمة كلمة  . كل من  حاب لبساب الملكوت له أجى  السماوي. أما من  حاب لألمس فأجى  

 هي هب للحىاب.
 

 " َأَنا َأْرَسْلُتُكْم ِلَتْحُصُدوا َما َلْم َتْتَعُبوا ِفيِه. آَخُروَن َتِعُبوا َوَأْنُتْم َقْد َدَخْلُتْم َعَلى َتَعِبِهْم«.38" -(:38: 4آية ) يو
تعبوا  )عب =  آخرون  األحرياء  المواعيد 40-35:11ه   حظىوا  لايد  من  بل  المسيح  أن  ىوا  دون  وه   اروا   .)

أهثى  13:11)عب  واحرى  فحاره   ل لك  وبمحألوا من (.  و  وقوا يبه  المسيح  ال  ن عااوا مو  الحالمي   دمجة من 
ج ب النصوس ومو ه ا عمل عل  و  ومات عل  الاليب  فالمسيح هو ال ي  اب = ما لم تتعبوا فيهالىو  اللدس. 

 وكافم من وامل ماه. المسيح هنا وشجاه  أحه هو ال ي وامل الامل األ اب ومو ه ا وكافئه .
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اِمِريِ يَن ِبَسَبِب َكاَلِم اْلَمْرَأِة الَِّتي َكاَنْت 39"  -(:41–39:  4)يواآليات   َفآَمَن ِبِه ِمْن ِتْلَك اْلَمِديَنِة َكِثيُروَن ِمَن السَّ
اِمِريُّوَن َسَأُلوُه َأْن َيْمُكَث ِعْندَ 40َتْشَهُد َأنَُّه:»َقاَل ِلي ُكلَّ َما َفَعْلُت«.   ُهْم، َفَمَكَث ُهَناَك َيْوَمْيِن. َفَلمَّا َجاَء ِإَلْيِه السَّ

ا ِبَسَبِب َكاَلِمِه.41  "  َفآَمَن ِبِه َأْكَثُر ِجدًّ
لاد أن   ث   المىأة،  له  نهناك من  من لسرب اهادة  له  منوا  لسرب كالمه. والاجيب أن أهل أكثر جدا   هحماوا 

ن السامى ين لالنسبة لليهود. بل أن السامىة ل  وطلروا  وات وال ماجزات بل نقحناوا لالحالي . ووا ح هىعة نوما 
 اليهود قاومو  في كل مكان وياولوا قحله لالىغ  من كل الماجزات الحي  ناها وهطه .

 هل حطلب أن  طول مدة عشى نا مو المسيح  وميًا. =  سألوه أن يمكث عندهم
 

ِبَسَبِب َكاَلِمِك ُنْؤِمُن، أَلنََّنا َنْحُن َقْد َسِمْعَنا َوَنْعَلُم َأنَّ هَذا ُهَو َوَقاُلوا ِلْلَمْرَأِة:»ِإنََّنا َلْسَنا َبْعُد  42"  -(:42: 4آية ) يو
 " ِباْلَحِقيَقِة اْلَمِسيُح ُمَخلِ ُص اْلَعاَلِم«.

( فالنص   سحمو للادام وكلموحها عن المسيح، كما نهحمو السامى ون للسامى ة. لكن البد 4-3:3قامن مو )حش
  قرلو  ن  ل   حاال  عليه  كما  حاال  اليهود عليه . ث  هماوا كالمه عن السجود لآلب من الارىة الشااية. وه

أن   نل   من  و ل  أول  ه   والسامى ين  له.  ف منوا  والبق  العالملالىو   مخلص  هو  نومان    المسيح  وموعة 
 كاليهود.[ ل  وكن له  حروات 3[ ل  وطلروا ماجزات ]2[ في وقت قايى ]1السامى ين ] 

 مىات: 3نحجيل السامى ة ولىأ 
 في الاوم الكريى.. كنمو   للحوبة، وعمل   في يياة اإلحسان وهعيه وماء  وبة كل نحسان ليجدد . .1

فرنهاوة   .2 وشىبها(  من  واطش  ال  الحي  )الميا   األبدوة  للبياة  ممز  الملدهة..  الامسين    حبحصل   الامسين في 
اللدسل الىو   ال ي كلها    والامسين   .بلول  والمسيح هو  الحي يالنا عليها(.  األبدوة  )البياة  لالقيامة  فى  

 ىوي النصوس يقيلة ولي  مل ات الاال . وهو ما حبحاجه خالل ميلحنا نل  السماء، فهو خرز البياة وماء 
السماء نل   الطى ق  هو  بل  الطى ق  وحوم  األ)   البياة  احاجيل  ف  ه    والااود  القيامة  بين  ما  ياد 

 اللطمامس(.
 ليلة السجدة.. فصي ه ا اإلحجيل همانا عن السجود هلل لالىو  والبق. .3

( حجد هامى ين مفضوا أن وارى وسوع لمد نحه ، فصي كل 53:9واليك أن هنا هامى ين قرلوا المسيح. لكن في )لو
 ااب هناك من ولرل المسيح وهناك من  ىفضه. 

 
)يو اْلَجِليِل،  43"  -(:44–43:  4اآليات  ِإَلى  َوَمَضى  ُهَناَك  ِمْن  َخَرَج  اْلَيْوَمْيِن  َشِهَد  44َوَبْعَد  َنْفَسُه  َيُسوَع  أَلنَّ 

    "َأْن:»َلْيَ" ِلَنِبيٍ  َكَراَمٌة ِفي َوَقِنِه«.
خى  =  خرج من هناكأداة الحاى ف "الن"  شيى ألهمية ه  ن اليومين، ن   من فيهما ااب مد نة.  =  بعد اليومين 

السامىة.   الجليل  من  إلى  نل  ومضى  ل لك  هب  النا ىة مفضو ،  وأوضًا ااب  ولرله،  لن  اليهودوة  ألن ااب 
ن    وقنه  الجليل.  في  كرامة  لنبي  نم ا  لي"  بوطنه  والملاود  ماىو (=  النا ىة.   حايومكصى )مثل  هودي  أو 
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الاال ، بل هو  ببل عن أمس  ثمى فيها كلمة كىاز ه. أم ا لما ا وكون   والمسيح ال  ببل عن كىامة في ه ا 
 النري بال كىامة في وطنه فه ا لسرب أن أهله  حملكه  الغيىة من اهى ه.  

  وشأ أن  بل  في وطنه النا ىة هنا هو الجليل األعل  فالجليل  ردأ لاد السامىة مبااىة. لكن المسيح ل  الجليل
 لسرب ملاومحه  له. 

َقِبَلُه اْلَجِليِليُّوَن، ِإْذ َكاُنوا َقْد َعاَيُنوا ُكلَّ َما َفَعَل ِفي ُأوُرَشِليَم ِفي 45"  -(:45:  4آية ) يو  َفَلمَّا َجاَء ِإَلى اْلَجِليِل 
ا َجاُءوا ِإَلى اْلِعيِد.    " اْلِعيِد، أَلنَُّهْم ُهْم َأْيض 

ال ي  منوا  =  الجليليون  الجليليين  بين  الصى   حى   هنا  لاألم .  اليهودوة إلخحالطه   من  هود  ملرولين  غيى  ه  
لسرب الماجزات الحي  ناها في أومالي ، والسامى ين ال  ن ل   ىوا  وة وايدة وبه ا وايى السامى ون أفضل 

( في  أحنا هنى   الجليليين. عل   الجليليين هو   ىف66:6من  أن  لماجزا ه ال (  أواًل  قرلو   فه   المسيح،  ضون 
السامى ين   قرله   بل   ،اليهود   ه   من قرل المسيح لي لشااه. وقرلو  أي ميروا له. عمومًا فيوينا وشيى نل  أن  

 ال  ن وبحلىه  اليهود.  والجليليين
 

يو   ( َصَنَ   46  -(:46:  4آية  َحْيُث  اْلَجِليِل،  َقاَنا  ِإَلى  ا  َأْيض  َيُسوُع  اْبُنُه َفَجاَء  ِلْلَمِلِك  َخاِدٌم  َوَكاَن  َخْمر ا.  اْلَماَء 
 َمِريٌض ِفي َكْفِرَناُحوَم. 

أي  الل في الجيش بى بة عظيمة فهو كىيي  =  خادم للملكثاحية. فالمسيح وسا  ثاحية لمن ولرله أواًل.  =  أيضا  
ه ا  أن  ولولون  الالماء  من  وكثيى  الملك  لإه   ماىوفًا  كان  ال ي  أححيباس  هيىودس  هو  والملك  الملك.  د وان 

( زو   وح ا المىأة الحي كاحت  حبو المسيح مو النساء اللوا ي كن وادمنه من أموالهن  3:8الضالل هو خوزي )لو 
ول  ولل يول الماء نل  خمى. فهو أوجد ايئًا =  صن  الماء خمرا  (.  1:13أحه منا ن )أع الاا ة. وقال  خىون  

)الامى له عناى الكىبون وه ا الكىبون لي  من    خلله. فالامى عنا ى  أهثى من عنا ى الماء  =  من الادم
 . الانا ى الح  ف  الماء(

 
َقْد َجاَء ِمَن اْلَيُهوِديَِّة ِإَلى اْلَجِليِل، اْنَطَلَق ِإَلْيِه َوَسَأَلُه َأْن َيْنِزَل هَذا ِإْذ َسِمَ  َأنَّ َيُسوَع  47"  -(:47:  4آية ) يو

  " َوَيْشِفَي اْبَنُه أَلنَُّه َكاَن ُمْشِرف ا َعَلى اْلَمْوِت.
ه  ل لك هأله أن 16هصىحايوم عل  ااطم لبى الجليل. وقاحا هي عل  هضبة أعل  من الببى. والمسافة بينهما 

نزل من قاحا نل  كصىحايوم )والمسيح قادم أن وشفيه دون أن  نزل، ه ا وارى عن  اف نومان السايل( ه ا   
 (.8:8نوماحه أقل من نومان قايد المئة ال ي قال للسيد "قل كلمة فلل فيرىأ غالمي" )مت 

 
 " اٍت َوَعَجاِئَب«.َفَقاَل َلُه َيُسوُع:»اَل ُتْؤِمُنوَن ِإْن َلْم َتَرْوا آيَ 48" -(:48: 4آية ) يو
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المسيح واطيه دمهًا في أحه وجب أن  ؤمن دون أن  ى  )فهو كان  ى د أن  ى  ماجزة يح   ؤمن(. فاإلومان  
]ه ا  والنسيان..  للشك  ماى ًا  وكون  ييل  الالل  في  فيسحلى  لالماجزة  اإلومان  أم ا  الللب،  في  وسحلى  لالكلمة 

 ح هنا  ى د أن ولول له  من أواًل فحبد  الماجزة.([. والمسي24:9الضالل غيى قايد المئة في )مى
 

    "َقاَل َلُه َخاِدُم اْلَمِلِك:»َيا َسيِ ُد، اْنِزْل َقْبَل َأْن َيُموَت اْبِني«.49" -(:49: 4آية ) يو
األب في جزع حس   داب البد ل مو من جاء وطلب منه البياة. فهو في  اجله لي  مسحادًا للدخول في يوام 

ن بل  لح في طلب الماجزة. هو حظى نل  المسيح كااحو ماجزات فبسب. مثلما وصال الناس اآلن  يول اإلوما
= يا سيد إنزل فه   نظىون لللدوسين ال ليحالموا من ييا ه  بل  ىوحه  كااحاي ماجزات فلل. لكن ه   العبامة  

   حاوم أن المسيح هو قادم [ قاوم في الماىفة. فهو ل3[ لجاجة الىجل.. مو ] 2[ نومان الىجل ]1حى  فيها ] 
 أن وشفيه لكلمة. 

 
ُجُل ِباْلَكِلَمِة الَِّتي َقاَلَها َلُه َيُسوُع، َوَذَهَب.50" -(:50: 4آية ) يو «. َفآَمَن الرَّ   " َقاَل َلُه َيُسوُع:»اْذَهْب. ِاْبُنَك َحيٌّ

الىب حظى لشصلة له ا الىجل ال ي هافى مسافة طو لة ليلحلي له وثلحه أحه هيشصي نبنه. ول   ىد أن وايب ظنه. 
 والىب وطوب اإللبا  واللجاجة كما يد  من ه ا الىجل. 

إبنك حي ولوله هو   . من=  إذهب  الىب   وبيي. والضالل أخ  له هلطان أن    قول ال   وعد من   اكأحه  كلمة 
 الملك أو أمى واجب الحنصي . المسيح أبىأ ا من  اف نوماحه كما أبىأ الغالم.  

 فهو ل   ناقش أو وسأل بل أخ  الكلمة كما هي ومش . = فآمن الرجل
 

«.  51"  -(:52–51:  4اآليات )يو اْبَنَك َحيٌّ َقاِئِليَن:»ِإنَّ  َوَأْخَبُروُه  َعِبيُدُه  اْسَتْقَبَلُه  َناِزٌل  ُهَو  َفاْسَتْخَبَرُهْم  52َوِفيَما 
اَعةِ  اَعِة الَِّتي ِفيَها َأَخَذ َيَتَعاَفى، َفَقاُلوا َلُه:»َأْمِ" ِفي السَّ  َعِن السَّ

اِبَعِة َتَرَكْتُه اْلُحمَّى«.  "السَّ
هؤال اللايد عن الساعة كان يح   حأهد أن الشصاء ل  وكن َعَى ًا بل يينما حطق المسيح. هنا حى  هؤال اللايد 

( 48ال ي هيبك  له عل  المسيح، فإم ا  ؤمن له أو ال  ؤمن. ومن هنا حى  لما ا كلمه الىب عن اإلومان. ) وة
 فهو كان  عيف اإلومان.  

 مىكز الىجل الهام. ه    ظهى  = إستقبله عبيده 
 

يو  ُهَو  53"  -(:53:  4آية )  َفآَمَن   .» اْبَنَك َحيٌّ َيُسوُع:»ِإنَّ  ِفيَها  َلُه  َقاَل  الَِّتي  اَعِة  السَّ ِتْلَك  ِفي  َأنَُّه  اأَلُب  َفَفِهَم 
  " َوَبْيُتُه ُكلُُّه.

عن نومان عايلة لأهملها.   للد خبأ كلمة المسيح في قلبه واآلن أفىخت ه   الكلمة في قلبه. وهنا حسمو ألول مىة
كاحت   فإن  لماجزة،  واللايد  من  لالكالم.  السامىة  منوا  فأهل  اا .  كل  نيحيا   واى   المسيح  أن  وحاليك 
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الماجزة هي السريل لدومان فاَ ال وماحو. والسامىة وبيت اللايد  منوا وه ا ما  ى د  المسيح. ولكن حسحنح  من 
(. 24-21:5 أن اإلومان وقي  من الموت ل لك كان  لح عل  اللايد أن  ؤمن ) و اللاة أن المسيح  ى د أن واالْ  ل 

 هنا حى  فايدة الحجامب، فالمىس ال ي لبق لالولد كان هرب نومان عايلحه كلها. 
 (. 53-51( ث  وكىمها  وينا ) وة 50 اريى الادام هو حصسه  اريى الىب ) وة=  إبنك حي
(  اني أن الىجل  د  كلمة المسيح. 50( ف من الىجل. و من في ) وة50وةوقيل في ) فآمن هو وبيته قيل هنا 

 ولكن  من في ه   اآلوة  شيى إلوماحه لشا  المسيح. 
 ويح  اآلن فهناك من  ؤمن لالاليدة و دافو عنها لكن  نلاه الارىة الشااية لالمسيح.

 
ا آَيٌة َثاِنَيٌة 54" -(:54: 4آية ) يو    َصَنَعَها َيُسوُع َلمَّا َجاَء ِمَن اْلَيُهوِديَِّة ِإَلى اْلَجِليِل.هِذِه َأْيض 

 شيى لامل فيه ناامة لشا   احو الامل. ه   ثاحية الماجزات الحي  ناها المسيح في قاحا    آيةالكلمة  =  آية 
للايد. لكن مأ نا الجليل ليظهى مجد . في األول  أمام البا ى ن في الاىس والثاحية أمام كل الموجود ن في بيت ا

[ المامودوة. وهنا حى  كيف اص  المسيح  اف 3[ اإلومان ]2[ الاليب ]1من قرل أن اىو  الاال  هي ]
ن ًا علينا أن حأ ي للمسيح ماحىفين لضاف نوماحنا وهو قادم أن وشصي نوماحنا. بل مأ نا هنا قوة    نومان ه ا الىجل.

 الكلمة، فبكلمة عن لاد اص  المى إ. 
فه ا إلظهام عظمة السامى ين ال  ن  منوا دون أي ماجزة. و"طوب  لمن  من ول    ثانية  يين ولول =  ثانيةآية 

  ى ". 
 

 :ملحوظات
م المسيح حصسه  -: يح  اآلن قد 

 في أومالي  للصى سيين والى هاء. .4
 في اليهودوة للشاب المحااب اليهودي.  .5
 في السامىة للشاب المنرو . .6
 البسيل فاليين و ياد ن. في الجليل للشاب  .7
 و ردأ لاد  لك فحىات الادام بين المسيح واليهود الحي  نحهي ل المه.  .8

 مالحظات
السيد  نو ه   الماجزة، وكاحت ححيجحها نومان أهىة لأهملها، وه ا هو هد  أي ماجزة، أن  حمجد نه    .1

اااًا ما  ؤمن لاَ، فاَ وسمح    يين  ؤمن له الناس. وب ا كاحت الماجزة هي الوهيلة الحي هحجال  
 لالماجزة. لكن   وصضل أن حؤمن له ن  ححاى  عل  اااه وحببه لشااه دون طلب ماجزات.

حاليك هنا أن المسيح  باطأ في عمل الماجزة، و كل  مو الىجل عن اإلومان. لكن يين  حباطأ   في   .2
فالاالة بلجاجة    اإلومان.  والاالة وبالحال  حمووقت الوقو  أمام      اإلهحجالة فإن ه ا وكون لز ادة
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فنسمو   الىويية،  يواهنا  و صحح  طرياحنا  وجدد  ال    اللدس  لالىو   نمحالء  فنزداد  أمام    وقوفنا   طيل 
  وت   وحاىفه وبه ا  نمو نوماحنا. 

 -)نحجيل الحجد د(:ترتيب األحداث فى إنجيل يوحنا 
لالبي .1 ليأ    كلمة    جسد  فينزل المسيح  األمس  عل   السماء  و صحح  النوم،  فهو  الطى ق  لنا  و نيى  اة 

 (. 1الماليكة من السماء لألمس و ااد المنحللين نل  السماء )ن با 
أحصسنا. ومن  حهاون ف    .2 لحطهيى  الجهد  حر ل كل  لأن  وصى ، وهيح  ه ا  له أن  المسيح  ى د لمن  ؤمن 

 (. 2فيىجو نل    )ن با    طهيى حصسه وساعد  المسيح لالحجامب الح   ايبه
مباوال نا وجهادحا بدون الصداء لالاليب ث  المامودوة الح  أخ ت قو ها من الاليب لي  لها أ  فايدة   .3

 (. 3)ن با 
 (.4والنحيجة الح   ى دها المسيح حىاها ف  السامى ة الح   بولت لمؤمنة، بل  بولت نل  كامزة )ن با   .4
وباد ها  المسيح وماء السامى ين ليؤمنوا، لها مان  وا ح هو،  و و قاة اصاء نبن خادم الملك هنا   .5

ومكن   ال  نومان  "فردون  نوماحه .  وحمو  اصاء  عل   وامل  المسيح  ال  ن  منوا   مو  المسيح  وامل  ما ا 
(. فاَ واطينا لسااء وال واَايْ ىل من عطاوا  الىويية والمادوة فناى  مبرحه وأبو ه  6:  11نم اء " )عب 

مح بباإ الحجامب لحنليحنا فنثرت فيه، ث  واىجنا من الحجىبة بيد قو ة فندمك قو ه وقدم ه. ويناحه. و س
( نوماحنا  و لك  نمو  ه    لو   3:  1  2ومو  "هل  5:  17+  الىهول  بول   اللدو   قول  مان   وه ا   .)

  حاحرىها  (، فلوله ماًا وان  له كال الاطاوا الح28:  8األاياء  امل ماًا للايى لل  ن وبرون  " )مو
 يلوة والحجامب المؤلمة. )ماجو ملدمة هصى الاىو  مو وع مدمهة اإلومان(.

 (. 5لمن أ   المسيح  للمبطمين حصسيًا وجسدوًا وموييًا )ن با  .6
 (.6ما ا قَدم المسيح لهؤالء  الشصاء النصس  والجسد  والىوي  )ن با   .7
 (.7  المسيح مىْهل الماء الب ، الىو  اللدس ال   وجددحا )ن با .8
 (. 8المسيح جاء حومًا للاال  )ن با  .9

 (. 10المسيح جاء لنا كىاع   الح )ن با  .10
 (. 11المسيح هو القيامة والبياة )ن با   .11
 (.12المسيح هو يبة البنطة الح   دفن ف  األمس لحأ   بثمى كثيى )ن با  .12
 (.13المسيح وطهى كنيسحه )غسل األقدام( )ن با  .13
 (.17-14الباماقليل( )ن بايات السيح  ىهل الىو  اللدس )ن بايات  .14
 (.21-18المسيح وموت و لوم ليكون لاهومة لنا )ن بايات  .15
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 عودة للجدول ( خام")إنجيل يوحنا()اإلصحاح ال

 اإلصحاح الخام"
 

( أن الكلمة  ام جسدًا، و وينا المامدان وشهد له لأحه يمل   ال ي  ىفو خطية الاال . 1مأ نا في ن با  )
ومأ نا  المي   وينا المامدان  حبولون نل  المسيح. و وينا المامدان كان  خى أحرياء الاهد اللدو . والمان  أن 

حشصون المسيح، يح  لمن كان وشك فيه كنثناييل. ومأ نا في  المي  الاهد اللدو   حبولون للمسيح. وأحه  بدأوا وك
( أن  2ن با   وباول  أن  اإلحسان  لكن عل   الصى  لدحسان،  ليايد  أ    فهو  نل  خمى،  الماء  وبول  المسيح   )

( حى  لزوم المامودوة 3وطهى حصسه، وبن ل  وصال فالمسيح لسو   جامبه وطهى  كما طهى هيكله. وفي ن با  )
( حى  حمو   للحجد د، فالسامى ة الااطئة  بولت لكامزة.. ومأ نا أهمية العبادة 4 د. وفي ن با  )لنولد من جد 

( حى  اصاء مى إ بىكة بيت 5لالىو  والبق. ث  مأ نا قاة اصاء نبن خادم الملك لكلمة. وفي بداوة ن با  ) 
خيى ين حى  قوة الكلمة الحي  شصي  يسدا لكلمة من السيد المسيح "ق . نيمل هى ىك وأمش ". وفي الماجز ين األ

فومًا. والصى  بين الماجز ين أحه في اصاء نبن خادم الملك حى  أحه وجب أن حأ ي للمسيح فيشصينا و شصي نوماحنا. 
وفي ماجزة مى إ بىكة بيت يسدا حى  المسيح   هب للمى إ ن  هو واي   مامًا. وباد ه ا ححاى  عل  من 

 وهو النوم ن با   ،(7ماء البياة ن با )   من  اىهلوهو    ،(6المشبو ن با  ) هو المسيح، فهو خرز البياة  
 ( هو الىاعي الاالح. 10وفي ) .( اصاء األعم 9وكحطريق عل  النوم حجد في ن با  ) ،(8)

 وفيها مأ نا كيف أن المسيح نبن   أ   ليجدد طرياحنا وه ا  ،  إنجيل التجديداإل بايات األمباة األول   سم   
، وفيها إنجيل اإلستعالن(  سم   12-6واإل بايات )ما مأ نا  مو السامى ة الحي يولها من خاطئة نل  كامزة.  

 هنا حى   ومة لامل الاطية ال ي دمى اإلحساحية فمى إ بيت يسدا ه ا   واالن المسيح عن ألوهيحه ولما ا أ  .
 هان مى ضًا مدمىًا جسدوًا وحصسيًا وموييًا. والسيد المسيح أ   له من حصسه ليشفيه فهو له ا أ   للاال .

 
 معجزة تحريك الماء:

الماء المحبىك  ىمز للىو  اللدس. و بى ك الماء والشصاء كان حروة و بى ك أل هان اليهود أن ايئًا ما هيبد  
قى بًا. كان ه ا ناامة للىو  اللدس )الماء البي واليهود وسمون الماء المحبىك ماء يي( ال ي هيبل عل  كنيسة 

طرياي أن من وسحطيو النزول أواًل ه  األقو اء، وفي المسيح ليشصي طرياحنا. وكان من  نزل أواًل وشص . ومن ال
اللدو  كان الىو  اللدس  حاامل ماه  كاألحرياء مثاًل و شصيه .   أما ه ا ناامة نل  أن األقو اء موييًا في الاهد 

 كان   مى إ بىكة بيت يسدا فهو وشيى لمن لي  له أيد وهو في يالة  اف، غيى فاه  وال  دمي ام، وه ا
. ه   كما أ   له ا المى إ  الضاا  ليشصيه   البشى شى قرل المسيح ما عدا قلة. والمسيح أ   لهؤالءيال كل الب

األمىاس  ليشصي  هيبد   هماوي  هناك  دخل  ألن  ناامة  هي  البشى ة(  الماجزة  ال ي )الطرياة  المالك  وكان   .



  )اإلصحاح الخامس(يوحنا أنجيل  –األناجيل 
 

 
120 

ولكن المسيح    أمهله اآلب.  وبىك الماء ممزًا للمسيح ال ي هيىهل الىو  اللدس. فمالك واني مىهل، والمسيح
فبىك   اللدس  الىو   أمهل  والمسيح  البشى.  لكل  بل  اللدو ،  الاهد  ف   كاألحرياء  فلل  لألقو اء  لي   هان مىهال 

 الميا  لحجد د الاليلة .
 وكي  يشفى المسيح موتى الخطية؟ 

( 25طية اآلن ) وة ( ومن وسمو له ولوم من موت الا26+ 21اإلبن له يياة في  ا ه، وهو وبيي من وشاء ) وات 
ف    يياة، فيه يياة(. فالمسيح ال ي ظهى أمامنا كإحسان هو له قوة  29و لوم نل  قيامة البياة في األبدوة ) وة 

للمسيح،ل   جسد    ا ه وسمو  من  هو  البياة  ه    عل   وبال  ال ي  ولكن  فيبيا.  وايد  لكل  له    ياطيها  و ؤمن 
. ، وبن أخطأ  حوب و حناول من جسد  ودمه، فيظل عضوا ييا ف  جسد  وسمو كالمه و نص    ث   و احمد فيحبد له.

جزيياً  هيكون  األمس  عل   هنا  عليه  هنبال  ال ي  الح   اطم  والشصاء  الضعيصة  أجسادحا  ف     ،لسرب  أما 
ممجدة. ه ا في السماء هيكون لنا أجساد  و   السماء هيكون اإل باد لالمسيح بال نحصاال فال خطية ف  السماء.

 هو الشصاء الكامل والبقيلي. 
 لماذا صن  المسيح المعجزة في يوم السبت؟ 

لي  ه   الماجزة فلل، بل المسيح غالبًا ما كان وشصي  وم السرت. و  منو اعبه من الامل  وم السرت يح  
  ماية    وهل    حاب !    حصىغوا للعبادة و  كىوا نححمايه  هلل. وقال له    أحه نم ا   وم السرت. فما مان

ال  حاب يح  وسحى ح. ولكن ماية   هي في خال  اإلحسان. فبين ولول نهحىا    في اليوم السالو فه ا 
  في كمال عمله.   فىاية  لالاليب.  اليوم السالو  منحاف  البشى فيمانا  أن   نهحىا  يينما  م  خال   

حسان وماية اإلحسان في  . فما كان وصال بين   واإلحسان هو الاطية الحي مات فالىاية هي ماية   في اإل
 المسيح ليىفاها عنا و االبنا عل   .  

( حجد  ولول ليدلل عل  مبرحه لشعبه أحه أعطاه  الو ية والسرت. فاَ ل    كى خىوجه  من 20و  في )يز 
الو ية )ليبيوا هاداء عل  األمس( والسرت ما قدمه لشعبه هو    ماى وال اق الببى.. الخ.   مأ  أن أعظ 

السماء(. له  حايب في  للسماء فيكون  نححمايه   لحلدهه"   )لي كىوا  السرت  "أ كى  وم  وح  و ية السرت كان 
مى إ  8:    20)خى وخدمة  اصاء  ..فهل  والحسريح  للاالة  فيكون  للىب،  ماا   أحه  وم  قدهه  ومان    )

لكن اليهود خىجوا من المان  الىويي، وفهموا الو ية أو طبلوها لمان  يىفي فلل   .وم حاامس مو ه ا المصه
فمناوا أن وبمل نحسان يح  نبىة خياطة  وم السرت. والمسيح أ   ليابح ه   المصاهي ، ليايد المان  الىويي، 

والبق. لالىو   هحكون  العبادة  المسيبية  ف   فصي  حبيا  أن  المسيح  أعطاحا  المسيبية  "طأطأ   فص   ن   السماء 
 ( . 9:  18السموات وحزل" أ  أحه أ   لنا لالبياة السمايية عل  األمس )مز

 وهنا المسيح يشرح اآلتي: 
لهلك   .1 لبظة  الامل  عن  اآلب  ولو  وقف  السرت.  خطأ  وم  الشصاء  فلما ا  احرىون  اآلن  يح   وامل  اآلب 

 الاال .
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الشصاء خطأ  وم السرت. واليك أن اإلبن ال وامل لاإلحصاال عن  اإلبن وامل في يصك الاال  فلما ا  احرىون   .2
 أبيه فهما وايد، بل هو عامل مو أبيه. 

( والمان  أن المسيح اصا  حصسًا وجسدًا ومويًا. وطالما  23:7يينما وشصي المسيح فهو وشصي اإلحسان كله ) و .3
ا  فيه، فحبلق مصهوم السرت، فما الاطأ في اصي مويه لأن غصى خطاوا ، نهحىا  ه ا اإلحسان في  ، و  نهحى 

  لك 
لطصل   .4 الثامن  اليوم  ملدس أن ا  ااد   عمل  حظىه   في  فالاحان  الطصل،  واحنون  كان  هرت،  كان  وم  ن 

للشى 23-22:7) و  مبا   كل  قطو  هو  فالاحان  هلل.  نبنًا  أي  من ااب    الطصل  وجال  الاحان  ألن  و لك   )
نه أخطأ، والمسيح اصا  وغصى خطاوا ، فأعاد  للاهد مو  ، أعاد  كإبن هلل. ومى إ بيت يسدا كان ماحوحًا ولك

ن  اص   اإلحسان  وأما   له مويه  واص   المى إ  لأن غصى خطية  أما     ن   المسيح  ال ي  ناه  الاطأ  فما 
 نحسان  وم السرت. 

 نال  و كون اآلب موافلًا  (، فهو ال ولدم أن وامل ايئاً 19المسيح في كل عمل وامله وبلق نمادة اآلب ) وة .5
 عليه )وه ا لحطابق نماد هما ومشيئحهما(.

ببساطة المسيح وشصي في السرت ليشصي اليهود من المصهوم البىفي و نلله  نل  العبادة لالىو  والبق. ه  فهموا 
 لالىب. (. ن ًا هو فى  14-13:58اعياء وشيى ألن السرت  ل   لالىب )نلسرت ماية وحوم للجسد. بينما أن ا

 -: واليك أن ه ا المى إ وارى عن يال البشى المنبل ال ي و لوا نليه قرل المسيح
هنة( مدة  وهان الشاب في الرى ة وهي  ىمز لمدة غىبحنا في  38لسرب مى ه ال ي طال )  :محطم جسديا   .1

 الاال .
فهو ااعى لأن ال أيد  هح  له ليلقيه في الرىكة، وال الماليكة الحي  بىك الماء  هح  له. هو    :محطم نفسيا   .2

 فاقد الثلة في السماء واألمس.
 اال عن  .والاطية فيها نحص  لسرب خطيحه. :محطم روحيا   .3

 (. هو أ   لشصاء البشى ة الما لة.23:7والمسيح اصا  من ه ا كله ) 
)المسيح   فالات  ماعه  افيو.  لي   أحه  من  وَ بَيى  نحسان  لي   أحه  "فىأ   ناعياء  قاله  لما  ه ا  طريق  في 

 (.16:59 نالمحجسد( لنصسه" )
 ( 26:  15)خى "فإنى أنا الرب شافيك"

 
مى إ بىكة بيت يسدا ومثل يال كل البشى ة قرل المسيح. كل البشى كاحوا هاقطين  بت األالم، مى   موييا 

يا وجسدوا كه ا المى إ. وكان الىو  اللدس  حاامل مو قلة من البشى كالملوك واألحرياء وم هاء الكهنة  وحصس
لقيادة اعبه، وهؤالء ومثله  اللو  ال   كان  نزل نل  الماء أواًل. والمسيح أ   لمن لي  له  أيد  لليه  ف   

وجسدوًا. كما حال  ف  أواية المى   "ألحك أحت  الرىكة فيشصون، أ   المسيح لشصاء البشى كليًا، موييًا وحصسياً 
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هو الطريب البقيل  ألحصسنا وأجسادحا وأمواينا". و حاوم الباإ أن اآلوة "أحا هو الىب اافيك"  ان  اصاينا من  
 األمىاس الجسدوة، لكن المسيح  نظى لما هو أه  أ  الشصاء الكل .

مو   و حكل  ماه، فكان واك  مجد  . ولن حسحطيو أن  خلق    دم عل  أهمل وجه وكان آلدم عالقة قو ة 
ححاوم ما ا كان عليه  دم من مجد ف  الصىدوس، لكن حاود للاة موه  ال   لمو وجهه ول  وسحطو أيد  
النظى ف  وجهه، لمجىد أحه مأ  الن م اليسيى من مجد  . فما ا كان عليه و و  دم ال   كان وكل     

 مبااىة !!
يح أ   ال ليشص  أمىاس جسدوة، بل ه   قد وسمح بها   لشصاء أمىا نا الىويية فنال . لكن المسيح  فالمس

  نظى لشصاينا الكل  لناود حنظى مجد  فيكون لنا األجساد الممجدة. وحاود لبالة أهم  من  دم ف  الصىدوس.
ب ف  اصاينا الكامل، فمثاًل : يين وقي   وكان المسيح لماجزات الشصاء الجسد  الح  واملها وااْلن عن نمادة اآل

المسيح مو   فهو  ى د نعالن أن نمادة اآلب أن حلوم لبياة أبدوة. ويينما واشص  أعم  فهو  ى د نعالن أن اآلب 
 ى د اصاء أحظامحا لنىا  وحى  السماييات. ويينما وشص   ا  فهو والن أن اآلب  ى د أن  كون لنا األ ان الح   

باه. ويينما وشص  خاىس فهو والن أحه  ى د أن وشص  ألسنحنا فنسببه، ومن وسبح    حهلل  ميز  و ه فحح
و صى . وبه ا واشص  حصسيًا. ويينما وشص  مشلول فهو والن أن اآلب  ى دحا أن حشص  من عجزحا ال   ومنانا من  

 الحبىك واإلحطال  للسماو ات.
 

َوِفي ُأوُرَشِليَم ِعْنَد َباِب  2َوَبْعَد هَذا َكاَن ِعيٌد ِلْلَيُهوِد، َفَصِعَد َيُسوُع ِإَلى ُأوُرَشِليَم.  1"  -(:30  –1  :5اآليات )يو
َأْرِوَقٍة.   َلَها َخْمَسُة  ِباْلِعْبَراِنيَِّة »َبْيُت ِحْسَدا«  َلَها  ُيَقاُل  ِبْرَكٌة  ْأِن  َكِثيٌر ِمنْ 3الضَّ ُمْضَطِجع ا ُجْمُهوٌر  َكاَن   ِفي هِذِه 

ُك اْلَماَء. َفَمْن 4َمْرَضى َوُعْمٍي َوُعْرٍج َوُعْسٍم، َيَتَوقَُّعوَن َتْحِريَك اْلَماِء.   أَلنَّ َماَلك ا َكاَن َيْنِزُل َأْحَيان ا ِفي اْلِبْرَكِة َوُيَحرِ 
اْعَتَراُه.   َمَرٍض  َأيِ   ِمْن  َيْبَرُأ  َكاَن  اْلَماِء  َتْحِريِك  َبْعَد  َأوَّال   َوَثاَلِثيَن   َوَكانَ 5َنَزَل  َثَماٍن  ُمْنُذ  َمَرٌض  ِبِه  ِإْنَساٌن  ُهَناَك 

َأَجاَبُه اْلَمِريُض:»َيا َسيِ ُد، 7هَذا َرآُه َيُسوُع ُمْضَطِجع ا، َوَعِلَم َأنَّ َلُه َزَمان ا َكِثير ا، َفَقاَل َلُه: »َأُتِريُد َأْن َتْبَرَأ؟«  6َسَنة .  
اِمي آَخُر«.  َلْيَ" ِلي ِإْنَساٌن ُيْلِقيِني ِفي اْلبِ  َك اْلَماُء. َبْل َبْيَنَما َأَنا آٍت، َيْنِزُل ُقدَّ َقاَل َلُه َيُسوُع:»ُقِم. 8ْرَكِة َمَتى َتَحرَّ

َواْمِش«.   َسِريَرَك  َسْبٌت.9اْحِمْل  اْلَيْوِم  ذِلَك  ِفي  َوَكاَن  َوَمَشى.  َسِريَرُه  َوَحَمَل  اإِلْنَساُن  َبِرَئ  اْلَيُهوُد  10  َفَحاال   َفَقاَل 
َأَجاَبُهْم:»ِإنَّ الَِّذي َأْبَرَأِني ُهَو َقاَل ِلي: اْحِمْل َسِريَرَك 11ِللَِّذي ُشِفَي:»ِإنَُّه َسْبٌت! اَل َيِحلُّ َلَك َأْن َتْحِمَل َسِريَرَك«.  

َقاَل َلَك: اْحِمْل َسِريَرَك َواْمِش؟«.  12َواْمِش«.   َيْعَلُم َأمَّا  13َفَسَأُلوُه:»َمْن ُهَو اإِلْنَساُن الَِّذي  َيُكْن  َفَلْم  الَِّذي ُشِفَي 
َبْعَد ذِلَك َوَجَدُه َيُسوُع ِفي اْلَهْيَكِل َوَقاَل َلُه:»َها َأْنَت َقْد 14َمْن ُهَو، أَلنَّ َيُسوَع اْعَتَزَل، ِإْذ َكاَن ِفي اْلَمْوِضِ  َجْمٌ .  

  .» َأَشرُّ َلَك  َيُكوَن  ِلَئالَّ  ا،  َأْيض  ُتْخِطْئ  َفاَل  َأْبَرَأُه. 15َبِرْئَت،  الَِّذي  ُهَو  َيُسوَع  َأنَّ  اْلَيُهوَد  َوَأْخَبَر  اإِلْنَساُن  َفَمَضى 
َسْبٍت.  16 ِفي  هَذا  َعِمَل  أَلنَُّه  َيْقُتُلوُه،  َأْن  َوَيْطُلُبوَن  َيُسوَع،  َيْطُرُدوَن  اْلَيُهوُد  َكاَن  َيُسوُع:»َأِبي 17َوِلهَذا  َفَأَجاَبُهْم 

ْبَت َفَقْط، 18َأْعَمُل«.  َيْعَمُل َحتَّى اآلَن َوَأَنا   َفِمْن َأْجِل هَذا َكاَن اْلَيُهوُد َيْطُلُبوَن َأْكَثَر َأْن َيْقُتُلوُه، أَلنَُّه َلْم َيْنُقِض السَّ
ا ِإنَّ هللَا َأُبوُه، ُمَعاِدال  َنْفَسُه ِباهلِل. وُل َلُكْم: اَل َيْقِدُر االْبُن َفَأَجاَب َيُسوُع َوَقاَل َلُهُم:»اْلَحقَّ اْلَحقَّ َأقُ 19  َبْل َقاَل َأْيض 

َيْعَمُلُه االْبُن   َمْهَما َعِمَل َذاَك َفهَذا  َيْعَمُل. أَلْن  َيْنُظُر اآلَب  َنْفِسِه َشْيئ ا ِإالَّ َما  َيْعَمَل ِمْن  أَلنَّ اآلَب 20َكذِلَك.  َأْن 
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ُبوا َأْنُتْم.  ُيِحبُّ االْبَن َوُيِريِه َجِميَ  َما ُهَو َيْعَمُلُه، َوَسُيِريِه َأْعَما أَلنَُّه َكَما َأنَّ اآلَب ُيِقيُم 21ال  َأْعَظَم ِمْن هِذِه ِلَتَتَعجَّ
ا ُيْحِيي َمْن َيَشاُء.  ْيُنوَنِة ِلالْبِن، 22اأَلْمَواَت َوُيْحِيي، َكذِلَك االْبُن َأْيض  ا، َبْل َقْد َأْعَطى ُكلَّ الدَّ أَلنَّ اآلَب اَل َيِديُن َأَحد 

»َاْلَحقَّ اْلَحقَّ َأُقوُل 24  َم اْلَجِميُ  االْبَن َكَما ُيْكِرُموَن اآلَب. َمْن اَل ُيْكِرُم االْبَن اَل ُيْكِرُم اآلَب الَِّذي َأْرَسَلُه.ِلَكْي ُيْكرِ 23
َلى َدْيُنوَنٍة، َبْل َقِد اْنَتَقَل ِمَن اْلَمْوِت َلُكْم: ِإنَّ َمْن َيْسَمُ  َكاَلِمي َوُيْؤِمُن ِبالَِّذي َأْرَسَلِني َفَلُه َحَياٌة َأَبِديٌَّة، َواَل َيْأِتي إِ 

اْلَحَياِة.   هللِا، 25ِإَلى  اْبِن  َصْوَت  اأَلْمَواُت  َيْسَمُ   ِحيَن  اآلَن،  َوِهَي  َساَعٌة  َتْأِتي  ِإنَُّه  َلُكْم:  َأُقوُل  اْلَحقَّ  َاْلَحقَّ 
َيْحَيْوَن.   اِمُعوَن  َلُه حَ 26َوالسَّ َأنَّ اآلَب  َكَما  ِفي أَلنَُّه  َحَياٌة  َلُه  َتُكوَن  َأْن  ا  َأْيض  االْبَن  َأْعَطى  َكذِلَك  َذاِتِه،  ِفي  َياٌة 

ا، أَلنَُّه اْبُن اإِلْنَساِن.  27َذاِتِه،   ُبوا ِمْن هَذا، َفِإنَُّه َتْأِتي َساَعٌة ِفيَها َيْسَمُ   28َوَأْعَطاُه ُسْلَطان ا َأْن َيِديَن َأْيض  اَل َتَتَعجَّ
يِ َئاِت ِإَلى 29َجِميُ  الَِّذيَن ِفي اْلُقُبوِر َصْوَتُه،   اِلَحاِت ِإَلى ِقَياَمِة اْلَحَياِة، َوالَِّذيَن َعِمُلوا السَّ َفَيْخُرُج الَِّذيَن َفَعُلوا الصَّ

ْيُنوَنِة.   الدَّ َأْقُلبُ 03ِقَياَمِة  اَل  أَلنِ ي  َعاِدَلٌة،  َوَدْيُنوَنِتي  َأِديُن،  َأْسَمُ   َكَما  َشْيئ ا.  َنْفِسي  ِمْن  َأْفَعَل  َأْن  َأْقِدُر  اَل   َأَنا 
 " َمِشيَئِتي َبْل َمِشيَئَة اآلِب الَِّذي َأْرَسَلِني.

  " ِإَلى ُأوُرَشِليَم.َوَبْعَد هَذا َكاَن ِعيٌد ِلْلَيُهوِد، َفَصِعَد َيُسوُع 1" -(:1: 5آية ) يو
عيد خدمحه=  كان  مدة  أثناء  للمسيح  الىالو  الصاح  هو  الايد  ه ا  أن  أولهما  مأوان  عيد   ،هناك  أحه  وثاحيهما 
فالصاح أاهى   ،  وأ باب ه ا الىأي ولولون أحه لو كان الصاح للال الايد ولي  عيد غيى ماىفة  .الامسين

= فصعد يسوع إلى أورشليماألعياد. والمسيح  حا  فى ة  جمو مئات األلو  في أومالي  ليلدم حصسه للجموع.  
لاد، فهو ال ي وأخ  المبادمة هما  هب الىب نل  السامىة ليلابل السامى ة  اد نل  أومالي  ليشصي المى إ الم

ليشصي أمىا نا و القينا، فلل حبن حبحا  أن حكحشصه، وهو هيشص   اصنا الىويي. ولكن قوله عيد اليهود بدون  
 بد د وعمل الماجزة في هرت وهو ممز لليهود أن المسيح جاء ليشصي كل من كان  بت الناموس. وقوله أبي  

ا واللنا  المسيح  أعمل فألن  وأحا  والشصاء وامل  البقيقية  للىاية  والسرت هما ممز  الايد  آلن خللة جد دة و كون 
وهناك مان   خى هام للوله عيد لليهود، أن أعياد اليهود ف  حظى  وينا ما   المسيح ليامله.البقيلي ال ي جاء  

ن الصاح عادت أعيادا للىب، فالىب نحصال عنه  لاد أن  لروا المسيح وما عادوا ه  اعبا هلل. وأ ف ل لك أ
 هان ممزا للاليب ، ومح  جاء المىموز نليه لطل الىمز.

ْأِن ِبْرَكٌة ُيَقاُل َلَها ِباْلِعْبَراِنيَِّة »َبْيُت ِحْسَدا« َلَها َخْمَسُة َأْرِوقَ 2" -(:2: 5آية ) يو   " ٍة.َوِفي ُأوُرَشِليَم ِعْنَد َباِب الضَّ
هو لاب في هوم أومالي  لجاحبه البظيىة الحي وأ ون منها لالاىا  لحلدومها  لايح. ويينما فشلت =  باب الضأن

ليشصينا.   المسيح  أ    اصاينا  في  الناموس  بيت لايح  ماجو =  حسدا  بركة  ه ا  وبهمها  الىيمة.  بيت  بىكة  أي 
ن  ل  وسحدلوا عل  بىكة به ا   لألافية الحي كاحت  جىي فيها. وللد طالما هاج  حلاد الكحاب الملدس ه ا الن  

أموقة ووجدوا أحها نحطمست أثناء غزو الىومان. واألموقة   5اإله  نل  أن    نهحشا  الرىكة فااًل ووجدوا لها  
طولها   والرىكة  للمى  .  نححظام  كأماهن  مسلوفة  سحامل  دهاليز  بين  100هي  وعى ها  حىاو   -50محى. 

   االت لدححظام. وكان اليهود وسحادمون ه   الرىكة للحطهيى محى. ويولها أعمدة قسمت المساية لام70
نل   الرىكة  الماء فحبولت  نل  أن يدثت ظاهىة  بى ك  فيها.  ليغحسلوا  الناموهي و حىكون ماللسه  في األموقة 
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مجيء  قىب  عل   عالمة  الظاهىة  ه    وكاحت  األموقة.  ه    في  وضطجاون  المى    وكان  نهحشصاء.  مكان 
 ي ال ي كان اليهود  نحظىوحه.المسيح الشاف

األمقام:   له    5مااحي  الملاد   + ومق   38أموقة  ومق     5هنة.  وللمسئولية  للنامة  لسنوات  يه   38وشيى  وشيى 
الرى ة ) ل  الاال  قرل المسيح كان في  يه بال أمل في الشصاء نل  أن أدمكحه  14:2الشاب في  (. والمان  أن 

 حامة المسيح. 
 

يو  َتْحِريَك 3"  -(:3:  5آية )  َيَتَوقَُّعوَن  َوُعْسٍم،  َوُعْرٍج  َوُعْمٍي  َمْرَضى  ِمْن  َكِثيٌر  ُجْمُهوٌر  ُمْضَطِجع ا  َكاَن  ِفي هِذِه 
 " اْلَماِء.
ن ًا هي أمىاس عسيىة وقوله عاس  وعمي =  عمي وعرجمى   لأحواع من الشلل.  حيب  فيه المصا ل.  =  ُعسم

الماء المحبىك هو ماء يي ناامة للماء البي =  تحريك الماءسيح.  وعى  فه ا ناامة لبال الناس قرل مجيء الم
ال ي واطيه المسيح كما قال للسامى ة، وللماء ال ي َ ْلدل كما قال لنيلودوموس والماء ال ي  حبول نل  خمى كما 

ز ل يد  في عىس قاحا الجليل. وهو ناامة للىو  اللدس ال ي  ىهله المسيح. والماء المحجدد هو ماء جامي  
األوهاخ من مجىي النهى، أما الماء الىاهد فححىاه  فيه اللا ومات. ويين حشيى للىو  اللدس لماء جامي محبىك 

"قلبًا فه ا ألن عمله نزالة الاطاوا من قلوبنا، ل لك حالي "مويك اللدوس جدد  في أيشاينا" وماء داود ال ي قال  
 ( 17:5هو2ومويًا مسحقيمًا جدد  في أيشايي" ومن له الللب النلي فهو الاليلة الجد دة ) وا   حقيًا نخلق فيَ 

 
ُك اْلَماَء. َفَمْن َنَزَل َأوَّال  َبْعَد َتْحِريِك اْلمَ 4"  -(:4:  5آية ) يو اِء َكاَن أَلنَّ َماَلك ا َكاَن َيْنِزُل َأْحَيان ا ِفي اْلِبْرَكِة َوُيَحرِ 

  "  َمَرٍض اْعَتَراُه.َيْبَرُأ ِمْن َأيِ  
ق  او ى للمامودوة. و بى ك الماء ناامة نل  ما هيامله الىو  اللدس. وهنا رل ولول  وينا  هري الص  أن ه ا هَ 

حى   دخل هماوي نعجازي في الاهد اللدو  لشصاء أمىاس ميئوس من اصايها بنوع من الىيمة اإللهية )ه ا مان   
فيه قوة للشصاء والبياة موجودة في الاهد اللدو  )حامان السى احي+ ال  ن اىبوا من  بيت يسدا(. وفكىة الماء ال ي  

( والمسيح اص  األعم  لأن  نو له مللة من طين  4:8+  ل 4:10هو1الميا  النالاة من الااىة ل  ومى وا  
و ناامة للمسيح  ث  أمى  أن وغحسل في بىكة هلوام ناامة لما وامله الىو  اللدس. فالمالك ال ي وبىك الماء ه

 السماوي ال ي أ   ليىهل الىو  اللدس.
 

)يو َسَنة .  5"  -(:6–5:  5اآليات  َوَثاَلِثيَن  َثَماٍن  ُمْنُذ  َمَرٌض  ِبِه  ِإْنَساٌن  ُهَناَك  ُمْضَطِجع ا،  6َوَكاَن  َيُسوُع  َرآُه  هَذا 
 " َأ؟«.َوَعِلَم َأنَّ َلُه َزَمان ا َكِثير ا، َفَقاَل َلُه: »َأُتِريُد َأْن َتْبرَ 

( 8-7:146+ مز 8-7:31من+  19-18:29،  6-4:35 ن وينا  نحلي الماجزات الحي  ثرت الهوت المسيح)
أوام. 38فه ا لي  الاًل عادوًا بل هو مشلول من    لاد أمباة  هنة.. كما اص  األعم  من  والد ه وأقام لاازم 

دحا. ه ا الصال ولىأ قرل أيد الحنا يى ولنثق أحه مهما طالت مد نا  بت الاطية فالمسيح قادم أن وشصينا و جد 
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وبالمامودوة وايى اإلحسان  ،  في أيد الحنا يى. فالمصلو  ومثل البياة اللدومة    ح   اميده للموعوظين ال  ن هي
 جد دًا و ولد من جد د من الماء، له قوة عل  البىكة في ن جا  السماء والشصاء من الشلل الىويي. 

هناك من ال  ى د أن  رىأ فمى ه  ام مادم مز   حكسب منه. والمسيح وبحىم اإلمادة اإلحساحية =  أتريد أن تبرأ
أمى  منا   أن  وظهى  أن  والمسيح  ى د  اإلمادة.  في يى ة  فنبن مالوقين عل   وم ه  اإلحسان،  ولحب   وهو ال 

مانا  هل عندك نمادة أن   اإلحسان هو بيد اإلحسان، واأله  هو اصاء اإلحسان من الاطية. و كون هؤال المسيح
( أن هرب مى ه هو الاطية. 14 حىك خطيحك، فنبن فهمنا من أن المسيح قال لها ال  اود  اطم أوضًا ) وة 

فباد  وهان   ول لك  اإلحسان  وخيمة عل   ححاي   لها  وكاحوا  38والاطية  كناان،  الشاب ألمس  دخل  يينما هنة 
نهحارد ه، ولكن   ه ا الملاد هي الحي يطمحه لاد أن طية في يياة  األم  في لوحه . والا  مون أل ديلَ سَ واطئون وا 

المسيح مأي فيه للاوا من نمادة فأ   نليه ليشجو الىجاء ال ي فيه، وه ا واطي مجاء لكل خاطم فال  يأس. ولكن 
خطأ لناليك أن الاطية مو االهحمىام فيها فحىات طو لة  طم  اإلمادة في اإلحسان فال واود وشاى لأحه وصال  

وال  ى د الحغييى. وه   البالة غيى الحي و صها بول  الىهول يين قال "يينما أم د أن أفال البسن  أن الشى 
(. هنا هو وجد قوة  لاومه لكن نماد ه  نحاى. والمسيح لسؤاله كان وشفيه و الق له 21:7يا ى عندي" )مو

( 37:23)مت   " ه  مىة أمدت.. ول   ى دوا"يح لليهود  نمادة، واإلمادة وابرها همة للحغييى والامل. ول لك قال المس
( قرل  من  له  وسمو  ل   فهو  هل  ؤمن  الملاد  وسأل  ل   البشى  (13-12:5والمسيح  كل  يال  كان  لكن   ،وه ا 

  تى للبركة أ   ال  الاال  . أ= ورشليمتى أل أ -: والحظ المسيح مجاحي.الشصاء ال وللاال  كله أ   ليلدم له المسيح
ه ا   = الشصاء لمن  ى د.  أتريد  .ليشصيها    أ= الاليلة كلها مى ضة ، فاقدة لرهايها والىب    فيها مرضيوكل من  

) و  ايئًا  أن  صالوا  ال  لدمون  "بدوح   اللدمة  المسيح  هياطيه  يلًا  فمن  ى د  منا،  لكل  موجه  (. 5:  15السؤال 
كل عطية ( ل لك ولول هنا أوضًا. ف26:  8و اطيه الىو  اللدس الماوحة "ه لك أوضًا الىو  واين  اصا نا" )مو 

اللد  الىو   بواهطة  اإلبن  و حبلق من خالل  المياه  س.أ لها ف  اآلب  ك  ُيحرِ  الىو    المالك  المسيح  اىْهل   =
ْل ِللْمياَلْد ِلَثاْحي( "5:  3اللدس ال   وجدد خللحنا )   وْ  ِلللاداسْ   (البركة)  َخَلَاَنا ْلغاسل ْد ْد ِلىُّ =    البركة ".     َوَ جل

 .  ماء للشصاء هو الوالدة من الماء والىو 
 

َك اْلَماُء. َبْل َبْيَنَما َأَنا َأَجاَبُه  7"  -(:7:  5آية ) يو  اْلَمِريُض:»َيا َسيِ ُد، َلْيَ" ِلي ِإْنَساٌن ُيْلِقيِني ِفي اْلِبْرَكِة َمَتى َتَحرَّ
اِمي آَخُر«.    "آٍت، َيْنِزُل ُقدَّ

المسيح وسأله عن اإلمادة فأجاب لأن لي  له نحسان. هو أهلل المو وع عل  اآلخى ن. كأحه =  لي" لي إنسان
بل في اآلخى ن فالااطم دايمًا  رىم حصسه. لكن عمومًا علينا أن حسحصيد من ه ا لأن    لمشكلة ليست فيَ ولول ا

حلدم خدمات لكل مبحا  يح  ال وشحكي علينا أيد. ك  مىة أللينا همنا عل  الناس وفشلنا، لكن ن ا أللينا همنا 
ىوفًا لصظاظحه وقسو ه يح  في مى ه، يح  (. و ردو من قول المصلو  أحه كان ما7:5لل1عل    فلن حصشل )

دال     ال ي  المصلو   اإلحسان  عك   وه ا  وكىهو   الناس  كل  عنه  نحصإ  فلد  الرىكة،  في  نحسان  لقيه  له  ل   رق 
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)مى السلف  من  عل   11-1:2أ دقاء   لاللوم  حصسه  للي  عل   لاللوم  أن  للي  عن  عو ًا  الملاد  ولكن   .)
 ه   مثل اآلخىون وأخ ون فى حي.  امي آخربينما أنا آٍت ينزل قد  اآلخى ن= 

 
َفَحاال  َبِرَئ اإِلْنَساُن َوَحَمَل َسِريَرُه َوَمَشى. 9َقاَل َلُه َيُسوُع:»ُقِم. اْحِمْل َسِريَرَك َواْمِش«.  8"  -(:9–8:  5اآليات )يو

 "  َوَكاَن ِفي ذِلَك اْلَيْوِم َسْبٌت.
( فالملاد 25:5+  63:6ه ا يال كل من واد  المسيح، فكلمة منه  بيي الااجز و نحهى الاطية فحالايها ) و 

ْصَ . وكان لو أعمل علله للال كيف   حمو   لمو   الاطية ولكن لو ل   نص  ه ا المصلو  أمى المسيح ما كان قد اا
وطلب منه ايئًا. وهك ا فداحا دون ثمن  و  واطي   أقوم. لكن هو حص . والمسيح الصادي قَدم اصا   للملاد دون أن

. بل نن حلطة الضاف  ابح مادم قوة وحهضة لاد أن كاحت وأهًا. إمش  /إحمل  / قماللوة وله هلطان عجيب  
(. فكل و ية 24:5   1وهك ا كل و اوا المسيح )  وماها قوة للحنصي ،  أوامى المسيح هي وعود في  ومة أوامى

  بمل في داخلها قوة عل  الحنصي . 
عجيب أن ولوم دون أن وسند  أيد وبدون عال  طرياي لاد كل ه   المدة من الشلل. والمسيح أعط  =  فحاال  

 الملاد يياة جد دة:
 الحي أعطاها له.  )أ  البياة الجد دة( جدة البياة=  ىمز نل  قم

  ىمز نل  قوة البياة الحي أعطاها له. =  إحمل
 =  ىمز نل  السلوك في ه   البياة الجد دة.إمش
فَ أفي  =  سريرك هي  اللغوي  المىس. اَ ىل  لها  عن  المؤلمة  ومثل  كى ا ه  وهى ى   البايى.  من  وهي  الصليى  ة 

مة لو و  كى ا نا ويمل السى ى ناامة لطىد ال كى ات والارىات المؤلمة فما عادت  ايق يىكحه وحمو . هو ناا 
 المؤلمة وماء ظهومحا لنحلدم.

 
)يو َسِريَرَك«. 10"  -(: 11–10:  5اآليات  َتْحِمَل  َأْن  َلَك  َيِحلُّ  اَل  َسْبٌت!  ُشِفَي:»ِإنَُّه  ِللَِّذي  اْلَيُهوُد  َفَقاَل 

 "َأَجاَبُهْم:»ِإنَّ الَِّذي َأْبَرَأِني ُهَو َقاَل ِلي: اْحِمْل َسِريَرَك َواْمِش«.11
)مى السرت  مب  هو  لو 28:2المسيح  جد د  5:6+  حوع  من  ماية  أي  هرحًا  لياطي  جاء  وهو  الىاية (  عوس 

)عب  اللدومة  أوسمو 10:4الجسدوة  للسرت،  من  لد ى   أهثى  المسيح  لشا   عل   لد ى  الملاد  دل  وبجالة   )
[ 2[ الشصاء في السرت ]1للناموس ال ي ل  وشصه أم وسمو للمسيح ال ي اصا . ومشكلة اليهود مو المسيح هي ]

مو وع السرت يح  أحه  قالوا نن من يمل نبىة في   أحه قال للمصلو  أن وبمل هى ى . وكان اليهود قد غالوا في
ثياله فلد كسى السرت. والسيد المسيح اى  له  أن األعمال الاالبة جايزة  وم السرت مثل الاحان ومفو خىو  

(. ولكن  16:9+  و 12-11+8-2:12+ مت 24-22:7+  و 3:12من يصىة ليصهموا أن ال  حليدوا لالبى  )ال
 ت لي  لسرب كسى  السرت، بل لبسده  لها لشهى ه لسرب ماجزا ه. هىاهية اليهود للمسيح كاح
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. ولكن وا ح أن اللدو   وينا ما عاد واحى  به  كشاب هلل كما قال اليهود ه  الى هاء الد نيون =  فقال اليهود 
 .من قرل "هان عيد لليهود" اآلوة األول  ف  اإل با 

 
   "َفَسَأُلوُه:»َمْن ُهَو اإِلْنَساُن الَِّذي َقاَل َلَك: اْحِمْل َسِريَرَك َواْمِش؟«.12" -(:12: 5آية ) يو

ه ا السؤال هو هاى ة من المسيح، فه  وضاوحه عل  أحه نحسان في ملابل الناموس. و  وا و الناموس، أي 
 ىوا قوة الماجزة الحي يدثت بل هل  طيو مجىد نحسان قال لك وال  طيو   وحاموهه. ومن عم  اليهود أحه  ل   

طلروا مج  المسيح. ولآلن وهل كل مىاي    ال حى  هو   الم  جىبة همح بها ولصايد نا. والمسيح ياول جاهدًا 
أن وشى  له  أن فال الايى وبل في السرت )الاحان/ يمل خىو ( وما دام وبل فال الايى في السرت فيبل 

 (. 6-3:14+ لو 4:3اصاء نحسان في السرت )مى 
 

   " َأمَّا الَِّذي ُشِفَي َفَلْم َيُكْن َيْعَلُم َمْن ُهَو، أَلنَّ َيُسوَع اْعَتَزَل، ِإْذ َكاَن ِفي اْلَمْوِضِ  َجْمٌ .13" -(:13: 5آية ) يو
ه   مشكلة المصلو   =  لم يكن يعلم من هول  وكن من طبو المسيح أن  لصت األحظام نليه بل وأ ي للمبحا  هىًا.  

أن   الاطاوا  هد   أن  بينما  عليه.  لنحاى   لالمسيح  أي  الااطي  لشا   حهح   وال  لالاطية  حهح   أحنا  ومشكلحنا 
 ححاى  عليه. 

 
يو َيسُ 14"  -(:14:  5آية )  َوَجَدُه  ذِلَك  ِلَئالَّ َبْعَد  ا،  َأْيض  ُتْخِطْئ  َفاَل  َبِرْئَت،  َقْد  َأْنَت  َلُه:»َها  َوَقاَل  اْلَهْيَكِل  ِفي  وُع 

.»  "َيُكوَن َلَك َأَشرُّ
المسيح ال ي يمل خطاواحا عل  الاليب هو يمل خطاوا ه ا الملاد وغصىها له ليشفيه. يمل خطاوا  في جسد  

الملاد   واطي  والمسيح  الاليب،  عل   هيالق  البال. ال ي  لنص   واود  ال  يح   ثاحية  واطم  ال  أن  حايبة 
الملاد  هب  أن  له. واليك  اإلومان  نمكاحية  لياطيه  المسيح  وظل جاهاًل من هو  للملاد يح  ال  أ    والمسيح 
لنا أاى، فالضىبات  حااعد يح   حاود لاطية  ىكناها وكون  أحه كلما  الشكى هلل. وحاليك  ليلدم  للهيكل غالبًا 

وشيى ألن وبد  مىس أ اب له أو للد نوحة   أشرزاء اإلهحهحام لغني لطف   وبمهاله. وقوله  ححوب. فه ا ج
 عل  الاطية.

 
)يو َأْبَرَأُه.  15"  -(: 16–15:  5اآليات  الَِّذي  ُهَو  َيُسوَع  َأنَّ  اْلَيُهوَد  َوَأْخَبَر  اإِلْنَساُن  اْلَيُهوُد 16َفَمَضى  َكاَن  َوِلهَذا 

 " َيْطُرُدوَن َيُسوَع، َوَيْطُلُبوَن َأْن َيْقُتُلوُه، أَلنَُّه َعِمَل هَذا ِفي َسْبٍت.
ليرىم  همة يمل أو  الماجزة  ال ي  نو  لالمسيح  ليبشى  هنا    الملاد  هب  ومن  المسيح.  عل   و لليها  السى ى 

= قلبوا أن يقتلوه ..الخ(.  24-23-21-17يد  الحاادم بين المسيح واليهود. والمسيح مد عليه  في اآلوات ) 
من أول هنا هححكىم مباوالت اليهود للحل وسوع. لكنه  لن ولدموا يح   أ ي هاعحه. وه ا  ثرت أحه هل  حصسه 
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أحه لإماد ه عل   قد  هو  ن   ظل ،  لكنه  اإلخحصاء،  ومكنه  فكان  كثيىًا،  قد  كىمت  قحله  ومباوالت  قحله،     ى دون 
 هو كان قادمًا أن ال والب. لكن هو أ   له ا لإماد ه. ن ًا  . واجهه  و حباوم ماه 

و ل جنون اليهود في مو وع السرت أحه  قالوا أن   حصسه ملحزم لالو ية فال وامل  وم السرت خام  يدود  
مسكنه ال ي هو السماء واألمس، وال وسيى مسافة أطول من قامحه ل لك فامل   هو في البدود المسموية. 

 ( حجد مد المسيح عل  أعضاء أو مهل أمهله  السنهدم   للحبلق منها. 17وببحداء من ) وة 
 

  "َأْعَمُل«.َفَأَجاَبُهْم َيُسوُع:»َأِبي َيْعَمُل َحتَّى اآلَن َوَأَنا 17" -(:17: 5آية ) يو
نبحداء من ه   اآلوة  ردأ المسيح في الىد عل  ن هامات الصى سيين ألحه  ن همو  لكسى الناموس ن  عمل الماجزة 
في خال   وسحى ح  لاآلب. وألن    له  اااه وعالقحه  و و ح  الامل  حوعية  له   فأخ   و ح   وم هرت. 

  األخطاء الموجودة يح  ال  هلك اإلحسان فال ومكن أن وكف عن الامل، فهو وامل عل  يصك الاليلة ولاال
اإلحسان.   خلق الاليلة لكلمحه )اللوغوس( وهو أي اللوغوس مازال وبصظها و دبىها، فهو يامل كل األاياء 

)عب  قدم ه  البياة. 3:1لكلمة  لحوقصت  عمله  عن  فلو  وقف    الامل،  عن  الحوقف  في  ليست  وماية     .)
و أحه  هنا  المسيح  كالم  من  قيامها و حضح  جهة  من  عنها  ومسئوليحه  الاللة  مو وع  في  اآلب  مو  حصسه  ضو 

ودوامها ويصظها فهو  الل الكون. وه   اآلوة  شيى أن المسيح  حساو  مو   وفي ويدة كاملة ماه فإ ا كان  
 له ه ا السلطان فله هلطان عل  السرت وله أن ولول ما ا  نبغي أن واامل فيه أو ال واامل فيه.  

( 28-27:2ه   مساواة في الملام فهو ل  ولل أحا أعمل من  بت اآلب. والمسيح في )مى=  يعمل وأنا أعملأبي  
وكمل عمل  فره ا هو  السرت  المسيح وشصي  وم  الاك  وكون  ْاَل ألجل اإلحسان ولي   السرت جا له  أن  اى  

وكمل حل  خليلحه، حلاها ال ي  الالق، المسيح أماد أن وظهى لماجزات الشصاء الحي واناها في  وم السرت أحه
يد  لسرب الاطية، وكمله لصدايه ال ي أ   ألجله، ل لك فامل الصداء هو من  مي  عمل الاالق. المسيح به ا 
وشيى أحه مسئول عن الاليلة كما أن اآلب مسئول عنها. و كون هرت المسيح البقيلي هو لاد أن وكمل عمل 

اإلحسان. فىاية   وم  األبدوة. الصداء وخال   البقيلي هو ييا نا  حصوهنا. و ام هرحنا  ايحنا هي في خال  
 ( حجد أن الامل والىاية لد  اآلب واالبن محواز ان.  11-10:4وقامن ه   اآلوة مو )عب 

أي بدون  وقف ومن  األزل. ه    شيى لوجود  مو اآلب قرل الحجسد. وبن كان   وامل فشى  =  حتى اآلن
 (. 28:4+ أ 10:4   1+ 10-7:3   2+ 15:2لدحسان أن وامل ) ك 

 
ْبَت َفَقْط، َبْل َقالَ 18"  -(:18:  5آية ) يو   َفِمْن َأْجِل هَذا َكاَن اْلَيُهوُد َيْطُلُبوَن َأْكَثَر َأْن َيْقُتُلوُه، أَلنَُّه َلْم َيْنُقِض السَّ

ا ِإنَّ هللَا َأُبوُه، ُمَعاِدال  َنْفَسُه ِباهلِل.  " َأْيض 
اليهود من مد المسيح الماحاى أحه ألغ  و ية السرت علنًا وب ىامًا، بل ألغ  لالحالي هلطة الناموس. وأحه فه   

( وأحه نبنه وله عالقة بنوة محميزة هلل  30:10وصال ه ا نعحمادًا عل  عالقحه لاآلب، وأحه هاو  حصسه لاَ اآلب ) و
وشامكه في ه   األبوة لمان  أحه )أبي أحا(. ل لك فه  مأوا   )هلمة أبو  أ ت في اليوحاحية لمان  أحه ال  وجد لشى
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في كالمه ه ا  جدوف. والمسيح ل   حىاجو فيما قاله ول   ناقإ ما فهمو ، بل أخ  وشى  فيما  لي عالقة اآلب 
كثر أن يطلبون أول لك فمن وكىم اآلب عليه أن وكىم اإلبن أوضًا.    ،لاإلبن وبمحياز اإلبن لكوحه مساو ًا هلل اآلب 

 [ هاو  حصسه لاآلب. 3[ جال المصلو  وبمل هى ى  في السرت ]2[ كاهى للسرت ]1فهو ]= يقتلوه
 

َفَأَجاَب َيُسوُع َوَقاَل َلُهُم:»اْلَحقَّ اْلَحقَّ َأُقوُل َلُكْم: اَل َيْقِدُر االْبُن َأْن َيْعَمَل ِمْن َنْفِسِه َشْيئ ا  19"  -(:19:  5آية ) يو
   " اآلَب َيْعَمُل. أَلْن َمْهَما َعِمَل َذاَك َفهَذا َيْعَمُلُه االْبُن َكذِلَك. ِإالَّ َما َيْنُظرُ 

يينما   مىوا عل  قوله أن اآلب أبيه بدأ وشى  لاألهثى عالقحه لاآلب وأن اآلب أمهله لياطي يياة للبشى واليك 
ال وصه  =  ال يقدرأن المسيح ل  ولل له  أحح  فهمح  خطأ، فأحا لست مساو ًا هلل، بل  دم  به  ليثرت له  أحه  .  

ولدم أن وك   (. فمن مسحلزمات 13:2 ي2ب، أو ال ولدم أن  نكى حصسه ) منها الاجز بل كما حلول أن   ال 
طرياة   االبن المطاللة الحامة لطرياة   اآلب وبماد ه، وال ولدم أن وصال ما واالف اآلب فه ا وابح  د 
طرياحه. فاالبن وسحطيو كل ام نال  ايئًا وايدًا وهو أن  كون له نمادة ماالصة لآلب. بل مهما عمل اإلبن فهو  
محمشي مو عمل اآلب. واآلب واالبن وامالن ماًا في ويدة. هما محصلان  مامًا بال خال  فه  في ويدة. فاآلب 
هو   غيى المنظوم واالبن هو   المنظوم، و امل األعمال المنظومة. واالبن ال وامل ايئًا ما ل  وكن اآلب 

 دي نل  خطاب مكحوب. فالللب واليد وامالن ماًا.    ى د  فإماد هما وايدة. كما وكون في قلري مشاعى  حىجمها
( عس  أن  نصحح قلوبه . والمسيح  17المسيح هنا وشى  عالقحه لاآلب ن  ينلوا عليه عندما قال "أبي" في ) وة

(. ولناليك أن ويدة الامل 30-24 حدم  مو الصى سيين في مو وع عالقحه لاآلب يح  والن حصسه بو و  ) وة 
إلمادة، وه ا وشيى لجوهى الويدة المطلق. وبالحالي فالمسيح لن وكسى السرت ما ل  وكن اآلب  حمش  مو ويدة ا

عل  عمله=   يعملموافلًا  اآلب  ينظر  ما  إال   نفسه شيئا   من  يعمل  أن  يقدر  ال  االبن غيى =  االبن  أعمال  أي 
 ى  =  ينظرلحي ال  نصا .  منصالة عن أعمال اآلب. ه ا اللول ال  لغي هلطان االبن بل والن ويدة اإلمادة ا

فكى اآلب فهو فكى  وعلله، فهو  ى  أي واى  ما  ى د  اآلب فيامله.  اني الماىفة المسحمىة والى  ة الوا بة  
لآلب فهما وايد. وجاءت في المضامع. فالمسيح  حكل  هنا وهو في الجسد. أم ا يينما ولول وأحا ما هماحه منه 

زل . وقوله م   وهماه أقىام و اطيل  فه    شيى الن ما وامله المسيح هو    (26:8( أو أ كل  لما مأ ت )38:8)
( 18:1ناامة إل بادهما الصى د فال أيد واى  اآلب أو  ىا  أو وسماه هو  االبن ال ي هو في يضن اآلب ) و

ح ( لحاى  أن المسيح له وجود هابق عل   جسد . والمسي36:5،42:8(. وقامن مو )30:10وهو وايد ماه ) و
ولول ه ا لناد  بال م بة كل ما ولوله واإلومان بال فب ، فاآلب واالبن وايد وكل ما وامل اآلب  ىا  االبن  
ويد  أي واىفه ماىفة الحطابق، وبإعحبام    المحجسد وامل لملحضا  ألن نماد هما وايدة، بل االبن وسحالن نمادة 

 ظهى قوة االبن المطللة والالحهايية. هو وامل مو اآلب   هنا =  مهما عمل ذاك )اآلب( يعمله اإلبن كذلكاآلب.  
وب صا . نحسجام  في  ماه  وامل  نحصاال.  بال  عمل  اىكة  اإلبن    في  وأقنوم   اآلب  ى د  أقنوم  أن  اللول  ومكن 

واما ولكن أحا و د  وايد . وبنص  المنطق ولول المسيح "والىو  اللدس  نص ان . كما حلول أحا أم د و د   نص   
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ء  اك مو  البق فهو  ىادك  ال  جميو البق الحه ال  حكل  من حصسه بل كل ما وسمو  حكل  له و ارىك   مح  جا
 ( . 13:   16" ) و لاموم ا ية

وعموما فبين  حكل  المسيح عن أعمال ولول ما أما ، ويين  حكل  عن أقوال ولول ما أهمو أو ما وسماه الىو  
 منظومة، أعمال  ى دها اآلب، واإلبن واملها فحابح منظومة وحىاها. اللدس. واألعمال عند اآلب ه  نمادة غيى 

فلكي ولول السيد المسيح لليهود أحه  في  وافق مو فكى الشيطان و املون ما  ى د  الشيطان قال  وبنص  األهلوب  
"أحح    رأيتمله   ما  ) و  تعملون  أبيك "  ) و 38:8عند  اللحال  نبلي   أبيه  هو  أن  ولاد  المسيح  ( 44:8(. وكان 

 شيى للحطابق الحام في  "أعمل ما رأيت" أو "تعملون ما رأيتم"( ن ًا عبامة 40:8ألحه   ى دون أن ولحلوا المسيح ) و 
 . الصكى والامل. وبنص  المصهوم "أعمل ما أهمو أو أقول ما أهمو"

 
يو   ( هِذِه 20"  -(:20:  5آية  ِمْن  َأْعَظَم  َأْعَماال   َوَسُيِريِه  َيْعَمُلُه،  ُهَو  َما  َجِميَ   َوُيِريِه  االْبَن  ُيِحبُّ  اآلَب  أَلنَّ 

ُبوا َأْنُتْم.  "  ِلَتَتَعجَّ
مببة  فاَ  المببة.  عل   والمرنية  واالبن  اآلب  بين  المكينة  للالة  ماجاة  اآلب  ألعمال  االبن  أعمال  مطاللة 
والويدة بين اآلب واإلبن    الحاريى عنها لأن اآلب وبب اإلبن. فاَ مببة، ه   هي طرياحه،  نبو مببة  نسكب 

اإل اإلبن فيابح اآلب في  داي  عن مببة في  المسيح هي نعالن  واملها  الحي  واإلبن في اآلب. واألعمال  بن 
فاآلب واإلبن وايد،   (34:4لنا، واالبن والن مبرحه في خضوعه الحام إلمادة اآلب ) و اآلب لدبن والحي  امت  

اإلماد  أقنوم  اآلب  ولكن  وايد  وفكىهما  وايدة  فإماد هما  ل لك   ، اآلب  ف   واإلبن  اإلبن  ف   أقنوم  اآلب  واإلبن  ة 
الحنصي ، وليشى  المسيح ه ا عَرى للوله "ما أما  عند اآلب" أعمله، وهل  وجد من  ى  ما عند اآلب وما ف  علل  

ال   هو ف  اآلب  ولول نن اآلب  اى ه وهياى هاآلب نال اإلبن  المحجسد  ال      . واالبن  البشىي  الزمن  من واقو 
ألعم  الحي يدثت لاد  لك هي أعجب ث  نقامة لاازم أعجب وأعجب.  امل فيه االعمال. فماجزة  صحيح عيني ا 

أعمال.  مجىد  فهي  له  لالنسبة  أما  وماجزات  خوام   لنا  لالنسبة  فهي  أعمال.  الماجزات  ه    وسم   والمسيح 
= فهو وال  أحه  لن  ؤمنوا وهيكحصوا لالحاجب، أم ا المؤمن فهو  ؤمن يح  دون أن  ى . فالحاجب نن ل  لتتعجبوا

جاءا لايغة البا ى المسحمى يحب ويريه   حبول نل  نعجاب واإلعجاب نل  نومان  حباى الحاجب. والصاالن  
أي نم با  وويدة في المببة فطرياة   المببة. ه   =  واآلب يحب اإلبنفهما عمالن مسحمىان ال  نلطاان.  

  اريى عن الويدة بلغة المببة الحي هي طرياة  . 
 ويدة بين اآلب واإلبن    الحاريى عنها لادة طى :من هنا حى  أن ال

 اآلب وبب اإلبن )ه   اآلوة(. •
 (. 22:10ال أيد واى  اآلب نال  اإلبن وال اإلبن نال  اآلب )لو •
 (.10:14 و) في اآلب واآلب فيَ أحا  •
 (.30:10أحا واآلب وايد ) و •
 (.9:14من م حي فلد مأ  اآلب ) و  •
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 9:15راج  تفسير يوحنا 
ا ُيْحِيي َمْن َيَشاُء.21" -(:21: 5يوآية )    " أَلنَُّه َكَما َأنَّ اآلَب ُيِقيُم اأَلْمَواَت َوُيْحِيي، َكذِلَك االْبُن َأْيض 

المسيح أماه  هلطاحه في اصاء الملاد، وهنا وشى  أن هلطاحه وال ألن وبيي. ن ًا األعمال األعظ  الحي  كل   
 األموات.عنها هاللًا هي اإلقامة من 

 
ْيُنوَنِة ِلالْبِن،22" -(:22: 5آية ) يو ا، َبْل َقْد َأْعَطى ُكلَّ الدَّ  " أَلنَّ اآلَب اَل َيِديُن َأَحد 

ن ًا ما هيأ   محى ب عل  ما هرق، فاإلبن له هلطان أن وبي  من وشاء ألحه هو ال    د ن، ومن  د ن =    ألن
 ومناها عن غيى المسحبق. له أن  هب البياة لمن وسحبق، أو أن 

أْلَنل َليلَ  َلَنا  "اآلب ال  د ن أيد فلد  ىك الد نوحة لدبن ال ي  جسد وااى لضاف البشى  ألن المسيح هو الدوانو 
ء  ْمثللاَنا، ْباَل َخْطَية   ْثَي ْلَضَاَصاْ َنا، َبلل ماَجَىب  ْفي كالْ  َايل -1:  5عب   – 15:  4ب " )عَمْيي ا َكَهَنة  َغيلىا َقاْدم  َأنل َ ىل

(. المسيح لبك  ألوهيحه هو فاي  الللوب والكل  و اى  ما ف  أعماقنا أهثى مما حاىفه عن أحصسنا. وأ ف 2
وهو    ل لك كوحه  ام نحساحا فهو  ام وبك  و د ن عن طرياة نخحرىت  اصا نا، وه ا منحه  الادل ف  البك .

(. وهو الدوان 26:  5+ و   10:  10" ) و ْلَحكاوَن َلها ل َيَياة  َوْلَيكاوَن َلها ل َأفلَضلا َوَأَما َأَحا َفَلدل َأَ يلتا "  أ   لياطينا يياة
( فال ي واطي البياة وكون  1:4 ي2+  10:5هو 2+  10:14+ مو 42-41:10+ أع 46-31:25)مت هما مأ نا  

وضًا. وكما خلق له أوضًا هلطان أن وبك  عليها، ومن وقي  المو   له أن وباهره ، ومن وبيي قادم أن وميت أ
 د ن كل مالو ، فهو خالق الجميو، وألحه حوم =  كل الدينونة لاإلبن.    أوضا  فهو  د ن الاال لاالبن  اآلب الاال   

 فمن  ىفضه  ادان. وهو له أن  د ن عل  األمس وفي السماء. والد نوحة هي من األعمال األعظ .
 رق أمامه هو  الهالك. والصلك  ىمز لجسد المسيح ال ي ه    شبه أحه في أوام حو ، من مفإ دخول الصلك ل   

 هو الكنيسة. 
 

 ِلَكْي ُيْكِرَم اْلَجِميُ  االْبَن َكَما ُيْكِرُموَن اآلَب. َمْن اَل ُيْكِرُم االْبَن اَل ُيْكِرُم اآلَب الَِّذي َأْرَسَلُه.23"  -(:23:  5آية ) يو 
" 

أرسله اآلب.  =  الذي  لاَ  له   لحه  وهنا    وأرسلهُ ليؤكد  عنها.  نحصاال  بدون  أااحها  الشم   كما  ىهل  ه   
وبمهال المسيح هو ن صا  داخل المسيح والن مساوا ه لآلب في الهو ه لغيى موامبة. وه ا ماجو للويدة بينهما.  

وْدْ  َأَحا هاَناكَ المشومة الثالوثية، فيه ن صق الثالثة أقاحي  لأن  اىَهل اإلبن ليحجسد " َن ِلَسيْ دا   )أزلية اإلبن(  مانل ا واجا َوِآلل
وياها   )اآلب(  ِلَىبُّ  َوما َهَلْني  )ن َأمل الاليلة  16:  48"  ليجدد  اللدس  الىو   الصداء  ىهل  المسيح  أن  حم   وباد   .)
(. وكان ه ا أوضًا من داخل المشومة الثالوثية. وبناء عل  ه   اآلوة ومكن اللول أن اآلب واإلبن 26:  15) و 

 اللدس. أمهال الىو  
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الناس بل كل الاليلة، االبن، كما وكىمون =    أ  ألن اإلبن=  لكي أي ألن االبن وبيي و د ن  بح  أن وكىم 
-22-21اآلب. اإلومان لأيد األقنومين وسحلزم اإلومان لاآلخى فهما وايد وك لك نهىام أيدهما. في اآلوات )

 ( والن المسيح الهو ه عالحية. 23
الكل   من  هنا  ى د  اآلب. المسيح  مو  وايد  وهو  اآلب،  فهو  ومة  اآلب،  هياى   عىفه  من  ألن  واىفه،  أن 

وبالحالي من وكىم المسيح وكىم اآلب أي عى  اآلب، ومن  ىفإ المسيح فهو  ىفإ اآلب. ومن  دع  أحه 
 ( المسيح 9:14وارد اآلب وال وكىم المسيح فهو وارد  ومة لآلب مهمها هو لنصسه. فمن م حي فلد مأي اآلب ) و

 هنا ال وطلب أو وسا  ألن وكىمه الناس، بل هو وطلب خال  الناس.
 

َواَل   »َاْلَحقَّ اْلَحقَّ َأُقوُل َلُكْم: ِإنَّ َمْن َيْسَمُ  َكاَلِمي َوُيْؤِمُن ِبالَِّذي َأْرَسَلِني َفَلُه َحَياٌة َأَبِديٌَّة،24"  -(: 24:  5آية ) يو 
   " اْنَتَقَل ِمَن اْلَمْوِت ِإَلى اْلَحَياِة.َيْأِتي ِإَلى َدْيُنوَنٍة، َبْل َقِد 

األبدية ليست يياة   وحأخ ها من  ، ا ه واطيها   لدحسانهي يياة    =  الحياة  لالمسيح. فهي  لإوماحنا  اآلن 
لاد أن كان  حكل  لايغة   المحكل   المسيح لايغة  ابحداء من ه   اآلوة  حكل   البقيلي.  الالود  لشى ة. ه ا هو 

الحق  الغايب وكأن المان  أن ما قلحه لك  من قرل عن الاالقة بين اآلب وببنه  نطرق علَ  فأحا اإلبن الوييد.  
ه    شبه اللس  في الاهد اللدو ، فهو نعالن مهمي نلهي. وهنا حى  الويدة بين اآلب واإلبن، =  الحق أقول لكم

 فشى  البياة أن حسمو كالم اإلبن وحؤمن لاآلب، فالاال  هو لاآلب واالبن. 
كالمي  عل   نصي ها.  =  يسم   الو ية  من  قوة  و سحمد  و نص   و اد   قلبه  و بىك  ويسم  أي  دخل ألعماقه 

اإلومان =  يؤمن بالذي أرسلنيمي جاءت هنا لوغوس و كون المان  أن ولرلني أحا الكلمة المحجسد.  هال=  كالمي 
لأيد األقنومين وسحلزم اإلومان لاآلخى فهما وايد وك لك نهىام أيدهما= أي  ؤمن لكل ما قلحه عن اآلب كما 

لالمسيح واإلومان لالمسيح وسحلزم اإلومان نهحالنحه أحا، وبال ات أحه أمهل المسيح. فاإلومان لاآلب وسحلزم اإلومان 
يح  ال وشاىوا أحه وصضل حصسه عن  . عمومًا هو واآلب وايد وهو ال  ى ده  =  يؤمن بالذي أرسلني لاآلب.  

أي الهالك فالمسيح هيبمل الد نوحة عن اإلحسان ال ي  ؤمن له )الحايب =  ال يأتي إلى دينونة أن  حشككوا فيه.  
 طباًا(. 
الموت هنا هو موت الاطية ألن ال ي  ؤمن و سمو  غصى خطاوا . للد نححهت خطومة الموت =  الموت  إنتقل من

( أن البياة 4+ 2:1 و1الجسدي، ولكن الموت األخطى هو موت الاطية وعدم اإلومان، ل لك ولول  وينا في )
المامودوة و سحمى لالحوبة "نبني أظهىت. واإلححلال من الموت نل  البياة واني بداوة البياة األبدوة. وه    ردأ ل 

لاإل باد ماه في   حبال عليهاو ،  (25:    11) و   المسيح األبديوالبياة األبدوة هي يياة    .  ه ا كان ميحًا فاا "
 ( وحسحمى حبياها لبياة الحوبة. 5-3:6المامودوة )مو

بل أن حاىفه وحؤمن له وسمو كالمي ال  اني فلل أن حنص  و اوا المسيح، = يسم  كالمي ويؤمن بالذي أرسلني
وحح و  يالوة عشى ه. ومن وصال وسهل عليه أن وال لماىفة اآلب ال ي أمهله. وه ا وشبه كالم عىوس النشيد 
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"ليلرلني للرالت فمه" )ه   عن اآلب( "ألن يبك  الحي لاد أن فىيت لاى سها )المسيح( طلرت قرالت اآلب.. 
 (.2:1أطيب من الامى" )ه   عن اإلبن( )حش

 
َاْلَحقَّ اْلَحقَّ َأُقوُل َلُكْم: ِإنَُّه َتْأِتي َساَعٌة َوِهَي اآلَن، ِحيَن َيْسَمُ  اأَلْمَواُت َصْوَت اْبِن هللِا، 25"  -(:25:  5آية ) يو

اِمُعوَن َيْحَيْوَن.    " َوالسَّ
=    َيْحَيْونَ   فمن وسمو  وت نبن   أي  ؤمن له و حوب وهؤالء    هنا حى  أن الحوبة هي اى  للبياة األبدوة.

ومن   .، ألن من وسمو كالم الىب  نحلل من الموت نل  البياة، كان ميحًا و ام يياً ُيحَيون  بة  شكيل الكلمة  
وموت، فال اىكة وسحمى ف  يياة الحوبة وسحمى ثابحا ف  المسيح، ومن  ثرت ف  المسيح وسحمى ييًا. أما من  ى د  

في ه   اآلوة  حبد  المسيح عن قيامة النص  من موت الاطية. ولكن هناك   (.14:  6هو 2للنوم مو الظلمة ) 
أي مو   =  يسم  األمواته   اآلوة  شيى للواقو البا ى.  =  اآلن(.  28قيامة ثاحية للجسد وشيى لها في  وة )

)أ  فاا +  ميحًا  كان  الضال  االبن  أ 5:2الاطية  و ام 14:5+  الاطية  ببشاعة  اإليساس  فلد  فالميت   )
وشىب اإلث  كالماء. ه ا فلد  بكيت الىو  اللدس. وكاحت نقامة الملاد ممزًا إلقامة مو   الاطية وأوضًا  شيى 

(. فاللوة اللادمة أن  قي  من الموت 2:61+  8:49هو وقت الحوبة )ن =  واآلنلملدمة الىب عل  قيامة الجسد.  
أن   اآلن  من  ى د مسحادة  كل  وماء ( 20-19:  1)أ   قي   و سلك  وسمو  ال  ومن  يياة  له  وسمو  كون  ومن   .

=  شيى أوضًا لحجسد المسيح. فبمجم المسيح  امت نمكاحية البياة موجودة، اآلن  و    اهوا ه وكون له د نوحة.
 . وه ا ل  وكن ممكًنا قرلهفهو أ   لياط  يياة. 

 
َتُكوَن َلُه َحَياٌة ِفي  أَلنَُّه  26"  -(:26:  5آية ) يو ا َأْن  َذاِتِه، َكذِلَك َأْعَطى االْبَن َأْيض  َكَما َأنَّ اآلَب َلُه َحَياٌة ِفي 
 "َذاِتِه،

الطرياة اإللهية لآلب هي حصسها الطرياة اإللهية لدبن. والبياة هي من  مي  خوا  الطرياة اإللهية. فاَ يي 
 حالي "قدوس البي ال ي ال وموت" ب ا ه أي البياة ليست ممنوية له. ل لك 

أيضا   اإلبن  أنأغسطينوس  =  أعطى  وَ   أعطى  ولول  الن  ،  دَ لَ  ساوي  اإلحجليز ة  الحىجمة  كلمة   KJVوف   جاءت 
األمى ك  أل ول كلمات الكحاب الملدس ف  لغا ها األ لية، أن    Strongs. وجاء ف  قاموس    givenأعط   

أ   لد. فحكون اآلوة لمان  أن اإلبن مولود من اآلب وله يياة ف   ا ه،   to bring forthالكلمة  أ   لمان   
خامجه فهو  فاإلبن مولود وله يياة في  ا ه من  ب له يياة في  ا ه. لي  أحه أعطا  ايئًا من  طرياحه.  وه   ه   

بل أن اإلبن مولود لالطرياة   ،ل   كن له   له حص  ما لآلب. هو ل  واطه يياة في  ا ه ف  ،ألحه مولود منه لالطرياة
هو ل  ولل )اآلب أعط  لدبن يياة في  ا ه( فه ا واني أن اإلبن ل  وكن له يياة   من اآلب وله يياة ف   ا ه. 

ال وسحمد وجود  من  خى ك لك اإلبن ال وسحمد وجود  من  خى.    في  ا ه، واآلب أعط  له يياة. وكما أن اآلب 
واإلبن لإ باد  لاآلب هو أوضًا واهب يياة لسلطاحه المطلق النا   عن ه ا اإل باد. فاإلبن فيه البياة الحي في 

شيى اآلب. البياة ال ا ية الحي ال  موت. وألن له البياة في  ا ه وسحطيو أن وبيي من وسمو  و ه. واآلوة  
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فكل ما هو لآلب هو لدبن ،  للحساوي الحام والحطابق الحام بين اآلب واالبن خاو ًا أن لصك أوضًا وشيى له ا
( 25وهو   كى ه   اآلوة هنا لاد  وة )   . صيد الحما ز بين اآلب واإلبن  أعطىكلمة  وحاليك أن  (.  10:17) و 

(: فلدبن 29ب و ؤمن. و لولها قرل  وة )لكي وشيى أن لدبن هلطان أن واطي يياة لمن وسمو  و ه و حو 
هلطان أن واطي يياة لألموات. فاآلب له يياة في  ا ه واإلبن له يياة في  ا ه. لإخحاام فالمان  أن اآلب له 
يياة في  ا ه، ومولود منه نبن له حص  طرياحه، أي له يياة في  ا ه. وألن اآلب  ى د أن واطي يياة للبشى  

 فاإلبن  نص  نمادة اآلب. وبمادة اآلب واإلبن وايدة ألحهما وايد. لكن اآلب  ى د واإلبن  نص . وكون ه ا عمل اإلبن.
 -:ولكن لما ا قالها المسيح هك ا ول  ولل "أحا لي البياة في  ا ي أهرها لمن أااء" 

 كون لنا   وبماد ه أن  [ المسيح وسحالن اآلب فهو اإلبن ال ي في يضن أبيه ال ي وارىحا عن اآلب ومبرحه1]
يياة أبدوة، فحجسد اإلبن المسيح وقدم الصداء لياطيها لنا فهو فيه البياة ف   ا ه، وله السلطان أن واطيها لمن 

 .مادة اآلب ، اآلب  ى د واالبن أ   لينص  ن   لياط  يياة لنا ، وه   أ( فاالبن 27:16( + ) و18:1) و وشاء
 فيه. [ هو  ىبل بينه وبين اآلب يح  ال وشكوا 2]
 

ا، أَلنَُّه اْبُن اإِلْنَساِن.27" -(:27: 5آية ) يو   " َوَأْعَطاُه ُسْلَطان ا َأْن َيِديَن َأْيض 
هما أن اآلب والق الاال  لاإلبن هك ا هو  د ن الاال  لاإلبن. هرق المسيح وأعلن الهو ه وهو هنا والن حاهو ه 

+ 18-17:2فالدوان  ام من جنسنا وه ا منحه  الادل اإللهي )عب وبحه نبن اإلحسان وأحه هو  د ن كإحسان.  
(. وبول  جمو بين الاصحين 25-24:7(. وما وميز  كلاس  للبشى ة أحه افيو للبشى ة أوضًا )عب 15:4-16

)مو )دا  34:8في  اإلحسان  نبن  الدوان.  المسيح  له هو   ال  حبل   كشفيو  المسيح  ومن  ىفإ   )13:7-14  +
 للوله نبن اإلحسان كان  نبه البا ى ن ليح كىوا حروة داحيال فياىفوا اااه. ( والمسيح21:15هو 1
 

ُبوا ِمْن هَذا، َفِإنَُّه َتْأِتي َساَعٌة ِفيَها َيْسَمُ  َجِميُ  الَِّذيَن ِفي اْلُقُبوِر َصْوَتُه، 28" -(:29–28: 5اآليات )يو اَل َتَتَعجَّ
اِلَحاتِ 29 ْيُنوَنِة.َفَيْخُرُج الَِّذيَن َفَعُلوا الصَّ يِ َئاِت ِإَلى ِقَياَمِة الدَّ    "  ِإَلى ِقَياَمِة اْلَحَياِة، َوالَِّذيَن َعِمُلوا السَّ

من نقامة مالو فسحىوا  = ال تتعجبواالمسيح هنا  حكل  عن المو   لالجسد يين ولومون في حهاوة الزمان للد نوحة. 
للكل  ومًا ما وماطي يياة جد دة  دواحًا  السلطان وهحىوحني  نبن اإلحسان. ولي ه ا  نبن   وأحني  أعظ  وأحني 

  شمل مفإ اإلومان لالمسيح. =  وعملوا السيئات شمل اإلومان لالمسيح.  =  فعلوا الصالحاتخللة البشى.  وأعيد  
ماوَلة  َوَأَما مَ و لول السيد الىب ف  ه ا "  َْ َمال ْلٱ َأَحَها  َمالاها  َهَى أَعل ْرلا ْنَل  ِلنُّوْم، ْلَكيل َ ظل َالا ِللَبَق َفيالل َوصل :  3" ) ونل 

 (  نص  بها نماد ه. 6(. فاألعمال الاالح الح  حاملها حا جة عن أحنا حكون أدوات ف   د   )أالت بى مو21
 شيى ألن  =  فعلواوبهحادام فالوا للاالبات وعملوا للسيئات.  .  افعلوا وعملو هنا المسيح نهحادم فالين ماحلصين  

أعمااًل  =  عملوااإلحسان الاالح فال ما هماه من  وت الىو  اللدس أفاااًل كاحت ثمامًا للىو  ال ي في داخله.  
 هي حا   الجسد الطرياي.    وعملواهي ثمام الىو  اللدس  فعلواهيئة حاائة عن طرياة هيئة عا ية محمىدة. 
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فيه. ومن ال  ؤمن هيدان  وبيا  والمسيح  للمسيح  وعيش  فهو  ام  أعماله  البة،  لالمسيح  كون  ومن  ؤمن 
)مو12-9:5 و1+  18:3) و  هيدان  غيى  البة  أعماله  ومن  مبدد 10:5هو2+  2:2-10(.  وهناك  وم   .)

-40:10(. وأن المسيح هو الدوان )أع 1:4ي  2(. وه ا اليوم هو  وم ظهوم المسيح )31-30:17للد نوحة )أع
(. 40-39:6(. والمسيح طالما له هلطان أن وبيي فهو هياطي البياة األبدوة لمن لي  عليه  د نوحة ) و 42

 (. 54:6وهو أعطاحا جسد  ودمه لحكون لنا يياة ) و 
( ل  25وحة( بينما في  وة ) فالبشى كله  له  قيام. ولكن  وجد طى لان )البياة والد ن .  جمي واليك أحه هنا قال  

 ولل جميو، فالبشى أيىام اآلن أن وسحجيروا أو  ىفضوا.
 

 َأَنا اَل َأْقِدُر َأْن َأْفَعَل ِمْن َنْفِسي َشْيئ ا. َكَما َأْسَمُ  َأِديُن، َوَدْيُنوَنِتي َعاِدَلٌة، أَلنِ ي اَل َأْقُلبُ 30"  -(:30:  5آية ) يو 
 " الَِّذي َأْرَسَلِني.َمِشيَئِتي َبْل َمِشيَئَة اآلِب 

ه   اآلوة و لة بين ما هرق ال ي  بد  فيه وسوع عن مساوا ه مو اآلب وبين لقية اإل با  ال ي  حكل  فيه 
= كما أسم  أدين فظهى بو و  أحه ولاد حصسه لكل ما هرق  .  أنا  عن الشهادة له. المسيح هنا ألول مىة ولول

لصكى  الحام. هي ناامة لماىفة  امة  الامل و شيى لد صا   أو  الىأي  بين األقنومين في   ان  نهحبالة اإلحصاال 
= فهو ال وطلب ايئًا لنصسه. ما دام هناك  ساوي مطلق فه    شيى أن لهما نمادة دينونتي عادلةاآلب ل لك ولول  

ة اآلب، فهو ويد ا ال ي واى  مشيئة اآلب. وال  وجد  وايدة فاآلب  ى د واإلبن  نص  و الن لنا أي وسحالن نماد 
خليلة ما مهما كاحت  سحطيو أن  ى    و سماه و اىفه و اى  نماد ه نال  اإلبن ال ي هو من طرياة اآلب، 

مشيئة  =  ال أقلب مشيئتي بل مشيئة الذي أرسلني(.  18:1ل لك فه   اآلوة  شيى لطرياة المسيح اإللهية ) و 
وام أن  ) واإلبن  أمهله  ال ي  ) و 34:4ل مشيئة  حجدها في  أن مشيئة 40-39:6( ومشيئة اآلب  حى   وبه ا   )

 ( لآلوة  اآلوة  كىام  الجميو والاون. ه    أن  فمشيئة    نحسجام  ام وويدة،  واإلبن في  هنا 19اآلب  ولكن   )
بدون اىكة مو اآلب.   وهو ال وامل ايئاً   "أنا"( هو وسوع حصسه، ل لك ولول هنا  19 و ح أن اإلبن في  وة ) 

 فالرنوة فيها ن اال اآلب لاإلبن. 
( 20( حى  اإلبن وامل ما وامله اآلب. وفي  وة ) 19( حى  فيها  سلسل لطيف جدًا. فصي  وة )23-19اآلوات )

االبن وبيي.   ألن( ولول  21اآلب وبب اإلبن. ث  ولول وهيى ه أعمااًل أعظ . وفي  وة )   ألن   وشى  لما ا فيلول
( ولكن ما مان   ى ه 22له الد نوحة  وة )  ألنهن ًا نقامة األموات هي األعمال األعظ . واإلبن هيبيي من وشاء  

 (.30) وة  جمي  ما هو يعمله.. وسيريه.. وكما أسم  أدين
والسرب في  وة .  مهما عمل ذاك فهذا يعمله اإلبن كذلكي المطلق بين اآلب واإلبن=  ( الحساو 19حى  في  وة )

(. والىو  اللدس هو مو  المببة. هي  6:1( هو المببة. فاَ مببة،  نبو مببة. واإلبن هو المبروب )أ 20)
وله كل   وامله اآلب،  ما  فاإلبن وامل كل  والمببة،  الويدة  ه    المببة. وبسرب  أهاهها  ويريه  ما لآلب  ويدة 

 ى ه  اني الماىفة الكاملة لما  ى د اآلب. فال واى  اآلب نال اإلبن وال أيد واى  اإلبن  =  جمي  ما هو يعمله
أقنوم عمله 22:10نال  اآلب )لو الثالوثية لكل  المشومة  داخل  الويدة. ولكن  الناام عن  الحطابق   (. هي ماىفة 
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([ .  16:    48" )ن السيد الىب امهلني ومويه  اآلن الثالوثية "]وحسمو ف  هصى ناعياء ه ا الن  عن المشومة  
والصداء.  الحجسد  ولدم  واإلبن  والاون،  الجميو  أن  فاآلب  ى د  واإلبن  نص .  وجدد    فاآلب  ى د.  اللدس  والىو  

اء واآلب خلق الاال  لاإلبن، و صال كل األاي   اآلب  ى د أن واطي يياة للبشى، وه ا ما وامله اإلبن.  الاليلة .
لاإلبن، فاإلبن له كان كل ام. بل اإلبن هيلوم بحجميو البشى في جسد  ليلدم الاضوع لآلب، و اطي البشى 
يياة فهو له يياة في  ا ه. بل هو الوييد ال ي لجسد  أطاع كل الو اوا. والمسيح له أعمال ، ه   قال عنها أن 

ة قال عنها أحه هماها من اآلب. وبنص  المصهوم ولال ه ا اآلب أما  نواها أو  ى ه نواها. وله أقوال و االي  ود نوح 
) و  لأموم   ية"  له و ارىك   ما وسمو  حكل   "هل  اللدس  الىو   الناام عن 13:16عن  الحطابق  (. فهي ماىفة 

. والىو  اللدس َملل و اَالْ  ل .  الماىفة ححيجة الويدة، الويدة الحي في طرياة   لالمببة. واآلب  ى د واإلبن َوال ْرىل  واال
وبه ا المصهوم فالمسيح ولول له .. وبن اصيت في السرت فأحا ل  أخالف و اوا اآلب. وكيف أخالصها نن كان  

 هناك ه   الويدة وه ا البب.
فهو ولاد األعمال الحي هياملها   سيريهفهو ولاد األعمال الحي واملها اآلن. وب ا قال    يريهاوب ا قال المسيح  

 فه ا ناامة لسابق وجود  قرل الحجسد. رأيتفي المسحلرل كإقامة أموات، بل قيامحه هو ااايًا. وب ا قال 
) ل  فلل  ملدمة    فه    هو  هو ،  ألحه  ناامة  فه ا  وشاء  من  وبيي  أحه  هنا  المسيح  السيد  + 39:32وقول 

د ال  ن وكلمه  المسيح. و الن المسيح أوضًا بو و  أحه  هو  ن  (. وه ا ما وصهمه اليهو 6:2   1+  7:5مل2
 هو الدوان، وكان وغصى الاطاوا. هو  نلله  لالحدم   ليصهموا من هو. 

(. ومن  ىفضه وال  ؤمن له أو ال وكىمه فمايى  الد نوحة 23وب ا فهموا من هو فيكىمو  كما وكىموا اآلب  وة )
 (.24 وة )

 القة بين اآلب واإلبن : في هذه اآليات نرى الع
 فاإلبن ال ولدم أن  كون له نمادة منصالة في الامل عن نمادة أبيه. فهما مشيئة واحدة: 

 فاإلبن  نظى كل ما لآلب و سمو كل ما عند اآلب )وهك ا الىو  اللدس(. غير منفصلين:
 بن. كل ما وصاله اآلب وصاله اإل نف" القدرة:

 فاإلبن واى  كل أهىام اآلب. الحب يربط بينهما:
فاإلبن وبيي من وشاء وه ا عمل اآلب. وه   عبامة ل   لال عن ن ليا أو غيى  يين أقاموا  كل ما لآلب هو لإلبن:

 أموات. 
 (.25:18وه ا عمل اآلب "أدوان األمس كلها.." ) ك اإلبن هو الديان:
 ن أوضًا. فكما وكىمون اآلب عليه  أن وكىموا اإلب  لهما نف" الكرامة:

 إذا  اآلب واإلبن متساوييييييان
 

 ( 30-17ملخص لآليات السابقة )
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قام السيد المسيح لامل ماجزة نبىاء الملاد  وم هرت فثام اليهود عليه، بل طلروا أن ولحلو . وأجابه  وسوع به   
 اآلوات الحي ومكن  لاياها في اآل ي: 

 للبشى، هو وسحالن اآلب.  ة اآلب المسيح أ   للشصاء وليظهى اآلب ومبب •
 (.17لما ا  حاجرون أحني أعمل  وم السرت وأبي ) ( ال وكف عن الامل، وأحا أوضًا ) •
 (.19هناك  طابق  ام في الصكى واإلمادة بيني وبين اآلب ) •
الامل ال ي  ى د اآلب أن وامله أن ال  حىك البشى في يالة موت ومىس بل هو  ى د أن وبيي البشى،   •

 (.21هلني ألعمل ه ا الامل وأعطي يياة للمو ي )ل لك أم 
الحي هي جسد  لكل من ولرل.     ن الكنيسةو ْ كَ و حبد له، فاإلبن وا اإلبن واطي البياة لمن ولرله و ؤمن له   •

 (. 22ومن  ىفإ فلد يك  عل  حصسه لالهالك. وه ا مان  د نوحة اإلبن للبشى ) 
 (. 23الصى ة أمامك  فإقرلوحي فأحا  ومة اآلب. ومن وكىمني وكىم اآلب ) •
 (.24من ولرلني فلد  من لاآلب لالطى لة الابيبة و كون له يياة أبدوة ) •
 (.25الحوبة، وكل من وصال  حبد بي فحكون له يياة )دعو ي األهاهية هي  •
 (.26أحا لي البياة في  ا ي، ل لك أحا قادم أن أييي )  •
 ( 27ل لك من ال ولرلني لن  كون له يياة = ه ا مان  أن لدبن هلطان أن  د ن )  •
 (.29البياة  ردأ هنا لمن  حوب، لكن البياة هحسحمى لألبد ) •
  ى د  اآلب اآلن، ل لك لن أد ن أيد، فإماد ي ومشيئحي هما  مامًا كإمادة اآلن لي  وقت الد نوحة، ه ا ال •

 (. 30ومشيئة اآلب. أحا اآلن أجمو الكنيسة، فإححهزوا الصى ة )
اآلن ما مان  نعحىا ك  عل  ما قمت له من اصاء للمى إ فه   نمادة اآلب وماية اآلب، وله ا أمهلني  •

 يل كان  عبًا  كل  الىب فيما  لي عن الشهود ال  ن وشهدون له. اآلب ألاصي وأييي وألن الكالم ال ي ق
 

ا.  31"  -(: 47  –31  :5اآليات )يو الَِّذي َيْشَهُد ِلي ُهَو آَخُر، 32»ِإْن ُكْنُت َأْشَهُد ِلَنْفِسي َفَشَهاَدِتي َلْيَسْت َحقًّ
.  33َوَأَنا َأْعَلُم َأنَّ َشَهاَدَتُه الَِّتي َيْشَهُدَها ِلي ِهَي َحق.   َوَأَنا اَل َأْقَبُل َشَهاَدة  34َأْنُتْم َأْرَسْلُتْم ِإَلى ُيوَحنَّا َفَشِهَد ِلْلَحقِ 

َأْنُتْم. ِلَتْخُلُصوا  َأُقوُل هَذا  َولِكنِ ي  ِإْنَساٍن،  ِبُنورِِه 35  ِمْن  َتْبَتِهُجوا  َأْن  َأَرْدُتْم  َوَأْنُتْم  اْلُمِنيَر،  اْلُموَقَد  َراَج  السِ  ُهَو  َكاَن 
َلَها، هِذِه األَ 36َساَعة .   ْعَماُل ِبَعْيِنَها َوَأمَّا َأَنا َفِلي َشَهاَدٌة َأْعَظُم ِمْن ُيوَحنَّا، أَلنَّ اأَلْعَماَل الَِّتي َأْعَطاِني اآلُب أُلَكمِ 

َواآلُب َنْفُسُه الَِّذي َأْرَسَلِني َيْشَهُد ِلي. َلْم َتْسَمُعوا َصْوَتُه 37ِتي َأَنا َأْعَمُلَها ِهَي َتْشَهُد ِلي َأنَّ اآلَب َقْد َأْرَسَلِني.  الَّ 
َفتِ ُشوا 39َسَلُه ُهَو َلْسُتْم َأْنُتْم ُتْؤِمُنوَن ِبِه.  َوَلْيَسْت َلُكْم َكِلَمُتُه َثاِبَتة  ِفيُكْم، أَلنَّ الَِّذي َأرْ 38َقطُّ، َواَل َأْبَصْرُتْم َهْيَئَتُه،  

 َواَل ُتِريُدوَن َأْن َتْأُتوا ِإَليَّ ِلَتُكوَن َلُكْم َحَياٌة.40اْلُكُتَب أَلنَُّكْم َتُظنُّوَن َأنَّ َلُكْم ِفيَها َحَياة  َأَبِديَّة . َوِهَي الَِّتي َتْشَهُد ِلي.  

ا ِمَن النَّاِس لَ 41 َأَنا َقْد َأَتْيُت ِباْسِم 43َولِكنِ ي َقْد َعَرْفُتُكْم َأْن َلْيَسْت َلُكْم َمَحبَُّة هللِا ِفي َأْنُفِسُكْم.  42ْسُت َأْقَبُل،  »َمْجد 
َتْقَبُلوَنُه.   َفذِلَك  َنْفِسِه  ِباْسِم  َأَتى آَخُر  ِإْن  َتْقَبُلوَنِني.  َوَلْسُتْم  ُتْؤِمُنو 44َأِبي  َأْن  َتْقِدُروَن  ا َكْيَ   َتْقَبُلوَن َمْجد  َوَأْنُتْم  ا 
»اَل َتُظنُّوا َأنِ ي َأْشُكوُكْم ِإَلى اآلِب. ُيوَجُد الَِّذي 45َبْعُضُكْم ِمْن َبْعٍض، َواْلَمْجُد الَِّذي ِمَن اإِللِه اْلَواِحِد َلْسُتْم َتْطُلُبوَنُه؟
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ُقوَنِني، أَلنَُّه ُهَو َكَتَب أَلنَّكُ 46َيْشُكوُكْم َوُهَو ُموَسى، الَِّذي َعَلْيِه َرَجاُؤُكْم.   َلُكْنُتْم ُتَصدِ  ُقوَن ُموَسى  ُكْنُتْم ُتَصدِ  ْم َلْو 
ُقوَن َكاَلِمي؟«.47َعنِ ي.  ُقوَن ُكُتَب َذاَك، َفَكْيَ  ُتَصدِ   "  َفِإْن ُكْنُتْم َلْسُتْم ُتَصدِ 

 
ا.»ِإْن ُكْنُت َأْشَهُد ِلَنْفِسي  31" -(:31: 5آية ) يو   " َفَشَهاَدِتي َلْيَسْت َحقًّ

نبن   وهو قىأ فكىه  وهنا المسيح  لجأ   أحه  المسيح هنا  لجأ لثالثة اهود فاليهود اكوا فيه ن  قال عن حصسه
(. فالمسيح  33[  وينا المامدان ) وة3( ]32[ اآلب ) وة2( ]14:8+  و   31[ هو حصسه ) وة1للشهود اآلخى ن ]

+  6:17دة نثنين  خى ن. وببسب الناموس اليهودي فالشهادة  لرل عل  ف  ااهد ن ) ل  ؤكد اهاد ه لنصسه لشها
( ولكن اليهود 14:8(. قطاًا اهادة المسيح عن حصسه كافية فهو البق. وهو قال ه ا ) و 30:35+ عد 15:19

ت إن كنت أشهد لنفسي فشهادتي ليس ( هنا ولول  13:8لبسب  صكيىه  وببسب حاموهه  وبحاجون لشهود ) و
خا و   فاَ غيى  ،" = فه ا منطق  ( قال "اهاد ي يق14:8يو  ه ا لبسب المنطق البشىي. وفي )=  حقا  

 للماا يى البشى ة.
  " الَِّذي َيْشَهُد ِلي ُهَو آَخُر، َوَأَنا َأْعَلُم َأنَّ َشَهاَدَتُه الَِّتي َيْشَهُدَها ِلي ِهَي َحق.32" -(:32: 5آية ) يو
أ   في زمان المضامع الداي ، وه ا ال وسحقي  في يالة أي نحسان، ألن أي   يشهدهو اآلب ألن الصال  =  آخر

نحسان  كون اهاد ه مؤقحة أما اهادة اآلب فدايمة و ادقة. واآلب اهد للمسيح أحه نبنه  وم الاماد و وم الحجلي 
) وات   لالنروات  له  الم39-38واهد  واملها  الحي  لاألعمال  له  ) ( واهد  فيه  أن اآلب  والحي  ظهى  (. 36سيح 

 (.38والمسيح واى  اهادة اآلب عنه لسرب عالقحه األقنومية له. واليهود ال واىفون لسرب خطاواه  وكرى ايه  )
 

.  33"  -(:34–33:  5اآليات )يو ِلْلَحقِ  َفَشِهَد  َأْرَسْلُتْم ِإَلى ُيوَحنَّا  ِإْنَساٍن، َولِكنِ ي 34َأْنُتْم  َأْقَبُل َشَهاَدة  ِمْن  َوَأَنا اَل 
 "  َأُقوُل هَذا ِلَتْخُلُصوا َأْنُتْم.

لي،  فشهد  وهألح   وينا  وأمهلح   ال  ادقون،  وأحح   اآلب  لي  و شهد  لنصسي  أاهد  أحا  له   ولول  المسيح  هنا 
يح ولول ه ا ال ليطلب اهادة المامدان ألحه مبحا  نليها فهو ال وبحا  لشهادة نحسان، فمن وبحا  لشهادة والمس

لالمامدان   ن  كاحوا فىيين  وبحا  أليد. بل  له ا اإلحسان و  ال  نحسان فهو واحمد عل  ه ا اإلحسان و بحا  
لو أوضًا  كثيى ن مفضو   أن  )عل   و كىموحه  فيه  له   (30-29:7وواثلين  ليجاله   ؤمنون  لشهاد ه  المسيح  لجأ 

فيالاون. المسيح  لجأ لشهادة المامدان ليى يه  لبسب منطله  فيج به  للاال . ولكن من غيى الملرول 
 أن  حوقف  د    عل  اهادة نحسان. 

: للمسيح  -سؤال  الطى ق  واد  ال    السابق  أحه  مان   فما  المامدان  لشهادة  وبحا   ال  المسيح  كان       ن ا 
المامدان ل  وأ   ليشهد للمسيح بل ليدعو للحوبة ومن  حنل  هحنصحح عينا  و اى  المسيح . فالنوم ال وبحا  لمن  

  وشهد له أحه حوم، بل وبحا  لاين مصحوية  ىا  . والحوبة  نل  الللب فحنصحح األعين فناى  الىب وحاا نه .
 

َراَج اْلُموَقَد اْلُمِنيَر، َوَأْنُتْم َأَرْدُتْم َأْن َتْبَتِهُجوا ِبُنورِِه َساَعة .َكاَن ُهَو 35" -(:35: 5آية ) يو   " السِ 
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مبما كان المامدان قد نهحشهد وقحها أو كان في السجن وبه ا  وقصت خدمحه أي =  سراج  وينا المامدان كان  
في وقت  ما. ولكنه كان هىا  موقد من    حوم  قد  وقف، ومهما كان المامدان فهو كمابا  البد وأن وقود  هينصد 

هللوا له وقت ظهوم  ن  ظنو  = أنتم أردتم أن تبتهجوا بنورهالداخل لالمببة والغيىة ومنيى من الاام  في قداهحه. 
وجيزة=   لصحىة  المامدان ظهى  ولكن  المسيا،  بهجة خال  =  ساعة هو  أن  بينما  اهوم،  عدة  أي  قايى  وقت 

د ال  ن فىيوا بيوينا المامدان و ىكوا المسيح، فه  نخحاموا الرىكة المؤقحة و ىكوا حامة أم ا اليهو   المسيح فأبدوة.
(. لكن المسيح هو النوم البقيلي فالنوم طرياحه 8:1الملكوت الدايمة. و وينا كان هىاجًا  نيى   خى أي   ) و 

ى الطى ق لليهود يح   ىوا المسيح  (. وقوله السىا  عن المامدان فألن المامدان كان وشهد للمسيح و ني9:1) و 
 فيؤمنوا له. وه ا مان  واد الطى ق أمام المسيح. 

 
َلَها، هِذِه 36"  -(: 36:  5آية ) يو َوَأمَّا َأَنا َفِلي َشَهاَدٌة َأْعَظُم ِمْن ُيوَحنَّا، أَلنَّ اأَلْعَماَل الَِّتي َأْعَطاِني اآلُب أُلَكمِ 

 "  الَِّتي َأَنا َأْعَمُلَها ِهَي َتْشَهُد ِلي َأنَّ اآلَب َقْد َأْرَسَلِني.اأَلْعَماُل ِبَعْيِنَها 
أعمال =  األعمال فيه.  الحي  امل  اإللهية  لللوة  وشيى  ه ا  لسلطان. كل  كاحت  الحي  وأقواله  الماجزات+  االيمه 

سحالن (. أعمال المسيح  24:15(+) 11-10:14(+)38-37+32+25:10المسيح هي بىهان  د  نمهاليحه )
  اآلب في اا  المسيح. ولناليك أن من ولرل نبن   في قلبه وكون له اهادة في داخله له وال وبحا  ماها 

 اهادة من خام ، فاإلومان لالمسيح وبمل  أهيد  فيه ألحه هو اهادة  د   . 
اأعطاني  =( اإلبن  واطي  اآلب  أن  عل   +  ( 39:6(+)27-26+ 22:5(+)3:13(+)35:3لمسيح  ىكز 

فه ا ألن كل ام وكل عمل وكل مشيئة 49:12(+) 6+12+24+ 4+ 2:17) اإلبن  واطي  أن اآلب  ( ومان  
عند اآلب هي غيى منظومة واآلب واطيها لدبن ليظهىها، أو واطي اإلبن أن وظهىها و النها عل  مسحو  الصال 

ومنظومة لاإلبن، فاآلب وامل   والواقو المنظوم. فاألعمال عند اآلب واإلبن هي وايدة، غيى منظومة عند اآلب،
(. وبنص  المصهوم حصه  لما ا قال المسيح احه ال واى  24:1هو1اآلب )  واإلبن  نص  فهو قوة  ،، اآلب  ى د لاإلبن

 هك ا   وضاأماد ه فهما وايد . و نوضا  أ مادة الح  ه   ظهام ه   اإلن. ودوم االبن  نعالحها  الساعة   فاآلب ال  ى د 
)م  اآلب (  1:    1حصه   وكمل عمل  اإلبن  أن  وصيد  لدبن  اآلب  من  الاطاء  وظهى .    أ   نص    ن ًا  = ألكملهاأو 

 وكملها هنا  صيد الحكميل يح  النهاوة أو يح  الكمال "الامل ال ي أعطيحني قد أهملحه" + "قد أهمل".
اء ليامل أعمال  وينا كان مجىد هىا  وظهىحي لك . هو  دعو للحوبة، ومن فال عى  المسيح. لكن المسيح ج

 هي اصاء وبعطاء يياة و جد د الاليلة. وه   هي الىاية. ه ا هو السرت البقيلي ماية   هي في ماية البشى. 
َهللحا ل ْنَل   اوَيَنا َفَشْهَد ْلللَبق  ( "33= ف  اآلوة )َأمَّا َأَنا َفِلي َشَهاَدٌة َأْعَظُم ِمْن ُيوَحنَّا "  وينا اهد للمسيح. َأحلحا ل َأمل

َسها واْببُّكا ل " أما المسيح فهو واالن اآلب ومببة اآلب  َب َحصل (، وبمادة اآلب ف  خال  النصوس، 27: 16" ) وأْلََن ِآلل
فه  ليست مجىد   الشهادة أعظم وف  عودة البشى كأبناء له ف  المسيح. وأن ه ا هيح  لالصداء لالاليب. وه    

ب  اهادة  بل  لاللول  "اهادة  لدمه  اإلبن  َأْيَباْيهْ ر ل  ْل  أْلَجل َسها  َحصل َأَيد   َوَضَو  َأنل  َهَ ا:  ْمنل  َظ ا  أَعل أْلََيد  يابٌّ  " َليلَ  
 (. واليك أن الر ل هنا هو لآلب كما لدبن. 13:  15) و 
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َواآلُب َنْفُسُه الَِّذي َأْرَسَلِني َيْشَهُد ِلي. َلْم َتْسَمُعوا َصْوَتُه َقطُّ، َواَل َأْبَصْرُتْم َهْيَئَتُه، 37"  -(:38–37:  5اآليات )يو
 " َوَلْيَسْت َلُكْم َكِلَمُتُه َثاِبَتة  ِفيُكْم، أَلنَّ الَِّذي َأْرَسَلُه ُهَو َلْسُتْم َأْنُتْم ُتْؤِمُنوَن ِبِه. 38

 ملامححها لاآلوة الحالية الح  وطلب فيها الىب دماهة الكحاب.  يح  حصه  ه   اآلوات وجب 
 -لطى  كثيىة:اآلب اهد لدبن 
المقدس: واإلبن هو  فللد همح      الكتاب  الملدس هو كلمة  ،  والكحاب  أ د ه ،  بين  الملدس  الكحاب  بوجود 

الملدس هيى   ومة اإلبن كلمة     هلمة  . وقال األلاء عن ه ا أن من ولىأ كلمة   المكحوبة ف  الكحاب 
َالا َكاَلْمي ْفي َفْمْه، َفياَكلْ ماها ل ْلكالْ  َما المسيح. وببسب حروة هصى الحثنية " َوْ ْه ل ْمثلَلَك، َوَأجل أاْقي ا َلها ل َحْرْيا ْمنل َوَهْل ْنخل

(. حجد أن   و و كلمحه ف  المسيح. ومن فحش الكحاب الملدس لأماحة لكان قد 18-15:  18" ) ل أاوْ يْه ْلهْ 
الكحاب  ف   لأماحة  وصحش  فمن  كلمة  .  هو  واإلبن  كلمة  ،  هو  الملدس  فالكحاب  كلمة  .  اإلبن  نهحشف 

 ومة اآلب. ل لك ولول له    الملدس هياى  اإلبن. ومن أدمك اإلبن من الكحاب الملدس هياى  اآلب، فاإلبن
ه ا ن هام  من     فاإلبن هو  وت اآلب وهو  ومة اآلب..  َلْم َتْسَمُعوا َصْوَتُه َقطُّ، َواَل َأْبَصْرُتْم َهْيَئَتهُ المسيح   

واىفوا  . ل   ولكنه   ال    ىاده  هلل  الكحاب  قىأوا  أحه   اآلب،   له   قد عىفح   لكنح   كنح  عىفحموح   لو  ألحك  
وبمل فاإلب  المسيح  وأمهل  كلمحه،  وبمل  الملدس  الكحاب  أعطاه   لأن  للمسيح  فاآلب اهد  اآلب.  ن هو  ومة 

الح   المسيح  بين  ومة  الحطابق  ولوجد  الكحب لاى    ماىفة  بيبة،  وفحش  نهح  ودمس  فمن  فيه.  هلمحه 
 أمامه  وكلمة   ف  الكحاب.

هنا  نحلل من اهادة األعمال له وهي حص  أعمال اآلب نل  اهادة المسيح    شهادة اآلب نفسه وشهادة األنبياء:
 . (. فاآلب اهد لدبن  وم الاماد و وم الحجلي وباألحرياء29+ 18+ 16:8اآلب حصسه ) 

: 12هو1  وال  أن ال أيد ولول أن المسيح مب نال لالىو  اللدس )  عمل الروح القدس فى قلوب السامعين:
 (.7:  20. وعمل الىو  اإلقناع "أقناحن  وا مب فإقحنات" )نموااطب الللوب   لدوسال   مويه(. ل لك جال    3

  . وقامن مو نومان السامى ين دون ماجزة وايدة. هؤالء نهحجابوا إلقناع الىو .ولكنه  ال  ى دون أن وسماوا 
وبأعماله الحي واملها. فاآلب واإلبن واملوا األعمال. وبأقواله و االيمه، فاآلب كلمنا في نبنه.   أعمال المسيح:

)ما مأ نا مثل ه ا قل( عظيمة ومبهرة  [  2)ال وساها كل كحب الاال ( ]كثيرة جدا   [  1واليك أن أعمال اإلبن: ]
] جهرا   [  3] الكل  للخير  [  4أمام  ل  وميت أيد(  كلها  أقوا[  5])هو  الكلأما  ليسحالن له فبهرت  . وكان كل ه ا 

اآلب. فاآلب وشهد لدبن اهادة كامنة في اإلبن، ألن اإلبن هو كلمة اآلب و وت اآلب و ومة اآلب، وه ا 
حدمكه لاإلومان، لالاين الىويية الحي  ى    في المسيح واأل ن الىويية الحي  سمو   في المسيح "من م ح  

 ليهود ال  ن مفضوا المسيح مفضوا  وت  .فلد مأ  اآلب". ل لك فا
أحه  وت اآلب.  =  لم تسمعوا صوته  حصسه  ولول عن  فالمسيح هو هيئة اآلب.. =  وال أبصرتم هيئتهفالمسيح 

فأ احه  الىويية وعيوحه  الىويية مغللة. ومان  كالم الىب أحح  ل   اىفوحي فأحا  ومة اآلب. ولو عىفوا اآلب 
خىه  المامدان، كله   نبأوا عن المسيح، ولو أخل   والاك . واآلب وشهد للمسيح لص  أحريايه و لاىفوا المسيح  

، أ  وسماون الكلمات "هما للوم أي النروات =  فيكم لي" لكم كلمته ثابتة  اليهود فه  حاموهه  لاىفوا المسيح=  
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 ن هماوا  وت   عل  الجرل  ألايه  ال    بل أن.  (25:  10عادة"، وسماوحها و مضوا وقد حسوا ما هماو  )عب 
لكن   أوام موه  ومأوا الرىو ، فه  أطاعوا   أوامًا قليلة لكنه  عادوا وبم دوا، كالم   علق ب اهى ه  دون قلوبه .

اوضا اللول  نطرق عل  اليهود الساماين الىب االن . فمن همو كالم   ف  حاموهه وقىم ان  لحزم بها وفال 
قد  الكلمة  ،    لكاحت  اآلب  فيه وعى   المسيح.ثرحت  ابنه  هياى   ل    وبالحال   أحه   الناموس  مو  اليهود  مشكلة 

أحه   عن  المي    المسيح  قال  ل لك  برىه ،  و صاخىوا  أحصسه   عن  لبثوا  ه   بل   ، الناموس  ف   عن     ببثوا 
المامدان طالبا الحوبة قدموا   لسطاء، فه  لايد ن عن ه ا الرى ال ا  ، واافون   و نص ون و اوا ، ويينما أ   

كيف  عن  لبثوا  بل  لماىفة    فل   نشغلوا  اليهود  أما  و باو .  وأيرو   المسيح  وعىفوا  عيوحه   فإحصحبت   وبة، 
 نحصاون لماىفة محزا دة وبى  ا   منحصخ فل   ىوا خطاواه  بل مأوا أحصسه  فلل فىفضوا المسيح. ه  نهحادموا 

 برون ل وا ه  ، ول  وسحادموا الناموس لياىفوا   فيبروحه.الناموس إلثبات بىه  فه  م 
 

   " َفتِ ُشوا اْلُكُتَب أَلنَُّكْم َتُظنُّوَن َأنَّ َلُكْم ِفيَها َحَياة  َأَبِديَّة . َوِهَي الَِّتي َتْشَهُد ِلي.39" -(:39: 5آية ) يو
في الكحب الملدهة ولكنه  لاد كل ه   السنين ل   نصحح  هنه  عل  هى   َ َدعون الارىة   هنا المسيح  لومه  فه

فاألهصام الملدهة هي .  (  27:24البياة األبدوة الكاين في األهصام، ليدمكوا منها األموم الماحاة لالمسيح )لو
( ه  11-10:1لل1+  21-17:1لل 2نهحاالن للمسيح، مملوءة حروات عنه، في كل خطوة من خطوات ييا ه ) 

 الو ها  احوا وظنون أن فهمه  البىفي لألهصام الملدهة هياطيه  يياة أبدوة، وكاحوا وظنون أن مجىد يصظها أو  ه
لمجىد  دمهوها  لكنه   األبدوة.  البياة  واهب  المسيح  إلهحشصوا  لامق  فهموها  لو  ولكنه   أبدوة.  يياة  هياطيه  

لما واىفوحه والحصاخى  ل ولي  لبثا عن    الماىفة  الساللة...وصهموها  االجالة ف  اآل  . ولما ا  ن كلمة   نوة 
    ليست ثابحة فيه . ولما ا 

 ( .44:  5) و  *وكيف  ثرت فيه  وعيوحه   ببل عن مجد  وا ه  ولي  مجد   !1
 هل اعماله  واملوحها لكي  نظىه  الناس. *الحنصي  البىف  دون فه  المان  الىوي  ليظهىوا أبىاما أمام الناس."2
و اظمون  في عاايره   ثيابهأ اى ون  )مت هداب  الكحاب   (.5:    23 "  من  اآلوات  لاإ  وأخ ون  كاحوا  بل 

و ضاوحها ف  علب جلدوة  ىبطوحها يول أواد ه  وعل  جباهه  و سموحها المازوزا. وكان ه ا  نصي ًا يىفيًا للول 
َم َعَل  َقللْبَك، َوقاَاَها َعَل  َأولاَلْدَك، َوَ َكلَ   الىب " ْل ا ْفي َوللَحكانل َهْ ْ  ِللَكْلَماتا َِلْحي َأَحا أاوْ يَك ْبَها ِللَيول  ل ْبَها ْييَن َ جل

َ لاوما، َوْييَن  َ َناما  َوْييَن  ِلَطْى ْق،  ْفي  ْشي  َ مل َوْييَن  َعلَ  َبيلْحَك،  َعاَلَمًة  َها  باطل َبيلَن  َوِمل َعَااْيَب  َوللَحكانل  َ ْدَك،    
حارلَها َعَل  َقَواْيْ  َأبلَواْب َبيلْحَك َوَعَل  َأبلَواْلكَ  َعيلَنيلَك،  (. 8-6: 6" ) ل َوِهل

لكاحوا قد عىفوا     كاحوا قد لبثوا عن   فاال وحص وا الو ية إلم اء   ولي  إلم اء غىومه  وكرى ايه   ولو
 المسيح لسهولة ا  هو  ومة اآلب  عل  ابنه قد  اىفوا ولكاحوا

 . {( 27-24: 7ثل السيد المسيح )مت وه ا مان  م}
أنتم تظنون   دل عل  الصب  الشد د المثابى لألهصام. ومن وصال هيكحشف المسيح وهياىفه و ؤمن له.   =فتشوا

أبدية  حياة  فيها  لكم  مثل    =   أن  الماىفة  لمجىد  هل  حلىأ   كيف  ولكن  يق  عن وه ا  وحببل  لنى   أو  اليهود 
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لنا يياة. هما وجد )ن وجد المسيح هو   أمن  ى د    اا  المسيح وحاىفه، فنببه وحؤمن له وحثق فيه فحكون 
اطي. مثل اليهود كان حشغل لالاطية دون الاإعطي هليمان البكمة فأ      -:  ملحوظة    المجوس(.  يد  مو

. ل لك قال دو  منها مثل أوة و ية هي األعظ حشغلوا بحسا الت ال جبحشغلوا لالماىفة ، و إ  د ه  فأالكحاب في  
يبه أ حشغل لشا    فإما داود فأ( .  39:    5ن لك  فيها يياة" ) و أ له  المسيح "فحشوا الكحب ألحك   ظنون  

لل   جال الالل فن. هليمان يزن واهحئب  ( وه   هي البياة  8:    34)مز    "طيب الىب أفلال " وقوا واحظىوا ما  
بل وباق     103:    119ووجد كالمه كالاسل )مز  ما داود ال ي كان الىو  اللدس ولود  فصى  لالىب أولود  .  

ولود علله ولساحه هو الىو  اللدس   والكا ب الماهى ال ي(  45مز )"لساحي قل  كا ب ماهى"    . وقالالمزموم كله(  
 المبيي وال ي من ثمام  الصى  .

 39،  38،  37ملخص اآليات 
 -كان أمام اليهود فرصتين ليعرفوا اآلب ويعرفوا المسيح صورة اآلب:

دماهة الكحاب الملدس و نصي  و اوا  واإللحزام بها، ولو فالوا لاىفوا اآلب، ولاىفوا المسيح نبنه يين ظهى  (1
 أمامه  محجسدًا، فهو  ومة اآلب.

لياىفوا (2 الثاحية  كاحت ه   فى حه   المسيح وهو  ومة اآلب  فه   ىون اآلن  ومة    يينما ظهى  اآلب، 
 وا بة لمببة اآلب ووداعحه و وا اه وأعمال مبرحه وقدما ه غيى المبدودة.

ل لك يين فشلوا ف  ماىفة المسيح و هيجوا  د ، وكان  لك لغيى ه  منه ويسده  له، دعاه  المسيح لياودوا 
   هيدمكون الحطابق بين اا  المسيح  للكحب الملدهة و دمهوحها لأماحة، و طبلوا ما فهمو  عل  المسيح ويينئ

 ال   أمامه  واا  المسيح المو و  ف  كحره . 
 

 " َواَل ُتِريُدوَن َأْن َتْأُتوا ِإَليَّ ِلَتُكوَن َلُكْم َحَياٌة.40" -(:40: 5آية ) يو
أعطيه يياة،   لك  يياة، فمن وأ ي نل َ   فيكون   بي و أ وا نل َ مازالت أمامك  األهصام الملدهة، فحشوا فيها فحؤمنوا  

= وال تريدون .  (  2:1 و 1البياة األبدوة الحي  صحشون عليها في األهصام الملدهة هي ماي، وهي فَي، وهي أحا )
ومن وصحش الكحاب الملدس لأماحة هيجد أحه مبحا  لشا  هي مسئولية كل اا  أن ولرل المسيح أو  ىفضه  

 المسيح في هب نليه فحكون له يياة. 
 

ا ِمَن النَّاِس َلْسُت َأْقَبُل،41" -(:41: 5آية ) يو   "»َمْجد 
عندما  كل  عن اهادة المامدان فهو ال وشحهي مجدًا من الناس كما وصالون ه ، فمجد  ماجو إل باد  لاآلب. 

ولرل اهادة من الناس وال مجدًا من الناس. قال ه ا يح  ال  حاوموا أحه ولول ما ولوله ليمجدو ، وبال  المسيح ال  
اإلحسان  ه ا  عل   وسحند  أن  نحسان  لزمه  من  مجد  أو  اهادة  ولرل  فمن  زمنيًا.  ملكًا  وايى  أن  طلره   لوافق 

ن واىفو  ال ألحه  ى ده  أن ومجدو  بل لياطيه  يياة )ماجو أالبشى. ن ًا فالمسيح وطلب منه     فياضو لماا يى
 ( 17: 1كيف وبحا  المسيح له  ليمجدو  و "  هو أبو المجد"  )أ  (.34 وة
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 "  َولِكنِ ي َقْد َعَرْفُتُكْم َأْن َلْيَسْت َلُكْم َمَحبَُّة هللِا ِفي َأْنُفِسُكْم.42" -(:42: 5آية ) يو
البالة =  قد عرفتكم  للمسيح عالمة عل   له  مو  . فىفضه   وبرون   وال اىكة  أحا أعى  يالحك ، ه  ال 

السيئة الحي ه  فيها. مفضه  للمسيح عالمة أحه  في عداوة مو  ، ه  ال وبرون   ل لك ل  وجح به  اآلب. 
حجهة ل وا ه  ، وللناس كيف واجب ولما ا ه  ال وبرون    ألن عيوحه  م  هنا وكشف ما في قلوبه .المسيح  

به  الناس . وه  غيى حاظى ن هلل وصحشون عنه، فل  واىفوا   ، فكيف وبرون من ل  واىفو   وه ا عك  داود 
( 8:    34( فاى    فلال " وقوا وأحظىوا ما أطيب الىب" )مز15:    25ال   كاحت "عينا  دايما نل  الىب" )مز

وقامن يال هؤالء مو  المي  المسيح   ( .1:    18قال "أيبك وا مب وا قو  " )مز، ويينما   و  يالوة الىب  
ََبْدَوْة ْعنلَدكَ ال  ن عىفو  فلال لطىس للىب "نل  من " َهبا  َكاَلما ِللَبَياْة ِألل  (. 68: 6" ) و َح ل

أنفسكم موجودة  =  في  غيى  المببة  لكن  به ا،  و حباهون  وبرون    أحه   لأفواهه   ولولون  قلوبه  فه   في 
( وبن غابت المببة هكنت البغضة في الللب. ه  لو كاحوا وبرون  ، كاحت المببة قد فحبت 24:15-25)

"ه ا الشاب وكىمني لشصحيه وقلبه مرحاد عني لايدًا". ا طهاده    . ولكنفهو  ومة    المسيح أعينه  وعىفوا  
 لو أيروا   آلمنوا لالمسيح.  للمسيح  ادم لي  عن غيىة هلل بل يسدًا للمسيح وبغضة له،

عن    من  ببل  أما  حصسه.  عل   فحىكيز   لن  ى     له  الناس  وبعجاب  حصسه  ومجد  حصسه  عن  من  ببل 
 فسيجد  و ببه ألحه وسحبق ه ا البب. ومن عىفه يقيلة أيبه واهد له يح  الموت.

 
 "َأَنا َقْد َأَتْيُت ِباْسِم َأِبي َوَلْسُتْم َتْقَبُلوَنِني. ِإْن َأَتى آَخُر ِباْسِم َنْفِسِه َفذِلَك َتْقَبُلوَنُه. 43" -(:43: 5آية ) يو

عدم وجود مببة اآلب في قلب اليهود أفلده  اللدمة عل  ماىفة المسيح لما جاء نليه  لاه  اآلب. والمببة  أ ي 
هو وايد ومسحلى في اآلب وثابت فيه ومحبد له. هو  =  بإسم أبيلامق.    لالاشىة مو   ودمس الكحاب الملدس

أ   ليالن اآلب. هو  ببل عن مجد اآلب ال مجد حصسه فهو أخل  حصسه. ه  لسرب كرى ايه  و اوا للمسيح 
 هاحه  ،  حناهب مو كرى ايه  . فلما وجدوا المسيح المحوا و ل  واىفو . ولو أ   له  أالمنحظى  ومة خاطئة ف   

ع  أحه المسيح، ألحه  هيىون أحصسه  فيه. فالنري حصسه للرلو ، أي حري كا ب أو أي اا   دَ من  حكل  لإه   
 الكا ب هيسحغل حلطة  اصه  و ظهى أمامه  لمظهى الاظمة الاالمية الحي وعيشون فيها و شحهوحها 

ها ل أن واطيه  ه   الاظمة الاالمية فيلرلوحه، كما هيبد  مو  د المسيح في ا  أتى ألوام األخيىة.  وهو  َوْادل
والن مغبا ه وأفكام  هو ال ا ية الحي  حوافق مو أفكامه . به ا وظهى أن اليهود واقصين في مو و =  بإسم نفسه

 مضاد للمسيح وهلل، فه  ولرلون مجد الناس وال وطلرون مجد  . وه ا ما عطل نوماحه .
 

ا َبْعُضُكْم ِمْن َبْعٍض، َواْلَمْجُد الَِّذي ِمَن اإِللِه    َكْيَ  َتْقِدُروَن َأْن ُتْؤِمُنوا44"  -(: 44:  5آية ) يو َوَأْنُتْم َتْقَبُلوَن َمْجد 
 " اْلَواِحِد َلْسُتْم َتْطُلُبوَنُه؟

لكن    وه   ى دون من له حص  ه   الاومة .  هنا المسيح وكشف له  بو و  هرب عماه  أال وهو كرى ايه  .
نحشغل   وب ا  الدوام.  عل   هو  سريح    اإلومان  وثمى  والامل.  لاللول  هو  مجيد    ألسل  وم   في  اإلومان 



  )اإلصحاح الخامس(يوحنا أنجيل  –األناجيل 
 

 
144 

نحسان بحمجيد حصسه و مجيد اآلخى ن له لياطو  حص  المجد  اصت قوة  سريح   في قلبه فهو لن  ى  عظمة 
شغلين بحمجيد أحصسه ، ويح  الناموس كان هربًا في أن    فيسببه ألحه نحشغل بحملق اآلخى ن. واليهود كاحوا من

واظموا أحصسه ، فه  فهموا أن   أعطاه  الناموس لاظمحه  ه  كشاب ماحام مميز عن لاقي الشاوب. وكاحوا 
. اليك المسيح في  وة في الجسد   ا  ظاهى ولرلون مجدًا من لاضه  الباإ ول  ولرلوا المجد األ لي ال ي هو  

   ا ه قاياًل "أحا أ يت لإه  أبي" فال  ببل عن مجد اااي بل كأحه مجىد مىهل من اآلب. واليهود ( وال43)
  ببثون عن مجد أحصسه .

 
يو   ( َعَلْيِه  45"  -(:45:  5آية  الَِّذي  ُموَسى،  َوُهَو  َيْشُكوُكْم  الَِّذي  ُيوَجُد  اآلِب.  ِإَلى  َأْشُكوُكْم  َأنِ ي  َتُظنُّوا  »اَل 
 " َرَجاُؤُكْم.

مام الناموس ول   لحزموا أمناء  أاإلبن وبحصك بوظيصحه كشفيو و حىك البك  للناموس لقيادة موه . الحه  ل  وكوحوا  
وضا ألن موه  كحب عن المسيح فموه  هيشهد  ده . ألحه   أال لكاحوا قد عىفوا المسيح . و ببحنصي  و اوا  ، و 

لسرب عناده  ومفضه  له هيشكوه  موه  هلل ألحه  مفضوا من  نبأ  ل   ؤمنوا لالمسيح. وكما  ىخ موه  هلل  
عنه. فالمسيح في مجيئه األول ل  وأت للد نوحة بل ليال  الاال . وأيال لمنحه  اإل ضاع اللضية نل  الناموس 
موه   موه .  حاموس  أحح   د  بل  له   قال  والمسيح  السرت  كسى  لأحه  فه   حهموحه  له  محمسكين  ه   ال  ن 

 ل لدوان له . هيحبو 
 

َعنِ ي.  46"  -(:47–46:  5اآليات )يو َكَتَب  ُهَو  أَلنَُّه  ُقوَنِني،  ُتَصدِ  َلُكْنُتْم  ُموَسى  ُقوَن  ُتَصدِ  ُكْنُتْم  َلْو  َفِإْن 47أَلنَُّكْم 
ُقوَن َكاَلِمي؟«. ُقوَن ُكُتَب َذاَك، َفَكْيَ  ُتَصدِ   "ُكْنُتْم َلْسُتْم ُتَصدِ 

( فلما ا ال  ؤمنوا بي. وهناك كثيى من الىموز للمسيح في  19-15:18موه  ) ل ها أحا قد أ يت كما قال 
يح كان الهد  والمبوم والغاوة. "واهادة وسوع هي مو  النروة" )م   هحالات موه  )ال لايح والحطهيىات..( فالمس

مناء لناموس  أن واىفوا المسيح لو كاحوا أحه  كان من المصحىس أ( . والمسيح هو كلمة   لمان  10:   19
 منوا له. اء غيى المحكرى ن عىفوا المسيح و مامه  مثال ي  ، فحالمي  المسيح البسط أموه  . و 

 -قاعدة هامة: 
من  ببل عن   لأماحة ألحه  ى د أن وجد ، من المؤكد أن   لن وا له وهيالن حصسه له. وأمثلة  لك المجوس 

و صحش عن مجد  ا ه فلن وجد المسيح أبدًا. ببساطة ألحه ال  ى د المسيح  واللدو  موه  األهود. أما من  ببل 
بل حصسه. فى هاء الكهنة أوام المسيح كاحوا دامهين للنروات وكاحوا والمون أ ن  ولد المسيح وأحه هيولد ف  بيت  

ات لسرب نلحصا   لب . ولكنه  ل  واىفوا المسيح فغيى ه  منه ويسده  له وبهحمامه  لالصوايد المادوة الح  حل
الناس يول المسيح هررت كىاهيحه  للمسيح و دبيىه  لالبه. هيىودس الاايف عل  عىاه ل  واىفه ن  خا  أن  

 وملك المسيح مكاحه. بينما الىعاة البسطاء غيى الطاماين ف  مال أو ملك وظهى له  ماليكة  لوده  للمسيح. 
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لالىد عليه     قام المسيح لشصاء مى إ بيت يسدا  -(:16-1اآليات )  وم السرت، فحهي  اليهود، وقام المسيح 
 -وامل الىد:

 عمل اآلب واإلبن هو البصاظ عل  الاليلة ف  ماية. (1
 أحه هو واآلب وايد وه  محساو ان. ن ًا له كل البق أن وامل ما  ى د. (2
 هو ال    د ن وهو ال   وبي  فلينحهزوا الصى ة و ؤمنوا. (3
 اىفوا من هو، و ؤمنوا له فيالاوا.هد  المسيح من كالمه ماه  أن و (4
 المسيح والن عن اااه المبامك وأحه نبن  ، والهد  أن  ؤمنوا فيالاوا. (5
 

 ملخص وتسلسل آيات اإلصحاح
  "َفَأَجاَبُهْم َيُسوُع:»َأِبي َيْعَمُل َحتَّى اآلَن َوَأَنا َأْعَمُل«.17" -(:17: 5آية ) يو

فاَ وامل عل  يصك الكون لحسحمى البياة و بيا البشى ف  ماية. وحصه    البياة.لو  وقف   عن عمله لحوقصت  
  .و حضح من كالم المسيح هنا أحه  حساو  مو    أن  لك ألن ماية   ه  ف  خال  اإلحسان ومايحه.

   = أ  عمل وشحىك فيه الثالثة أقاحي  لكن لكل أقنوم دوم .  أبي يعمل وأنا أعمل
 هل عطية أ لها ف  اآلب و حبلق من خالل اإلبن بواهطة الىو  اللدس.  •

 واألصاب  هى التى ترسم.  -القوة فى الذراع  -مثال لذلك: المخ يريد رسم صورة 
ن ًا مان  كالم الىب: لما ا الحاجب وأحا واآلب ال حكف عن الامل لبظة. وما عملحه هو ما أعمله دايمًا، أ   

  ه ماية.اصاء نحسان لك  أعطي
 

ْبَت َفَقْط، َبْل َقالَ 18"  -(:18:  5آية ) يو   َفِمْن َأْجِل هَذا َكاَن اْلَيُهوُد َيْطُلُبوَن َأْكَثَر َأْن َيْقُتُلوُه، أَلنَُّه َلْم َيْنُقِض السَّ
ا ِإنَّ هللَا َأُبوُه، ُمَعاِدال  َنْفَسُه ِباهلِل.  " َأْيض 

لمصهوم خاطم. فهمه  نقحاى عل  عدم الامل. بينما كان الغىس من  مشكلة اليهود أحه  طبلوا و ية السرت  
 الو ية  لدو  السرت أ  أن واااو  للعبادة. 

 
َفَأَجاَب َيُسوُع َوَقاَل َلُهُم:»اْلَحقَّ اْلَحقَّ َأُقوُل َلُكْم: اَل َيْقِدُر االْبُن َأْن َيْعَمَل ِمْن َنْفِسِه َشْيئ ا  19"  -(:19:  5آية ) يو
 "  َيْنُظُر اآلَب َيْعَمُل. أَلْن َمْهَما َعِمَل َذاَك َفهَذا َيْعَمُلُه االْبُن َكذِلَك. ِإالَّ َما

 شيى للحطابق الحام بين مشيئة اآلب ومشيئة اإلبن. ولكن أقنوم اإلبن وأقنوم الىو  اللدس هما أقنوم   نصي  نمادة 
(. وعَرى المسيح عن ه ا لأحه  ى  فكى 10:  2هو 1اآلب. فال أيد واى  فكى اآلب نال اإلبن والىو  اللدس )

 اآلب فينص  ، ومن ال   وسحطيو أن  ى  فكى اآلب نال اإلبن والىو  اللدس.
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يو   ( هِذِه 20"  -(:20:  5آية  ِمْن  َأْعَظَم  َأْعَماال   َوَسُيِريِه  َيْعَمُلُه،  ُهَو  َما  َجِميَ   َوُيِريِه  االْبَن  ُيِحبُّ  اآلَب  أَلنَّ 
ُبوا َأْنُتْم.  "  ِلَتَتَعجَّ

َب ْفَي َوَأَحا ْفيهْ ، ه    ساو  "اآلب يحب اإلبنالىب وال به  نل  أحه هو واآلب وايد وعَرى عن ه ا للوله   " ِآلل
 (. ه  ويدة المببة، فالمببة ه  طرياة  .  38:  10) و 

 
ا ُيْحِيي َمْن َيَشاُء.أَلنَُّه َكَما َأنَّ اآلَب ُيِقيُم 21" -(:21: 5آية ) يو  " اأَلْمَواَت َوُيْحِيي، َكذِلَك االْبُن َأْيض 

 لي  هلطان اإلبن أن وشص  فلل بل أن وابي ، ومن ال   له ه ا السلطان نال  . 
  

ْيُنوَنِة 22" -(:22: 5آية ) يو ا، َبْل َقْد َأْعَطى ُكلَّ الدَّ  " ِلالْبِن،أَلنَّ اآلَب اَل َيِديُن َأَحد 
: 18وأوضا من له السلطان أن  اد ن نال   ويد ، وه ا ما قاله أبوحا نبىاهي  للىب "أدوان األمس كلها .." ) ك

(. فهو ن ًا  اد ن ومن وجد  مسحبلًا واطيه البياة فه ا من هلطاحه. المسيح  حدم  ماه  لياظهى  25
 فيالاوا. له  أحه نبن   و لك ليجح به  لدومان 

 
 ِلَكْي ُيْكِرَم اْلَجِميُ  االْبَن َكَما ُيْكِرُموَن اآلَب. َمْن اَل ُيْكِرُم االْبَن اَل ُيْكِرُم اآلَب الَِّذي َأْرَسَلُه.23"  -(:23:  5آية ) يو 

" 
والن المسيح  الو   الهو ه  هنا  في  لآلب  أمامك    هو همساوا ه  الصى ة  بينهما.  للويدة  ماجو  وه ا  موامبة.  لغيى 

 .فإقرلوحي فأحا  ومة اآلب. ومن وكىمني وكىم اآلب 
 

َواَل   »َاْلَحقَّ اْلَحقَّ َأُقوُل َلُكْم: ِإنَّ َمْن َيْسَمُ  َكاَلِمي َوُيْؤِمُن ِبالَِّذي َأْرَسَلِني َفَلُه َحَياٌة َأَبِديٌَّة،24"  -(: 24:  5آية ) يو 
 "  ِتي ِإَلى َدْيُنوَنٍة، َبْل َقِد اْنَتَقَل ِمَن اْلَمْوِت ِإَلى اْلَحَياِة.َيأْ 

 واط  لمغصىة الاطاوا ويياة أبدوة لمن  حناول منه. -ه ا ما حىدد  ف  اللداس اإلله :

 .      ُيعطى لمغفرة الخطايا =  َبْل َقِد اْنَتَقَل ِمَن اْلَمْوِت ِإَلى اْلَحَياةِ ..  َواَل َيْأِتي ِإَلى َدْيُنوَنةٍ  

     وحياة أبدية لمن يتناول منه.=   فله حياة أبدية

 فالمسيح ويد  هو ال   وغصى الاطاوا. 
المسيح وطلب منه  هنا أن  حاىفوا عل  اااه و لرلو  و ؤمنوا فيالاوا، فالىب  ى د خال ه . وبه ا واىفون 

لأن وسماوا و نص وا كالمه. وه ا حص    –اآلب ماىفة  بيبة فيالاوا، فهو  ومة اآلب. ولكن كيف واىفو    
 (. 27-24: 7ما قاله الىب ف  )مت 
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َاْلَحقَّ اْلَحقَّ َأُقوُل َلُكْم: ِإنَُّه َتْأِتي َساَعٌة َوِهَي اآلَن، ِحيَن َيْسَمُ  اأَلْمَواُت َصْوَت اْبِن هللِا، 25"  -(:25:  5آية ) يو
اِمُعوَن َيْحَيْوَن.    " َوالسَّ

هنا حى  أن الحوبة هي اى  للبياة الىب ولول هنا دعو   األهاهية ه  الحوبة. وه    طريق عل  اآلوة الساللة.  
، ألن من وسمو كالم الىب  نحلل من الموت ُيحَيون  بدوة. فمن وسمو  وت نبن   أي  ؤمن له و حوب هؤالءاأل

 وه   أوضا دعوة له  ليسماوا ما ولول و ؤمنوا فيالاوا. .نل  البياة، كان ميحًا و ام يياً 
 
 

َتُكوَن َلُه َحَياٌة ِفي  أَلنَُّه َكَما َأنَّ اآلَب َلُه َحَياٌة ِفي  26"  -(:26:  5آية ) يو ا َأْن  َذاِتِه، َكذِلَك َأْعَطى االْبَن َأْيض 
 "َذاِتِه،

المسيح له السلطان أن وااط  يياة للحايب، فهو مولود من اآلب له حص  جوهى وطرياة اآلب أ  له البياة ف  
 ا ه. وله السلطان أن وااط  البياة لمن وشاء. واآلب وشاء واإلبن وشاء أن  كون للكل يياة، ولكن الشى  ف  

 .نسم  صوتهاآلوة الساللة أن 
 

ا، أَلنَُّه اْبُن اإِلْنَساِن.َوَأْعَطا27" -(:27: 5آية ) يو   " ُه ُسْلَطان ا َأْن َيِديَن َأْيض 
أْلَنل َليلَ  َلَنا َمْيي ا َكَهَنة  المسيح اابهنا ف  كل ام وااى لضاصات اإلحسان. فمن الادل أحه هو ال    اد ن. "

ء  مْ  َبلل ماَجَىب  ْفي كالْ  َايل ْلَضَاَصاْ َنا،  ْثَي  َأنل َ ىل َقاْدم   ْباَل َخْطَية  َغيلىا  (.  15:  4" )عب ثللاَنا، 
ه   دعوة له  أن  حلدموا لالحوبة و كصوا عن الاناد، و ؤمنوا له وهو هيلرله  و اطيه  يياة  

 أبدوة. فمن وااحد و ىفإ المسيح لن  كون له يياة. 
 

ُبوا ِمْن هَذا، َفِإنَُّه َتْأِتي َساَعٌة ِفيَها َيْسَمُ  َجِميُ  الَِّذيَن ِفي اْلُقُبوِر َصْوَتُه، 28" -(:29–28: 5اآليات )يو اَل َتَتَعجَّ
يِ َئاِت ِإَلى ِقَياَمِة ال29 اِلَحاِت ِإَلى ِقَياَمِة اْلَحَياِة، َوالَِّذيَن َعِمُلوا السَّ ْيُنوَنِة.َفَيْخُرُج الَِّذيَن َفَعُلوا الصَّ    " دَّ

من همو و من وقَدم  وبة فسيكون له حايب ف  البياة األبدوة عند المجم الثاح  للمسيح. ولكن البياة  ردأ من  
 هنا لاإلومان والحوبة. 

 
َعاِدَلٌة، أَلنِ ي اَل َأْقُلُب َأَنا اَل َأْقِدُر َأْن َأْفَعَل ِمْن َنْفِسي َشْيئ ا. َكَما َأْسَمُ  َأِديُن، َوَدْيُنوَنِتي  30"  -(:30:  5آية ) يو 

 " َمِشيَئِتي َبْل َمِشيَئَة اآلِب الَِّذي َأْرَسَلِني.
ه    كىام لما هرق، أ   مام اإل صا  بينه وبين اآلب. لكن الجد د هنا أحه أو ح أن كل ما هرق للوله اإلبن  

 .(َشْيئ ا. َكَما َأْسَمُ  َأِديُن، َوَدْيُنوَنِتي َعاِدَلةٌ َأْفَعَل ِمْن َنْفِسي  )  ىاية أناهان هو الملاود له فيلول 
 

 نرى العالقة بين اآلب واإلبن :  (30-17) في هذه اآليات
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به ا واالن    -لهما حص  الكىامة:  -  اإلبن هو الدوان  -  كل ما لآلب هو لدبن  -  حص  اللدمة  -  فهما مشيئة وايدة
  ومساوا ه لآلب.المسيح  ىاية عن طرياحه الالهو ية 

 
اآلن ما مان  نعحىا ك  عل  ما قمت له من اصاء للمى إ فه   نمادة اآلب وماية اآلب، وله ا أمهلني 

 ألاصي وأييي وألن الكالم ال ي قيل كان  عبًا  كل  الىب فيما  لي عن الشهود ال  ن وشهدون له. ،اآلب 
 
 

ا.»ِإْن ُكْنُت َأْشَهُد ِلَنْفِس 31" -(:31: 5آية ) يو   " ي َفَشَهاَدِتي َلْيَسْت َحقًّ
قلحه من أول  وة  30 وة الناموس، من   24ماناها كل ما  البشى  وببك   حصس . وبالمنطق  كاحت اهاد   عن 

 وشهد لنصسه فشهاد ه ليست يلًا. ل لك وأ   لشهادة اآلب عنه، وأوضا اهادة  وينا المامدان.
 

  " َيْشَهُد ِلي ُهَو آَخُر، َوَأَنا َأْعَلُم َأنَّ َشَهاَدَتُه الَِّتي َيْشَهُدَها ِلي ِهَي َحق.الَِّذي 32" -(:32: 5آية ) يو
 هو وال  أن اهادة اآلب ه  يق فهو مطلو عل  فكى اآلب.

 
.  33"  -(:34–33:  5اآليات )يو ِلْلَحقِ  َفَشِهَد  َأْرَسْلُتْم ِإَلى ُيوَحنَّا  َأْقَبُل شَ 34َأْنُتْم  ِإْنَساٍن، َولِكنِ ي َوَأَنا اَل  َهاَدة  ِمْن 

 "  َأُقوُل هَذا ِلَتْخُلُصوا َأْنُتْم.
ه  ماجرون بيوينا، و وينا قد اهد أمام الجميو للمسيح. والمسيح ال وبحا  لشهادة نحسان، فمن وبحا  لشهادة 

 نحسان فهو واحمد عليه. ولكنه لجأ له ا يح   ؤمنوا فيالاوا.
 

َراَج اْلُموَقَد اْلُمِنيَر، َوَأْنُتْم َأَرْدُتْم َأْن َتْبَتِهُجوا ِبُنورِِه َساَعة .35" -(:35: 5آية ) يو   " َكاَن ُهَو السِ 
 ساعة هللوا له وقت ظهوم  ن  ظنو  هو المسيا، ولكن المامدان ظهى لصحىة وجيزة= 

 
َلَها، هِذِه َوَأمَّا َأَنا َفِلي َشَهاَدٌة َأْعَظُم ِمْن  36"  -(: 36:  5آية ) يو ُيوَحنَّا، أَلنَّ اأَلْعَماَل الَِّتي َأْعَطاِني اآلُب أُلَكمِ 

 "  اأَلْعَماُل ِبَعْيِنَها الَِّتي َأَنا َأْعَمُلَها ِهَي َتْشَهُد ِلي َأنَّ اآلَب َقْد َأْرَسَلِني.
 المسيح   شهادةاإللهية الحي  امل فيه.  شيى لللوة     لسلطان  كلها   االيمه وأقواله الحي كاحت و   هماجزا =  األعمال
َظ ا ْمنل َهَ ا: َأنل َوَضَو َأَيد    أعظم فه  ليست مجىد اهادة لاللول بل اهادة بر ل اإلبن لدمه "َليلَ  أْلََيد  يابٌّ أَعل

ْل َأْيَباْيْه" ) و َسها أْلَجل ب ال   ب ل فهو وشهد لمببة اآل  (. واليك أن الر ل هنا هو لآلب كما لدبن.13:  15َحصل
 (.18: 1اإلبن الوييد هو خَرى ) و  ---نبنه الوييد  
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َواآلُب َنْفُسُه الَِّذي َأْرَسَلِني َيْشَهُد ِلي. َلْم َتْسَمُعوا َصْوَتُه َقطُّ، َواَل َأْبَصْرُتْم َهْيَئَتُه، 37"  -(:38–37:  5اآليات )يو
 " َوَلْيَسْت َلُكْم َكِلَمُتُه َثاِبَتة  ِفيُكْم، أَلنَّ الَِّذي َأْرَسَلُه ُهَو َلْسُتْم َأْنُتْم ُتْؤِمُنوَن ِبِه. 38

   " ُشوا اْلُكُتَب أَلنَُّكْم َتُظنُّوَن َأنَّ َلُكْم ِفيَها َحَياة  َأَبِديَّة . َوِهَي الَِّتي َتْشَهُد ِلي.َفت ِ 39" -(:39: 5آية ) يو
 39،  38،  37ملخص اآليات 

 -كان أمام اليهود فرصتين ليعرفوا اآلب ويعرفوا المسيح صورة اآلب:
وا لاىفوا اآلب، ولاىفوا المسيح نبنه يين ظهى دماهة الكحاب الملدس و نصي  و اوا  واإللحزام بها، ولو فال (3

 أمامه  محجسدًا، فهو  ومة اآلب.
فه   ىون اآلن  ومة   (4 لياىفوا اآلب،  الثاحية  كاحت ه   فى حه   المسيح وهو  ومة اآلب  يينما ظهى 

 وا بة لمببة اآلب ووداعحه و وا اه وأعمال مبرحه وقدما ه غيى المبدودة.
ل لك يين فشلوا ف  ماىفة المسيح و هيجوا  د ، وكان  لك لغيى ه  منه ويسده  له، دعاه  المسيح لياودوا 
للكحب الملدهة و دمهوحها لأماحة، ويينئ   هياىفوا  ومة يقيقية عن  . وب ا طبلوا ما فهمو  عل  المسيح يينئ   

. بل هيدمكوا أن كحابه  الملدس قد مه   ومة هيدمكون الحطابق بين اا    واا  المسيح ال   أمامه 
 وا بة لشا  المسيح ال   أمامه . 

 
 " َواَل ُتِريُدوَن َأْن َتْأُتوا ِإَليَّ ِلَتُكوَن َلُكْم َحَياٌة.40" -(:40: 5آية ) يو

أحا وأوضا لكنح  عىفح  اآلب. ولكن مازالت أمامك  األهصام   أحح   ىفضوحن  ولو هماح  أقوال  لكنح  عىفح  من 
 الملدهة، 

 
ا ِمَن النَّاِس َلْسُت َأْقَبُل،41" -(:41: 5آية ) يو  "»َمْجد 

ن   ىفو خطاواه   وة  ليالاوا  بل  ليمجدو   نليه   . فال هريل لغصىان  24المسيح ال  دعوه  لدومان ألحه وبحا  
 الشاا .الاطاوا نال دم المسيح. هنا المسيح وشحه  خال ه  ولي  مجد  

 
 "  َولِكنِ ي َقْد َعَرْفُتُكْم َأْن َلْيَسْت َلُكْم َمَحبَُّة هللِا ِفي َأْنُفِسُكْم.42" -(:42: 5آية ) يو

ولما ا ه  ال وبرون    ألحه  ل  واىفوا   يقيلة. ألن عيوحه  ليست محجهة   المسيح هنا وكشف ما في قلوبه .
 هلل لياىفو  بل محجهة ل وا ه ، وللناس كيف واجب به  الناس. فل  واىفوا  ، فكيف وبرون من ل  واىفو .

 
 " ِإْن َأَتى آَخُر ِباْسِم َنْفِسِه َفذِلَك َتْقَبُلوَنُه. َوَلْسُتْم َتْقَبُلوَنِني.  َأَنا َقْد َأَتْيُت ِباْسِم َأِبي43" -(:43: 5آية ) يو

= اإله  هو  اريى عن اااية وقدمات الشا . واآلب لسيل ومحوا و، طرياحه المببة "     َأَتْيُت ِباْسِم َأِبي
 مببة" وه  للجميو، فاإلبن هو  ومة اآلب. أ يت ألعطيك  يياة وخال ا. 
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آَخُر   َأَتى  َنْفِسهِ ِإْن  المحكرى.   ِباْسِم  الدمو   أن  مجدو ،  و طلب  الاظمة  ال    َدع   المسيح  ه   عن  د   =
 وهيلرلوحه ألحه هياك  ما ف  داخله  من  ومة خاطئة للمسيح. 

 
ا َبْعُضُكْم ِمْن  44"  -(: 44:  5آية ) يو َبْعٍض، َواْلَمْجُد الَِّذي ِمَن اإِللِه  َكْيَ  َتْقِدُروَن َأْن ُتْؤِمُنوا َوَأْنُتْم َتْقَبُلوَن َمْجد 

 " اْلَواِحِد َلْسُتْم َتْطُلُبوَنُه؟
   وه   ى دون من له حص  ه   الاومة . ه .ءهنا المسيح وكشف له  بو و  هرب عماه  أال وهو كرى ا

 
 َيْشُكوُكْم َوُهَو ُموَسى، الَِّذي َعَلْيِه َرَجاُؤُكْم.»اَل َتُظنُّوا َأنِ ي َأْشُكوُكْم ِإَلى اآلِب. ُيوَجُد الَِّذي  45"  -(:45:  5آية ) يو

" 
َعنِ ي.  46"  -(:47–46:  5اآليات )يو َكَتَب  ُهَو  أَلنَُّه  ُقوَنِني،  ُتَصدِ  َلُكْنُتْم  ُموَسى  ُقوَن  ُتَصدِ  ُكْنُتْم  َلْو  َفِإْن 47أَلنَُّكْم 

ُقوَن ُكُتَب َذاَك، َفَكْيَ  ُتَصد ِ    "ُقوَن َكاَلِمي؟«.ُكْنُتْم َلْسُتْم ُتَصدِ 
مام الناموس ول   لحزموا أمناء  أاإلبن وبحصك بوظيصحه كشفيو و حىك البك  للناموس لقيادة موه . الحه  ل  وكوحوا  

الناموس واألحرياء بل كل الكحاب وشهد للمسيح. وه ا ما يد    ألن   ال لكاحوا قد عىفوا المسيحببحنصي  و اوا ، و 
الحالمي    حروة مو  له  الىب هنا  ىكز عل  موه  ألن موه   له. ولكن  المسيح و منوا  ال  ن أيروا  المحوا اين 

 (. 19-15:  18مشهومة كان اليهود واىفوحها ) ل 
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 عودة للجدول (سادس)إنجيل يوحنا()اإلصحاح ال

 اإلصحاح السادس
 : مقدمة لإلصحاح السادس

يينما نحصال اإلحسان عن   لسرب الاطية، ااى اإلحسان  هان    هو  كل ام لاليلحه المبروبة  دم. و 
وكان المى إ ال ي اصا  المسيح حمو   له ا، فهو كان   .ومويي(لاإليحيا  المسحمى )نيحيا  مادي وحصسي  

(. فلألهف ل  واد اإلحسان قادمًا  7:5مى ضًا جسدوًا وحصسيًا وموييًا. وعَرى عن ه ا للوله "لي  لي نحسان" ) و 
ما عاد له هو  أن  نظى ل لك    ، وما عاد لدحسان أن  ادمك هو  ما  دمكه لبواهه.أن  ى    أو واىفه

لدحسان ال ي يوله كمادم إليحياجا ه، ولكن هيهات، فاإلحسان مهما كان فهو عاجز وفان  وال ام وه ا 
 مما هرب ك لة للجن  البشىي.

ومأ نا في اإل با  السابق أن المسيح أ   ليشصي و اطي يياة. ومن عى  المسيح هو من    اصا  ، عى  
ه ا اإل با  حى  المسيح هو المشبو لمن واىفه..    المسيح كمادم حبال منه عل  كل ايحياجا نا. وفي

  ام لنا كل ام.  
 ماجزة الام  خرزات والسمكحين وباباع الجموع به . يشب  جسديا : 
نفسيا : المضطىب   يشب   فالببى  ن طىابه   فهدأ  لحالمي    أ    والاوا ف  الببى  ن طىاب  وهل 

 ممز للاال  المضطىب وه ا وسرب ن طىاب النص . 
 هنا حسمو عن الجسد والدم كسى يياة وثبات في المسيح.  :يشب  روحيا  

ول لك فرينما قال المى إ "لي  لي نحسان" قال لطىس "الن ي لني فإونا  أعطينك، لإهن  وسنوع المسنيح النا نىي قن  
( فالمسيح أ   ليكون لنا كل ام، ماه ال حشاى لاإليحيا . وه ا أيد مااحي  هنو  .. أحنا أهنون.. 6:3وبمشي" )أع

 (.12:20يأ2كل ام. وما أيل  ما قاله  هواافا  الملك "حبن ال حال  ما ا حامل ولكن حبوك أعيننا" )لك  
( حنى  وسنوع ماندم 7( حى  وسوع المشبو لكل نيحياجا ننا )حصسنًا وجسندًا وموينًا( وفني ن نبا  )6وفي ن با  )

( وصحح عيوحنا لنىا  وحاىفه. فااًل هو  ام 9( حى  وسوع حوم الاال . وفي ن با  )8الماء البي. وفي ن با  )
(  هننو القيامننة والبينناة. فمننى إ 11( حجنند  الىاعنني الاننالح لنننا. وفنني ن ننبا  )10لنننا كننل اننم. وفنني ن ننبا  )

فهو  نظى للبشى ل لك فهو داي  الشاوم لاإليحيا  أمنا لطنىس فنجند  وشناى لنأن  إنسان لى  لي"بيت يسدا ولول  
 (3:6، وه ا  طريق للول عىوس النشيد "أحا لبريري ويريري لي" )حشالمسيح له

 . ( حجد وسوع ولدم حصسه عل  أحه خرز البياة6وهنا في ن با  )
ألحه كما أن اإلحسان يين وأهل الارز الاادي  حبول ألحسجة ودم   لدحسان وابو لدحسان.  *والخبز فيه حياة1

له المسيح  حبد  جسد  من  حناول  هك ا  يياة.  له  يياة   ،و كون  له  )ف    و كون  المسيح  والمسيح (21:  1ه    .
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هداوا من أمس فلسطين بند  ولوز.. وطلب وسم  حصسه خرز فال يياة بدون الارز. فيالوب أمهل إلبنه  وهف 
أما الرند  واللوز فهما   هو ما واط  يياة.  خرزًا ليبيا هو وأوالد . فالرند  واللوز ال واطيان يياة، فلل الارز

 ناامة لمل ات الاال .
فال  وجد ابو هو  ف  المسيح. من واى  المسيح يقيلة هيصه  أن المسيح له هو كل    *والخبز فيه الشب 2

ال  وجد نحسان وبحصك بنلود  ف  منزله، بل وضاها ف  الرنوك و اى  ما وبحاجه   مثال: ام، لن وبحا  لغيى .  
من الرنك، و بيا مطمئنا ن  له م يد هايل ف  الرنك. وعالقحنا مو المسيح ه  من ه ا النوع، لنا ف  المسيح  

ت عىوس النشيد عن ه ا للولها "أحا لبرير  ثىوة غيى مبدودة حأخ  منها ما حشاء. فال حبحا  نل  غيى . وعرىَ 
َ  ْلي (. وأدمك لطىس أن له ه ا الى يد الالحهاي  عند المسيح فلال للشبا  األعى  "ليل 3:  6ويرير  ل " )حش 

وَع ِللَمْسيْح ِلَناْ ْىيْ  قا ل َوِ ْ  َوسا ْطيَك: ْلٱهل ، َوَلْكْن َِلْ ي ْلي َفْإَوا ا أاعل َن  َوَأَقاَمها . ملشْ ْفَضة  َواَل َ َهب  َسَكها ْبَيْدْ  ِلليامل " َوَأمل
(. وهنا لطىس ل  واى  من م يد  حلودًا بل قوة لشصاء األعى . ويلًا المسيح واط  لسااء وال  7-6:  3)أع

يْ ى" )وو ( ولكنه واط  لبكمة، فهو واطينا ما وايننا عل  خال  حصوهنا. فناليك أن بول  الىهول كاحوا 5:  1واا 
المناد ل والم زم من عل  جسد  فحشص  المى  ، لكنه هو حصسه كان مى ضا ل  وسحطو أن وشص  حصسه   وأخ ون 

 (. 30-25: 2+ ف   20: 4   2+    12:  19وال  لمي وه )أع 
، فجسد  محبد بالهو ه الب  هو يياة  المسيح  ردأ لالمامودوة و سحمى لاإلفاامهحيا. وب بادحا لالمسيحن بادحا ل *

نححاىوالمسي  المبي . لاليبه  الموت   ح  أي  اإلحسان  أعداء  أعح   وعل  عل   الاطية  عل   أوضا  وبححاى   ،
*فبينما ن بد بنا أعطاحا يياة   .نبلي ، والثالثة ه  أعدا حا. وبححاام المسيح عل  هؤالء األعداء كان لبسابنا

 امت الو ية ههلة   (. *وبإححاام  عل  الاطية19:  10يينما هزم نبلي  أعطاحا هلطاحا عليه )لو و *  أبدوة.
ْلي َخْفيف  (، وه ا مان  "1: 12لمن  حبد له )عب   (.30:  11" )مت أْلََن ْحيْىي َهيْ ن  َوْيمل

فحللي كل   ،األعين المصحوية الحي  ى  في المسيح المشبو لكل نيحياجا ها*ومن  نحاى عل  الاطية  ايى له  
( وعك  ه ا "ملاون الىجل ال ي 23واوزحي ام" )مز"الىب  ىعاحي فال    . وه ا مان  قول داود النر همها عليه

 . (5:17 حكل عل  اإلحسان و جال البشى  ماعه وعن الىب وبيد قلبه" )نم
ل لك فهي غصىان    ه  نمحداد ل بيبة الاليب وليست  كىامًا لها.  هي حصسها  بيبة الاليب،و بيبة اإلفاامهحيا  

   علينا.  فال هلطان إلبلي ا وطالما غصىت الاطاو للاطاوا.
 هللا وحده هو المشب  لإلنسان
 ( .  26:  1" ) ك حامل اإلحسان عل   وم نا كشرهنا وقال    خللنا عل   وم ه وارهه "

صورتنا ي (....  على  عاقل  كاين  )احا  وايد  ف   ثالو   فنبن  ...لكن    كشبهنا=  ي (  عاقل  كاين  )و    =
لناليك الصى  بين   غيى المبدود واإلحسان المبدود . فاَ كاين ب ا ه ، أزل  بال بداوة وال واحمد ف  كينوححه 
الاال   خلق  الثاح   لأقنومه  عاقل،  و    . عليه  وجودحا  ف   وحاحمد  بداوة  لنا  مالوقين  حبن  بينما   ، أيد  عل  

الكاد علل  قادم عل  الصه  ف  أ يق البدود . و  ي  و بي  كل الاليلة بىويه ، أما أحا  و بصظه أما أحا فب
 فال أييا ب ا   وهأموت وقت أن  ى د  ، وغيى قادم أن أيي  أيد .
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مو  لكن  والسلطان...الخ  والبى ة،  واللداهة،  الكمال،  ف   عل   ومة    مالوقين  أحنا  عل   أوضا  ولال  وه ا 
 قوله  كشرهنا   ان  الصام  بين غيى المبدود والمبدود.  ماليظة أن

وألحنا مالوقين عل   ومة   الالحهاي  بينما حبن مبدود ن ف  طرياحنا ، حجد ف  داخلنا ينينًا ال  الالحهاي ، 
اكل هو  ومألها أ   ولن وشبانا الاال  المبدود ، لن وشبانا هو    الغيى المبدود . وابه ه ا لأن الدايىة ال  

مثلها ) لالدايىة  حهاوةالدايىة  ىمز  وال  بداوة  بال  فه   ه ا  حهايية  . وألجل  اإل با   ه ا  هو مو وع  وه ا   .  )
( من الو اوا الاشى. فالاال  ماادع وهك ا مل ا ه  ادع اإلحسان  17:    20)خى  ال تشتهالسرب جاءت و ية  

اه مل ات وأفىا  لشهوا ه ..وهك ا . وكل ه ا ك ب من  لأحها هو   شباه أماحًا لأمواله ومىاهز  وهلطاحه ، و شب 
هو لاطل وقبإ أ  نبلي . ولن َوشَبو اإلحسان من ه ا الاال  لكل ما فيه ف  (44:    8الك اب وأبو الك اب ) و

 . لن واشْبو اإلحسان هو    غيى المبدود. الى ح )مثل السىاب(
 

 )معجزة إشباع الجموع(   (15 –1 :6)يواآليات 
 ( 14لي )إنجيل متى  لمزيد من التفاصيل يرجى الرجوع 

َوَتِبَعُه َجْمٌ  َكِثيٌر 2َبْعَد هَذا َمَضى َيُسوُع ِإَلى َعْبِر َبْحِر اْلَجِليِل، َوُهَو َبْحُر َقَبِريََّة.  1"  -(:15  –1  :6اآليات )يو
َوَكاَن 4َفَصِعَد َيُسوُع ِإَلى َجَبل َوَجَلَ" ُهَناَك َمَ  َتاَلِميِذِه.  3  أَلنَُّهْم َأْبَصُروا آَياِتِه الَِّتي َكاَن َيْصَنُعَها ِفي اْلَمْرَضى.

َفَرَفَ  َيُسوُع َعْيَنْيِه َوَنَظَر َأنَّ َجْمع ا َكِثير ا ُمْقِبٌل ِإَلْيِه، َفَقاَل ِلِفيُلبَُّ":»ِمْن َأْيَن َنْبَتاُع 5اْلِفْصُح، ِعيُد اْلَيُهوِد، َقِريب ا.  
َأَجاَبُه ِفيُلبُُّ":»اَل َيْكِفيِهْم  7َوِإنََّما َقاَل هَذا ِلَيْمَتِحَنُه، أَلنَُّه ُهَو َعِلَم َما ُهَو ُمْزِمٌ  َأْن َيْفَعَل.  6 هُؤاَلِء؟«  ُخْبز ا ِلَيْأُكلَ 

َيِسير ا«.   ِمْنُهْم َشْيئ ا  َواِحٍد  ِلَيْأُخَذ ُكلُّ  ِديَناٍر  ِبِمَئَتْي  َأُخو ِسْمَعاَن 8ُخْبٌز  َأْنَدَراُوُس  َوُهَو  َتاَلِميِذِه،  َواِحٌد ِمْن  َلُه  َقاَل 
ِلِمْثِل هُؤاَلِء؟«  9ُبْطُرَس:   َما هَذا  َولِكْن  َوَسَمَكَتاِن،  َشِعيٍر  َأْرِغَفِة  َمَعُه َخْمَسُة  ُغاَلٌم  َيُسوُع:»اْجَعُلوا 10»ُهَنا  َفَقاَل 

َجاُل َوَعَدُدُهْم َنْحُو َخْمَسِة آاَلٍف.  النَّاَس َيتَِّكُئوَن«. َوَكاَن ِفي الْ  َوَأَخَذ َيُسوُع اأَلْرِغَفَة 11َمَكاِن ُعْشٌب َكِثيٌر، َفاتََّكَأ الرِ 
ِبَقْدِر مَ  َمَكَتْيِن  َلمَّا َشِبُعوا، فَ 12ا َشاُءوا.  َوَشَكَر، َوَوزََّع َعَلى التَّاَلِميِذ، َوالتَّاَلِميُذ َأْعَطُوا اْلُمتَِّكِئيَن. َوَكذِلَك ِمَن السَّ

ة  ِمَن اْلِكَسِر، ِمْن  13َقاَل ِلَتاَلِميِذِه:»اْجَمُعوا اْلِكَسَر اْلَفاِضَلَة ِلَكْي اَل َيِضيَ  َشْيٌء«.   َفَجَمُعوا َوَمأُلوا اْثَنَتْي َعْشَرَة ُقفَّ
ِعيِر، الَِّتي َفَضَلْت َعِن اآلِكِليَن.   نَّاُس اآلَيَة الَِّتي َصَنَعَها َيُسوُع َقاُلوا:»ِإنَّ هَذا ُهَو َفَلمَّا َرَأى ال14َخْمَسِة َأْرِغَفِة الشَّ

اْلَعاَلِم!«   ِإَلى  اآلِتي  النَِّبيُّ  َمِلك ا،  15ِباْلَحِقيَقِة  ِلَيْجَعُلوُه  َوَيْخَتِطُفوُه  َيْأُتوا  َأْن  ُمْزِمُعوَن  َأنَُّهْم  َعِلَم  َفِإْذ  َيُسوُع  َوَأمَّا 
ا ِإَلى اْلَجبَ   " ِل َوْحَدُه.اْنَصَرَف َأْيض 

المسيح هنا نححلل من اليهودوة وأومالي  نل  الجليل ييل أجى  الماجزة. وه   الماجزة هي الوييدة الم كومة في  
( وه ا ألهميحها فهي ماجزة خلق يقيلي  ثرت 17-10:9+ لو 44-30:6+ مى21-13:14األمباة أحاجيل )مت 

 وكىم ما جاء في البشايى األمباة ولكنه قصة. ولكن  وينا ال  12الهوت المسيح. فالناس أهلوا أهل يقيلي و بل   
في  وبضى  قداس  كل  في  والمسيح  البياة.  خرز  وسوع  عن  لاد  فيما  هي كى   لما  إلم باطها  الماجزة  ه     كى 
الوهل و كسى و اطي اباًا لنا و بول البياة البا ىة لبياة أبدوة. فصي كل قداس وكىم المسيح ماجزة ناباع 

اة األبدوة. ل لك  نبه  وينا أن الصاح كان قى بًا. فالمسيح أعطاحا جسد  مأهاًل الجموع ولكن عل  مسحو  البي
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فاام هو فابنا الجد د، جسد المسيح المكسوم إلاباع الاال .  ، ودمه مشىبًا في الصاح ال ي  لي ه ا الصاح
األم ي وسند في بى ة   فالمن  .ممزًا للمن السماوي فالصاح اللدو  كان ممزًا للاشاء الىباحي والمن األم ي كان  

هيناء والمن السماوي وسندحا في جهادحا في بى ة ه ا الاال . وكما أمى   موه  لبصك جزء من المن  بل  هنا  
 قصة.12

المسيح 12( ويح  ن با  ) 6نبحداء من ن با  ) فالمسيح وسحالن  ا ه. و حكل   نحجيل اإلهحاالن.  ( وسم  
( حسمو عن المسيح خرز البياة "من وأهلني وبيا بي" وهو الارز 6ن با  ) ) هو (. وفي  =    بأنا هوعن حصسه  

( اآلوات  وه    لدحسان.  يياة  وبدوحه ال  السماء،  من  النازل  وحسميها 15-1البي  اللداهات  في  كثيىًا  (  حكىم 
 نحجيل الرىكة. 

صسًا وجسدًا ومويًا(. هنا حى  المسيح هى الشبو ال ي ال  نحهي. وهو قادم أن ومألحا من اااه وحشبو له )ح 
موه  أحزل منًا من السماء أابو لطوحه  ولكن المسيح هنا ولدم حصسه كارز للبياة فيه ابو بال يدود. وقامن 
مو اإل با  السابق ال ي فيه لاإ اليهود قد مفضوا المسيح لحى  مد  خسام ه . وعن الشبو لالمسيح  نبأ 

 ( ه 10-8:49ناعياء  في  لن  صه   الناس  وألن  ه   (.  السيد  عمل  المسيح،  لشا   الشبو  مان   طبيحها 
 الماجزة، فالناس ال  صه  هو  ابو البطن، والمان  أحه كما أابات لطوحك  أحا قادم أن أابو حصوهك  وأموايك .

( ولول "وكان الصاح عيد اليهود قى بًا" فهو  ى د أن  ىبل بين الماجزة والصاح "فالمسيح فابنا  لح  4وفي  وة ) 
( فه ا اإلاباع ممز لدفاامهحيا. ول لك ولول عن الصاح عيد اليهود، فهو ل  واد عيد هلل لاد 7:5هو 1" ) ألجلنا

 أن جاء المىموز نليه. فالصاح البقيلي هو  بيبة الاليب وهو لاينه اإلفاامهحيا عل  الم لح. 
ي " وهي من خم  يىو ، هي والسمكة كاحت الىمز ال ي  حاامل له المسيبيين األوايل، فسمكة لاليوحاحية "نخث

اإل طهاد  أوام  كاحت ممز هى   والسمكة  نبن   مال ".  المسيح  "وسوع  الجملة  من  األول   البىو   حصسها 
الىوماحي، فكان المسيبيون  حاىفون عل  لاضه  لاالمة السمكة. وكان السمك ممز للمؤمنين في ماجز ي  يد 

 سيى عك  الحيام في الماء ناامة للمؤمن ال ي بواهطة النامة (. والسمكة لها زعاحف ل لك  21+ و   5السمك )لو
وال  )الاال (  الببى  في  السمكة  عيش  أن  لمان   خى  حنحلل  ول لك  الاال .  في  ال ي  الاطية  وسيى عك   يام 

  موت ممز للمسيبي ال ي وعيش في الاال  وال  حأثى لاطاوا  فيبيا وال وموت.
ال " وكاحت نجالة فيلب  " من أين نبتاع خبزنومان فيلب  الضعيف فسأله "  والمسيح طريب النصوس أماد أن وشصي 

قال هذا ( أحه  6" أي يح  لو وجد المكان ال ي حرحاع منه فأ ن النلود. واليك في  وة) يكفيهم خبز بمئتي دينار
فيلب ، ال أ. والمان   يفعل  ليمتحنه ألنه هو علم ما هو مزم  أن نومان  ليشص   المسيح كان وسأل  يك أن  ن 

قصة. فالمسيح واطي لفيإ ولي  فلل للملء. ولكن  12الطاام أابو الكل، والكل أخ وا للدم ما ااءوا، و بل   
 يح  اآلن حيأس ن  حجد مشاهل ال يل لها وحظن أحه لو واْجَد المال  بل المشاهل، وحنس  أن المسيح مانا.  

 ا هيبد  لو قلت لنصسي المال مالي والوقت هو هؤال: لو  مسك الطصل لارزا ه اللليلة ما ا كان هيبد   وما
 هحمحو له، لما لامك فيه المسيح. واليك أن المسيح واطي لفيإ أمام اللليل ال ي  لدمه.ألي 
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( و لك ناامة ألحه السماوي فالجرل ممز للسماو ات وخوفًا من  15والمسيح لاد الماجزة  هب للجرل ويد   وة )
ه فيثيىوا عساهى الىومان  ده . واليهود ظنوا أن المسيح كملك هيدمى له  الىومان. كَ ل ْ مَ أن الجموع  لوم بثومة لحا 

 لكن المسيح أ   لليهود وللىومان. 
 

)يو َقَبِريََّة.  1"  -(:2–1:  6اآليات  َبْحُر  َوُهَو  اْلَجِليِل،  َبْحِر  َعْبِر  ِإَلى  َيُسوُع  َمَضى  هَذا  َكِثيٌر 2َبْعَد  َجْمٌ   َوَتِبَعُه 
  " أَلنَُّهْم َأْبَصُروا آَياِتِه الَِّتي َكاَن َيْصَنُعَها ِفي اْلَمْرَضى.

الشاب  حباه.   فردأ  ماجزات  فيها  و نو  للجليل  وسوع  هذا هب  وسوع=  بعد  من    مكب  و المي    هو  مىكبًا 
( 10:9هصىحايوم وعرىوا لبيىة طرى ة )لبى الجليل أو لبيىة جنيسامات(. وكاحت كصىحايوم مىكز نقامحه. وفي )لو
  5,13   حجد السيد عرى من كصىحايوم لي هب نل  بيت  يدا اىقًا. والجموع ال  ن  باو  هيىًا عل  األقدام هاموا

 ه  .
 

)يو َتاَلِميِذِه.  3"  -(:4–3:  6اآليات  َمَ   ُهَناَك  َوَجَلَ"  َجَبل  ِإَلى  َيُسوُع  اْلَيُهوِد، 4َفَصِعَد  ِعيُد  اْلِفْصُح،  َوَكاَن 
واليك فاللدو   وينا    ( واوم الجموع كاىا  وها هو الىاعي الاالح المهح  لإاباع خىافه.34:6في )مى"َقِريب ا.

هود. ولكنه هنا   كى أن ه ا الايد هو الصاح لال ات ألن ماجزة ما عاد واحى  لأعياد اليهود و سميها عيد للي
 ناباع الجموع ه  ممز للصاح الجد د أ  اإلفاامهحيا مو وع ه ا اإل با . 

 
ْيَن َنْبَتاُع ُخْبز ا َفَرَفَ  َيُسوُع َعْيَنْيِه َوَنَظَر َأنَّ َجْمع ا َكِثير ا ُمْقِبٌل ِإَلْيِه، َفَقاَل ِلِفيُلبَُّ":»ِمْن أَ 5"  -(:7–5:  6اآليات )يو

َأَجاَبُه ِفيُلبُُّ":»اَل َيْكِفيِهْم ُخْبٌز 7َوِإنََّما َقاَل هَذا ِلَيْمَتِحَنُه، أَلنَُّه ُهَو َعِلَم َما ُهَو ُمْزِمٌ  َأْن َيْفَعَل.  6ِلَيْأُكَل هُؤاَلِء؟«  
 " .ِبِمَئَتْي ِديَناٍر ِلَيْأُخَذ ُكلُّ َواِحٍد ِمْنُهْم َشْيئ ا َيِسير ا«

 حضح هنا اااية فيلب  وأحه ولوم لبساب كل خطوة يسالًا دقيلًا، والمسيح وسأله لياطيه دمهًا أن الرىكة ال 
 احى  لالبسالات وال البكمة اإلحساحية، والمسيح وسأل فيلب  ليالمه و المنا فهو المال . ومازالت ه   طى لحنا  

ن الااجزة لبسب عدم  حصىس عليه يلولنا  أن  حى د  فهو  مو  ،  المسيح مانا،  وماحنا. ومازالت ه   هي طى لة 
وسمح بحجىبة لنى   د  يينما  حدخل ليبل المشكلة، كما هأل فيلب . والسرب ليزداد نوماحنا كما عال  المسيح  

فالمسيح هو المال . وسأله إلظهام  اف نوماحه والهد  اصاء =  يمتحنه اف نومان فيلب  ن  مأي الماجزة.  
فاإلحسان وجيب =  بمئتي دينار وفيلب  أجاب عل  ام  خى وقال    من أينمسيح هأل فيلب    اف نوماحه. وال

 لما وشغل لاله. 
 

)يو ُبْطُرَس:  8"  -(:9–8:  6اآليات  ِسْمَعاَن  َأُخو  َأْنَدَراُوُس  َوُهَو  َتاَلِميِذِه،  ِمْن  َواِحٌد  َلُه  َمَعُه  9َقاَل  ُغاَلٌم  »ُهَنا 
  "َكَتاِن، َولِكْن َما هَذا ِلِمْثِل هُؤاَلِء؟«.َخْمَسُة َأْرِغَفِة َشِعيٍر َوَسمَ 
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البشى ة   فيلب  فهو وبك  عل  عمل   لبسب اإلمكاحيات  فيه  ال ي وقو  الاطأ  حص   له  أحدماوس أوضًا كان 
ماه  غالم  فهنا  الاغيىة،  المواهب  نيحىام  في  دمس  خى  وهنا  المبدودة.  غيى  نمكاحيات    لبسب  ولي  

ولك  دامهو نمكاحيات  عيصة  ولول  والسمكحان  الصلىاء  خرز  هو  الشايى  وخرز  الجموع.  أابات  الىب  برىكة  نها 
الكحاب أحهما كاححا مملبحين كاادة أهل السوايل في اإليحصاظ لصايإ األهماك )ومازال األقبا  وبحصلون في  وم  

في   هنا  المسيح  كان  )هما  للبدايق  لاىوجه   )الصاح(  القيامة  لايد  الحالي  النسي   وأهله   ا   مىاعي خضىاء( 
نلسام ون( وباليوحاحية  )لسام ا  أهماهًا  غيىة  الغالم  مو  الحي  األهماك  وكاحت  المملبة.  كاحت   األهماك  وغالبا 
. الشاا   إلهحاماله   وملبوحه  والمحبل   ما  رياوحه  أن  رياوا  الاياد ن  أهال   كاادة  في  د   مملبة  اللليل 

 خرزات اايى )أمخ  خرز+ همكحين  غام(. 5المسيح  زداد بال يدود: طصل  غيى ماه  
 

يو   ( َجاُل 10"  -(: 10:  6آية  الرِ  َفاتََّكَأ  َكِثيٌر،  ُعْشٌب  اْلَمَكاِن  ِفي  َوَكاَن  َيتَِّكُئوَن«.  النَّاَس  َيُسوُع:»اْجَعُلوا  َفَقاَل 
 "  .َوَعَدُدُهْم َنْحُو َخْمَسِة آاَلفٍ 

النساء واألطصال ال  دخلون في يسالات اليهود. وحاليك لبسب األحاجيل األخى  أحه  جلسوا في  ى يب خمسين 
أي مىع  فالمسيح هو الىاعي = وكان في المكان عشب كثيرخمسين فإلهنا نله  ى يب وحظام ولي  نله  شو ش. 

)مز )23الاالح  الاىو   هصى  لاومة  الاومة   كىحا  وه    يضىة  . 9:24-11(  في  واىبوا  أهلوا  يين   )
وحاليك أن وسوع واطي لمن ولدم كل ما عند . فهؤالء ما كاحوا وملكون هو  الام  خرزات. وفي ماجزة  بو ل 

ه. وما حلدمه وسم  الجهاد. واليك فنامة المسيح  حالماء نل  خمى قال نمألوا األجىان فه ا أقا  ما وسحطياو 
  .  اطي لمن وجاهد لأقا  ما عند 

 
َن َوَأَخَذ َيُسوُع اأَلْرِغَفَة َوَشَكَر، َوَوزََّع َعَلى التَّاَلِميِذ، َوالتَّاَلِميُذ َأْعَطُوا اْلُمتَِّكِئيَن. َوَكذِلَك مِ 11  -(:11:  6آية ) يو

َمَكَتْيِن ِبَقْدِر َما َشاُءوا.   السَّ
هنا يدثت الرىكة و   الحبول السىي الاجيب. والمادة الميحة أخارت بىو  البياة فحبول المبدود =  شكر ووزع

أي أحه وشىك اآلب في ه   الرىكة فهو خرز لبسب مشيئة اآلب. ومشيئة اآلب هي  =  وشكرنل  الالمبدود.  
عطاء البشى يياة ن مادة    ن  هيوه    بن هو ااباع الناس ليبيوا ،  مشيئة االبن فهما وايد . وما وصى  اآلب واال

يدة فهو وشىك امادة و نحها مادة اآلب . وألنوالبصاظ عل  ييا ه  . والمسيح ال   وسحالن اآلب ، به ا الشكى والن 
عطاء إاآلب هنا .  ول لك ال  ح  الحبول في هى اإلفاامهحيا نال  لالدعاء لإه  اآلب واإلبن والىو  اللدس . ف

  . واأللصاظ المسحادمة هنا اكى ووزع وأعط  هي حصسها المسحادمة في هى اإلفاامهحيا البياة هو عمل الثالو 
. واكى لاليوحاحية هي نفاامهحيا. وهي الملابل لكلمة لامك ولشى  مان  الشبو لالسى  فما يد  هنا ممز للسى

( األخBEREKAHاليهودوة  األحاجيل  وبينما  سحامل  األخى .  األحاجيل  في  اهحادمت  الحي  وكسى (  كلمة  ى  
) و  عظ   منه  واكسى  ال  المسيح  لأن  ملحزم  فيوينا  وزع  كلمة  ه   36-33:19نهحادم  وينا  وكحب  فيوينا   )

الماجزة و طابق بينها وبين ما يد  عل  الاليب، وكأن  وينا  ى د أن ولول أن الارز البي النازل من السماء 
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ححناول كسىة خرز بل المسيح كله. وحاليك أن  وينا ال   ال  حجزأ وال واكسى بل واطي ككل. ل لك وحبن ححناول ال 
م هنا ما يد  عل  الاليب فلل بل واوم ما يد  ليلة الاشاء السىي فالمسيح أوضًا اكى ووزع.   وااوْ 

 
)يو َشْيٌء«. 12"  -(:13–12:  6اآليات  َيِضيَ   اَل  ِلَكْي  اْلَفاِضَلَة  اْلِكَسَر  ِلَتاَلِميِذِه:»اْجَمُعوا  َقاَل  َشِبُعوا،  َفَلمَّا 

ِعيِر، الَِّتي َفَضَلْت َعِن اآل13 ة  ِمَن اْلِكَسِر، ِمْن َخْمَسِة َأْرِغَفِة الشَّ  "  ِكِليَن.َفَجَمُعوا َوَمأُلوا اْثَنَتْي َعْشَرَة ُقفَّ
اليوحاحي نمحألوا. فمازال  وينا  حبد  عن الماجزة وفي  هنه هى اإلفاامهحيا ال ي ومألحا   في أ لها=  شبعوا

حصسيًا وموييًا ماية وهىوم فصي ه   الماجزة  ام الارز الاادي في  د المسيح خرزًا هماو ًا فايلًا للطرياة أعل  
ل ي وشبو أبدوًا. ل لك فه   الماجزة من األمقام والكميات فأ بح من وشباه  لي  هو الارز بل المسيح حصسه ا

 [ ]1هي  اإلفاامهحيا  لسى  ممز  و شباه 2[  وجسد(  وحص   )مو   لدحسان  نيحيا   كل  وسد  المسيح  أن  نعالن   ]
( يينما  حكل  عن ال  ن ل   دمكوا السى وسحادم كلمة أخى   26:6و مأل  و بامك في اللليل ال ي عند . وفي )

دمكوا المسيح لاد أن أعطاه  أن  ح وقوا حامحه فجىوا وماء الشبو الجسدي، بل  شيى للشبو الجسدي، فهؤالء ل   
طلروا ماجزة مثل أن  نزل له  المسيح منًا من السماء كما فال موه  ليشباوا لطوحه . وما ا عنا هل حطلب 

ألهله  ه  أحصسه  هاحت  =  القفةالمسيح ألجل ابو لطوحنا فلل وللمادوات فلل، أو حطلبه لنمحلم له حصسًا ومويًا.  
إجمعوا  ". والمسيح طلب فاليهود  واا  من أن وأهل أهل خامج  ومكن أن وكون قد  الم  مو وثن  أو هامى  

) "=  الكسر حص   لكل  فالمسيح  هح   وايد،  خرز  وايد،  جسد  فكلنا  الارز  ال ي 39:6و لاد  المؤمنين  لكل   )
(  شيىان في 39هنا وال  حلف في  وة)  ال يضي وكلمة    وأهلون جسد ، أن ال  حلصوا و نبلوا بل  كون له  قيامة. 

اليوحاحية للصك ال  نبل. فمن وأهل من الارز اإلفاامهحي ال  ضيو ييا ه وال  حلف بل  بل  و بيا )فه   الماجزة 
السىي(. الاشاء  ليلة  لما يد   الكسروقوله    ممز  الكنيسة ف  جمو أوالدها )  إجمعوا  ( فال  الكسروشيى لواجب 

 هي ممز لكنيسة المسيح، كنيسة اإلثن  عشى  لمي ا، الحي نجحمات يول المسيح لحايى=   قفة 12  وضيو وايد.
الكسى  الاينية أي جزء محبلي. و صه   الكاهن لأن ال  حىك في  المصهوم  هح   المسيح وسوع. وبنص   وايدًا في 

أ أحها  عل   أن  شبو أوضًا  الممكن  من  فهي  حهملها  ال  أن  علينا  فلوس..(  )وقت،  المسيح  لنا  واطيها  بىكة  ي 
  خى ن. 
)مؤمنين لاَ مثلل األقاحي ،   3)هل الاال (×4وشيى لشاب   المؤمنين له ف  كل الاال  =    12= مق   قفة    12

اإل لسى  الماجزة  ىمز  أن  فهمنا  ن ا  أحه  والمان   الاطية(.  موت  من  قصة وقاموا  عشى  فاإلثن   ن ًا  فاامهحيا، 
المحبقية  ىمز لشاب   ف  كل مكان وزمان وأن   أعد لكنيسحه أن  شبو ييا ه  من هى اإلفاامهحيا ف  كل 

 مكان وزمان. 
 

)يو النَِّبيُّ 14"  -(:15–14:  6اآليات  ِباْلَحِقيَقِة  ُهَو  هَذا  َقاُلوا:»ِإنَّ  َيُسوُع  َصَنَعَها  الَِّتي  اآلَيَة  النَّاُس  َرَأى  َفَلمَّا 
اْلَعاَلِم!«   ِإَلى  َأيْ 15اآلِتي  اْنَصَرَف  َمِلك ا،  ِلَيْجَعُلوُه  َوَيْخَتِطُفوُه  َيْأُتوا  َأْن  ُمْزِمُعوَن  َأنَُّهْم  َعِلَم  َفِإْذ  َيُسوُع  ِإَلى َوَأمَّا  ا  ض 

 "  اْلَجَبِل َوْحَدُه.
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فه  الجموع الماجزة لطى لة خطأ، فهموها لطى لة لشى ة، وأمادوا أن وملكوا المسيح فهو هيشباه  دون مجهود 
نماد ه .  يسب  ملكًا  و جالوحه  واحطصوحه  المسيح  مفإ  لو  أحه  قىموا  جهالحه   في  بل  الىومان.  من  و بىمه  

ماجزا لسرب  كان  الجماهيى  كما ويماس  خاطئة  لطى لة  المسيح  فهموا  وه   الاجيبة.  الماجزة  وه    الشصاء  ت 
حصهمه يح  اآلن، فكل ما حى د  هو الشبو والايىات المادوة ويل مشاهلنا مو اآلخى ن، فكأحنا حى د أن حملكه عل   

هله  وعرود حه   الاال ، ولكننا ال حهح  كما ل   هح  ه   الجماهيى لالشبو الىويي. ه  نهحموا لالاال  من مشا
الىويي   ،للىومان الشبو  من  المسيح  هد   وصهموا  ول   الارودوة  ه    من  المال   هو  المسيح  أن  في  وفكىوا 

واإلومان و مجيد  . يلًا كان هناك في فكى المسيح عمل ميمة في ه   الماجزة يح  ال واىفه  جاياين ولكن 
لكًا في الاال ، بل أن المسيح من وهطه . فهو ال  ى د ما   الهد  األهم  هو مجد  . وألحه  ل  وصهموا نخحص 
 بلي في األمس بل هو السماوي هيااد للسماء )و ىمز  وملك عل  الاليب. نخحصاء المسيح كان نعالحًا أحه لن

 لها هنا لااود  نل  الجرل(.
مة   نحسكرت لفيإ ه   الماجزة حى  فيها بو و  المنه  األمثو كسي في الاال  وهو الجهاد والنامة فنا

مثله مأل  وال ي  والسمكحين.  الام  خرزات  ومثله  ال ي  الجهاد  ولكن كان مهمًا وجود  الماجزة  ه    وغزامة في 
 األجىان في قاحا الجليل وال ي مثله نزاية البجى عن قرى لاازم.

 
 )السير على الماء(   ( 21–16: 6اآليات )يو

 (14)متلمزيد من التفاصيل يرجى الرجوع لي 
ِفيَنَة َوَكاُنوا َيْذَهُبوَن ِإَلى 17َوَلمَّا َكاَن اْلَمَساُء َنَزَل َتاَلِميُذُه ِإَلى اْلَبْحِر،  16"  -(:21–16:  6اآليات )يو َفَدَخُلوا السَّ

َوَهاَج اْلَبْحُر ِمْن ِريٍح َعِظيَمٍة 18َعْبِر اْلَبْحِر ِإَلى َكْفِرَناُحوَم. َوَكاَن الظَّاَلُم َقْد َأْقَبَل، َوَلْم َيُكْن َيُسوُع َقْد َأَتى ِإَلْيِهْم.  
  . ْحَو َخْمٍ" َوِعْشِريَن َأْو َثاَلِثيَن َغْلَوة ، َنَظُروا َيُسوَع َماِشي ا َعَلى اْلَبْحِر ُمْقَتِرب ا ِمَن َفَلمَّا َكاُنوا َقْد َجذَُّفوا نَ 19َتُهبُّ

ِفيَنِة، َفَخاُفوا.   ِفي21َفَقاَل َلُهْم:»َأَنا ُهَو، اَل َتَخاُفوا!«.  20السَّ ِفيَنِة. َوِلْلَوْقِت َصاَرِت السَّ َنُة  َفَرُضوا َأْن َيْقَبُلوُه ِفي السَّ
 "  ِإَلى اأَلْرِض الَِّتي َكاُنوا َذاِهِبيَن ِإَلْيَها.

)مى من  وحصه   أوضًا  ومىق   مح   أومدها  الجموع  إلاباع  المالزمة  الماجزة  ألزم 46-45:6ه    السيد  أن   )
 المي   أن  ىكروا السصينة و سبلوا نل  الارى، أم ا هو فمض  نل  الجرل ليالي والىب وعده  أحه هيلبق به  

غالبًا  ولك م ا  !  من  هو   القوحه  لما  عال    وهو  السصينة  أن  ىكروا  السيد  ألزمه   فلما ا  كيف  ل   و ح  نه 
فالحالمي  يزحوا ن  مفإ المسيح الملك، فكل  منه   اوم لها دومًا عظيمًا ن ا  ام المسيح ملكًا. والىب أماده  

وحشحهي مجد ، بل حشحهي السماو ات، ل لك أن واىفوا أن الاال  كالببى مضطىب، هاي  ال واح أن حشحهيه  
أم ا ه  فألن فكىه  مازال  للسماو ات.  الملدس  شيى  الكحاب  فالجبال في  الجرل.  نل   المسيح نحاى   قيل أن 
أم ي فلينزلوا نل  الببى الهاي  ليأخ وا دمهًا. وباد أن أخ وا الدمس أ اه  المسيح ماايًا عل  الببى المضطىب 

جهون محاعب اح  في خدمحه  وييا ه  ولكن المسيح له هلطان عل  كل ام. فصي الماجزة ليصهموا أحه  هيوا
الساللة مأ نا  وله هلطان عل  المادة وحىا  هنا وله هلطان عل  الببى والهواء، بل له هلطان عل  كل الاال  فهو  
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المي  ال  اافوا يين  هي  قد غلب الاال . بل يينما دخل المىكب و لت في البال للرى. المسيح هنا ولول للح
المساء  شمل مان  =  ولما كان المساءالاال  ن ا كان المسيح وهطك  فصي اللبظة الحي  ىاها مناهبة  حدخل.  

غياب اإلومان، أو الاال  مو المسيح لسرب مو وع الملك. وأن المسيح لي  ماه . فإ ا نخحص  المسيح من 
(. وب ا يد  ه ا ححاىس لحجىبة خطيىة كهيا  18ا  الببى)يه ( و 17( وهو الظالم )16ييا ي فهو المساء )

( فغياب 2:2الببى. فمو  اف اإلومان  نشل نبلي . وهنا لاصحه ميي  هلطان الهواء أها  م ايًا عظيمة )ا 
)مى المجىب  لظهوم  أد   الج   48-47:6المسيح  من  ما بين  ه   وكاحوا  كاحت  ده   الى ح  أن  وحصه    .)

م. أي أن عىس الببيىة= 200ه . والغلوة=  21ه  وطولها  12ي زمان المسيح واآلن هي ه  ف8)عىس الببيىة 
مسافة    40 جدفوا  قد  الحالمي   وكان  أي  30-25غلوة.  فللد 6-5غلوة  مىق   وببسب  الشاطم  عن  لايدًا  ه  

الث الساعة  أي  ماايًا  الىب  أ اه   يين  الىالو  الهز و  في  فه   اموا  طو اًل  وقحًا  ه ا  منه   لاد نهحغى   الثة 
هاعات محوا لة. والىب أ اه  كما وأ ي لكل محأل   نحظى  وكأن داود 10منحاف الليل، أي كاحوا وجدفون يوالي 
)مز قال  يين  يد   ما  مأي  الببى 31-23:107النري  وعل   الى ح  عل   المسيح  هلطان  هنا  وحى    .)

مبما إلخحالفه  ماه. وكثيىًا حبن في (. المسيح كان موجودًا لكنه  ل   ىو  لسرب ظلمة قلوبه .  41-37:4)مى
  يلا نا حظن   غيى موجود لسرب ظلمة قلة نوماحنا. 

المان  في اليوحاحية أحه  كاحوا محلهصين عل  أن  دخل السصينة. ومن مىق  حصه  أن الىب =  فرضوا أن يقبلوه
ي  ، لكنه   ىخوا وخافوا ن  ظنو  هام لمبا اة السصينة ول   دخلها، وكان  ردو أحه  ى د أن واطي طمأحينة لحالم 

أي =  فرضواوال  اافوا ال من الاال  وال من الشيطان.    أحا  هو  ثلوا فيَ =  أنا هو ال تخافوا خيااًل. فطمأحه  للوله  
)مت  من  وحصه   ماه .  بوجود   وفىيوا  نومان  نل   وسيى عل  28-25:14 بَول خوفه   أن  أن لطىس طلب   )

ليحأهد أحه المسيح.   فالىب  حىاء  وقت الضيلة لناىخ له. وب ا  ىخنا  دخل =  فأراد أن يتجاوزهمالماء مثله 
عمواس ويينما دعو   هب ماهما   فحهدأ هصينحنا. وه ا ما يد  مو  لمي ي عمواس ن   ظاهى أحه منطلق لاد 

األموا   وفو   الضيلات  فو   أحه  دايمًا  لنا  وظهى  فالمسيح  نومان.  نل   نوماحهما  عدم  و بول  أعينهما  فإحصحبت 
الهايجة. هو  الل الكل. هو المحبك  في كل ام والمسيطى عل  كل ام فلما ا الاو . وب ا دعوحا  ليدخل 

 وينا البشيى وضيف ماجزة أخى  أن السصينة  امت للوقت نل  األمس ييا نا واطينا هدوء وهالم وبومان. و 
(. وهك ا كل من ولرل المسيح في ييا ه وال  ىفضه  رل  ااطم األمان و بيا في هالم وحبن 30+ 29:107)مز

وكون يالنا أفضل والببى هاي  ولكن وسوع وهل السصينة من أن حكون في هالم زايف لايدًا عن وسوع. واليك  
 نا المسيح كاحت عليه  في  يله  وأحه أ   في الوقت المناهب.أن عي

و وينا ل    كى هيى لطىس عل  الماء، فمو وع  وينا هو أن المسيح هو نبن   المشبو فل   هح  ب كى قاة 
 لطىس.

 
َتُكْن ُهَناَك   َوِفي اْلَغِد َلمَّا َرَأى اْلَجْمُ  الَِّذيَن َكاُنوا َواِقِفيَن ِفي22"  -(:27–22:  6اآليات )يو َلْم  َعْبِر اْلَبْحِر َأنَُّه 

ِفيَنَة مَ  َ  َتاَلِميِذِه َبْل َمَضى َسِفيَنٌة ُأْخَرى ِسَوى َواِحَدٍة، َوِهَي ِتْلَك الَِّتي َدَخَلَها َتاَلِميُذُه، َوَأنَّ َيُسوَع َلْم َيْدُخِل السَّ
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. َغْيَر َأنَُّه َجاَءْت  23َتاَلِميُذُه َوْحَدُهْم.   بُّ ِإْذ َشَكَر الرَّ ِفيِه اْلُخْبَز،  َأَكُلوا  ُقْرِب اْلَمْوِضِ  الَِّذي   ُسُفٌن ِمْن َقَبِريََّة ِإَلى 

ُفَن َوَجاُءوا ِإلَ 24 ا السُّ وَن ى َكْفِرَناُحوَم َيْطُلبُ َفَلمَّا َرَأى اْلَجْمُ  َأنَّ َيُسوَع َلْيَ" ُهَو ُهَناَك َواَل َتاَلِميُذُه، َدَخُلوا ُهْم َأْيض 
َأَجاَبُهْم َيُسوُع َوَقاَل:»اْلَحقَّ اْلَحقَّ  26َوَلمَّا َوَجُدوُه ِفي َعْبِر اْلَبْحِر، َقاُلوا َلُه:»َيا ُمَعلِ ُم، َمَتى ِصْرَت ُهَنا؟«  25َيُسوَع.  

ِاْعَمُلوا اَل ِللطََّعاِم اْلَباِئِد، 27ْم ِمَن اْلُخْبِز َفَشِبْعُتْم.  َأُقوُل َلُكْم: َأْنُتْم َتْطُلُبوَنِني َلْيَ" أَلنَُّكْم َرَأْيُتْم آَياٍت، َبْل أَلنَُّكْم َأَكْلتُ 
 " َمُه«.َبْل ِللطََّعاِم اْلَباِقي ِلْلَحَياِة اأَلَبِديَِّة الَِّذي ُيْعِطيُكُم اْبُن اإِلْنَساِن، أَلنَّ هَذا هللُا اآلُب َقْد َختَ 

لاإ السصن جنبت ححيجة =  غير أنه جاءت سفن.  الجموع مازالت  با ى وسوع لالها  نجح أن  جاله ملكاً 
عا صة األم ، أو أن الى ح الحي عاهست هصينة الحالمي  في ن جاهها غىبًا هاعدت السصن المحجهة اىقًا. فلم ا 

مكروا ه   السصن الحي  ااد  أحه  وجدوها عل  الرى الشىقي مبما   ،ل   جد الجموع ال  ن اباوا لاألم ، وسوع
لجنويها، ومجاوا نل  كصىحايوم ليببثوا عن المسيح، فلما وجدو  نزدادت ييى ه  كيف و ل  فلي  هناك هو   

[ الطى ق الرىي و سحبيل أن وسيى فيه مساًء ألحه طو ل ومبصو  لالمااطى ومهجوم ومملوء  اومًا 1طى لين ]
الماء فإزداد 2] ل   ىو   ىكب هصينة. وغالبًا فه  هألوا  المي   وعىفوا قاة هيى  عل   [ أن  ىكب هصينة وه  

ه   ى دون به ا السؤال أن وكشف له  هى قو ه، والمسيح ل  وارىه  أحه هام عل  =  متى صرت هنانعجابه .  
السياهي والمادي ل لك بدأ المسيح وابح  الماء هىبًا من المجد ال ا ي. ولكن كل يماهه  ل  واى  عن المبيل  

هد  .  ألنكم أكلتم من الخبز فشبعتمفبكحه  عل  أفكامه  المادوة=    يعملوا ال للطعام البائد.. له  مصاهيمه  يح   
المادوات.  المز د من  أحا بل طلرح   ل   صهموا من  لكن  المشبو،  نليه لشااه  فيأ وا  واىفوا من هو  أن  الماجزة 

لامل والن عن    شيى   آية  فكلمة  ولي  ألحك  نهحشصح  من أحا.  أي  طلروحني لسرب الماجزة=  ياتتطلبونني ال لآل
الشا . ن ًا المان   طلروحني ال لشااي بل لاطاواي. وه   مازالت مشكلحنا أحنا حنشغل لاطاوا المسيح عن 

الباقي علينا أن حجاهد    اا  المسيح. واليك أن   واطينا الطاام الجسدي يح  لو ل  حطلبه. لكن الطاام
ألجله. علينا أن ال حنشغل لالمادوات فاأله  أن   واطينا  ا ه. هناك خطأ اايو أن  حبول المسيح في فهمنا  
وباإلومان   المشبو  وبشااه  له  اإلومان  فينا  ليثيى  الماجزات  وانو  المسيح  ولكن  غاوة.  ولي   وهيلة  ليابح 

فكل طلب حطلبه واطيه   لنا نن كان له حصو في ز ادة نوماحنا، ولكن نن هحكون لنا يياة أفضل. وب ا فهمنا ه ا  
أما ما  ى د   البطون.  البايد وقوله اباح  هنا  اني ملء  لالطاام  الجليليين  وكن ك لك فسيشاله ملء لطون  ل  

منه حمحلم  أن  لنا  كلمة    المسيح  جاءت  )  شب كما  كل   إمتألوا لمان     (12في  وة  ومأل  أن  اللادم  وهو   =
لغيى  حبحا   فال  الكامل  ابانا  هو  وايى  والىويية.  والنصسية  المادوة  والنصوس   .نيحياجا نا  األموا   وشبو   فهو 

واطنا وكون مفضه اإلهحجالة ألن نهحجالة   فإ ا ل   ،فلنطلب من  و مألحا فىيًا فضاًل عن أحه وشبو البطون.  
فهو  حبلل وألن الاال  كله =  بائدوماحنا يح  لو كان طلب اصاء مى إ. وقوله  ه ا الطلب لن  صيد في ز ادة ن

أما   عنه.  له  حنشغل  أال  المه   لنا.  و اطيه  البايد  ه ا  أوضًا عن  مسئول  أن    عل   ما =  الباقيهيريد.  فهو 
وصن  وال  حغيى ن ًا هو   خرز البياة.   لي" ألنكم رأيتم هياطي أجسادحا قيامة في األبدوة ودومومة. وهو ال 

اآلوة. =  آيات من  اللاد  فهمح   أي  لطى لة  بيبة  الماجزة  من  وبهحصد    أحا،  من  أدمكح   هنا  اني  مأ ح  
خحمه أي كمن  =  ألن هذا اآلب قد ختمه.  فىياً وشبانا    ال    المسيح واااهفالماجزة هدفها أن حاى  اا   
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(. وخحمه 3-2:7عن أي أيد  خى )م   ز للداهحه وميَ حمه أي اهد له اآلب  خح  عل  وثيلة أن المسيح نبنه، وخ
كاحت  لدم  الحي  فالاىا   األبدوة،  للبياة  ليكون طاامًا وخرزًا  وبالحالي عينه  لل لح  أوضًا وشيى ألن اآلب عينه 

صب  أواًل من الكهنة ث  واحمها الكهنة أحها بال عيب و البة لحلدم ك بيبة. وهنا حسمو ألول ه لايح كاحت  
فال ي قدهه ه  حصسها "  ختمه  قد  اآلب  وقوله  هيايى   ألًا لجميو المؤمنين.، فر بيبة اإلبن  هللا اآلبمىة قوله  

 ( والمان  اآلب خااه ل بيبة الاليب.36:   10" ) و االب 
 

َأَجاَب َيُسوُع َوَقاَل َلُهْم:»هَذا 29َفَقاُلوا َلُه:»َماَذا َنْفَعُل َحتَّى َنْعَمَل َأْعَماَل هللِا؟«  28  "    -(: 40  –28  :6اآليات )يو
َأْرَسَلُه«.   ُهَو  ِبالَِّذي  ُتْؤِمُنوا  َأْن  هللِا:  َعَمُل  َتْعَمُل؟ 30ُهَو  َماَذا  ِبَك؟  َوُنْؤِمَن  ِلَنَرى  َتْصَنُ   آَيٍة  َلُه:»َفَأيََّة  َفَقاُلوا 

يَِّة، َكَما ُهَو َمْكُتوٌب: 31 َماِء ِلَيْأُكُلوا«.آَباُؤَنا َأَكُلوا اْلَمنَّ ِفي اْلَبرِ   َأنَُّه َأْعَطاُهْم ُخْبز ا ِمَن السَّ
َماِء، َبْل َأِبي ُيعْ 32 ِطيُكُم اْلُخْبَز  َفَقاَل َلُهْم َيُسوُع:»اْلَحقَّ اْلَحقَّ َأُقوُل َلُكْم: َلْيَ" ُموَسى َأْعَطاُكُم اْلُخْبَز ِمَن السَّ

َماِء،   َماِء اْلَواِهُب َحَياة  ِلْلَعاَلِم«.  أَلنَّ ُخْبَز هللاِ 33اْلَحِقيِقيَّ ِمَن السَّ َفَقاُلوا َلُه:»َيا َسيِ ُد، َأْعِطَنا 34 ُهَو النَّاِزُل ِمَن السَّ
اَل  َفَقاَل َلُهْم َيُسوُع:»َأَنا ُهَو ُخْبُز اْلَحَياِة. َمْن ُيْقِبْل ِإَليَّ َفاَل َيُجوُع، َوَمْن ُيْؤِمْن ِبي فَ 35ِفي ُكلِ  ِحيٍن هَذا اْلُخْبَز«.  

ا.   َأَبد  ُتْؤِمُنوَن.  36َيْعَطُش  َوَلْسُتْم  َرَأْيُتُموِني،  َقْد  ِإنَُّكْم  َلُكْم:  ُقْلُت  َوَمْن 37َولِكنِ ي  ُيْقِبُل،  َفِإَليَّ  ُيْعِطيِني اآلُب  َما  ُكلُّ 
ا.   َخاِرج  ُأْخِرْجُه  اَل  ِإَليَّ  أَلْعمَ 38ُيْقِبْل  َلْيَ"  َماِء،  السَّ ِمَن  َنَزْلُت  َقْد  َأْرَسَلِني. أَلنِ ي  الَِّذي  َمِشيَئَة  َبْل  َمِشيَئِتي،  َل 

أَلنَّ 40ْوِم اأَلِخيِر.  َوهِذِه َمِشيَئُة اآلِب الَِّذي َأْرَسَلِني: َأنَّ ُكلَّ َما َأْعَطاِني اَل ُأْتِلُف ِمْنُه َشْيئ ا، َبْل ُأِقيُمُه ِفي اْليَ 39
ُكلَّ  َأنَّ  َأْرَسَلِني:  الَِّذي  َمِشيَئُة  ِهَي  اْلَيْوِم هِذِه  ِفي  ُأِقيُمُه  َوَأَنا  َأَبِديٌَّة،  َحَياٌة  َلُه  َتُكوُن  ِبِه  َوُيْؤِمُن  االْبَن  َيَرى  َمْن   

 " اأَلِخيِر«.

 
   "َفَقاُلوا َلُه:»َماَذا َنْفَعُل َحتَّى َنْعَمَل َأْعَماَل هللِا؟«.28" -(:28: 6آية ) يو

ما ا *1 :وسألون ما ا حصال. وهؤاله   ردو أحه في مبله ولكن في حيحه في اآلوة الساللة قال السيد نعملوا وهنا 
هل الناموس فأو ما ا حصال من األعمال الطلسية يح   ح  لنا ه ا، *2حصال لنحبىم من الىومان وحسود الاال ، 

فاليهود    ؤدوحه ليدخلوا البياة األبدوة.   ى ون له     ى دون عمالً *3 ! أو ه  ليسألوا عن ام  خى  حاق  
دخول   لك حجد المسيح هنا وابح مصاهيمه  و لول له  ... أن ل اوموا أن الاال  هو لأعماله  ه  فلل. 

ل لك أجابه  المسيح أن   ، لياد لنا مكاحا بدخول جسد  للسماء.البياة األبدوة هو عمل وامله   لأن  ىهل نبنه
 ولي  عمله  ه . الامل بدون نومان لالمسيح ال  ، وأن الامل هو عمل  له المطلوب لي  أعمال بل نومان

الا ماء أعظ  اللدوسين  لول      ى ي  . اإلومان الملىون لاألعمال الاالبة اى  أهاهي للبياة األبدوة.
ومن   ، فاإلومان مدخل وبدوحه ال يياة مو   وال يياة أبدوة. وباد  لك البد من األعمال والجهاد مالا . 
ن  أهد واطيه المسيح ييا ه و امل فيه. ومن وامل ويد  بدون المسيح وجد األعمال ثليلة. بل  ؤمن و جا

 عمال بدون اومان الفايدة منها للاال . وللمؤمنين لالمسيح حجد حيى  هين ويمل الو ية خفيف.األ
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   "َأْن ُتْؤِمُنوا ِبالَِّذي ُهَو َأْرَسَلُه«.َأَجاَب َيُسوُع َوَقاَل َلُهْم:»هَذا ُهَو َعَمُل هللِا: 29" -(:29: 6آية ) يو
أحه أمهل =  وعمل هللاالمسيح وكشف له  أن هد  ماجزا ه هو اإلومان البسيل ولي  نثامة اهو ه  في الملك.  

له  المسيح المال  وما عليه  هو  اإلومان له فاإلومان له هو عمل في يد  ا ه، فالناموس أماده  للمسيح.  
لشبو والبى ة والبياة الىويية والاال  من الموت. وه  هألوا عن أعمال والمسيح أجاب والاال   حضمن ا

للوله عمل وايد هو اإلومان له. فالمسيح وابح ن جا  أفكامه  وال وسحردل عمل لامل  خى. والمسيح به ا وشيى 
ن بدون اإلومان لالمسيح فأي ألحه  ل   ؤمنوا له لاد الماجزة. ولناليك أهمية األعمال لاد اإلومان لالمسيح. لك 

 عمل حامله هو بال قيمة. 
 

آَباُؤَنا َأَكُلوا اْلَمنَّ ِفي 31َفَقاُلوا َلُه:»َفَأيََّة آَيٍة َتْصَنُ  ِلَنَرى َوُنْؤِمَن ِبَك؟ َماَذا َتْعَمُل؟  30"  -(:31–30:  6اآليات )يو
يَِّة، َكَما ُهَو َمْكُتوٌب: َأنَُّه َأْعَطاُهْم ُخْبز   َماِء ِلَيْأُكُلوا«.اْلَبرِ   "ا ِمَن السَّ

للد مأوا ماجزة ناباع الجموع وهماوا عن هيى  عل  الماء وه  أمادوا أن  نارو  ملكًا، ومو ه ا وطلرون  وات 
وهؤاله   ،  أخى ، وكان ه ا غالبًا لسرب  شكيك الصى سيين فيه. وغالبًا كان ه ا البوام في المجمو في كصىحايوم  

ا ألن  ماجو  المن  موه ، عن  عمل  كما  ليشباه   السماء  من  منًا  له   هينزل  المسيا  أن  واحلدون  كاحوا  ليهود 
وهيكون ه ا عالمة أحه المسيا. ول  وصهموا أن المسيح هيكون له  خرزًا هماو ًا )هان حزول المن أعظ  ماجزة 

لآلن ححاوم أحه نن كان   عند اليهود( ه  أمادوا خرزًا من السماء كل األوام لحايى ييا ه  ههلة فيؤمنوا له. و 
 وبرني فالبد أن واطيني ما أم د.

 
)يو ِمَن 32"  -(: 33–32:  6اآليات  اْلُخْبَز  َأْعَطاُكُم  ُموَسى  َلْيَ"  َلُكْم:  َأُقوُل  اْلَحقَّ  َيُسوُع:»اْلَحقَّ  َلُهْم  َفَقاَل 

َماِء،   السَّ ِمَن  اْلَحِقيِقيَّ  اْلُخْبَز  ُيْعِطيُكُم  َأِبي  َبْل  َماِء،  َحَياة  33السَّ اْلَواِهُب  َماِء  السَّ ِمَن  النَّاِزُل  ُهَو  هللِا  ُخْبَز  أَلنَّ 
    "ِم«.ِلْلَعالَ 

واطي هنا مضامع مسحمى. أي اآلب =  أبي يعطيكم فموه  كان واهطة. لكن المادم هو  .  =  لي" موسى
أمهلني وأحا الارز البقيلي ولي  أي ماجزة. المسيح هنا وشى  أن المن ل  وكن نال ممزًا له، وهو الارز البقيلي 

المن لموهي، هك ا أم  السماء. وكما أمهل    المن كان ال ي حزل من  ن ًا  له  اآلن خرزًا يقيقيًا.  المسيح  هل 
وطلرون ه   =  خبز هللا.  واط  يياة أبدوة ولي  كالارز الااد  من وأهله وموت لاد يينممزًا. وكلمة يقيلي أي  

والمسيح وكلمه  عن خرز يقيلي من   وملدم نل    وال  نحن    ح.خرزًا  نزله له    من السماء بواهطة المسي
د كالمن وال  حبول وال  نحهي وهو المشبو يقيلة. أما خرز الاال  فمن وأهله وجوع، و موت ولكن المسيح من  و ْ دَ و ا 

ل  أبد  أما ، وبنص  المصهوم فالمسيح هو النوم البقيل  فهو حوم أز وأهله وبيا لألبد. )ه ا مان  كلمة يقيلي
و نطصم عليها  وم  فسيأ    قرل =  النازل(.  الشم   السماء  في  موجود  فهو  النزول،  داي   اليوحاحي  األ ل  في 

 جسد . والمن مهما كان ماجزة فهو مجىد طاام للجو ، والمسيح  ى د أن  باد عن أ هاحه  ما َعَلَق فيها من  
ا  أي  اليهودي  الصكى  ه ا  ومازال  مادوة جسداحية.  عند أ باب أفكام  ، موجود  للمسيح  الجسدي كاالمة  لشبو 
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الواهب حياة م هب األلف هنة، أم ا المسيح فيشى  أن عطاوا  األه  هي عل  مسحو  الىو ، وله ا أ   و جسد.  
 بينما أن المن كان لليهود فلل. وهو واطي يياة بينما أن من أهلوا المن ما وا.= للعالم
 

  "َفَقاُلوا َلُه:»َيا َسيِ ُد، َأْعِطَنا ِفي ُكلِ  ِحيٍن هَذا اْلُخْبَز«.34" -(:34: 6آية ) يو
السماء بال جهد   السامى ة، فه   ى دون خرزًا بال مشلة، ه  ظنو  خرزًا  نزل من   كل  وم كالمن. .حص  هؤال 

ه  ال ا   من اإلعحىا  وبينما نعحىفت السامى ة لاطيحها ألحها منكسىة و اى  أحها خاطئة، منو كرى اء اليهود وبى 
 (.17،  16:  3لإيحياجه  فإحاىفوا فامغين )م 

 
يو   ( ُيْقِبلْ 35"  -(:35:  6آية  َمْن  اْلَحَياِة.  ُخْبُز  ُهَو  َيُسوُع:»َأَنا  َلُهْم  َفاَل   َفَقاَل  ِبي  ُيْؤِمْن  َوَمْن  َيُجوُع،  َفاَل  ِإَليَّ 

ا.   " َيْعَطُش َأَبد 
فالمسيح هو خرز واطيه   .أنا هو خبز الحياةقرل  لك كان ولول خرز   لكنه هنا أو ح أحه هو خرز البياة=  

+ 9:2المسيح وكل  دامهين للاهد اللدو  هماوا عن اجىة البياة ) كو    ال    ى د أن واط  يياة لدحسان.
وهماوا عنها أوضًا في فحاريى البياة ف  مسامو اليهود وان  البياة األبدوة كمن وأهل من اجىة البياة.  (  22:3

مز 30:11أم  +  18+13:3)أم )م  8:36-9+  في  حجد   ه ا  و صسيى  ولدم 6+ 1:22+  7:2(  هنا  والمسيح   .)
حأهله  = ه ا وان  أحه وسدد كل نيحياجا نا فال حبحا  نل  أيد غيى . من يقبل إلىَّ فال يجوع اًل ومشىبًا.حصسه مأه

وأهله  البياة من  فالمسيح هو اجىة  نل  األبد.  لالبق  فيه  لالسى، وهناك في األبدوة حشبو وحى وي  وحشىبه هنا 
فااًل لاد أن  منت لالمسيح فهو ال وايب مجاء من   وبيا لألبد فجسد  فيه يياة أبدوة. وحى  السامى ة وقد نم وت 

 ولرل نليه. ولكن المسيح عى  أن الجليليين لن ولرلو  ولن  ؤمنوا له ألحه  ال  ى دون عطاوا مويية.  
   والمان  أحه لن وبحا  لشم فهو له المسيح "أحا لبرير  ويرير  ل ". )فهو خرز البياة( من يؤمن بي ال يجوع

والمان  أن الىو  اللدس  ثرحنا ف  المسيح المبي  فحكون لنا يياة  اء البياة كما قال للسامى ة()فهو م وال يعطش
اللدس   للىو   ثمام  السماو ة من  لكل موا صا ها  و اصف  نلخ حبال عليها هنا   -أبدوة  مببة وفى  وهالم 

لكل من  ؤمن   اللدس  الىو   المسيح  ىهل  أن  وان   ه ا  السماء.  والكل ف   "هاىبون،  فيى و ،  وسوع له  وقف 
قال   .من بي كما قال الكحاب  جىي من لطنه احهام ماء يي من    و شىب   وحاد  قايال ان عطش ايد فليلرل اليَ 

ه ا عن الىو  ال ي كان المؤمنون له مزماين ان ولرلو .الن الىو  اللدس ل  وكن قد اعطي لاد.الن وسوع ل   
أي حؤمن وحاد ، وححبىك وحأخ  خطوة حايية   نقبل إليهوالشى  أن    .  (39  -  37:    7" ) ووكن قد مجد لاد 
حبو المسيح مى بل لاإلومان. المسيح هنا   موقف الللب الداخلي والضميى. والحبىك=  يؤمن بيالمسيح لإاحيا .  

 وبول حظىه  من أاياء وأخ وها منه نل  اااه والشبو له هو. 
 

   " َولِكنِ ي ُقْلُت َلُكْم: ِإنَُّكْم َقْد َرَأْيُتُموِني، َوَلْسُتْم ُتْؤِمُنوَن.36" -(:36: 6آية ) يو
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وه ا  د نه  أحه  مأوا المسيح =  قد رأيتموني فكل ما  ى دوحه مطالب دحيو ة، خرز حازل من السماء بدون جهد.  
ل   ؤمنوا ه ا  أقواله ومو  الملدس وهيئحه اإللهية ومأوا ماجزا ه وهماوا  وكحشصوا اااه   ومأوا وجهه  ل   )ألحه  

 .المشبو(
و  عما  ى دون ماىفحه. واليك األحبا أحطوحيوس أن هناك ماهبًا  هان اللدو  األحبا أحطوحيوس وجمو الىهبان ليسأل

فإن كان    "يكفينى النظر إلى وجهك يا أبى".ال وسأله أبدًا بل  حطلو نليه فلل. فسأله "أال  وجد لدوك أهئلة" فلال  
مه  بنصسه وجه األحبا أحطوحيوس مشبو هك ا، فك  وك  كان وجه المسيح. وهؤالء اليهود كان أمامه  المسيح وال

  ول   دمكوا عظمة ه ا اإلحسان اإلله . مأو  لالاين الجسدوة ول   كن له  لايىة داخلية. 
المعيشة و اظ   الجسد  البايىة   و لك ألن اهوة  نمادة    حلف  المحاام ة مو  الشااية  والىغبات  والمطالب 
والمدخل لبل ه     حلف يواس اإلحسان الىويية فال  حاى  عل  المسيح. الداخلية فال  ى  اإلحسان البقيلة. ه ا

منوا بيسوع  المشكلة أن  حال  اإلحسان مان   الة "لحكن مشيئحك". أ ف له ا كرى اءه ، فه  غيى محلرلين أن  ؤ 
 (.22: 4+ لو   42النجام نبن النجام ال  ن واىفون ألا  وأمه ) وة 

َمْن ُيْقِبْل ِإَليَّ َفاَل َيُجوُع، َوَمْن ُيْؤِمْن ِبي َفاَل َيْعَطُش   ه   اآلوة مى بطة لاآلوة الساللة، واليك قول الىب فيها ..
ا هنا    َأَبد  له   و لول  وَ ..  َرَأْيُتُموِني،  َقْد  ُتْؤِمُنونَ ِإنَُّكْم  أحح   .  َلْسُتْم  بدون اىو   ضاوحها  نلَ   جئح   لو  والمان  

عنه   عَرَى  ما  وه ا  واإلم واء.  الشبو  أعطيك   أن  قادم  أحن   نهحشصح   لكنح   لدومان(  كشى   منه  ماجزة  )طلره  
ََبْدوَ للمسيح "واللدو  لطىس للوله   َهبا  َكاَلما ِللَبَياْة ِألل ، ْنَل  َمنل َح ل َنا َأَحَك َأحلَت  ْة ْعنلَدَك،اَمبُّ نا َقدل  َمَنا َوَعَىفل َوَحبل
ِللَبي ْ   َْ م (. فبطىس ل  وسحطو أن  حىكه ن  قد ااى لالشبو واإلطمئنان والسالم 69-68:  6" ) و ِللَمْسيحا ِبلنا 

اليهود    هؤالء  مو  يد   ما  وه ا  المسيح،  واى   فلن  ليؤمن  اىوطا  وضو  فمن  لجاحبه.  وهو  َقْد والصى   ِإنَُّكْم 
ُتْؤِمُنونَ  َوَلْسُتْم  . فو و اىو  واطل اإلومان، أما من وطلب المسيح لشااه فسيكحشف أحه ويد  َرَأْيُتُموِني، 

 المشبو. 
عىوس نقحنات لشا  خطيرها ن  ااىت لكماله وعواطصه الىقيلة ومبرحه، فلالت أااى ماه لأحه مثل   -مثال:

ومشوما ه  ىادح  و بمين   وبرن   الاىوس  ى د أب   ه    ولنان .  غيى   فلي   له  وأ بد  أ زوجه  أن  أم د  أحا   .
 عى سها يح  لو ل  وأ   لها بهداوا فه  فهمت أن اإلم با  به ا الاى   هيضمن لها يياة كلها مببة وفى .  

 بينما  جد هناك عىوس أخى  ماطوبة كاحت  صى  بهداوا خطيرها و حصاخى بها. ث   امت  طلب اإلحصاال عنه 
 محهمة نوا  لالبال ألن هداوا  لها قلت، و امت أقل من هداوا خطيب  دولحها لادولحها. 

والمسيح يين وطلب اإلومان له، فهو وطلب أن حكحشف يالوة اااه واإلقحناع لشااه وبمبرحه مهما كاحت 
  األمس بل ف  الظىو ، ومن ولحنو له هيطلب اإل باد له. ولنصه  أن عطاوا المسيح البقيقية ليست هنا عل 

السماء. هو أ   ليحبد بنا ليأخ حا ماه للسماء لأمجادها ولي  لياطينا لاإ الاطاوا األم ية الصاحية. واإل باد 
له وكون عن طى ق المامودوة ث  اإلفاامهحيا لنضمن دوام اإل باد له، وبه ا حأخ  منه البياة األبدوة والمجد   

 ع ه   اآلوات. ألن جسد  محبد بالهو ه. وه ا هو مو و 
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ول لك وطلب المسيح اإلومان له، ال ألحه وبحا  لنا، بل ألن من  ؤمن له هيلرل اإل باد له فيكون له حايب ف  
البياة األبدوة والمجد األبد . فالمسيح وطلب أن حاى  يقيلحه ويقيلة مبرحه لنا وأحه ويد  المشبو إليحياجا نا 

اللادم أن ولودحا لألمجاد السماو ة. فنلرل اإللحاا  له واإل باد له مهما  الجسدوة والنصسية والىويية، وهو ويد   
) و  كلها  يلات  فاألمس  األمس،  عل   هنا  الضيلات  أن 33:  16هاحت  قدم    "أما  للوله  المسيح  و اا رنا   )

)مت  وايدة"  أمجاد 40:  26 سهىوا ما  هاعة  لجاحب  فه  ال ام  األمس  عل   أالمنا  مدة  فمهما طالت   .)
  7ويح  حهاوة  صسيى اإل با    10:  7(. ) اىج  مىاجاة  صسيى اآلوة  حش 17:  4هو 2+    18:  8دوة )مواألب

 من هصى النشيد(.
واآلن لنسأل أحصسنا، لما ا  الْ حل المسيح عل  أن حؤمن له  ال ألن المسيح وبحا  لنا، بل ألحه  ى د أن حكحشف 

وهل  يلات ه ا الاال . وهنا حلرل اإل باد له فحكون لنا اااه البلو المصى  اللادم ويد  أن وشبانا و از نا  
 (.24: 17األمجاد والبياة األبدوة ) و 

 
ا.37" -(:37: 6آية ) يو    ُكلُّ َما ُيْعِطيِني اآلُب َفِإَليَّ ُيْقِبُل، َوَمْن ُيْقِبْل ِإَليَّ اَل ُأْخِرْجُه َخاِرج 

فاَ  ى د أن جميو الناس   اإلحسان فاَ وج ب اإلحسان ليؤمن.هنا حى  دوم   في نومان  =  كل ما يعطيني اآلب
( ولرل.  ( .4:    2   1والاون..."  أن  واإللبا    ولكن لدحسان يى حه في  لاإلقناع  وايد  و  وباول مو كل 

ولي  ايد ولدم ان ولول ( . وه ا عمل الىو  اللدس "7:    20"أقناحن  وا مب فإقحنات وألببت علَ  فغلرت" )نم
( . ومن  حجاوب مو دعوة الىو  اللدس وال وااحد والْرل للمسيح. الىب 3:    12هو 1" )سوع مب اال لالىو  اللدسو

هنا  ى د أن ولول له  أن اآلب دعاه ، والىو  اللدس ياول نقناعك ، وأحا عملت كل األعمال الاالبة، وقلت 
نوماح اآلن ف  عدم  بال ع م  فأحح   أمامك ،  الاالبة  األقوال  لدعوة اآلب ولاوت هل  أ يح  كإهحجالة  ولو  ك . 

= من وأ   بدون اىو  طالبًا لأماحة   ومن يقبل إلىَّ الىو  اللدس داخلك  فسأقرلك  وهحنصحح عيوحك  و اىفوح .  
مو المسيح عالقة فىدوة    ولرل لالمصىد. فاالقحنا  = كل لالجمو وبل َ كلُّ.. فإلىَّ يقبل    أن واىفن  هياىفن  وهأقرله.

محكاملة.   وايدة  ويدة  في  كلنا  وجمانا  المسيح  ولكن  لاىوهه.  خارجا  هاى    أخرجه  اليوحاحي =  ال  أ لها  في 
وسحبيل لأي يال أن أخىجه. وبالحالي فهؤالء اليهود ل  وأ وا للمسيح ول   ؤمنوا له فىفضه  اآلب وطىده  ألحه   

فمن واطيه اآلب لدبن وجاله االبن جزءا من    .كل ما يعطيني اآلب(=  5-3:1ل   ؤمنوا لالمسيح وال قرلو . )أ 
ال ي واىجه خامجًا، الشيطان ومن لي  عليه  ثوب   ومن  ( .6:    17)قامن مو  صسيى  و  جسد  و غطيه بدمه

 [ الحوبة. 2[ اإلومان ] 1ال أهون خامجًا ، فالمطلوب من  ] ن ًا يح . عىس نبن الملك( الاىس )
 

)يو َأْرَسَلِني. 38"  -(:39–38:  6اآليات  الَِّذي  َمِشيَئَة  َبْل  َمِشيَئِتي،  أَلْعَمَل  َلْيَ"  َماِء،  السَّ ِمَن  َنَزْلُت  َقْد  أَلنِ ي 
 "  ْوِم اأَلِخيِر.َوهِذِه َمِشيَئُة اآلِب الَِّذي َأْرَسَلِني: َأنَّ ُكلَّ َما َأْعَطاِني اَل ُأْتِلُف ِمْنُه َشْيئ ا، َبْل ُأِقيُمُه ِفي اْليَ 39

( أن من 37آلب ال ي أمهل المسيح أن  هب البياة األبدوة لكل من  ؤمن، وه ا وكمل قوله في  وة )مشيئة ا
نليه ال واىجه خامجًا، و ضيف هنا أحه   ، وأعطيه يياة فهو هيبصظه أمام هجمات الادو الشى ى  تلفأ  ال ولرل 
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اآلب أن ال  حلف أيد بل وقيمه )وقيمه وهنا حسمو أحه وامل مشيئة  .  ماذا تعمل(  30كان هؤاله  في  وة )  أبدوة.
فالمسيح ال  ىفإ من 4 كىمت   ل لك  أبدوة.  له  يياة  الجميو والاون و كون  مىات(. فه   مشيئة اآلب أن 

ء  قال الىب "  12ف   وة  وأ ي نليه. َمااوا اللْكَسَى اللَصاْ َلَة ْلَكيل اَل َوْضيَو َايل  ال أتلف وكلمة    ال يضي " وكلمة  اجل
 .ال ينحل المان  =  لهما حص  

 
َحَياٌة 40"  -(:40:  6آية ) يو َلُه  َتُكوُن  ِبِه  َوُيْؤِمُن  َيَرى االْبَن  َمْن  َأْرَسَلِني: َأنَّ ُكلَّ  َمِشيَئُة الَِّذي  ِهَي  أَلنَّ هِذِه 

 " َأَبِديٌَّة، َوَأَنا ُأِقيُمُه ِفي اْلَيْوِم اأَلِخيِر«.
ْرلاونَ َلْ ي  اْى دا  ه   ه  مشيئة   "ا ْىَفْة ِللَبقْ  والل وَن، َوْبَل  َمال لااا (. وكيف  حم   4:  2  1" )َأَن َجْميَو ِلَناْس َوال

. لكن البد من الحاى  عل  اا  الَِّذي َأْرَسَلِني  ه ا  كان ه ا لامل اإلبن الصداي ، فأمهل نبنه ليحممه =  
. ومن اىو  الاال  قرول الالب  َيَرى االْبَن َوُيْؤِمنُ   َأنَّ ُكلَّ َمنْ المسيح وقرول اااه واإلومان لاليبه =  

َيا ْفيَ ماه فنبيا ماه " َيا اَل َأَحا، َبْل ِللَمْسيحا َوبل ، َفَأيل ْلرلتا (. وه ا  ردأ لالمامودوة، ل لك 20: 2" )غل َمَو ِللَمْسيْح  ا
موت مو المسيح وقيامة   (. والمامودوة ليست ه  فلل16:  16ولول اللدو  مىق  "من  من وبعحمد خل " )مى

وبه ا   الاطية  أموا ا عن  أحصسنا  اإلما ة أ  حبسب  المسيح واإلهحمىام ف  يياة  المسيح بل ه  موت مو  مو 
 (.24-22: 5+ غل  20: 2+ غل  11-10:  4هو2+   11: 6 ظهى يياة المسيح فينا )مو 

هل ما مض  كان مد المسيح عل  الجليليين "ما ا حامل" والمسيح وشى  أن الامل هو عمل   ولي  عمله  
ه . وكل ما هو مطلوب منه  أن وادقوا و ؤمنوا لالمسيح. وكل من ال  ؤمن وكون قد مفإ مشيئة   اآلب. 

ة ولكنها م  ة لالللب والصكى الىويي  لي  لالاين البشى  =  كل من يرى اإلبنفالاال  محوقف ن ًا عل  نماد ي.  
فنبن لن  فاليهود مأو  ول   ؤمنوا وحبن ل  حىا  لالجسد لكن حؤمن له. والبد أن حى  اإلبن هك ا أواًل يح  حؤمن له  

فنى  اإلبن كلمة     ،حؤمن نال  لمن حاىفه وحثق فيه. وه ا وأ ي لالحأمل في كلمة   المكحوبة في الكحاب الملدس
له ث  حشبو له   فنؤمن  ( ،14:    16واطيها لنا الىو  اللدس "ال   وأخ  من المسيح و ارىحا" ) و  عللية  بى  ة

لاليوحاحية  شيى لى  ة البلايق اإللهية ييل وسحنيى الصكى لالنوم اإللهي الداخلي. ومن  ى     يرى وحى وي. والكلمة  
المسيح عل  األمس. لالمامودوة ث  لالثبات في     ردأ من هنا =  حياة أبدية المسيح هك ا  كون له يياة وقيامة.  

، وقرول نخحيام  لبى ة لممامهة   ( وه ا قطاًا لالحوبة والحناول من جسد الىب ودمه4:15وأحا فيك " ) و   "نثرحوا فيَ 
َخْى َن اَل َأْ يىا َأَحا   يياة اإلما ة كما ولول اللدو  بول  الىهول "أقمو جسد  وبهحارد ، تا ْلآلل َد َما َكَىزل َيَح  َلال

فاوً ا ْسي َمىل  .(27: 9هو 1) َحصل
 

َماِء«. 41"    -(:71  –41  :6اآليات )يو َفَكاَن اْلَيُهوُد َيَتَذمَُّروَن َعَلْيِه أَلنَُّه َقاَل:»َأَنا ُهَو اْلُخْبُز الَِّذي َنَزَل ِمَن السَّ
ِه؟ َفَكْيَ  َيُقوُل هَذا: إِ 42 َن نِ ي َنَزْلُت مِ َوَقاُلوا: »َأَلْيَ" هَذا ُهَو َيُسوَع ْبَن ُيوُسَف، الَِّذي َنْحُن َعاِرُفوَن ِبَأِبيِه َوُأمِ 

َماِء؟«   اَل َيْقِدُر َأَحٌد َأْن ُيْقِبَل ِإَليَّ ِإْن َلْم َيْجَتِذْبُه اآلُب 44َفَأَجاَب َيُسوُع َوَقاَل َلُهْم:»اَل َتَتَذمَُّروا ِفيَما َبْيَنُكْم.  43السَّ
ِبَياِء: َوَيُكوُن اْلَجِميُ  ُمَتَعلِ ِميَن ِمَن هللِا. َفُكلُّ ِإنَُّه َمْكُتوٌب ِفي اأَلنْ 45الَِّذي َأْرَسَلِني، َوَأَنا ُأِقيُمُه ِفي اْلَيْوِم اأَلِخيِر.  
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  . ُيْقِبُل ِإَليَّ ا َرَأى اآلَب ِإالَّ الَِّذي ِمَن هللِا. هَذا َقْد َرَأى اآلَب.  46َمْن َسِمَ  ِمَن اآلِب َوَتَعلََّم  َاْلَحقَّ 47َلْيَ" َأنَّ َأَحد 
يَِّة َوَماُتوا. 49َأَنا ُهَو ُخْبُز اْلَحَياِة.  48ي َفَلُه َحَياٌة َأَبِديٌَّة.  اْلَحقَّ َأُقوُل َلُكْم: َمْن ُيْؤِمُن بِ  آَباُؤُكْم َأَكُلوا اْلَمنَّ ِفي اْلَبرِ 

َماِء، ِلَكْي َيْأُكَل ِمْنُه اإِلْنَساُن َواَل َيُموَت.  50 اْلَحيُّ الَِّذي َنَزَل ِمَن  َأَنا ُهَو اْلُخْبُز  51هَذا ُهَو اْلُخْبُز النَّاِزُل ِمَن السَّ
َماِء. ِإْن َأَكَل َأَحٌد ِمْن هَذا اْلُخْبِز َيْحَيا ِإَلى اأَلَبِد. َواْلُخْبُز الَِّذي َأَنا ُأْعِطي ُهَو َجَسِدي الَّ  َأْبِذُلُه ِمْن َأْجِل السَّ ِذي 

اْلَعاَلِم«. َقاِئِليَن:» 52َحَياِة  ا  َبْعض  َبْعُضُهْم  اْلَيُهوُد  ِلَنْأُكَل؟«  َفَخاَصَم  َجَسَدُه  ُيْعِطَيَنا  َأْن  هَذا  َيْقِدُر  َلُهْم 53َكْيَ   َفَقاَل 
َمْن َيْأُكُل 54َحَياٌة ِفيُكْم.    َيُسوُع:»اْلَحقَّ اْلَحقَّ َأُقوُل َلُكْم: ِإْن َلْم َتْأُكُلوا َجَسَد اْبِن اإِلْنَساِن َوَتْشَرُبوا َدَمُه، َفَلْيَ" َلُكمْ 

دَ  َوَيْشَرُب  اأَلِخيِر،  َجَسِدي  اْلَيْوِم  ِفي  ُأِقيُمُه  َوَأَنا  َأَبِديٌَّة،  َحَياٌة  َفَلُه  َمْشَرٌب 55ِمي  َوَدِمي  َمْأَكٌل َحق÷  َجَسِدي  أَلنَّ 
ِفيِه.  56َحق.   َوَأَنا  َيْثُبْت ِفيَّ  َدِمي  َوَيْشَرْب  َجَسِدي  َيْأُكْل  ِباآلِب 57َمْن  َوَأَنا َحيٌّ   ، اْلَحيُّ َأْرَسَلِني اآلُب  َفَمْن َكَما   ،

َماِء. َلْيَ" َكَما َأَكَل آَباُؤُكُم اْلَمنَّ َوَماُتوا. َمْن َيْأُكْل هَذا 58َيْأُكْلِني َفُهَو َيْحَيا ِبي.   هَذا ُهَو اْلُخْبُز الَِّذي َنَزَل ِمَن السَّ
َفَقاَل َكِثيُروَن ِمْن َتاَلِميِذِه، ِإْذ 60  ِفي َكْفِرَناُحوَم.  َقاَل هَذا ِفي اْلَمْجَمِ  َوُهَو ُيَعلِ مُ 59اْلُخْبَز َفِإنَُّه َيْحَيا ِإَلى اأَلَبِد«.  

َفَعِلَم َيُسوُع ِفي َنْفِسِه َأنَّ َتاَلِميَذُه َيَتَذمَُّروَن َعَلى هَذا، 61َسِمُعوا:»ِإنَّ هَذا اْلَكاَلَم َصْعٌب! َمْن َيْقِدُر َأْن َيْسَمَعُه؟«  
ُيْعِثُرُكْم؟   َلُهْم:»َأهَذا  َأوَّال !  فَ 62َفَقاَل  َكاَن  َحْيُث  ِإَلى  ا  اإِلْنَساِن َصاِعد  اْبَن  َرَأْيُتُم  َأمَّا 63ِإْن  ُيْحِيي.  الَِّذي  ُهَو  وُح  َالرُّ

 َيُسوَع ِمَن َولِكْن ِمْنُكْم َقْوٌم اَل ُيْؤِمُنوَن«. أَلنَّ 64اْلَجَسُد َفاَل ُيِفيُد َشْيئ ا. َاْلَكاَلُم الَِّذي ُأَكلِ ُمُكْم ِبِه ُهَو ُروٌح َوَحَياٌة،  
َفَقاَل:»ِلهَذا ُقْلُت َلُكْم: ِإنَُّه اَل َيْقِدُر َأَحٌد َأْن َيْأِتَي  65اْلَبْدِء َعِلَم َمْن ُهُم الَِّذيَن اَل ُيْؤِمُنوَن، َوَمْن ُهَو الَِّذي ُيَسلِ ُمُه.  

َأِبي«. ِمْن  ُيْعَط  َلْم  ِإْن  مِ 66ِإَليَّ  َكِثيُروَن  َرَجَ   اْلَوْقِت  هَذا  َمَعُه. ِمْن  َيْمُشوَن  َيُعوُدوا  َوَلْم  اْلَوَراِء،  ِإَلى  َتاَلِميِذِه  ْن 
ا ُتِريُدوَن َأْن َتْمُضوا؟«  67 ، ِإَلى َمْن 68َفَقاَل َيُسوُع ِلالْثَنْي َعَشَر:»َأَلَعلَُّكْم َأْنُتْم َأْيض  َفَأَجاَبُه ِسْمَعاُن ُبْطُرُس:»َياَربُّ

اأَلَبدِ  اْلَحَياِة  َكاَلُم  ِعْنَدَك،  َنْذَهُب؟  «.  69يَِّة  اْلَحيِ  هللِا  اْبُن  اْلَمِسيُح  َأْنَت  َأنََّك  َوَعَرْفَنا  آَمنَّا  َقْد  َوَنْحُن 
َأَجاَبُهْم 70

َأَنا اْخَتْرُتُكْم، االْثَنْي َعَشَر؟ َوَواِحٌد ِمْنُكْم َشْيَطاٌن!«   َيُهوَذا ِسْمَعاَن اإِلْسَخْرُيو 71َيُسوُع:»َأَلْيَ" َأنِ ي  ، َقاَل َعْن  ِقيِ 
 "أَلنَّ هَذا َكاَن ُمْزِمع ا َأْن ُيَسلِ َمُه، َوُهَو َواِحٌد ِمَن االْثَنْي َعَشَر.

 

َماِء«. 41"  -(:42–41:  6اآليات )يو َنَزَل ِمَن السَّ َيَتَذمَُّروَن َعَلْيِه أَلنَُّه َقاَل:»َأَنا ُهَو اْلُخْبُز الَِّذي  َفَكاَن اْلَيُهوُد 
ِه؟ َفَكْيَ  َيُقوُل هَذا: إِ 42 َن نِ ي َنَزْلُت مِ َوَقاُلوا: »َأَلْيَ" هَذا ُهَو َيُسوَع ْبَن ُيوُسَف، الَِّذي َنْحُن َعاِرُفوَن ِبَأِبيِه َوُأمِ 

َماِء؟«.   "السَّ

ولاد أن طرياحه هماو ة لكنه  ه  فهموا أحه حزل من السماء لجسد  ال ي  ىوحه أمامه   =  النازل من السماء
وأمه.   ألا   واىفون  أن  ومة  =  يتذمرون وه   ووا ح  ماى.  أمس  من  خىجوا  من   نهىاييل  بن   طرياة  ه   

الهو ه. مأو  لايوحه  البشى ة ول   ىو  لالايون الداخلية كما المسيح البشى ة، ن  مأو  نحساحًا وقصت كاثىة في قرول  
(. ل لك فيوينا  باا  الكالم عن حسب المسيح ووالد ه و كل  عن الهو ه. وللد  نو المسيح ماجزة 40في  وة )

فه  ل     ناباع الجموع ليساعده  عل  أن  ؤمنوا لكالمه لكنه  كاحوا م ب بين،  امة  ؤمنوا له و امة  ح مىون عليه.
  ىوا نحسان وأ ي من السماء و هب يياة أبدوة. وفهموا من كالمه أحه أعظ  من موه .
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اَل َيْقِدُر َأَحٌد َأْن ُيْقِبَل ِإَليَّ ِإْن 44َفَأَجاَب َيُسوُع َوَقاَل َلُهْم:»اَل َتَتَذمَُّروا ِفيَما َبْيَنُكْم.  43"  -(: 47–43:  6اآليات )يو
ْنِبَياِء: َوَيُكوُن اْلَجِميُ  ُمَتَعلِ ِميَن 45َلْم َيْجَتِذْبُه اآلُب الَِّذي َأْرَسَلِني، َوَأَنا ُأِقيُمُه ِفي اْلَيْوِم اأَلِخيِر.   ِإنَُّه َمْكُتوٌب ِفي اأَل

َوتَ  ِمَن اآلِب  َفُكلُّ َمْن َسِمَ   .  ِمَن هللِا.  ِإَليَّ ُيْقِبُل  َرَأى 46َعلََّم  َقْد  ِمَن هللِا. هَذا  َرَأى اآلَب ِإالَّ الَِّذي  ا  َأَحد  َلْيَ" َأنَّ 
 "  َاْلَحقَّ اْلَحقَّ َأُقوُل َلُكْم: َمْن ُيْؤِمُن ِبي َفَلُه َحَياٌة َأَبِديٌَّة.47اآلَب. 

  الللب و وقك الضمايى بنوم نلهي وشى  = ه ا عمل داخلي لآلب لالىو  اللدس ال ي  ناإن لم يجتذبه اآلب
للمسيح و ؤمن له ولكن اآلب وجح ب كل من واطي قلبه هلل و صحح أعين قلبه   فيأ ي الشا    ،الللب و لنوفي  

ومشيئة   هي عمل المسيح ومهالحه. اآلب ولنو اإلحسان و مأل  حامة يح   ؤمن لالمسيح مبًا. للرول مشيئحه.  
"أ ى د أن  رىأ" ) و لكن مو نيحىام يى ة اإلحسان.   (. 5وكان ه ا مان  هؤال المسيح لمى إ بىكة بيت يسدا 

: 2    1الجميو والاون" )اآلب وج ب و باول مو الكل "فهو  ى د أن    .ومن  اى د هيسحجيب لامل ج ب اآلب 
نن 4 ولول  هنا  والمسيح  من  ى د.  مو  اآلب  امل  قوة ج ب  لكن  اآلب  (.  يجتذبه  لالج ب   لم  اآلب  ردأ  ألن 

"ه لليهود  المسيح  قال  ل لك  ولرل دعو ه.  ْفَىاَخَها و نحظى من  ِلَدَجاَجةا  َموا  َ جل َكَما  َأولاَلَدْك  َمَو  َأجل َأنل  تا  َأَمدل َمَىة    ل 
َت   َوَل ل  اْى داواَ بل المسيح. 37:  23" )مت َجَناَييلَها،  نمادة  اليهود عطلت  نمادة  أن  حى   هنا  قو ه   (.  وسحادم   فاَ 

( 7:20منالنالاة من ادة مبرحه ليج ب النصوس المحىددة، واآلب وج ب في ملابل ملاومة اإلحسان، للوة نقناع )
لمسيح عن طى ق اإلغىاءات ومل ات الاال  وفلسصا ه واليك أن عدو الايى وج بنا لايدا عن ا  لكن دون نجبام.

ه ا النوم اإللهي ال ومكن أليد أن  ؤمن لالمسيح    وبدون   ( .6:    4واكوكه، ولكن الىو  واط  حامة أعظ  )وو
(. وكل أقنوم ولود لألقنوم اآلخى بال أحاحية. فاألقاحي  مى بطة في ويدة لالبب. فاآلب وج ب و لود 3:12هو 1)

(. ولزوم  14:16(. والىو  اللدس ولود لدبن ) و22:10بن ولود لآلب "من أماد اإلبن أن والن له" )لولدبن، واإل
اآلب  وجح ب  كيف  ولكن  فيؤمن.  أن  دمك    عن  ويد   البشىي  الالل  للاوم  ماجو  ه ا  وج بنا  اآلب  أن 

ة البشى ة ال ومكن أن  ؤدي ويدها  أي أن   والمه  فالماىف.  ويكون الجمي  متعلمين من هللاالمؤمن  اإلجالة.  
( و كون ه ا لالبب 34-33:31منلماىفة المسيح.. وكيف والمه     لأن الىو  اللدس وكحب عل  قلوبه  )

 وبه ا البب حنج ب.(  5:5ال ي مأ نا  عل  الاليب. اآلب  ىهل الىو  اللدس فيسكب مببة   في قلوبنا )مو
وكيف وسكب الىو  اللدس مببة   ف  قلوبنا  ه ا لأحه وارىحا و بك  لنا عن اا  المسيح، و صحح عيوحنا 

ومن  نج ب و أ ي والمه  . اآلن الىو  اللدس فينا   ( .14:    16عل  يالوة اااه فنببه وحنج ب نليه ) و 
حالي  لن وابح يكىًا عل  الصى سيين بل هو كان المسيح أمامه  والمه . فالفاليهود    أما.  (26:    14) و  والمنا

(. 44-43:8 ى د. ولكن من أعط  قلبه إلبلي  وايى نبلي  ألا  وقطاًا هيىفإ  الي    ) و  للجميو، لكل من
ي إلبلي . وكان أوه ا هو هى مفضه  للمسيح. فه  ل  وسحجيروا لج ب اآلب له  بل أعطوا قلوبه  لكرى ايه   

والمسيح وال  عن     و ال  من ولرل.  عل  قلوبه   اللدس بدأ وكحب  اد  عل  أن الىو    المي  المسيح بىهان  
الذي من هللالي  كأي مال  قىأ كحبًا و المها بل ألحه مأ    و اىفه=   إال   ل لك فمن .  لي" أحدا  رأي اآلب 

ف  اإلحجيل. وأوضا من وسمو وكلمات المسيح ه  عندحا اآلن مدوحة    وسمو من المسيح فهو وسمو من   مأهًا.
لاوت الىو  اللدس وسمو من  ، فالىو  اللدس هو مو    "وأما مح  جاء  اك، مو  البق، فهو  ىادك  نل  
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فما  ى د  اآلب  نص   اإلبن   ( . 13:    16جميو البق، ألحه ال  حكل  من حصسه، بل كل ما وسمو  حكل  له" ) و 
 اللدس هما ف  اآلب فهما واىفان ما  ى د  اآلب و النا  فهما أقنوم  الحنصي .   والىو  اللدس، فألن اإلبن والىو 

(. أم ا المسيح فهو من طرياة   وجوهى  فهو قد م   في  ا ه. 8-5:12ما يح  موه  فهو مأ  ابه   )عد أ
فه  ل   ىوا   من المسيح  فاآلب واإلبن  ات وايدة ل لك فال  البشى أن  حالموا  ،فالى  ا هنا هي م  ة ال ات لل ات 

(. وألحه الوييد ال ي مأ   10:17+ 9:14+ 30:10+  و 27:11)ماجو مت  . و  أمهل المسيح ليالن اآلب. 
فىهالحه =  من يؤمن بي فله حياة أبديةالوييد لنوال البياة األبدوة =  الطى ق    هو  اآلب و اىفه  ام اإلومان له

الحي أمهله   البياة األبدوة  ال ي مأ  اآلب ألحه هي  الوييد  المسيح هو  الكالم أن  ليكملها. وماحاى    اآلب 
ْب هاَو َخَرىَ " اإلبن الوييد الجن  ْن ِآلل َا َل ل َ َى ا َأَيد  َقلُّ. َاِْلبلنا ِللَوْييدا َِلْ ي هاَو ْفي ْيضل ، ل لك نن (18: 1" ) و م

اللاد من مهالحه. ومهالحه هي أن  نالوا البياة األبدوة=  اي  نالو قد هماوا اآلب وبالحال اهماوا له و منوا له وكوحو 
أي نهحجاب لدعوة اآلب في قلبه و الي  الىو  اللدس. =  أقيمه في اليوم األخير. كل من سم  من اآلب وتعلم 

ولاوم  وت الىو  اللدس داخله، هو  ىفإ دعوة اآلب له   الدوم البشىي هو اإلهحجالة وعدم الملاومة. ومن 
البياة و  حصسه من  وبىم  ب لك  فهو  لألوهيحه.  الناطلة  وأعماله  المسيح  اللدس، و ىفإ كل كالم  الىو   مباوالت 

األبدوة. ولي  له ع م فاَ عمل كل ام ممكن ليج له ليبيا أبدوا، وه ا ما قال عنه داود النر  "لك   حرىم ف   
 أقوالك و غلب ن ا يوكمت". 

 
)يو اْلَحَياِة.  48"  -(:51–48:  6اآليات  ُخْبُز  ُهَو  َوَماُتوا.  49َأَنا  يَِّة  اْلَبرِ  ِفي  اْلَمنَّ  َأَكُلوا  اْلُخْبُز 50آَباُؤُكْم  ُهَو  هَذا 

َيْأُكَل ِمْنُه اإِلْنَساُن َواَل َيُموَت.   َماِء، ِلَكْي  َماِء. إِ 51النَّاِزُل ِمَن السَّ ْن َأَكَل َأَنا ُهَو اْلُخْبُز اْلَحيُّ الَِّذي َنَزَل ِمَن السَّ
 " ِل َحَياِة اْلَعاَلِم«.َأَحٌد ِمْن هَذا اْلُخْبِز َيْحَيا ِإَلى اأَلَبِد. َواْلُخْبُز الَِّذي َأَنا ُأْعِطي ُهَو َجَسِدي الَِّذي َأْبِذُلُه ِمْن َأجْ 

األبدوة فهو يي ومبيي   لنوال البياة  حأهله فنحبد له  خرز  هيلدم جسد  ف   ومةالمسيح    =أنا هو خبز الحياة
" المبيي أي الكيان اإللهي ن بد لالارز ال ي هو  أنا هو(. و لك ألن "19:14والبياة موجودة في اااه ) و

جسد  البشىي فاام خرزًا ييًا، من وأهله  كون هناك يياة لىويه، ويح  نن مات جسد  وكمل ييا ه الحي بدأها  
، و لك لسرب الاطية. وال  وجد من هو  ح  وبن كان الجسد يياً وبدون ه ا الارز  موت الىو  يعل  األمس.  

عليه أن  ؤمن لالمسيح أواًل. وكما أن الجسد وموت نن ل  وأهل الارز األبدوة  لكن من  ى د ه   البياة بال خطية.
هو    هك ا  موت الىو  نن ل   أهل ه ا الارز البي ال ي هو جسد المسيح. الاطية مصاولها في اإلحسان  ،المادي

الاطية لسرب  موييًا  الميت  له ا  يياة  حلل  عملية  هو  ودمه  المسيح  جسد  من  والحناول  والاطية  نح   الموت   ،
. ه ا مثل من عند  مىس في الدم فيبحا  لاصة مسحمىة لاملية حلل دم. أما في السماء فلن حبحا  للحناول مو ا

وفىينا وابانا وأبدوًا    واصاءحا  ييا نافهو هيكون    .اإل باد الكامل لالمسيح  هناك  فال خطية وال موت. لكن هيكون 
بناهو ه. والمسيح  جسد لياطي جسد   بال نحصاال. والبياة الحي في الجسد والدم هررها ن باد الهوت المسيح 

وما حبال عليه هو لسرب ن باد حاهو ه ال   حأهله   ،البي ليكون ب مة الاليلة الجد دة، حأهل جسد  لنحبد له
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أ  يياة أبدوة وقداهة ومجد وفى  أبد     -حبن حأخ  ما حبحاجه فلل مما ال  وجد هو  ف  الهو ه  و   -بالهو ه  
 . ، وأوضًا وسكن فينا مويه اللدوسال  نطق له ومجيد 

َماءِ    عن ه    ىد المسيح عل  هؤالو .   نزل ْمن السماء  (manna)  ه   ببثون عن َمنل =    اْلُخْبُز النَّاِزُل ِمَن السَّ
ما وا موييًا ول   دخلوا نل  الىاية بل ه  ما وا جسدوًا أوضًا ول   نصاه     المن ولكنه   ه ا  المن لأن ألا ه  أهلوا

فالمسيح لي  نحساحا عادوا بل هو من السماء، وأخ  له المن. ولكن من وأهل جسد المسيح لن وموت موييًا.  
دوًا ولكن وظل غيى منصال عن  . وشبو من   يلًا هيموت جسفمن وأهل من جسد ، فهو . جسدا من األمس 

ل لك وكىم السيد هنا وأحا أقيمه   .أي أن الموت الجسدي ال  ؤ وه  ،هنا عل  األمس و سى  فيه يياة لاد موت 
( األخيى  اليوم  هير ل =  أبذله   (.54-44-40-39في  وبالاليب  الاليب.  في  حيحه  عن  هنا  وكشف  المسيح 

أي =  الخبز الحي فاالفاامهحيا هي حصسها  بيبة المسيح.    .بها الجسد فنبياي حأهل  جسد  وه   هي الطى لة الح 
من هنا =  الخبز الذي أنا أعطى هو جسدي شمل اإلومان له وقروله.  =  إن أكلال ي واطي يياة أبدوة لدحسان.  

ن للناس جسد  للموت ليكو دخل المسيح في مىيلة أخى  فيها  حكل   ىاية عن جسد  كمأهل يق. هو واطي  
أحا أعطيك .51( ولول أبي واطيك  وفي ) 32يياة أبدوة. واليك في ) وه   ه  نمادة اآلب واإلبن أن   ( ولول 

 وبيا الجميو أبدوا ال أن وبالوا عل  َمنل ْمَن السماء وأهلوحه و بيوا أواما عل  األمس ث  ومو وا أبدوا. 
 إستخدام الخبز فى سر اإلفخارستيا

 لو أمامى رغي  خبز فأنا ورغي  الخبز نكون منفصالن، 
 فإذا أكلته تحول فىَّ ألنسجة وصار ثابتا  فىَّ 

 نف" الشئ لو أكلت من خبز الحياة لتحولت أنا إلى عضو ثابت فى المسيح 
 ( 30:  5" )أفأِلَنََّنا َأْعَضاُء ِجْسِمِه، ِمْن َلْحِمِه َوِمْن ِعَظاِمهِ 

لالارز األم   و  الب  واطين  يياة وب باد   الارز  لالمسيح  ن باد   أما  لالموت.  لكنها  نحه   اطين  يياة، 
 أبدوة إل باد جسد  بالهو ه. 

 
ا َقاِئِليَن:»َكْيَ  َيْقِدُر هَذا َأْن ُيْعِطَيَنا َجَسَدُه ِلَنْأُكَل؟«.52" -(:52: 6آية ) يو     "َفَخاَصَم اْلَيُهوُد َبْعُضُهْم َبْعض 

البلايق.   ه    لن  حلرل  المسيح  نل   لاإلومان  اإلحسان  وأ ي  ل   المسحو   =  فخاصمنن  الكالم عل   فه   الباإ 
فَ  والباإ مفضه ألحه  الكناي    ىَ كَ الىويي.  بين  اليوم  الااومة مازالت يح   فه    لأهلوب جسدي. ولألهف 

ال الىويي  للمسحو   اإلم صاع  بين  الرىو سحاححية.  والكناي   الالالحي. الحلليدوة  الطرياي  المادي  والمسحو   سىايىي 
 ممز فلل(. مال الارز لجسد والامى لدم، نحما هفيلولون حص  الكالم!! )وهل ومكن أن  حبو 

 
اإِلْنَساِن َوَتْشَرُبوا َدَمُه، َفَقاَل َلُهْم َيُسوُع:»اْلَحقَّ اْلَحقَّ َأُقوُل َلُكْم: ِإْن َلْم َتْأُكُلوا َجَسَد اْبِن  53"  -(:53:  6آية ) يو

  " َفَلْيَ" َلُكْم َحَياٌة ِفيُكْم.
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 وينا نهحص  لما أومد  هنا عن جسد المسيح ودمه والحناول منهما فل   ومد ما يد  ليلة  أهي  الاشاء السىي 
هنة   كحب  أحه  خاو ًا  الاهد.  خمي   الكناي 100 وم  كل  في  و مامس  منحشىًا  السى  ه ا  كان  أن  لاد    م 

تأكلوا المسيح لأن    وكان مد    ...كان هؤاله  كيف ولدم  لاإل افة نل  أن اإلحجيليين الثالثة اآلخى ن كحروا عنه. 
وه ا ناامة للالب ال ي فيه  نصال دمه عن جسد ، أي بحلدو  المسيح حصسه ك بيبة. وهى جسده وتشربوا دمه  

اإلفاامهحيا ال ي حأهل فيه الجسد وحشىب الدم هو نمحداد ل بيبة الاليب. كل قداس هو حص  ال بيبة. هو حص  
ألواحي الحي بها  المسيح في كل مكان وكل زمان. كما  شى  الشم  كل  وم، هي حصسها. ولو و ات مال ين ا

ماء لظهىت  ومة الشم  فيها كلها. ل لك فأي جوهىة هي المسيح كله. والسى مانا  حوال حامة غيى منظومة 
 بت أعىاس ام منظوم، فما ححناوله هو خرز وخمى وفي البقيلة هو جسد ودم. وكان اىب الدم مبىمًا عند 

مسيح  احلف عن لاقي ال لايح ن  أحه واطينا ييا ه  ( ألن الىو  في الدم، و بيبة ال23:12+  ل 4:9اليهود ) ك
(، فبياة المسيح األبدوة الحي في دمه  نحلل نل  من وشىبه. وكلمة ه ا 14-13:9الحي في دمه لحلدوسنا )عب 

 (. 14-13:7لي كىه  بى  ا داحيال )إبن اإلنسان الحي وجهها اليهود للمسيح في نيحلام مد عليها للوله أحه 
 

 "َمْن َيْأُكُل َجَسِدي َوَيْشَرُب َدِمي َفَلُه َحَياٌة َأَبِديٌَّة، َوَأَنا ُأِقيُمُه ِفي اْلَيْوِم اأَلِخيِر،54" -(:54: 6آية ) يو
أي أن  كون له يياة ال  زول من اآلن و سحالن في اليوم األخيى عند القيامة. ول لك فصي كل مىة ححناول جسد 

وحاحى    لمو ه  حبشى  ودمه  والمسيح  وجم.  أن  نل   الداي     ويشرب  يأكل لقيامحه  لألهل  اليوحاحية  شيى  في  هنا 
الدايمة. واليك أن اآل حين ) الشىكة  لمان   (  حكل  عن  40( فيهما  شاله، لكن  وة )40،54المسىوم والشىب 

لاإلومان  (  حكل  عن هى اإلفاامهحيا بو و ، ولكن ال  ناول من هى اإلفاامهحيا هو  54اإلومان بينما أن  وة )
الحناول من الجسد والدم أي هى اإلفاامهحيا. ال ي فيه حأخ   أواًل. ولكن اإلومان ويد  فلل ال وكصي فالبد من 

 يياة   ألن الجسد محبد لالالهوت. واألهل  حضمن الموت مو المسيح والقيامة ماه. 
 

   " َمْشَرٌب َحق.أَلنَّ َجَسِدي َمْأَكٌل َحق َوَدِمي 55" -(:55: 6آية ) يو
وه ا الكالم مد عل  طلب اليهود أن واطيه  منًا من السماء كاالمة عل  أحه .  المأكل الحقجسد المسيح هو  

والباجة =  حق المسيا.   الجوع،  ياجة  لسد  ولي   البقيقية  اإلحسان  لباجة  واح   يقيلي  بل  مز ف  غيى  أي 
نعجازي دحيوي مظهىي كما وطلب اليهود. ولكن في البقيقية  اح  لالىو  والبياة األبدوة ولي  لمجىد عمل  

الامي    ليلة  الحالمي   أمام  لياناه  ه ا  ىكه  والامى،  لالارز  هيح   السى  أن  وصاح  ل   اآلن  المسيح  يوام 
 إلومان. لاولي   فهو وشيى ألهل يقيلي = مأكل حق ومشرب حقالملدهة. وقوله 

 
   " َوَيْشَرْب َدِمي َيْثُبْت ِفيَّ َوَأَنا ِفيِه.َمْن َيْأُكْل َجَسِدي 56" -(:56: 6آية ) يو

أهل المن ل  وغيى ايئًا من طرياة من أهله، بل من أهله مات، ولكن من وأهل جسد المسيح  بلي فيه و ايى  
والثروت    .  وييا ه  ايى لنا يياة أبدوة   ،  فيه المسيح لاصا ه، موت المسيح وايى مو ًا لنا عن الاال  وفداًء لنا
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 ، وه ا ما  نشم فينا القيامة، نحه نلحبام يي، اا  لشا    (30:5أ )هنا هو ثروت جسد المسيح لاإلحسان  
فلل حكون ماى ين    فهو لو قال  ثرت فيَ .  وأنا فيه  يثبت فيَّ  نشم ن بادًا وويدة. وحاليك أن الثبات محبادل=  

  ، عيصة وبوماحنا  عيف ولكنه أ ا  وأثرت فيه لحأمين اإل باد خوفًا من  اف اإلحسانلدحصاال فإمكاحيا نا   
 ه ا فال مببة من المسيح.  

، و حبول الارز ال   حأهله نل  أحسجة ف  الجس . هك ا ححبد لجسد كما  ثرت و حبد الغ اء لالجسد   =  يثبت فىَّ 
ييا ه  ثرت فَ . فص  جسد =  وأثبت فيه  .(  30:    5المسيح فنايى أعضاء جسمه من لبمه ومن عظامه )أ 

اإلحسان أعضاء ولو نحلطو الدم )البياة( عن عضو وااب لالغىغى نا و موت. وحبن لالمامودوة  ىحا أعضاء 
ف  جس  المسيح، وبالاطية وااب الاضو الااطم لغىغى نا مويية، أ   نلطو عنه البياة فال اىكة للنوم مو 

لا لو أ يب عضو  اإلحساح   الجسد  أما ف  الظلمة. ف   الجس  و موت.  وبال  حسم   فوما  لغىغى نا وجب قطاه 
الاليب  عل   بها  ومات  الاطية  يمل  ال    الجسد  حأهل  لاإلفاامهحيا.  يل  لنا  المسيح  وجد  المسيح،  جسد 

عنه   حلول  ما  وه ا  فينا،  الاطية  و موت  له  ححبد  الاطية  فيه  ما ت  ال    الجسد  حأهل  ويينما  يعطى  فأما ها، 
. ث  ح هب وححناول الدم ال   فيه البياة فنبال عل  البياة األبدوة، أ   اود البياة نل  الاضو  لغفران الخطايا

ويينما  ثرت فَ  يياة المسيح أقول وحياة أبدية لكل من يتناول منه.  الااطم فيبيا ثاحية. وه ا ما حلول عنه  
 ( .21:   1مو بول  الىهول "ل  البياة ه  المسيح" )ف 

 يح: مرة أخرى نكرر هذا التشبيه الثبات فى المس
 لو أمامى رغي  خبز فأنا ورغي  الخبز نكون منفصالن، 

 فإذا أكلته تحول فىَّ ألنسجة وصار ثابتا  فىَّ 
 نف" الشئ لو أكلت من خبز الحياة لتحولت أنا إلى عضو ثابت فى المسيح 

 
، َوَأَنا َحيٌّ 57 -(:57: 6آية ) يو     ِباآلِب، َفَمْن َيْأُكْلِني َفُهَو َيْحَيا ِبي.َكَما َأْرَسَلِني اآلُب اْلَحيُّ

واالبن هو أوضا ي  ب ا ه. طرياة اإلبن أحه مولود من اآلب وله   (.9:36مز +  26:5) ل   حيأحه    اآلب صة  
  ( .26:  5يياة ف   ا ه كما أن اآلب له يياة ف   ا ه )ماجو  صسيى اآلوة  و 

اإلبن ال وبيا ويد  بدون اآلب ولكن يياة اآلب هي يياة اإلبن. فاآلب واإلبن هما وايد واآلب =  أنا حٌي باآلب
 (. و صه  من األ ل اليوحاحي أن اآلب لي  هرب يياة اإلبن لكن 38-30:10اآلب ) و في اإلبن واإلبن في  

 .  المان  "أحا يي بنص  يياة اآلب"
بل اإلبن قال عن حصسه "أحا هو   . صيد ن باد األبوة لالرنوة في يياة وايدة غيى منصالة  حٌي باآلب  أنا  أما اللول

ن اً القيامة والبياة" فالمسيح  ل  .  المحبد  الالهوت  حص  يياة   لسرب  ليست في هلطان  خى جسد له  . وييا ه 
   . (18:10) و 

أن المسيح ابن االحسان لسلطاحه في يالة خضوع إلمادة اآلب فيسل  ييا ه، ليكون لنا حبن    لكن حصه  من العبامة
يياة في ن باد مو  . فإ ا أهلنا الجسد واىبنا الدم فنبن ال حاود حبيا ويدحا بل حبيا يياة المسيح النالاة من  
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اآلب  اإلحسان و   بين  اإللهي  الىبا   وهك ا  ح   اآلب.  اإللبي  حص   نروع  من  حنالها  الحي  المسيح  فاامهحيا اة 
(. 15-14:10+  21:17+  9:15+  18:17وحبيا بها. والمسيح وضو عالقحه لاآلب مثاًل وبح ي )قامن مو  و

  كما هو يي لاآلب. وهنا حص  الشم فنبن حبيا لالمسيح 
 س لالمساواة بينه . وصه  منه أوضًا أحه من اآلب ولي  اآلب منه. و لال ه ا دون مسا أنا حٌي باآلب وقوله
الجسد.  =  أرسلني في  يأكلني أي  ىت  و أهل  =  من  المبي . وأخ   الب   بالهو    محبد  ألحه  الب    جسد  
 وأخ  البياة الحي فَي وهي يياة أبدوة. =  ويحيا بي

 
َماِء. َلْيَ" َكَما َأَكَل  58"  -(:58:  6آية ) يو آَباُؤُكُم اْلَمنَّ َوَماُتوا. َمْن َيْأُكْل هَذا هَذا ُهَو اْلُخْبُز الَِّذي َنَزَل ِمَن السَّ

  "اْلُخْبَز َفِإنَُّه َيْحَيا ِإَلى اأَلَبِد«.
هما وظهى لنا لكنه فيه يياة =  هذا هو الخبزالمسيح وكىم يح  ال وطلروا المن اللدو  ولكن لألهف ل  وصهموا.  

 أبدوة. 
 

 " َو ُيَعلِ ُم ِفي َكْفِرَناُحوَم.َقاَل هَذا ِفي اْلَمْجَمِ  َوهُ 59" -(:59: 6آية ) يو
مكان   و بدد  البشيى  هو  وينا  هنا  فالمحكل   ه  .  المسيح  والمها   المسيحأقوال  من   ل   زاو ة  في  أو  السى  في 

 الزواوا.
 

)يو َأْن  60"  -(:63–60:  6اآليات  َيْقِدُر  َمْن  َصْعٌب!  اْلَكاَلَم  هَذا  َسِمُعوا:»ِإنَّ  ِإْذ  َتاَلِميِذِه،  ِمْن  َكِثيُروَن  َفَقاَل 
ُيْعِثُرُكْم؟  61َيْسَمَعُه؟«   َلُهْم:»َأهَذا  َفَقاَل  هَذا،  َعَلى  َيَتَذمَُّروَن  َتاَلِميَذُه  َأنَّ  َنْفِسِه  ِفي  َيُسوُع  اْبَن 62َفَعِلَم  َرَأْيُتُم  َفِإْن 

ا ِإَلى َحْيُث َكاَن َأوَّال !   وُح ُهَو الَِّذي ُيْحِيي. َأمَّا اْلَجَسُد َفاَل ُيِفيُد َشْيئ ا. َاْلَكاَلُم الَِّذي ُأَكلِ ُمُكْم ِبِه  63اإِلْنَساِن َصاِعد  َالرُّ
   "ُهَو ُروٌح َوَحَياٌة،

كثيرون  قلره .  =  فقال  في  الن=  تالميذهقالوا  الن  12لي   وال    70وال  قيامحه.   500النمهول  لاد  مأو   ال  ن  أخ 
المسيح  لح =  الروح هو الذي يحيي أما الجسد فال يفيد شيئا  أ باع كثيىون.  لكن له  فالمسيح كان له  المي   و 

الميالد  فه  هى  ن  عجز عن  حيلودوموس  فمو  الحىاب.  نل  مسحو   لاإللهيات  أن ال  هبل  البشىي  الالل  عل  
د من الجسد هو جسد والمولود من الىو  هو مو ، أما كيف  ح   لك فمن المسحبيل الثاحي قال له المسيح المولو 

عل  الالل البشىي محالاحه، كما لو أمدت أن  حبو م بًا  هب، فأحت  ى  اإلحسان  حغيى من يال نل  يال وال  
بت اىبت منه وال   اى  كيف. ومو المىأة السامى ة أماد أن وسليها الماء البي ال ي هو الىو  اللدس، ولما  ا 

حاى  كيف ولكننا مأ ناها وقد  بولت نل  كامزة وه  حظىوا للمسيح نبن  وهف النجام فإهحااروا كالمه ألحه   
فطلب منه  أن  ؤمنوا أواًل    .من الجسد والدم فاجزوا عن الصه نحما حظىوا نليه جسدوًا. وهنا وكلمه  عن الحناول  

:   5ف  الى  ا "خىو  قاي  كأحه م بو " )م    بياة أبدوة، م   اللدو   ويناواللاي  ل  الم بو يح   دمكوا هى جسد   
  لالمنطق البشى  .    ماماً د أن كالمه عل  مسحو  الىو  أي ال ومكن ماليلحه علليًا  اثىوا في الصه  أهَ    فلما  (.6
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هما أحه ال ومكننا أن حاليق كيف  ام الكلمة جسدًا. وهك ا وبنص  السى ة وايى اإلحسان لاألهل والشىب من 
الجسد والدم نحساحًا موييًا  حغ   لالىو  وبالمسيح كلمة   كسى خال . أم ا من  ؤمن لأن الحناول هو مجىد 

ؤخ  لالصه  وجب أن وصه  أن   ل  وال  الاال   ممز أو عمل نوماحي وأن الاال  هو لالكلمة المنطوقة الحي  
لالكلمة المنطوقة بل لالكلمة المحجسد الم بو . الجسد هنا في كالم المسيح وشيى للصه  الجسداحي والىو  وشيى 

 لدهحنامة الحي واطيها الىو  اللدس فندمك البق. 
فإن رأيتم   ح كلمة   لاد  اود  =الىو  اللدس ال   هو   ىهله المسي  = الىو  هو  الروح هو الذى يحيى
نل  إبن اإلنسان صاعدا   الارز والامى  ال   وبول  الىو . والىو  هو  المسيح كلمة    ، فباد الااود  ىهل 

 جسد المسيح ودمه، وهو ال    ثرحنا ف  المسيح فنبيا. ل لك هو الىو  اللدس المبي .
، ل لك فالمسيح كلمة   اال   هالم    ال   ولوله المسيح هو  الكالم  =الكالم الذي أكلمكم به هو روح وحياة

الىو ،   لالىو   يين حسمو كالمه  واطينا ىهل  حمحلم  الىو   ياطف  ،أن  الىو    يياة   لمن وسحجيب و نص ، فهو 
 14 نصي ها ) و والىو  والمنا و  كىحا لكل  االي  المسيح و ايننا عل     المبي . أما من ولاوم و ااحد وطصم الىو .

والىو  ال     (. ومن  نص   االي  الىو  اللدس  ثرحه الىو  ف  المسيح فيبيا لبياة المسيح.26:    8+ مو   26:  
 .  (7:  20وجرى أيد بل ولنو من واط  أ حه له   نم

أن حااْضو الالل لامل الىو ، والىو  قادم أن والنو الالل كما ولول   أ( -حبن أمامنا و اين:  عمل الروح:
(. والىو  اللدس وامل فيمن  لجأ هلل لالاالة وبحوا و وبحسبا ، 7:20الكحاب "أقناحن  وا مب فإقحنات" )نم

ْني، َفأاَحاْجَي ْلَاَجاْيْبكَ قاياًل لست فاهما وا مب " مل والىو  وجيب و لنو من  ( 27:119" )مزَطْى َق َوَ اَواَك َفهْ 
أن حصكى لالالل دون  دخل من الىو  اللدس، أو قل بىفإ عمل الىو  اللدس في كرى اء ن  حظن   ب(وسأله.  

أحنا حصه  كل ايء وححىك علولنا لحبك  في األموم اإللهية دون نمااد. وه  الو و هو الضالل لاينه، فكيف  
   وكشصها لنا  .لاللنا المبدود أن  دمك األهىام اإللهية نن ل

يح  لالمنطق الالالح  حلول وما ال   ومنو    -هل يمكن أن يتحول الخبز إلى جسد المسيح: -اإلقناع العقلى:
له نل  أحسجة وعظام ولب  ودم  ْلد طصاًل  غيىًا وحما جسد  و ام مجاًل كريىًا ن  كان وأهل خرزًا واَبوْ  فالمسيح وا

ل الارز  وميًا نل   فنما جسد  من جسد الطصولة نل  جس د الىجولة. فمن يَول الارز  ومًا نل  جسد ، و بوْ 
 أجسادحا، أما هو غيى قادم اآلن أن وبول الارز والامى في هى اإلفاامهحيا نل  جسد  ودمه.  

لو أن مغيف خرز مو وع عل  المايدة أمامك، فهو منصال عنك. ولكنك يين  أهله  حبول   -قال أحد األباء:
نل  لب  وعظام. وبنص  الطى لة ن ا  ناولت جسد المسيح ودمه هححبول أحت نل  عضو في جسد في داخلك 

 المسيح و حبد له. 
 ناول الجسد هو كالم يقيلي ولكن ال وصه  لالصكى بل وصه  موييًا لاإلومان. ومن وصهمه موييًا  كون    فالكالم عن

موايه  وال ألجساده . فالجسد ال وصيد ايئًا ولكن الىو  له يياة لىويه، أما ن ا فهمو  جسدوًا فلن  نحصاوا ال أل 
والبياة الل ان في الجسد والدم وصيدان في كل ام. والىو  والبياة ل  وسحالنا لنا ولن وسحالنا فينا نال لشىكة فالية 
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. واليك  في الموت وفي القيامة. وه ا  ح  فينا لأهل الجسد ال ي فيه هى الموت واىب الدم ال ي فيه هى البياة
 أحه يينما حلرل كالم   وكون خضوعنا لكالم   وهيلة لدمحالء من الىو  اللدس فيكون  لك لنا يياة. 

الجسدي  الجسد(  63في آية) الصه   المسيح كلب  ودم  أي  ححبد   الروح و  ،أحنا حأهل  لالمسيح  بت أعىاس    أي 
(. 34:2)لو   "ها نن ه ا وا و لسلو  وقيام كثيى ن"هرق هماان الشيخ وقال  =  هذا الكالم صعبالارز والامى.  

الىويي.   المسحو   كثيى ن هلطوا عل   أن  حبن حى   تالميذهوها  )قامن مو  وة=  من  اإلثن  عشى  (. 67لي  
من من ال  ن قاموا لبسب كالم هماان الشيخ. فمن  من وهَل  فى  ومن يَك  الالل والمنطق هلل.    12فكان الن

له  أ ان مويية مغللة ل   نصحح لكل ما قاله المسيح من كالم مويي. وه   اثىوا في أحه  =  يقدر أن يسمعه
حيث كان نل  السماء  فإن رأيتم إبن اإلنسان صاعدا   واىفون أن المسيح هو نبن  وهف ل لك قال له  المسيح..  

ال ي أحا منه و اهب نليه فال  اثىوا أوضًا في كيف وه ا واني وا ليحك   ى صو فكىك  نل  المسحو  السمايي    أوال  
حأهل جسد  وحشىب دمه ألحك  لن  أهلوا جسدًا ودمًا ماد ين جسد ين بل موييين  بت أعىاس الارز والامى، 
هما جسد ودم نلهيين ولكن لاومة هياطيها هو أي خرز وخمى. فاألهل الجسدي أي لمصهوم الشبو الجسدي لن  

األ ولكن  أو  اد وصيد ايئًا  فكىه   نم صو  لو  العبامة  حمن   به    هنا  المسيح  وابيي.  لالىو   للجسد  الىويي  هل 
هماو ة فكىه  للسماو ات بداًل من أن وصكىوا في الجسدوات فالمو وع لي  أهل خرز واىب خمى بل هو يياة  

ْهى جسد  لالشكل   أبدوة واطيها لنا المسيح. ال    ى د ، فمى   المجدلية   والمسيح لاد القيامة أ بح قادما أن واظل
ل   ىا  أوال )هنا الجسد موجود وهو قادم أن وافيه( ث   ىا  وال  اىفه و ظنه البسحاح  وهك ا يد  مو  لمي   
اللدوسين ف  هيئة  قادم أن وظهى ف   ومة ماحلصة وهك ا ظهى لألحبا بيشو  وغيى  من  الجسد  عمواس )هنا 

المجدلية وعىفحه. ولدم جسد  ف    ماحلصة( ث  مأ ه  قادم أن  اللادم عل  كل ام هو  وف  اإلفاامهحيا وهو   
  ومة خرز وخمى. 

  للمجدلية "ألح  ل  أ اد لاد نل  أب " = نن ل   صهم    قاله السيد = ه   مثل ما    فإن رأيتم إبن اإلنسان صاعدا  
= فإن  امت لك    فإن رأيتم  و كون مان   وا مى   أحن  واآلب محساو ان، فأ اد ف  حظىك نل  مسحو  اآلب.

الجسد ال   الى  ا الابيبة وعىفح  من أحا، وأحن  لست مجىد نحسان عاد  هو نبن ليوهف ومى   = ه ا مان 
= أ  فهمك  أحن  جسد نحسان عاد  وأحك  هحأهلون ه ا الجسد ال   أمامك  كما لو كنح  من  هل    يفيد شيئا

 لبوم البشى، فه ا الصه  لن وصيدك  ايئا.  
لجسد . وه ا وكون لمن وامل لكالم  وال ولاوم    لكن لو فهمح  أحن  نبن   النازل من السماء، وهأ اد للسماء

وامل يينئ   اللدس.  الىو   الى  ة    عمل  ه    واط   من  ألن  يياة.  لك   فحكون  المبي   اللدس  الىو   فيك  
"ال   وأخ  مما ل  و ارىك " ) و ( . ويينما  صهمون 14:    16الابيبة عن ، وه ا الصه ، هو الىو  اللدس 

  ؤمنوا فحكون لك  يياة. وهأمهل الىو  اللدس نليك  لاد  اود . ولكن ه ا نن ل   ااحدوا و لاومو .
 

ْنَساِن  62َفَعِلَم َيُسوُع ِفي َنْفِسِه َأنَّ َتاَلِميَذُه َيَتَذمَُّروَن َعَلى َهَذا، َفَقاَل َلُهْم: »َأَهَذا ُيْعِثُرُكْم؟   َفِإْن َرَأْيُتُم ٱْبَن ٱإلِْ
ا ِإَلى َحْيُث َكاَن َأوَّال    !َصاِعد 
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الون يين  ىوحن   اعدًا نل  السماء، هل أحح  ل   بحملوا فكىة األهل من جسد  ألح  نحسان، فما ا هو   ص
  -وأحن  ل  كل المجد:  .ِإَلى َحْيُث َكاَن َأوَّال   و دمكون أحن   هو  اإلله السماو  األزل  =

مبما األههل أن  لحناوا اآلن وأحا في ه ا الجسد المحوا و، أما لو مأ ح  يقيلح  وأحا  اعد للسماء   .1
و دمكون أحن   هو  المارود، هنا الموقف هيكون أ اب عل  الصه ، ن  كيف حأهل من الجسد الممجد.  

 ولكن ه ا عمل الىو  أن واطيك  ه ا الصه  فحدمكون أحن  قادم عل  كل ايء.  
مكون و صهمون السرب في طلر  ه ا أن " أهلوا جسد "، وهحدمكون أحن  قادم أن أعطيك  جسد   وهحد  .2

لالاومة الحي أماها مناهبة. و لك لححبدوا لجسد . فحكون لك  ب لك يياة أبدوة، فجسد  ه ا لي  جسد  
 لك قال نحساح  عاد  مثل أجسادك  بل جسد  محبد بالهو   األزل  ال   هو يياة ألن   يياة، ل

( و لك إل باد جسد  بالهو ه المبي . وهحدمكون  25:11" ) و َأَحا هاَو ِللْقَياَمةا َوِللَبَياةا المسيح عن حصسة "
 يقيلة جسد  عندما  ىوحن   اعدا للسماء.

 
 بعد هذه المقدمة ماذا تعنى هذه اآليات

أح (1 حيلودوموس  الحىاب ، كما  اوم  الجسد  نل  مسحو   لاإللهيات  ه ال بد أن  دخل لطن أمه  ال  هبطوا 
اللدس،  الىو   عمل  ه ا  جسدوة.  وليست  مويية  والدة  المسيح  قاد   ما  لكن  ثاحية.  والدة  ليولد  ثاحية 
منها   أحا  الح   السماء  السماي .  الحصكيى  لمسحو   فكىك   ى صو  ليت  و ا  فو .  من  ه   الثاحية  والوالدة 

أ  ال  صهموا مان  األهل من جسد  لطى لة جسدوة  وأ اد نليها. الحصكيى لطى لة جسدوة ال وصيد ايئًا،  
كيف   حصه   أن  ومكننا  الجسداح   الالالح   لالحصكيى  هل  وهك ا  البشى.  لبوم  من  هل   أجالك   لن  فأحا 
ويح   اللدس.  الىو   فينا  وسكن  وأ ن  كيف  حدمك  هل  الالالح   الجسداح   وبالحصكيى  وايى   جسدًا. 

ن باد الىو  لالجسد، وما مان  نحصاال الىو  عن الجسد وبه ا   عل  مسحو  أجسادحا هل حدمك كيفية
  .الجسد ال يفيد شيئاوبد  الموت. ل لك ولول الىب 

هنا ليست الى  ا لالاين الجسدوة ولكن لالاين الداخلية الح  وصحبها    رأيتم  اود  للسماء، و  فإن رأيتم (2
الااود  مأوا  الحالمي   ه .  كما  البلايق  هيى   اللدس  لالىو   المصحوية  الاين  له  ومن  اللدس.  الىو  
لايوحه  الجسدوة، أما حبن المؤمنين ال  ن ل  حى  ه ا الااود، كشف لنا الىو  يقيلة  اود المسيح  

هه عن ومين اآلب ف مَنا. وه ا عمل الىو  اللدس فينا أ  اإلقناع "أقناحن  وا مب فإقحنات"  لجسد  وجلو 
 (. فمن ال وااحد  وت الىو  اللدس  نصحح عينا  و دمك ه   األموم السماو ة.7:  20) و 

أحا من فو  من السماء وهأ اد ثاحية للسماء. أخ ت جسدًا أم يًا ولكن  هأطلب من اآلب أن ومجد   (3
فإن    (.22:  17(. و لك لبسالك  أ  ليكون لك  األجساد البية الممجدة ) و 5:  17  اإلحساح  ه ا ) وجسد 

بينك   رأيتم إبن اإلنسان صاعدا    = نن فحح الىو  اللدس عيوحك  ومأ ح  نبن اإلحسان المحوا و ال   كان 
د أبيه. فلحسألوا أحصسك ،  عل  األمس كنجام فليى لي  له أ ن وسند مأهه، وقد عاد للسماء جالسًا ف  مج

أ  كنت ممجدًا بالهو ك أزليا   لما ا ن بدت    فى السماء أوال    كنت  ولما ا فالت ه ا بنصسك وا مب وأحت 
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لجنسنا البشى  و ألمت و لرت ومت لجسدحا البشى ، ولما ا  ادت ثاحية  واإلجالة هحكون .. من أجل  
(. و كون  3:  14أهون أحا  كوحون أحح  أوضًا" ) و  مبرح  لك  ن بدت لك  أل ادك  ما  نل  المجد "ييل 

السؤال الحال  وكيف  اطينا يياة أبدوة  واإلجالة .. ال  وجد يياة أبدوة نال ف   . وكيف حبال عليها وا  
مب  للد ن بدت لك  ف  و اعة جسدك  المايت ليسحمى ه ا اإل باد لاد أن أقوم من األموات لبياة أبدوة  

(. وباد أن أ مجد لجسد  ه ا هأعطيك  ه ا 21:  1فحلولون "ل  البياة ه  المسيح" )ف وه   هحكون لك   
ث  لاألهل من جسد   22:  17المجد ) و لالمامودوة،  أواًل  لنا كل ه ا   ححبد لك فيكون  وا مب  (. وكيف 

( وبينك   بين   اإل باد  ه ا  و سحمى  وايدًا  وخرزًا  وايدًا  وا م 17:  10هو 1فنكون جسدًا  ولكننا  حاطم  (.  ب 
فنموت فكيف وسحمى ه ا اإل باد وباطيحنا حنصال عنك فال اىكة للنوم مو الظلمة  ه ا ما أهلمك  له اآلن  

 (.56: 6و ا ليحك   صهموحه لالىو  .. أحح   أهلوا جسد  فيحبد جسد  لجسدك  فحثرحون فَ  ) و 
َاْلَكاَلُم الَِّذي يب الىب وسوع قاياًل  ولكن كيف وا مب ومكننا أن حصه  وحدمك كل ه   األهىام فنؤمن وحاد   وج 

( وثبا ك  56أ  أن ما أهلمك  له عن األهل من جسد  ودم  وأحه  ثرحك  فَ  )اآلوة   ُأَكلِ ُمُكْم ِبِه ُهَو ُروٌح َوَحَياةٌ 
يياة، وهو  فَ  هو ما وجال الىو  اللدس ال    نرثق من اآلب و نسكب فَ ، وسكن فيك  فحثرحون فَ . فحكون لك   

 ( فحصهمون و زداد نوماحك  و ثرحون ف  البياة. 26:  14والمك  كل ام ) و 
= ه   مثل ما قال للمجدلية "ألح  ل  أ اد لاد نل  أب " = أ  وا ليحك   فإن رأيتم إبن اإلنسان صاعدا   (4

ين، بل أحا     دمكين أحن  أحا واآلب وايد، أحا واآلب محساو ان وا مى  ، أحا لست مالما مثل لاق  المالم
فإن مأ ح    اآلوة  لنا  صه   وبالنسبة  ما  ى د ن.  وأدمكحيه هحبالين من  عل  كل  ه ا  فهمح   لو  حصسه. 
لاين مويية فحبها لك  الىو  اللدس أح  من السماء، وأ اد نل  السماء وأجل  عن ومين اآلب و حمجد 

حوا فيه فيكون لك  يياة أبدوة. فأحا  جسد  ه ا، لن وااب عليك  فه  أحن  قادم أن أعطيك  جسد  لحثر
ال     اللدس  الىو   ومجدًا.  يياة  المايحة  أجسادك   ألعط   ثاحية  للسماء  و ادت  السماء  من  حزلت 
لالجسد اإلحساح ، هياطيك  أوضًا أن  دمكوا أح  قادم أن  واطيك  نهحنامة فحدمكوا مان  أحن   مجدت 

= وا ليحك   دمكون و كون لك  الى  ا    فإن رأيتمن   أعطيك  ييا   وأن  حمجدوا ما . وبه ا وابح ما
أحا   أحا.  من  عن  أ بد    يهوهالابيبة  لأن  وه ا  طرياحك .  ألمجد  و ادت  الارد  اكل  ن ا ت  ال   

 ان    فإن رأيتمن ًا قوله    (.24:  17لطرياحك  أليييها وأعطيها ييا   و كون ما  ف  مجد  فححمجد ) و 
= نن أدمكح  لالىو  ه   البلايق، ول   لاوموا  و ه، هحبيون. أما لو قاومح   وت الىو  اللدس ول  
 ؤمنوا، لن  كون لك  يياة. خال ة اللول أن كالم  عن هى اإلفاامهحيا ال   كلمحك  له هو ييا ك ،  

لالاين   بل  الجسدوة  لالاين  ه ا  ولن  دمكوا  أبدوة.  يياة  واطيك   ال    الىو  هو  وصحبها  الح   الىويية 
 اللدس. والىو  اللدس هيسكن فيك  و صحح يواهك  الىويية يينما  ثرحون فَ . 

ن الكنيسة جسد . فإ ا كاحت لك  الى  ا الىويية الح  واطيها الىو  اللدس،   (5 وبه ا الجسد الممجد هأاَهوْ 
السماء، وأحن  أهون   الكنيسة جسد ، فسحصهمون أحن   وأدمكح  نمكاحية أن وكون ل  الجسد الممجد ف  

قادم لجسد  ه ا أن أعط  يياة لكنيسح ، ككنيسة وكأفىاد. فمن جال الجسد األم   )الجسد ال   
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اللدو    ولوله  ما  وه ا  ومجدًا.  أبدوة  يياة  أجسادك   واط   أن  قادم  ممجدًا،  الا ماء( جسدًا  من  أخ  ه 
َمْ ْه ِللصَ بول  الىهول " ْمْنيَن، َيَسَب َعَمْل ْاَدْة قاَوْ هْ َوَما ْهَي َعَظَمةا قادل نا ِللماؤل َوَحا َحبل َِلْ ي َعْمَلها   .اْيَلةا َحبل

 (.20-19:  1" )أ ْفي ِللَمْسيحْ 
أ( ولنانا و صحح عيوحنا. ب( وبول الارز والامى نل    -لاد الااود هيىهل المسيح الىو  اللدس ال  : (6

د المسيح فيبيا أبدوًا، فجسد  محبد بالهو ه الب   جسد المسيح ودمه ومن  حناول منهما  ثرت ف  جس
 والمبي .

َوَحَياةٌ  (7 ُروٌح  ُهَو  ِبِه  ُأَكلِ ُمُكْم  الَِّذي  نهحمامات  =    َاْلَكاَلُم  الىو  من  ما وا   أ   وكون موي   قد  كالمنا 
)أ   المبي   اللدس  لالىو   لدمحالء  وه ا  ؤد   و مجيد  ،  كالم  21-18:  5هالحسابيح  وهناك   .)

وعن  جسد  الجسد ين  والشىب  األهل  عن  وكون  الجسد  كالم  نهحمامات.  من  الجسد  وا   ما  أ     
. أما الكالم ال    حكل  له المسيح   المل ات الجسدوة، وكل ه ا مايى  الموت، فالجسد وما وااه فان 

مسحو  موي    عل   نال  وصه   ال  فهو  اإلفاامهحيا  الاناى    –هنا عن  اإلحساحية ه   الىو   أن  واليك 
اإلحسان   موت  لاد  لها    -الباق   وكون  وال  الىو   كيف  بيا  هنا،  كالمه  من  المسيح  هد   هو  وه ا 

هالك  ه ا وكون لإ بادها لجسد المسيح، وييل أن جسد المسيح له البياة األبدوة ف   ا ه وقادم أن 
أ  أن الكالم ال    ق اإلفاامهحيا واطينا يياة أبدوة.  (، فإ باد  بنا عن طى 26:  5 هرها لمن  ى د ) و

واصه    لياصه . وال  ولوله المسيح عن أهل جسد  واىب دمه ال واصه  يىفيًا بل وبحا  لامل الىو  اللدس 
عل  مسحو  الجسدوات وبال حايى  هل  لبوم لشى. وهو كالم وبي  الىو  وال عالقة له لالجسدوات. ما  

له أن  نلله  من المصهوم البىف  نل  المصهوم الىوي ، كما ولول بول  الىهول أن  وباول المسيح أن وام
(. والىو  6:  3هو 2المصهوم البىف  قا ل، أما المصهوم الىوي  وبي  "البى  ولحل لكن الىو  وبي " )

  7:  20 لك لاإلقناع والحالي  )نمالىو  وامل  هو ال   واطينا أن حصه  المان  الىوي  فحكون لنا يياة، و 
= الحصكيى الجسد  ال وصيد ايئا بل وجالنا حلول    الجسد ال يفيد شيئا(. وبنص  المصهوم  26:  14+  و 

أحنا من  هل  لبوم البشى. ال ومكن للالل البشى  محالاة ه   األموم الىويية السماو ة. ولكن الحصكيى  
"أعضاء جسمه من لبمه ومن  الىوي  وجالنا حصه  أن األهل من جسد المسيح وان  الثبات فيه لنايى  

(. وييل أن جسد  محبد بالهو ه المبي ، فره ا حبال عل  البياة. الصه  الىوي   30:  5عظامه" )أ 
فال  أبدوة  يياة  لها  وكون  وكيف  اإلحساحية  لالىو   الكالم خا   أن  وان   الىوي   والصه   يياة،  واط  

اَل  اليك قول الىب "وَ   .روح وحياةو ال  =   هلك + أن ه ا الكالم وبحا  لامل الىو  اللدس ال   ولنو  
حالاوَها، َبلل َخافاوا ْلٱللَبْىي ْ  وَن َأنل َولل ْدما َ  اَل َولل حالاوَن ِللَجَسَد َوَلْكَن ِلَنصل ْدما َأنل َ َاافاوا ْمَن َِلْ  َن َولل  ْمَن َِلْ ي َولل

َجَهَن َ  ْفي  ْكَليلْهَما  َوِللَجَسَد    َ ِلَنصل ْلَك  )مت  اهل الىو   28:  10"  هما   هيهلكان  الل ان  والجسد  فالنص    .)
اإلحساحية، والجسد ال   هيلوم من الموت لمايىهما ف  جهن . وه ا هو هد  المسيح من كالمه عن  
هى اإلفاامهحيا، أن ال  الل  اإلحسان ف  جهن  و هلك، بل ولوم اإلحسان لجسد ممجد ليبيا أبدوًا ف  فى   

 بحا ف  المسيح. ومجد أبد ين ألحه كان ثا 
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= وه   اآلوة  صه  أوضًا لأن الكالم ال    حكل  له المسيح أ     َاْلَكاَلُم الَِّذي ُأَكلِ ُمُكْم ِبِه ُهَو ُروٌح َوَحَياةٌ  (8
األهل من جسد  ودمه، ه ا األهل  ثرحنا فيه، أ  ف  المسيح. وبه ا فىو  المببة ال    نرثق من اآلب  

 المبروب،  ام  نسكب فينا ن  ن بدحا لاإلبن فنبيا، فهو الىو  المبي . لينسكب ف  اإلبن 
 

)يو اَل 64"  -(: 66–64:  6اآليات  الَِّذيَن  ُهُم  َمْن  َعِلَم  اْلَبْدِء  ِمَن  َيُسوَع  أَلنَّ  ُيْؤِمُنوَن«.  اَل  َقْوٌم  ِمْنُكْم  َولِكْن 
ُيَسلِ ُمُه.   الَِّذي  ُهَو  َوَمْن  ِمْن 65ُيْؤِمُنوَن،  ُيْعَط  َلْم  ِإْن  ِإَليَّ  َيْأِتَي  َأْن  َأَحٌد  َيْقِدُر  اَل  ِإنَُّه  َلُكْم:  ُقْلُت  َفَقاَل:»ِلهَذا 

 " ِمْن هَذا اْلَوْقِت َرَجَ  َكِثيُروَن ِمْن َتاَلِميِذِه ِإَلى اْلَوَراِء، َوَلْم َيُعوُدوا َيْمُشوَن َمَعُه.66ِبي«.أَ 
هنا حى  قوة نيحمال عجيبة للىب وسوع فهو كان وال  قلب كل وايد ومن منه  لن  ؤمن =  منكم قوم ال يؤمنون 
بلغة اللدو   وينا هي عبامة  شيى ألزلية السيد المسيح والهو ه. المسيح هنا  =  من البدءلكنه نيحمل الجميو.  

 وجه كالمه نل  مجموعة كريىة من  المي  ، مبما كان من بينه  السباين مهواًل، وهو هنا والن الهو ه من خالل 
م نوماحه، فمن دما حه لالللوب. وأمام عين المسيح الصاياة  ىكه كل من و اه المسيح أمام  ميى  وكشف عد 

الاسيى أن واادع أيدًا  . والمسيح والن أن من وأ ي نليه فهو قد أعطا  له اآلب، ل لك فهو غيى  هف عل  
المصلود وغيى خايف عل  الموجود. فالمصلود لي  من حايبه أ اًل والموجود ال وسحطيو أيد أن واطصه من  د  

لم أيدًا أو  هادن أيدًا، ولكن من وطلب وجد، ومن وسحجيب ألحه أخ   من  د اآلب. ل لك ل  وكن المسيح وما
لج ب اآلب وجد المسيح. ومن  بل  هو من قرل دعوة اآلب كما هي ال كما  ى د هو. فه   ى دون مسيبًا وملك 

إلىَّ زمنيًا.   لالىو  =  يأتي  الللب  في  داخلي  وه ا عمل  و برني  في كالمي  و ثق  ولرلني  لكن  الاام   من  لي  
فحالمي  المسيح كاحوا =  ولم يعودوا يمشون معهأي  ىكوا طى ق المسيح.  =  ج  كثيرون من تالميذهر اللدس.  

ل ا ه  الدحيو ة أو ألحه  وعيشون ماه و اااىوحه. ولآلن فهناك كثيىون  ىجاون لسرب ماالبه  الشااية أو  
فمن ال  ى د أن ل  البلاء ماه.  وجدون أن و اوا المسيح  عبة. والسيد ل  ولل لهؤالء ايئًا فهو ال  ىغ  أيد ع

هؤالء  ىكو  ن  ل  وكن له  نومان    .(16:    3 بل  ماه ثابحا فيه  حقيأ  من فمه أ  واىجه من الثبات فيه )م  
 الاًا للمسيح يح  لو ل  وصه   مامًا ما ولوله. ثلحي في المسيح  جالني يقيلي. فمن له اإلومان البقيلي وظل  

 ن ما ولول أو ما وانو. أ باه يح  لو ل  أفه  اآل 
 

)يو َتْمُضوا؟«  67"  -(:68–67:  6اآليات  َأْن  ُتِريُدوَن  ا  َأْيض  َأْنُتْم  َعَشَر:»َأَلَعلَُّكْم  ِلالْثَنْي  َيُسوُع  َفَأَجاَبُه  68َفَقاَل 
، ِإَلى َمْن َنْذَهُب؟ َكاَلُم اْلَحَياِة اأَلَبِديَِّة     "ِعْنَدَك،ِسْمَعاُن ُبْطُرُس:»َياَربُّ

ولكن ما مان  قول هل كلمة  لولها وقلحها  اطي يياة. فالىب واطي يياة أبدوة.  =  كالم الحياة األبدية عندك
= البياة األبدوة ف  السماء فيها ملء الصى  والسالم واإلطمئنان وه ا ما ااى   كالم الحياة األبدية عندكلطىس  

   البياة األبدوة.له لطىس والمسيح  حكل  ماه ، هو   و  عىبون 
المسيح وضو اإلثن  عشى أمام يى حه  لياحاموا. وكان مد لطىس هو الىد عل  موقف الحالمي  ال  ن نحسبروا 

( موجهة 67ومد لطىس محصق مو قول المسيح "الكالم ال ي أهلمك  له هو مو  ويياة. ولكن لناليك أن اآلوة )
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ناول جسد  ودمه ولي  عل  اكل مموز لكل من ال  ؤمن لسى الجسد والدم. فالمسيح لإ ىام أ ى عل  أحنا حح
هما  لول لاإ الطوايف اآلن. فالمسيح يين مأي أن  المي    حىكوحه ل  ولل أحح  ل   صهموا، فما  ؤكل هو مجىد 

ن ل   لرلوا نحاىفوا أحح  أوضًا. وما كان أههل عل  المسيح أن وشى  نممز، بل حظى نل  اإلثني عشى وقال له   
 . (66ال  ن نحاىفوا عنه و ىكو  ) وة  لاإلومان وال واسى  المي   له  قاة الىمز واألهل

 نهحمى ه ا نهمًا للحالمي  يح  لاد غياب  هو ا.= اإلثني عشر
 

«.69" -(:69: 6آية ) يو    "َوَنْحُن َقْد آَمنَّا َوَعَرْفَنا َأنََّك َأْنَت اْلَمِسيُح اْبُن هللِا اْلَحيِ 
مؤكدًا    هللا الحي  إبنلطىس نخحام المسيح لاد أن علد ملامحة بين المسيح وبين كل من هوا  فوجد المسيح هو  

للمسيح. المسيح  =  آمنا    بايحه  الماىفة. =  وعرفنا اد ق كالم  ث   أواًل  وأ ي  واإلومان  والاشىة.  اإلخحبام  ححيجة 
 وبطىس هنا وجيب لالنيالة عن اإلثني عشى.

 
َشْيَطاٌن!« 70"  -(: 71–70:  6)يواآليات   ِمْنُكْم  َوَواِحٌد  َعَشَر؟  االْثَنْي  اْخَتْرُتُكْم،  َأَنا  َأنِ ي  َيُسوُع:»َأَلْيَ"  َأَجاَبُهْم 

، أَلنَّ هَذا َكاَن ُمْزِمع ا َأْن ُيَسلِ َمُه، َوُهَو َواِحٌد ِمَن االْثَنيْ 71  " َر.َعشَ  َقاَل َعْن َيُهوَذا ِسْمَعاَن اإِلْسَخْرُيوِقيِ 
الحالمي  نهحشصوا أن  هو ا هام  وأبلغوا المسيح. ومن المؤكد أن المسيح كان وال  يح  دون أن وارىو  ولكنه  

اإلثن  عشى  بىيالة قلب  ىكه للنهاوة لياطيه فى ة أخى ، ول  وشأ أن وصضبه و الن نهمه لكنه أعلن أن أيد 
   .ايطان أي واقو  بت  أثيى الشيطان

  ما في الللوب  اليق من الىب وسوع عل  كالم لطىس، والمان  أحه وال  كل ام و ال  = ألي" إني أخترتكم 
 شيى لبب المسيح للجميو يح  وهو وال   . وأوضاً وأحه  وبروحه و ؤمنون له وهيكىزون لإهمه ل لك نخحامه  

 لاياحة أيده . لما مفضه كثيىون والحالمي  مفضوا أن  حىكو . قال له ا نخحى ك . 
الوييد ال ي من خام  الجليل.  أي ال ي من قيى و  وهي في اليهودوة وبالحالي فيهو ا هو الحلمي  = اإلسخريوقي 

المسيح هنا وابح قول لطىس، ن  قال حبن قد  منا فيشيى أحه وال  أن منه  وفي وهطه   هو ا غيى المؤمن  
اليك أن الاياحة جاءت من ال ي من اليهودوة.لكن ال ي وصال نمادة الشيطان. واليهود كاحوا وبحلىون الجليليين و 
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 عودة للجدول ( ساب يوحنا()اإلصحاح ال)إنجيل 

 اإلصحاح الساب 
َد ِفي  1"  -(: 53  –1  :7اآليات )يو َيَتَردَّ َأْن  ُيِرْد  َلْم  أَلنَُّه  اْلَجِليِل،  َبْعَد هَذا ِفي  ُد  َيَتَردَّ َيُسوُع  اْلَيُهوِديَِّة أَلنَّ َوَكاَن 

َفَقاَل َلُه ِإْخَوُتُه:»اْنَتِقْل ِمْن ُهَنا َواْذَهْب 3َوَكاَن ِعيُد اْلَيُهوِد، ِعيُد اْلَمَظالِ ، َقِريب ا.  2  اْلَيُهوَد َكاُنوا َيْطُلُبوَن َأْن َيْقُتُلوُه.
ا َأْعَماَلَك الَّ  أَلنَُّه َلْيَ" َأَحٌد َيْعَمُل َشْيئ ا ِفي اْلَخَفاِء َوُهَو ُيِريُد َأْن 4ِتي َتْعَمُل،  ِإَلى اْلَيُهوِديَِّة، ِلَكْي َيَرى َتاَلِميُذَك َأْيض 

ِلْلَعاَلِم«.   َنْفَسَك  َفَأْظِهْر  اأَلْشَياَء  هِذِه  َتْعَمُل  ُكْنَت  ِإْن  َعاَلِنَية .  ِبِه. 5َيُكوَن  ُيْؤِمُنوَن  َيُكوُنوا  َلْم  ا  َأْيض  ِإْخَوَتُه  أَلنَّ 
لَ 6 َحاِضٌر.  َفَقاَل  ِحيٍن  ُكلِ   َفِفي  َوْقُتُكْم  َوَأمَّا  َبْعُد،  َيْحُضْر  َلْم  َوْقِتي  َيُسوُع:»ِإنَّ  ُيْبِغَضُكْم، 7ُهْم  َأْن  اْلَعاَلُم  َيْقِدُر  اَل 

يَرٌة.   َذا اْلِعيِد. َأَنا َلْسُت َأْصَعُد َبْعُد ِإَلى ِاْصَعُدوا َأْنُتْم ِإَلى ه8َولِكنَُّه ُيْبِغُضِني َأَنا، أَلنِ ي َأْشَهُد َعَلْيِه َأنَّ َأْعَماَلُه ِشرِ 
َبْعُد«.   ُيْكَمْل  َلْم  َوْقِتي  أَلنَّ  اْلِعيِد،  اْلَجِليِل.9هَذا  ِفي  َوَمَكَث  َلُهْم هَذا  ِحيَنِئٍذ 10  َقاَل  َقْد َصِعُدوا،  ِإْخَوُتُه  َكاَن  َوَلمَّا 

َكأَ  َبْل  َظاِهر ا  اَل  اْلِعيِد،  ِإَلى  ا  َأْيض  ُهَو  اْلَخَفاِء.  َصِعَد  ِفي  َوَيُقوُلوَن:»َأْيَن 11نَُّه  اْلِعيِد،  ِفي  َيْطُلُبوَنُه  اْلَيُهوُد  َفَكاَن 
َيُقوُلوَن:»الَ 12َذاَك؟«   َوآَخُروَن  َيُقوُلوَن:»ِإنَُّه َصاِلٌح«.  َبْعُضُهْم  َنْحِوِه.  ِمْن  َكِثيَرٌة  ُمَناَجاٌة  اْلُجُموِع  ِفي  َبْل َوَكاَن   ،

ْعَب«.   َوَلمَّا َكاَن اْلِعيُد َقِد اْنَتَصَف، 14  َولِكْن َلْم َيُكْن َأَحٌد َيَتَكلَُّم َعْنُه ِجَهار ا ِلَسَبِب اْلَخْوِف ِمَن اْلَيُهوِد.13ُيِضلُّ الشَّ
ُيَعلِ ُم.   َوَكاَن  اْلَهْيَكِل،  ِإَلى  َيُسوُع  اْلُكُتبَ 15َصِعَد  َيْعِرُف  هَذا  »َكْيَ   َقاِئِليَن:  اْلَيُهوُد  َب  َيَتَعلَّْم؟« َفَتَعجَّ َلْم  َوُهَو   ،

ِإْن َشاَء َأَحٌد َأْن َيْعَمَل َمِشيَئَتُه َيْعِرُف التَّْعِليَم، َهْل 17َأَجاَبُهْم َيُسوُع َوَقاَل:»َتْعِليِمي َلْيَ" ِلي َبْل ِللَِّذي َأْرَسَلِني.  16
َمْن َيَتَكلَُّم ِمْن َنْفِسِه َيْطُلُب َمْجَد َنْفِسِه، َوَأمَّا َمْن َيْطُلُب َمْجَد الَِّذي َأْرَسَلُه 18ُهَو ِمَن هللِا، َأْم َأَتَكلَُّم َأَنا ِمْن َنْفِسي.  

َوَلْيَ"  َصاِدٌق  ُظْلٌم.  َفُهَو  ِفيِه  ِلَماَذا 19  النَّاُموَس!  َيْعَمُل  ِمْنُكْم  َأَحٌد  َوَلْيَ"  النَّاُموَس؟  َأْعَطاُكُم  َقْد  ُموَسى  َأَلْيَ" 
َتْقُتُلوِني؟« َأْن  َيْقُتَلَك؟«  20َتْطُلُبوَن  َأْن  َيْطُلُب  َمْن  َشْيَطاٌن.  َوَقالُوا:»ِبَك  اْلَجْمُ   َوَقاَل  21َأَجاَب  َيُسوُع  َلُهْم: َأَجاَب 

َجِميع ا.   ُبوَن  َفَتَتَعجَّ َعِمْلُت  ا  َواِحد  ِمَن اآلَباِء. 22»َعَمال   َبْل  ُموَسى،  ِمْن  َأنَُّه  َلْيَ"  اْلِخَتاَن،  ُموَسى  َأْعَطاُكْم  ِلهَذا 
اإِلْنَساَن.   َتْخِتُنوَن  ْبِت  السَّ ِلئَ 23َفِفي  ْبِت،  السَّ ِفي  اْلِخَتاَن  َيْقَبُل  اإِلْنَساُن  َكاَن  ُموَسى،  َفِإْن  َناُموُس  ُيْنَقَض  الَّ 

ْبِت؟   السَّ ِفي  ُكلَُّه  ِإْنَسان ا  َشَفْيُت  أَلنِ ي  َعَليَّ  ُحْكم ا 24َأَفَتْسَخُطوَن  اْحُكُموا  َبِل  الظَّاِهِر  َحَسَب  َتْحُكُموا  اَل 
َيْطُلُبونَ 25َعاِدال «. الَِّذي  ُهَو  هَذا  ُأوُرَشِليَم:»َأَلْيَ"  َأْهِل  ِمْن  َقْوٌم  َيْقُتُلوُه؟    َفَقاَل  َواَل 26َأْن  ِجَهار ا  َيَتَكلَُّم  ُهَو  َوَها 

ا؟   َحقًّ اْلَمِسيُح  ُهَو  هَذا  َأنَّ  َيِقين ا  َعَرُفوا  َؤَساَء  الرُّ َأَلَعلَّ  َشْيئ ا!  َلُه  َوَأمَّا 27َيُقوُلوَن  ُهَو،  َأْيَن  ِمْن  َنْعَلُم  هَذا  َولِكنَّ 
َفَناَدى َيُسوُع َوُهَو ُيَعلِ ُم ِفي اْلَهْيَكِل ِقاِئال : »َتْعِرُفوَنِني َوَتْعِرُفوَن 28ِمْن َأْيَن ُهَو«.  اْلَمِسيُح َفَمَتى َجاَء اَل َيْعِرُف َأَحدٌ 

ي ِمْنُه، َأَنا َأْعِرُفُه أَلن ِ 29ِمْن َأْيَن َأَنا، َوِمْن َنْفِسي َلْم آِت، َبِل الَِّذي َأْرَسَلِني ُهَو َحق، الَِّذي َأْنُتْم َلْسُتْم َتْعِرُفوَنُه.  
ا َعَلْيِه، أَلنَّ َساَعَتُه َلْم َتُكْن َقْد َجاَءْت َبْعُد.  30َوُهَو َأْرَسَلِني«.   َفآَمَن ِبِه 31َفَطَلُبوا َأْن ُيْمِسُكوُه، َوَلْم ُيْلِق َأَحٌد َيد 

َأْكثَ  آَياٍت  َيْعَمُل  َجاَء  َمَتى  اْلَمِسيَح  َوَقاُلوا:»َأَلَعلَّ  اْلَجْمِ ،  ِمَن  هَذا؟«.َكِثيُروَن  َعِمَلَها  الَِّتي  هِذِه  ِمْن  َسِمَ  32َر 
ام   ُخدَّ اْلَكَهَنِة  َوُرَؤَساُء  يِسيُّوَن  اْلَفرِ  َفَأْرَسَل  َنْحِوِه،  ِمْن  ِبهَذا  َيَتَناَجْوَن  اْلَجْمَ   يِسيُّوَن  ِلُيْمِسُكوُه.  اْلَفرِ  َلُهْم 33ا  َفَقاَل 

َسَتْطُلُبوَنِني َواَل َتِجُدوَنِني، َوَحْيُث َأُكوُن َأَنا اَل 34، ُثمَّ َأْمِضي ِإَلى الَِّذي َأْرَسَلِني.  َيُسوُع:»َأَنا َمَعُكْم َزَمان ا َيِسير ا َبْعدُ 



  )اإلصحاح السابع(يوحنا أنجيل  –األناجيل 
 

 
182 

َتْأُتوا«.   َأْن  َأْنُتْم  أَ 35َتْقِدُروَن  َنْحُن؟  َنِجَدُه  اَل  َيْذَهَب َحتَّى  َأْن  ُمْزِمٌ   َأْيَن هَذا  َبْيَنُهْم:»ِإَلى  ِفيَما  اْلَيُهوُد  َلَعلَُّه َفَقاَل 
َما هَذا اْلَقْوُل الَِّذي َقاَل: َسَتْطُلُبوَنِني َواَل َتِجُدوَنِني، 36ُمْزِمٌ  َأْن َيْذَهَب ِإَلى َشَتاِت اْلُيوَناِنيِ يَن َوُيَعلِ َم اْلُيوَناِنيِ يَن؟  

ِخيِر اْلَعِظيِم ِمَن اْلِعيِد َوَقَ  َيُسوُع َوَناَدى ِقاِئال :»ِإْن َوِفي اْلَيْوِم األَ 37َوَحْيُث َأُكوُن َأَنا اَل َتْقِدُروَن َأْنُتْم َأْن َتْأُتوا؟«.
«.  38َعِطَش َأَحٌد َفْلُيْقِبْل ِإَليَّ َوَيْشَرْب.   َمْن آَمَن ِبي، َكَما َقاَل اْلِكَتاُب، َتْجِري ِمْن َبْطِنِه َأْنَهاُر َماٍء َحيٍ 

َقاَل هَذا 39
وِح الَِّذي َكاَن اْلُمْؤِمنُ  وَح اْلُقُدَس َلْم َيُكْن َقْد ُأْعِطَي َبْعُد، أَلنَّ َيُسوَع َلْم َعِن الرُّ وَن ِبِه ُمْزِمِعيَن َأْن َيْقَبُلوُه، أَلنَّ الرُّ

َبْعُد.   َد  ُمجِ  َقْد  «.40َيُكْن  النَِّبيُّ ُهَو  ِباْلَحِقيَقِة  َقاُلوا:»هَذا  اْلَكاَلَم  هَذا  َسِمُعوا  َلمَّا  اْلَجْمِ   ِمَن  آَخُروَن 41  َفَكِثيُروَن 
َأَلْم َيُقِل اْلِكَتاُب ِإنَُّه ِمْن َنْسِل َداُوَد، 42َقاُلوا:»هَذا ُهَو اْلَمِسيُح!«. َوآَخُروَن َقاُلوا:»َأَلَعلَّ اْلَمِسيَح ِمَن اْلَجِليِل َيْأِتي؟  

َوَكاَن َقْوٌم 44َحَدَث اْنِشَقاٌق ِفي اْلَجْمِ  ِلَسَبِبِه.  فَ 43َوِمْن َبْيِت َلْحٍم ،اْلَقْرَيِة الَِّتي َكاَن َداُوُد ِفيَها، َيْأِتي اْلَمِسيُح؟«  
اأَلَياِدَي. َعَلْيِه  َأَحٌد  ُيْلِق  َلْم  َولِكْن  ُيْمِسُكوُه،  َأْن  ُيِريُدوَن  يِسيِ يَن. 45  ِمْنُهْم  َواْلَفرِ  اْلَكَهَنِة  ُرَؤَساِء  ِإَلى  اُم  اْلُخدَّ َفَجاَء 

َلمْ  َلُهْم:»ِلَماَذا  هُؤاَلِء  ِبِه؟«  َفَقاَل  َتْأُتوا  اإِلْنَساِن!«. 46  هَذا  ِمْثَل  هَكَذا  ِإْنَساٌن  َقطُّ  َيَتَكلَّْم  اُم:»َلْم  اْلُخدَّ َأَجاَب 
َضَلْلُتْم؟  47 َقْد  ا  َأْيض  َأْنُتْم  يِسيُّوَن:»َأَلَعلَُّكْم  اْلَفرِ  يِسيِ ينَ 48َفَأَجاَبُهُم  اْلَفرِ  ِمَن  َأْو  َؤَساِء  الرُّ ِمَن  ا  َأَحد  ِبِه؟   َأَلَعلَّ  آَمَن 
َمْلُعوٌن«.  49 َيْفَهُم النَّاُموَس ُهَو  اَل  ْعَب الَِّذي  ِإَلْيِه َلْيال ، َوُهَو  50َولِكنَّ هَذا الشَّ ِنيُقوِديُموُس، الَِّذي َجاَء  َلُهْم  َقاَل 

َأَجاُبوا َوَقالُوا َلُه:»َأَلَعلََّك َأْنَت 52ِرْف َماَذا َفَعَل؟« »َأَلَعلَّ َناُموَسَنا َيِديُن ِإْنَسان ا َلْم َيْسَمْ  ِمْنُه َأوَّال  َوَيعْ 51َواِحٌد ِمْنُهْم: 
ا ِمَن اْلَجِليِل؟ َفتِ ْش َواْنُظْر! ِإنَُّه َلْم َيُقْم َنِبيٌّ ِمَن اْلَجِليِل«.   "  َفَمَضى ُكلُّ َواِحٍد ِإَلى َبْيِتِه.53َأْيض 

 
َد ِفي اْلَيُهوِديَِّة أَلنَّ اْلَيُهوَد َكاُنوا َوَكاَن َيُسوُع  1"  -(:1:  7آية ) يو  ُد َبْعَد هَذا ِفي اْلَجِليِل، أَلنَُّه َلْم ُيِرْد َأْن َيَتَردَّ َيَتَردَّ

 "  َيْطُلُبوَن َأْن َيْقُتُلوُه.
ي في اإل با  السابق مأ نا المسيح خرز البياة وهنا حىا  ماء البياة. فال يياة بدون ماء، وهو  ام ييا نا "ل

( والسيد المسيح  ىهل لنا الىو  ليثرحنا فيه فيكون لنا 39-37:7البياة هو المسيح". والماء ممز للىو  اللدس ) و
 يياة، فهو الىو  المبيي. 

للد ماْفَإ الىب وسوع في الجليل وه ا مأ نا  في اإل با  السابق. وماْفَإ أوضًا في اليهودوة نال  أن مافضيه في 
ملاوم  كاحت  )اليهودوة  لاللحل  بحهد د  بل  أعنف،  وبين 50+40+37:8+ 44+ 32+30+25+19+13:7حه    .)

)مت 7،  6)   في  اإلحجيليين  لاقي  أيدا   ومدها  يدثت  )مى21+ 12-18(  (. 50-18:9(+)لو 7-9(+ 
 ( اهوم من الصاح للمظال.7-6وه ا كله لااه  وينا في ه   اآلوة. وأيدا  الجليل ه   نهحغىقت )

( وه   ى دون قحله. وفي اإل با  السابق مأ نا اآلب هو ال ي 6،  4لياطيه  يياة )  هنا حى  أن المسيح أ   
والناس أيىام في أن  ؤمن أو  ىفإ. لكن من  ؤمن فلد يال عل  البياة. وه ا هو الو و يح    ،  وج ب 
 اآلن. 
 

 " َوَكاَن ِعيُد اْلَيُهوِد، ِعيُد اْلَمَظالِ ، َقِريب ا.2" -(:2: 7آية ) يو
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فكيف وصى   للمسيح.  ولول ه ا ألن الايد ل  واد هلل وما عادوا ه  ااب   لاد  لره  ومفضه   =  اليهود عيد  
هنا  .لأعياده ماه      الح    ولكن  وينا  والنوم(  )الماء  الطلوس  نهحادم  وسوع  الىب  ألن  الايد  نه    كى 

هو أهرى األعياد   المظال  عيدو  ومامهوحها ف  ه ا الايد ليطبلها عل  حصسه ف  ه ا اإل با  واإل با  الحال .
لي . وهو  أعياد   هرون فيها ليايدوا في أوما  3اليهودوة وأهثىها مسىة و وافق اهى )هرحمرى/ أهحوبى( وهو أيد  

أوام واليوم الثامن وسم  اليوم الاظي  من الايد. وه  وسكنون   8 خى األعياد اليهودوة في السنة اليهودوة. وهو  
الثامن  كى  دخوله  أمس الميااد. وفيه فى  لالبااد )يااد فيه في مظال ك كى  لحغىبه  في هيناء واليوم  

فالما  فى   عيد  فكان  البااد  عيد  ل لك  دع   في الانب(  المظال  وقيمون  وكاحوا  مناهب.  يلو  والجو  كثيى  ل 
هايات المنازل والشوامع وعل  أهطح المنازل لي كىوا غىبحه  في هيناء+ دخوله  ألمس الموعد+ اكى هلل عل  

لدخولنا السماء )لال ات اليوم الثامن لاد األوام السباة الحي  شيى للغىبة عل  األمس(.   وكان ه ا ممزاً   .البااد 
ميي  الكهنة  وميًا خالل أوام الايد )في مأي أحه خالل السباة األوام وفي مأي  خى خالل األوام الثماحية   وكان

هلها( واى  لماللسه الىهمية وماه قدم من  هب ومأل  من بىكة هلوام ث   حجه للم لح و ابه في فوهة فضية 
 كامًا للااىة الحي أخىجت له  ماء و ىدد واى  منها أحروب فضي، لياى  الماء نل  وادي قدمون. وكان ه ا  

( والىب وسوع ن ا  ه ا  12+ أ   47+ يز  9-8:1( وكاحوا ولىأون في ه ا الايد )زك6+ 3-2:12الشاب )أ 
( وكأحه  ىد عل  هحا  38-37:7) و   و شىب   عطش أيد فليلرل نل َ المشهد أهاهًا لحاليمه ال ي قال فيه "نن  

لأحه   ح الااىة  بنشيد  )الالو ين  والمسيح 6+ 3-2:12 نبدثون عنه هو  لالماء.  المظال كان مى بل  فايد   .)
ااب   8قال في الايد أحا مادم الماء )الااىة(. وكان في الايد أوضًا وضاء منامات  هرية )منامة كرى  لها  

ان نامات أخى ( والمنامات مو وعة في دام النساء في الهيكل. وكم   4وايدة كل  وم من أوام الايد +     ضاء
ال ي  النوم  لامود  النوم   كامًا  ه ا  أومالي . وكان  بيوت  أفنية  أحه وضم  المنامات اد دًا جدًا يح   ه     وء 

 (. 12:8مافله  في الرى ة. والىب وسوع نهحادم ه ا المنظى في  اليمه "أحا هو حوم الاال " ) 
ون أن  لحلوحي فهو واى  أحه ال بيبة وكاحوا ولدمون  لايح كثيىة في ه ا الايد ول لك أ ا  المسيح لما ا  ى د 

( هيلحلوحه  ال ي  ل19:7البقيقية  أ وا  الايد  ه ا  وفي  أن  إ(.  وحسوا  زحا  في  أمسكت  الرى ة مىأة  في  زحوا  ألاءه  
 (. 3:8ه  ما وا )وبسرب زحا 

 
ا َأْعَماَلَك 3"  -(:7–3:  7اآليات )يو َفَقاَل َلُه ِإْخَوُتُه:»اْنَتِقْل ِمْن ُهَنا َواْذَهْب ِإَلى اْلَيُهوِديَِّة، ِلَكْي َيَرى َتاَلِميُذَك َأْيض 
َتْعَمُل،   َتعْ 4الَِّتي  ُكْنَت  ِإْن  َيُكوَن َعاَلِنَية .  َأْن  ُيِريُد  َوُهَو  اْلَخَفاِء  َيْعَمُل َشْيئ ا ِفي  َأَحٌد  َلْيَ"  َمُل هِذِه اأَلْشَياَء أَلنَُّه 

ِلْلَعاَلِم«.   َنْفَسَك  ِبِه.  5َفَأْظِهْر  ُيْؤِمُنوَن  َيُكوُنوا  َلْم  ا  َأْيض  ِإْخَوَتُه  َبْعُد، 6أَلنَّ  َيْحُضْر  َلْم  َوْقِتي  َيُسوُع:»ِإنَّ  َلُهْم  َفَقاَل 
ْبِغَضُكْم، َولِكنَُّه ُيْبِغُضِني َأَنا، أَلنِ ي َأْشَهُد َعَلْيِه َأنَّ َأْعَماَلُه اَل َيْقِدُر اْلَعاَلُم َأْن يُ 7َوَأمَّا َوْقُتُكْم َفِفي ُكلِ  ِحيٍن َحاِضٌر.  

يَرٌة.  "  ِشرِ 
+ 55:13هؤالء اإلخوة مبما ه  من أوالد  وهف خطيب مى   من زوا  هابق أو أوالد خالحه أو أوالد أعمامه )مت 

 (.12:  2مسيح ف   صسيى ) ومجاء مىاجاة مو وع نخوة ال( أو غيىه  من أقامبه. 31+ 21:3مى
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ول  وكن كل أقامبه مؤمنون له بل كان كثيىون منه  مبما لسرب غيى ه  من اهى ه، كاحوا وكىهوحه بل ولولون أحه 
ها   ،  ماحل. وه  ألحه  أهرى منه هنًا أ وا ليلدموا نليه حايبة في  ومة حلد.. أي لما ا أحت ماحرم في الجليل 

أيد  وهناك  ألومالي   أن   هب  حايبحه   وكاحت  أومالي .  في  لك  لسرب  هد ده   اليهود  من  خايف  أحت 
 نيحمالين: 

ولحله اليهود وكان ملاده  أن  حالاوا منه. أو أن الى هاء الد نيين وكحشصوا ز ف ملا د . أن وملك أو    أن 
ا  أومالي  هيشهىوحه في كل الاال  لاد عود ه   فااًل فيحاظمون ماه ول لك  دفاوحه للشهىة في اليهودوة )ويج

 لرالده ( لكن هو طى له الاليب. ولكن كالمه  كان وبمل مااحي الحاييى والشما ة. 
أما مد المسيح فإحه كان: أن هاعة الاليب ل   أ ي لاد. فساعة ظهوم  الالني هحأ ي هى اًا لالاليب. ومازال 

  وسحطياون ال هاب نل  أومالي  كل وقت بال خو  فلي هروا نن أمادوا، أمامه وقت وكمل فيه  اليمه، أما ه  فه
أم ا المسيح فال   هب ه   المىة نال  ليالب. والوقت عند المسيح مبدد لالدقايق ولكل ام وقحه يسب يكمحه. 

 ن ًا هو لي  خايصًا من الاليب لكن لدوه عمل وكمله قرل الاليب.
ام الاال . الاال  عند المسيح واني الاال  بدون  ، وألحه مأ  الشى في قلوب فأفكامك  كأفك=  ال يقدر أن يبغضكم 

أمه  المسيح  هَل   ل لك  الاال .  مو  محوافلة  فأعماله   الاال   لن  بغضه   قال  ل لك  الاال   وشرهون  وجده   نخو ه 
نخوة الىب  اما من  ليوينا ول  وسلمها أليد هؤالء اإلخوة. و  كى أن والوب و هو ا لي  اإلهاى وطي وهما  

ومبما   لإهميهما.  مهالحين  ولهما  المسيح المي    في  لاد  لك  الما   لىفضه  أوال   اثىا  له  لكنه   منوا  ولكنه  لك 
فالمسيح  حكل  لالبق والاال  ال وبحمل من وكلمه لالبق. وأهل الاال  ال وبحملون =  يبغضني ألني أشهد عليه 

 (.  10:11الحبكيت و واجهوحه لالهجوم )ماجو م  
الاال ،  =  أما وقتكم فى كل حين حاضر  حاىفوا مثل الاال ، فه  لسلوكه  المادي وبغضحه  له، ه  جزء من 

ووقحه    ،للاليب فوقحه  يا ى في كل يين فه  جزء من الاال . وقحه ال ي يدد  هو أن   هب    الشهىة  ن وطلرو 
لطى لحك . أما أحا   لحبحصلوا  =  وقتكمد . أي زمان  ى دون ال هاب فيه ن هروا=  وه ا ما ل   ى   ،لشهىة  هب ل  أحه

وقتي ال  هددك  لاطى فأحح  من الاال .    فالاال   ،لحصىيوافوقحي هو الاليب. وقحك  دايمًا يا ى في ه ا الاال   
  هو له خطة نلهية وسيى لملحضاها للاليب و لك لاإل صا  مو اآلب.=  لم يحضر بعد

 
ِاْصَعُدوا َأْنُتْم ِإَلى هَذا اْلِعيِد. َأَنا َلْسُت َأْصَعُد َبْعُد ِإَلى هَذا اْلِعيِد، أَلنَّ َوْقِتي َلْم ُيْكَمْل 8"  -(:10–8:  7اآليات )يو
ا ِإَلى اْلِعيِد، اَل َظاِهر ا َوَلمَّا َكاَن ِإْخَوُتُه َقْد َصِعُدوا، ِحيَنِئٍذ َصِعَد  10 َقاَل َلُهْم هَذا َوَمَكَث ِفي اْلَجِليِل.9َبْعُد«.  ُهَو َأْيض 

 " َبْل َكَأنَُّه ِفي اْلَخَفاِء.
ل   ىد المسيح أن وااد ماه  ألن هدفه  أن وظهى المسيح في مجد  و الن عن ملكه. والمسيح ولول إلخو ه  

اد لاده  لكن ال أي أحا ال أ اد اآلن ماك  فهو  =  أنا ال أصعد بعدن ادوا أحح  لحبحصلوا لالايد كما  ى دوا  
فوقت فهو ال وسحاىس قو ه وال  ى د نثامة اليهود    في الخفاءلياَايْ دل مثله  أو ليظهى حصسه كما  ى دوا بل  اد  

أي لن أ اد اآلن. =  أنا ال أصعد بعدواليك دقة المسيح فهو ل  ولل أحا لن أ اد بل    .الاليب ل  وأ ي لاد 
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، وه   خاو ًا أن الااود ألومالي  كان واايبه غناء و هليل في مواهب وهو ال  ى د اإلثامة وهل الى هاء  
 مو الجليليين ال  ن   كىون ماجزة الام  خرزات   ليست طى لة المسيح ف  الصى . وكان  اوده  نل  أومالي   

 ث  ولدم  هياناوا ثومة في دخوله ألومالي  وه ا ما ال  ى د . وهو أماد أن وااد ليكمل مهالحه أوالً   وهؤالء كاحوا
. والمسيح ل  وااد مبااىة نل  أومالي  بل جاء أواًل نل  خال  البشى  -، وه ا ما وصى  المسيح  حصسه  بيبة

اليهودوة مى1:19)مت    اوم  مىَ 1:10+  أي  نل    (  وااد  لن  أحه  الىب  قاد  وه ا  و ح  بيى ة.  نقلي   عل  
ألومالي . ولما أمادوا أن ومسكو   هب ثاحية نل  أومالي  مبااىة. وباد بيى ة  هب نل   اوم اليهودوة ث   هب  

) و  األمدن  ومىثا 40-39:10عرى  ومى    لاازم  لز امة  عنيا  بيت  في  الىيال  يل   ميلحه  حهاوة  في  ث    .)
في  39-38:10)لو نخو ه  عن  لإحصااله  السيد  الايد.  منحاف  في  أومالي   نل   دخل  عنيا  بيت  قى ة  ومن   )

أماد أن واظهى أن للايد  وصى  مو نخو ه   غيى مصاهيمه  وطىقه غيى طىقه .مصاهيمه     اوده   وحضيف كيف 
أي وقت الاليب ل  =  وقتي لم يكمل بعدوخل هيى الىيلة.    وكان نحصااله في الزمن  وقلوبه  نمحألت اىا.  

 وأ ي. فال أم د نثامة اآلن. 
 

)يو َذاَك؟«  11"  -(:14–11:  7اآليات  َوَيُقوُلوَن:»َأْيَن  اْلِعيِد،  ِفي  َيْطُلُبوَنُه  اْلَيُهوُد  اْلُجُموِع 12َفَكاَن  ِفي  َوَكاَن 
عْ  الشَّ ُيِضلُّ  َبْل  َيُقوُلوَن:»اَل،  َوآَخُروَن  َيُقوُلوَن:»ِإنَُّه َصاِلٌح«.  َبْعُضُهْم  َنْحِوِه.  ِمْن  َكِثيَرٌة  َلْم 13َب«.  ُمَناَجاٌة  َولِكْن 

َيَتَكلَُّم َعْنُه ِجَهار ا ِلَسَبِب اْلَخْوِف ِمَن اْلَيُهوِد.َيُكْن َأحَ  َوَلمَّا َكاَن اْلِعيُد َقِد اْنَتَصَف، َصِعَد َيُسوُع ِإَلى اْلَهْيَكِل، 14  ٌد 
 " َوَكاَن ُيَعلِ ُم.

ل  وصاح   أي الكل أ دقاء وأعداء. ومبما=  فكان اليهودوا ح أن المسيح كان غايبًا في األوام األول  للايد.  
مكايده   د .   أن  دبىوا  واطي فى ة ألعدايه  أحه هيااد يح  ال  ذاكالمسيح إلخو ه  لمان  =  أين   أ ي 

دليل عل   اامس أماء الناس ولآلن  ،  في أ لها  اني لغل  =  مناجاةاإليحلام، لكنه   ى دون م  حه لماجزا ه.  
لمدوح أو نعجاب =  يكن أحد يتكلم عنه  لمأ لها لااو ه.  =  من نحوه فأماء الناس في المسيح محضامبة.  

أي الى هاء من فى سيين وكهنة وكحبة فكان من وساحدون المسيح خايصين أن وظهىوا =  لسبب الخوف من اليهود 
 أي لاد أمباة أوام.  = نتصف العيدإولما  لك أمام الى هاء. 

 أي طاهى وحلي لكن بدون نومان أحه المسيا.  = البعض يقولون أنه صالح
 لسلطان ااميًا ومصسىًا الاهد اللدو .= وكان يعلم

 
َب اْلَيُهوُد َقاِئِليَن: »َكْيَ  هَذا َيْعِرُف اْلُكُتَب، َوُهَو َلْم َيَتَعلَّْم؟«.15" -(:15: 7آية ) يو  "َفَتَعجَّ

المسيح.. ما هو مادم   فيها في  حلطة  اثىوا  الملدهة.  =  الكتب   اليمه. ه   أول  يتعلم األهصام  ال  =  وهو لم 
( 3هنة )لو12( وحاقش الشيوخ في الهيكل وعمى   8-6:8 اني أن المسيح كان جاهاًل فهو كحب عل  األمس ) 

ولكن الملاود أحه ل   ححلم  عل   د أيد الىبيين. وقوة  االي  المسيح الحي هررت دهشة الجموع ماجاة للمادم 
 يه فهو وا و الناموس.اإللهي ال ي ف
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   " َأَجاَبُهْم َيُسوُع َوَقاَل:»َتْعِليِمي َلْيَ" ِلي َبْل ِللَِّذي َأْرَسَلِني.16" -(:16: 7آية ) يو
و جب   ،عنه المالومةماىو  عند اليهود أن أي حاموهي ال  لرل اهاد ه نال  ن ا أعلن عن الشا  ال ي  لل   

أي اآلب. ن ًا   تعليمي لي" لي بل للذي أرسلنيمابي أي مال  مهمي ماحى  له ل لك ولول وسوع هنا:    أن وكون 
هو ال ي أمهلني. وال  ببثوا   ن ًا فاَ  ،  دم   ماأ ها اليهود نلبثوا عن البق في  اليمي، فحاليمي والن أن  

(. ومو أن المسيح واآلب وايد نال  أن السيد 10:14+  49:12+  11:3عن مادم لحاليمي من ماادمك  ) و 
ابنه" )عب  الحالي  هو لآلب "  كلمنا ف   الحالي  لىفضو ، فه  1:1المسيح قال نن  أحه هو مادم  ( فلو قال 

 يح لاآلب.قطاًا وجهلوا عالقة المس
 

  " ِإْن َشاَء َأَحٌد َأْن َيْعَمَل َمِشيَئَتُه َيْعِرُف التَّْعِليَم، َهْل ُهَو ِمَن هللِا، َأْم َأَتَكلَُّم َأَنا ِمْن َنْفِسي.17" -(:17: 7آية ) يو
الىب وطى  أمام هامعيه الوهيلة للحبلق من المادم اإللهي لحاليمه وه   الوهيلة هي أن من  ى د أن وانو 
مشيئة   هيجد حصسه في  وافق مو كالم المسيح. وبالحالي حسحنح  أن اإلحسان ال ي  ؤمن لالمسيح وأحه أ   من  

اآلب. ال ي  حال  عند الىبيين عند  مجموعة اآلب وكون هو اإلحسان ال ي ااء و شاء أن وامل و اى  مشيئة  
إن   .(27  –  24:    7من المالومات، ولكن السيد هنا  حكل  عن الماىفة اإلخحبام ة لمن  نص  مشيئة اآلب )مت 

  أو من  حا  قىاما ف  ييا ه أن وطيو و اوا   و لحزم لالناموس ليى    .  ،  من  ى د أن وطيو  =  شاء أحد
محوقصة عل   الماىفة  ن ًا  الالمية.  لالطى   ولي  من  ببل  وأحه من  ،  الحالي   حوع  لياى   حومًا من    وأخ  

 خضوع الللب هلل.
 

َيَتَكلَُّم ِمْن َنْفِسِه َيْطُلُب  18"  -(:18:  7آية ) يو  َأْرَسَلُه َفُهَو َصاِدٌق  َمْن  َمْجَد َنْفِسِه، َوَأمَّا َمْن َيْطُلُب َمْجَد الَِّذي 
  " َوَلْيَ" ِفيِه ُظْلٌم.

اإلحسان ال    حكل    ومثل ه ا  المسيح عل  حصسه.ه ا مردأ عام وطبله  =  من يتكلم من نفسه يطلب مجد نفسه 
أما أحا فأطلب مجد اآلب. المسيح هنا     يدعي ما لي  فيه.ف  من حصسه بدون دعوة نلهية، وكون طالبا مجد حصسه

 ثرت نم باطه لاآلب، لأحه ال وطلب ايئًا لنصسه بل مجد   اآلب وألحه أخى  حصسه من طلب الثمن فحاليمه وكون 
 . لبساب حصسه ببل عن مجد  الشااي وثمنًا لادمحه وكون كمن  رحز مجد   نلهيًا  مامًا. وبالنسبة ألي خادم 

( بل هو غسل أمجل  المي  . ل لك 41:5+  و  7:2هنا هك ا ألحه أخل   ا ه  خ ًا  ومة عرد )في  وكالم المسيح 
د  اآلب ) و   (.  28:12مج 
 لي  فيه لطالن أو ك ب.= لي" فيه ظلم

 
َأَلْيَ" ُموَسى َقْد َأْعَطاُكُم النَّاُموَس؟ َوَلْيَ" َأَحٌد ِمْنُكْم َيْعَمُل النَّاُموَس! ِلَماَذا َتْطُلُبوَن َأْن 19"  -(:19:  7آية ) يو 
 " َتْقُتُلوِني؟«.
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َقْد َأْعَطاُكُم النَّاُموَس أ  ردأ المسيح من هنا الىد عل  ن هامه  لأحه كسى الناموس ن  قام لشصاء =    َلْيَ" ُموَسى 
 (  وم هرت. و لول له  هنا، بل أحح  من  كسىون حاموس موه .5بيت يسدا )  مى إ بىكة 

اآلب. = لو كنح   حباون و اوا الناموس و املون له، لكنح  قد عىفح  أحن  من    َوَلْيَ" َأَحٌد ِمْنُكْم َيْعَمُل النَّاُموَس 
وأحه  ل   حباوا و اوا الناموس   ولي  هو،  واالصون الناموس  ه  ال  ن  المسيح هنا  هاج  اليهود و حهمه  لأحه ف

أن  اليمه مطابق  و   ،اإللهي  المسيح  هحشصوا مادم  الي ن  والح  ه  مشيئة اآلب. ولو ن باوا الناموس لكاحوا قد 
وه ا  د الناموس فلما ا   . ى دون قحلهاموس، ل  واىفو  ول لك  . وألحه  ال  حباون الن( 17آلب يسب  وة )ا  إلمادة

   ( أن  اليمه عل  مسحو  فايق.15ولحلوحه وهو بىئ، وه  اهدوا في  وة )
 

َيْقُتَلَك؟«  20"  -(: 24–20:  7اآليات )يو َأْن  َيْطُلُب  َمْن  َشْيَطاٌن.  َوَقالُوا:»ِبَك  اْلَجْمُ   َوَقاَل 21َأَجاَب  َيُسوُع  َأَجاَب 
َجِميع ا.   ُبوَن  َفَتَتَعجَّ َعِمْلُت  ا  َواِحد  »َعَمال   ِمَن 22َلُهْم:  َبْل  ُموَسى،  ِمْن  َأنَُّه  َلْيَ"  اْلِخَتاَن،  ُموَسى  َأْعَطاُكْم  ِلهَذا 

ْبِت َتْخِتُنوَن اإِلْنَساَن. اآلَباِء. َففِ  ْبِت، ِلَئالَّ ُيْنَقَض َناُموُس ُموَسى، 23ي السَّ َفِإْن َكاَن اإِلْنَساُن َيْقَبُل اْلِخَتاَن ِفي السَّ
ْبِت؟   " وا ُحْكم ا َعاِدال «.اَل َتْحُكُموا َحَسَب الظَّاِهِر َبِل اْحُكمُ 24َأَفَتْسَخُطوَن َعَليَّ أَلنِ ي َشَفْيُت ِإْنَسان ا ُكلَُّه ِفي السَّ

أي لي  الى هاء. وهؤالء ال واىفوا حواوا الى هاء. هؤالء نحامت لايى ه  فظنوا أن المسيح له =  أجاب الجم 
. ه  غالبًا ل   دموا أن الصى سيين واططون للحله، فلالوا له ايطان ن  قال أحه   ى دون قحله. وقوله  له شيطان

ايطان وشيى ألحه مجنون. ولكن كيف ولولون ه ا، فه  مأو  قد اص  مى إ بيت يسدا. وثاحي حلطة  اثىوا فيها 
 (.  5 وم السرت )ن با  اصاء المى إ = عمال  واحدا  عملتفي المسيح أحه وشص  في السرت= 

)أو و ية( الاحان    والسيد ولول بل حاموس  ،ألحه  ولولون له أحت كاهى لناموس موه   =لي" أنه من موسى
  طلب الاحان من نبىاهي  ث  قننه موه . فكيف ل  وصهموا =  اآلباءموه  فهو من أوام نبىاهي =    أهرق من  هو

الصه . والمسيح  ىب له  مثاًل فالاحان هو عمل وه  وكسىون السرت أحها بىكة من بىكات   و سيئوا و اوجوا  
لياملوا ه ا الامل، وكسىون يىفية الناموس ألحه  وطبلون حاموهًا  ىوحه األفضل وهو الاحان ال ي له وايىون  
وه ا  الحام.  اإلبىاء  وهو  أفضل  حاموس  ألجل  السرت  حاموس  يىفية  المسيح  وكسى  ال  فلما ا  ااب  ،  من 

حامو ال لو كاحوا وبكمون يكماً ناموس األفضل هو  الىيمة.  المسيح قد أهىم  عاداًل    س  ماجو   السرت.لصهموا أن 
ُبوَن َجِميع ا. ِلهَذا َأْعَطاُكْم ُموَسى اْلِخَتانَ   اإل با  الاام .  ملدمة ا َعِمْلُت َفَتَتَعجَّ = كالم السيد هنا    َعَمال  َواِحد 

حاموس الاحان ليابح الماحون من ااب   وببنًا له. وجاء موه  ليؤكد المان  ف    نبىاهي  وان  أن   أعط   
، الناموس. فه   نمادة   عودة البشى نليه واصاءه  من أثام الاطية الح  فالحه  عنه فحألموا ومى وا وما وا

 وما عملحه مو   (.26:  15ب اافيك" )خىنمادة   ه  اصاء البشى اصاًء كاماًل حصسًا وجسدًا ومويًا "أحا هو الى 
 ه ا المى إ هو ما  ى د    لكل نحسان أ  الشصاء من الطرياة الساقطة المحألمة. 
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َوَها ُهَو 26َفَقاَل َقْوٌم ِمْن َأْهِل ُأوُرَشِليَم:»َأَلْيَ" هَذا ُهَو الَِّذي َيْطُلُبوَن َأْن َيْقُتُلوُه؟  25"  -(:27–25:  7اآليات )يو
َؤَساَء َعَرُفوا َيِقين ا َأنَّ هَذا ُهَو اْلَمِسيُح َحقًّ  ْعَلُم ِمْن َأْيَن َولِكنَّ هَذا نَ 27ا؟  َيَتَكلَُّم ِجَهار ا َواَل َيُقوُلوَن َلُه َشْيئ ا! َأَلَعلَّ الرُّ

 "ُهَو، َوَأمَّا اْلَمِسيُح َفَمَتى َجاَء اَل َيْعِرُف َأَحٌد ِمْن َأْيَن ُهَو«.
 أي هاهنين في أومالي  وليسوا يجاجًا. = من أهل أورشليم
(. ال ي  حكل  هنا  20هؤالء والمون مؤامىات الصى سيين  د  أما أهل الجليل فال واىفون ) وة= يطلبون أن يقتلوه

هو الشاب الاادي وهؤالء وا ح أحه  هماوا يد ل المسيح السابق مو الصى سيين فإحبازوا للمسيح ولكن لليت 
ألا   وأ ي. ولكنه  ه  واىفون  أ ن  وكون ماىوفًا من  أ   ال  ن ا  المسيح  ألايه  أن  أحه   وامثوا عن  له  مشكلة 

المسيح، فهو من الجليل وه  وبحلىون الجليليون. وكحب اليهود خو ه. ه   هي النلطة الثالثة الحي أعثى ه  في  بو 
(. والمسيح عى  ما في 1:3 لول أحه يين وأ ي ال واى  أيد من أ ن أ   وحبن حاى  ألا  وأمه )ماجو مال

 قلوبه  ومد عليه  لاآل ي. 
د د مكان ميالد المسيح. غالبا فكىة أن المسيح ن ا أ   ال وكون ماىوفًا من أ ن أ  ، من نحلسام الىبيين ف   ب

َىاَ َة، َوَأحلْت *فهناك من قال أن المسيح هيولد ف  بيت لب  وبهحند عل  قول مياا النر  "1 ْ  َأفل َأَما َأحلْت َوا َبيلَت َلبل
ىا ا ْلي َِلْ ي َوكاونا ماَحَسلْ ًطا َعَل  ْنهل  َىاْييَل، َوَمَااْمجاها مانل ا ِللَلْدوْ ، مانل ا َ ْغيَىة  َأنل َ كاوْحي َبيلَن أالاوْ  َ هاوَ ا، َفْمنلْك َوال

ََزلْ  ْلد فااًل ف  بيت لب .  2:  5" )م َأَواْم ِألل *وهناك من قالوا ال بل  ولد ف  بى  اللطيو. وهؤالء  2(. والمسيح وا
يَ نهحندوا عل  حروة أخى  لمياا النر  أوضًا " َن ْنَليلْك َوألْ ي. َوَ ْجيءا ِللباكل ا  َوَأحلَت َوا باىلَ  ِللَلْطيْو، َأَهَمَة ْبنلْت ْ هل ول

ََولا ماللكا ْبنلْت أاوماَاْلي َ  ( ال  ن  14-8:  2(. وبى  اللطيو ه   كاحت ييل  وجد الىعاة المحرد ن )لو 8:  4" )م ِألل
و  ىعون الاىا  الماحومة )وكشف عليها الكهنة و احموحها دليال عل  أحها بال عيب ممزا للمسيح الكامل ال   ه 

(. وه   الاىا  الماحومة ه  الح  هيلدم منها ال لايح ف  الهيكل. والماليكة ظهىوا لهؤالء 27:  6بال خطية  و
الح   الاىا   به    له  المىموز  المسيح يمل    ليدلوحه  عن  للمسيح،  الح   ىمز  الاىا   ال  ن  ىعون  الىعاة 

  ىعوحها.  
( وكون   يًا من السماء 1:  3ن المسيح ال   وظهى لغحة )مال ولكن فكى الىبيين كان يق فهل كان  حاوم أيد أ

 بل هو  هو  بنصسه. 
 

َفَناَدى َيُسوُع َوُهَو ُيَعلِ ُم ِفي اْلَهْيَكِل ِقاِئال : »َتْعِرُفوَنِني َوَتْعِرُفوَن ِمْن َأْيَن َأَنا، َوِمْن 28"  -(:31–28:  7اآليات )يو
َتْعِرُفوَنُه.   َلْسُتْم  َأْنُتْم  الَِّذي  ُهَو َحق،  َأْرَسَلِني  الَِّذي  َبِل  آِت،  َلْم  َأرْ 29َنْفِسي  َوُهَو  ِمْنُه،  أَلنِ ي  َأْعِرُفُه  َسَلِني«. َأَنا 

َبْعُد.  30 َجاَءْت  َقْد  َتُكْن  َلْم  َساَعَتُه  أَلنَّ  َعَلْيِه،  ا  َيد  َأَحٌد  ُيْلِق  َوَلْم  ُيْمِسُكوُه،  َأْن  ِمَن 31َفَطَلُبوا  َكِثيُروَن  ِبِه  َفآَمَن 
 "ي َعِمَلَها هَذا؟«.اْلَجْمِ ، َوَقاُلوا:»َأَلَعلَّ اْلَمِسيَح َمَتى َجاَء َيْعَمُل آَياٍت َأْكَثَر ِمْن هِذِه الَّتِ 

. والمسيح قال أحح   اىفون أبي وبخو ي يسب الظاهى ولكن يح  الظاهى أحح  ال  =  فنادى أي مناداة لاوت عال 
 اىفوحه كله، فأحح  ال  اىفون أحني ولدت من ع ماء و وهف لي  أبي، وأحا مولود في بيت لب  ولي  النا ىة 

الظ هو  ه ا  كل  النروات،  يسب  حا ى ًا  أ لي وكنت  لن  اىفوا  لالحأهيد  أحح   وبالحالي  ولسح   اىفوحه.  اهى 
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ومن هماو  فهموا =  ألني منهوأحه هو من البق.    حقالسماوي، وأن اآلب هو ال ي أمهلني وهو قال عن    
  من  أحه  حكل  عن   وأحه هو من  . والمسيح به ا الكالم أثرت أن ما  حوامثوحه كان يقيقيًا وأن أيدًا لن وال 

[ ن  قال 2[ ن  قال أحه من   ]1أ ن أ   فهو أ   من   من ييل ال واىفون. ول لك طلب الى هاء أن ولحلو  ]
الباطل وهؤالء  البق من  له  وميزون  حومًا  له   الشاب كان  ال ي أمهله. ولكن لاإ  أحه  ال واىفون    عنه  

ل   ت ألعمل لبساب حصسي بل أحا مىهل من =  من نفسي لم آتِ  دقوا كالمه لسرب اآلوات الحي  ناها.  
اآلب أعمل لبساب مجد  وخال  البشى ة كلها. كإحسان ل  وأْت من حصسه وكإبن هلل ل  وأخ  بدا حه من نحسان. 

للحله يح   حم  مهمحه ف  الحالي  وبعداد الىهل ال  ن هيكملوا     أفسد خططه =  ساعته لم تكن قد جاءت بعد
 .عمله لرناء كنيسحه

(. فاإلبن مولود من 27: 11ماجو  صسيى مت  – ان  )أحا وايد ماه = أعرفه  َنا َأْعِرُفُه أَلنِ ي ِمْنُه، َوُهَو َأْرَسَلِنيأ
د و أح  وه ا لالمشومة الثالوثية أن اإلبن هو اآلب والدة حوم من حوم بال نحصاال. وبمهال اإلبن وان  أحه  جس

 (.16: 48ال    حم  الصداء )ن 
 

َوُرَؤَساُء 32"  -(:36–32:  7اآليات )يو يِسيُّوَن  اْلَفرِ  َفَأْرَسَل  َنْحِوِه،  ِمْن  ِبهَذا  َيَتَناَجْوَن  اْلَجْمَ   يِسيُّوَن  اْلَفرِ  َسِمَ  
ِلُيْمِسُكوُه.   ام ا  ُخدَّ اْلَكَهَنِة 

َأْرَسَلِني. 33 الَِّذي  ِإَلى  َأْمِضي  ُثمَّ  َبْعُد،  َيِسير ا  َزَمان ا  َمَعُكْم  َيُسوُع:»َأَنا  َلُهْم   َفَقاَل 
َتْأُتوا«.  34 َأْن  َأْنُتْم  َتْقِدُروَن  اَل  َأَنا  َأُكوُن  َوَحْيُث  َتِجُدوَنِني،  َواَل  َأْيَن 35َسَتْطُلُبوَنِني  َبْيَنُهْم:»ِإَلى  ِفيَما  اْلَيُهوُد  َفَقاَل 

َما هَذا 36َتاِت اْلُيوَناِنيِ يَن َوُيَعلِ َم اْلُيوَناِنيِ يَن؟ هَذا ُمْزِمٌ  َأْن َيْذَهَب َحتَّى اَل َنِجَدُه َنْحُن؟ َأَلَعلَُّه ُمْزِمٌ  َأْن َيْذَهَب ِإَلى شَ 
 " .اْلَقْوُل الَِّذي َقاَل: َسَتْطُلُبوَنِني َواَل َتِجُدوَنِني، َوَحْيُث َأُكوُن َأَنا اَل َتْقِدُروَن َأْنُتْم َأْن َتْأُتوا؟«

ه  =  الخدام ؤمن له فأمهلوا له لاإ  بل  م هاء الكهنة )وعمله  هياهي أهثى من د ني( أن لاإ الشاب بدأ  
 با   الاين للكهنة،  با  له  هلطة نللاء القبإ. والى هاء وشملون أوضًا السنهدم   وله هلطة المباهمات 
و اى ف األموم دون أن وادم يك  لالموت وكان  لك أثناء يك  الىومان. والسنهدم   كان  حكون من م هاء 

والساللين والادوقيين وكاحوا وسموحه  الكهنة أو الشيوخ وله  مىكز قضايي ولي  د ني و حكون  الكهنة الباليين  
 الناموهيون وله  دماوة واهاة لالناموس وعمله  البصاظ عل  الحلاليد. أوضًا من الصى سيين والكحبة أو

ل  أحه هيالب لاد هحة اهوم المسيح ولول ه ا ليالن أحه عال  لاططه  للحله. فهو وا=  أنا معكم زمانا  يسيرا  
وكالمه  بهيرحه  فوجئوا  الضبا   هؤالء  ولكن  اهوم.  لسحة  المظال  لاد  وأ ي  فالصاح  للسماء.  وااد  ه ا  وباد 
وصلدوا   أن  وفضلوا  وسوع  ومسكوا  فل   المجدلة،  حصوهه   أحاش  ويياة  فيه مو   كان كالمه  أ د ه .  فشَلت  المؤثى 

وأحا مىهل بىهالة مببة.. ه ا ما   لانف  إلللاء القبإ عل َ مىهلون    أحح =  أمضى إلى الذي أرسلنيوظايصه .  
أحا لاد الالب   فال أيد وأ ي لآلب نال  بي وأحح  ال  ؤمنون بي.=  ال تقدرون أنتم أن تأتوالكت  ميى الضبا .  

وأ    أن  ولدم  لن  أما من  ىفضن   ليكون ما .  ب   لمن  ؤمن  مكاحا  ومين اآلب. وهأاعْ د  وأجل  عن  أ اد 
َهبا  ليكون ما . ولكن السيد كىم ه   العبامة مو نخحال  كريى لحالمي  ، ن  قال له  " َوَكَما قاللتا ْلللَيهاوْد: َييللا َأ ل

وَن َأحلحا ل  ْدما نَ َأَحا اَل َ لل ْدما (. وقال لبطىس "33:  13" ) و  َأنل َ أل اوا، َأقاولا َلكا ل َأحلحا ا ِآلل َهبا اَل َ لل وعا: َييللا َأ ل َأَجاَلها َوسا
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َن َأنل َ حلَبَاْني، َوَلْكَنَك َهَححلَبااْني َأْخيًىا (. فمن  ؤمن له و حباه هيكون له حايب ف  حص  المكان 36:  13" ) وِآلل
 ليه. ال   هي هب هو ن

 
 :لغوية ملحوظة

 أمض  هنا  اني مجىد أحسبب.
 أم ا يين قال أحا أمضي ألعد لك  مكاحًا. فالصال ومضي وشيى ألحه  اهب ليكمل عمل.

 ويين قال نحه خيى  لك  أن أحطلق.. فالصال أحطلق وشيى ل هاب فاىقة )أي هيصحى  عنه (
نن أ ى اإلحسان =  تطلبونني وال تجدوننيألحه في مجد أبيه ييل ال  اى  لالاين بل لاإلومان.  =  وال تجدونني

= يذهب لليونانيين عل  خطاوا  وطلب   وال وجد . وأوضًا لو كاحت كل طلبا ه مادوة وال  هح  لأن واى   .  
ف لليهود  أي  له   هيأ ي  المسيح  أن  واحلدون  فاليهود  المسيح  من  حظىه   ه   هاى ة  في  لليوحاحيين  و هاله  لل، 

واني أحه لي  هو المسيح أو هو مسيح لألم  وه   هاى ة منه. أو واني ه ا أحه هي هب للشحات اليهودي في 
 اليوحان ييل ال وسحطياوا أن ومسكو . 

 
)يو وَ 37"  -(:39–37:  7اآليات  َيُسوُع  َوَقَ   اْلِعيِد  ِمَن  اْلَعِظيِم  اأَلِخيِر  اْلَيْوِم  َأَحٌد َوِفي  َعِطَش  ِقاِئال :»ِإْن  َناَدى 

«.  38َفْلُيْقِبْل ِإَليَّ َوَيْشَرْب.   َمْن آَمَن ِبي، َكَما َقاَل اْلِكَتاُب، َتْجِري ِمْن َبْطِنِه َأْنَهاُر َماٍء َحيٍ 
وِح  39 َقاَل هَذا َعِن الرُّ

َد الَِّذي َكاَن اْلُمْؤِمُنوَن ِبِه ُمْزِمِعيَن َأْن  وَح اْلُقُدَس َلْم َيُكْن َقْد ُأْعِطَي َبْعُد، أَلنَّ َيُسوَع َلْم َيُكْن َقْد ُمجِ  َيْقَبُلوُه، أَلنَّ الرُّ
  " َبْعُد.

ه   مد =  ويشرب   إن عطش أحد فليقبل إلىَّ له  كى   خا  عند اليهود كيوم هرت.  =  اليوم األخير من العيد
ل وطلبه  فمن  وال  جدوحني.  هو  عل   طلروحني  وأحه  ومامهوحه  ال ي  الطل   وشى   هنا  والمسيح  وجد .  أماحة 

  وبسرب ال لايح   ،  (8ن با الملاود لالااىة الحي  فيإ ماء. وبسرب النوم )المنامات( قال أحا هو النوم ) 
قال لما ا  طلرون أن  لحلوحي فهو ال بيبة البقيقية. من هنا فه  بول  أن المسيح هو الااىة الحي  فيإ ماء 

أن (  10هو 1) عا له  عل   أخ   والمسيح  هيناء.  في  ميلحه   كل  من  اىة  ظلوا  ى ووا  أي  والااىة  الاحه  
أ     ماء ييل الارز السىي والماء السىي وشبانا )فهو المن( و ىو نا خالل ميلحنا في ه ا الاال  يح  حال للس

 . ييل الشبو الكامل واإلم واء الكامل
تجري في داخلنا لااى وفيإ منه الماء عل  اآلخى ن=  ال حشىب فلل بل ححبول اآلن وحبن ف  ه   البياة بل

أنهار بطنه  ملكوت  .  =  بطنه   .   من  ولام  ييل  الداخلي  اإلحسان  واإلمادة=  النص   داخل  وفىة =  رأنهاأي 
فال ي ال واطش لن  ببل عن الماء. المسيح  =  عطش  إنمواهب الىو  وبىكا ه، بل وايى المؤمن بىكة لغيى .  

لاإليحيا   للشاوم  ناامة  هنا هو  الاطش  المسيح.  لن  ببل عن  المهح   غيى  أما  الىويي،  الاطش   حكل  عن 
ومن واطش   (.17،    16:    3احه فا ى )م   يحيا  فهو من قال عنه الىب  اإلما من ال وشاى به ا  أ  للمسيح.

با وطلب أن  ى و ، ومن وشاى لاإليحيا  للىو  اللدس وسأل فياطيه   و مأل  كما ولول الىب " َفَك ل ْلٱللَبْىيْ  ِآلل
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َألاوَحها  وَ  ِلللاداَس ْلَلْ  َن َوسل ْطي ِلىُّ  ثق في المسيح و ببه و سل  له =  من آمن  (.13:  11" )لوَِلْ ي ْمَن ِلَسَماْء، واال
و لك ألحنا ن  =  تجري ييا ه و لرله كملك لالمببة و ؤمن لألوهيحه و جى  اليه طالبا االمحالء من الىو  اللدس.  

حؤمن لالمسيح ححبد له. وهو مادم اإلم واء. فإ ا فحبنا فمنا  حكل  الىو . والكنيسة لأهىامها  فيإ لغني الىو   
و  أوالدها.  عل   الماء..  اللدس  له ا  لالاطش  وشاى  أي  مبحا ،  أحه  وشاى  لمن  الماء  ه ا  واطي  المسيح  لكن 

طوب  للجياع والاطا  نل  الرى.. وه ا ما قاله داود "هما  شحا  األ ل نل  جداول الميا  ك لك  شحا  حصسي 
)أم  وا  "  واي17:22م  +    1:  42مز  +  11:8+ عا 4:18نليك  لاإليحيا   وشاى  فمن ال  والاك   فا ىًا (  ى 

لالاطش وأ ي للمسيح وب ا أقرل هياىفه و ؤمن له وبن  17:3 حقيأ  المسيح )م  (. وحاليك الحطوم فمن وشاى 
( ولكن  19-16:14+ زك25:36+ يز1:55+ 3:44+  7:35 من  فيإ من لطنه أحهام ماء يي. )ماجو أ  

فهو ويد  ال ي وشبو النص  والىو . هناك من واطش في هب لآللام المشللة أي نل  الاال  ول ا ه. أم ا المسيح  
والنص  ال  شبو يلًا هو  من   وال وكصيها كل ما في الاال . ولن وبل مشكلة اإليساس لالصىاغ والازلة هو   

( والىو  وفيإ من المؤمنين قداهة 25:73  ومببة  .. بل أحنا في المسيح لن حشحهي ايئًا في األمس )مز
  البة.وفضايل ومواهب وأعمال 

له دمجات لبسب  =  يفيض فينا ولكن  اللدس وسكن  الىو   ف  أن   جهاد كل فىد فهناك نمحالء. وهناك فيإ. 
: من ثمام الىو  اللدس السالم. فمن له دمجة الملء ن ا واْجَد في مثال(.  23-5:22له ثمام )غل   . والىو ومحلم

يوله. ومن له دمجة الفيإ فهو وفيإ عليه  ظىو   عبة وكون مملوءًا هالمًا لالىغ  من ن طىاب كل من  
هالمًا، وطالما هو موجود فه  وشاىون لالسالم. من وفيإ  ىوي اآلخى ن كما عمل الىهل. ومن  من الفيإ 

 دس لآلخى ن وبه ا  سحمى الكنيسة. الحالي . بل أن المسيح أعط  الىهل وخلصايه  أن واطوا الىو  الل
(. ولكن  29-28:2+  ؤ 3:44 نم المسيح لأن الماء وشيى للىو  اللدس ) وينا وصسى كال =  قال هذا عن الروح 

د بعد(  7:16يلول الىو  اللدس عل  المؤمنين كان محوقصًا عل   اود المسيح ) و  =  ألن يسوع لم يكن قد ُمجِ 
دَ  فضه المجد هو الاليب، أو بدأ لالاليب. فالاليب هو قمة مفإ ه ا الاال ، ال ي بدأ  المسيح بى =  قد ُمجِ 

هل ما في الاال  )في الحجىبة عل  الجرل( وبححه  بىفضه للبياة  ا ها. أم ا من والرل عل  مل ات ه ا الاال  فهو 
(. وماجو قول بول  الىهول "ال  ن خوفًا من الموت كاحوا 4:4بال مجد، فالاال  لاطل. ومببة الاال  عداوة هلل )وو

المسيح في  ليبه حىا  ل  واف من الموت. وه ا قمة المجد. (. ف15:2جمياًا كل ييا ه   بت الارودوة" )عب 
وه ا المجد  ردأ لالاليب. ومفإ كل مل ات الاال   نحهي لالجلوس عن ومين اآلب. فكلمة مجد  شمل الاليب 

) و لالمجد  نححه   ال ي  الاال   و كميل  والاال   الموت  عل   الناىة  أي  + 31:12+  و 31:13والقيامة 
و مَ 24+ 5-4:17+  و28:12 و  للسماء  وااد  أن  للمسيح  البد  وكان  عل  جَ (.  اللدس  الىو   وبل  يح   د 

البشى، كاحت البشى ة غيى مهيأة لاد أن  حلرل الىو  اللدس نال  لاد أن دخل المسيح لألقداس الاليا فوجد لنا فداًء 
الىو   ،أبدواً  من  ومحلئوا  ل   لالمسيح  ال  ن  منوا  فالحالمي   ل لك  اإلحسان.  لاد وليحرىم  الامسين  نال  وم  اللدس    

فلرل  الصداء.  وكمل  للسماء و حمجد  أحطلق.." ألحه يين  نطلق  لك  أن  المسيح "خيى   ل لك قال  المسيح.   اود 
الصداء كان اإلحسان في يالة عداوة مو  ، و  حزع الىو  اللدس من اإلحسان لسرب الاطية. وكان البد أن  ح   
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القيامة والااود " البنا لنصسه بيسوع المسيح". والمجد هو للجسد فالالهوت دايمًا  الماالبة وه ا    لالموت و 
 في مجد. ويين حكون ماالبين  ى ا  فينا الىو  اللدس. 

 : ال ومأل الىو  اللدس قلب اإلحسان نن ل  وكن ومجد المسيح لبيا ه. تأمل روحي
 -= ه   لها  طريلين كما مأ نا:  َأْنَهاُر َماٍء َحي ٍ  َكَما َقاَل اْلِكَتاُب، َتْجِري ِمْن َبْطِنهِ 

 الكنيسة  فيإ عل  اارها من خالل األهىام الملدهة. .1
 عل  المسحو  الصىد  وفيإ فيها الممحلم عل  من يوله من الثمام الح  نمحأل بها من الىو  اللدس. .2
 

)يو «.  40"  -(:44–40:  7اآليات  النَِّبيُّ ُهَو  ِباْلَحِقيَقِة  َقاُلوا:»هَذا  اْلَكاَلَم  هَذا  َسِمُعوا  َلمَّا  اْلَجْمِ   ِمَن  َفَكِثيُروَن 
 َأَلْم َيُقِل اْلِكَتاُب ِإنَُّه ِمنْ 42آَخُروَن َقاُلوا:»هَذا ُهَو اْلَمِسيُح!«. َوآَخُروَن َقاُلوا:»َأَلَعلَّ اْلَمِسيَح ِمَن اْلَجِليِل َيْأِتي؟  41

َيْأِتي اْلَمِسيُح؟«   ِفيَها،  َفَحَدَث اْنِشَقاٌق ِفي اْلَجْمِ  ِلَسَبِبِه. 43َنْسِل َداُوَد، َوِمْن َبْيِت َلْحٍم ،اْلَقْرَيِة الَِّتي َكاَن َداُوُد 
 " َوَكاَن َقْوٌم ِمْنُهْم ُيِريُدوَن َأْن ُيْمِسُكوُه، َولِكْن َلْم ُيْلِق َأَحٌد َعَلْيِه اأَلَياِدَي.44

ن، فص  ظنه  أن المسيا المنحظى حى  أن الباإ  من ألن المسيح وانو ماجزات فظنو  هيالاه  من الىوما 
. ولكنه أ   ليالاه  من أثام الاطية، فهو خال  اااي فىدي ولي  هيكون له عمل هياه  أو عسكى  

ْلَد   في بيت لب  ألحه يح  لو  أهدوا من هياهي. والباإ َ َاَطَل لسرب  االي  الىبيين. والمسيح ل   ؤكد له  أحه وا
ه   فه  هيشككون في أحه من السماء. وهل  نس  اليهود ما فاله هيىودس من دمو ة في قحل أطصال بيت لب . 

والباإ قالوا عنه أحه المسيح، فه  كاحوا    ، ولكنه كأ  حر  جاء له  من قرل.اليك أن الباإ قالوا هو النري
) ل  النري  أن  فاهمين  ه 18غيى  يح   وم (  لالضبل  فاهمين  غيى  كاحوا  الحالمي   يح   بل  حصسه.  المسيح  و 

ولكن الحالمي  لحوا اه  ل  وكن لد ه  ما واوقه  عن أن  ىوا   الامسين، يينما بدأ الىو  اللدس والمه  كل ام.
ى اءه  عايلا النوم ال   ف  المسيح، فإحج بوا نليه و منوا له يح  وه  غيى فاهمين. أما اليهود فكان يسده  وكر

 لى  ة حوم المسيح. 
 

)يو َتْأُتوا 45"  -(:53–45:  7اآليات  َلْم  َلُهْم:»ِلَماَذا  هُؤاَلِء  َفَقاَل  يِسيِ يَن.  َواْلَفرِ  اْلَكَهَنِة  ُرَؤَساِء  ِإَلى  اُم  اْلُخدَّ َفَجاَء 
اُم:»َلْم َيَتَكلَّْم َقطُّ ِإْنَساٌن هَكَذا ِمْثَل هَذا اإِلْنَساِن!«.  46ِبِه؟«   يِسيُّوَن:»َأَلَعلَّ 47َأَجاَب اْلُخدَّ ا  َفَأَجاَبُهُم اْلَفرِ  ُكْم َأْنُتْم َأْيض 

يِسيِ يَن آَمَن ِبِه؟  48َقْد َضَلْلُتْم؟   َؤَساِء َأْو ِمَن اْلَفرِ  ا ِمَن الرُّ ْعَب الَِّذي اَل َيْفَهُم النَّاُموَس 49َأَلَعلَّ َأَحد  َولِكنَّ هَذا الشَّ
»َأَلَعلَّ َناُموَسَنا َيِديُن ِإْنَسان ا َلْم 51، َوُهَو َواِحٌد ِمْنُهْم:  َقاَل َلُهْم ِنيُقوِديُموُس، الَِّذي َجاَء ِإَلْيِه َلْيال  50ُهَو َمْلُعوٌن«.  

ا ِمَن اْلَجِليِل؟ َفتِ ْش َواْنُظْر! ِإنَُّه َلْم َيُقْم 52َيْسَمْ  ِمْنُه َأوَّال  َوَيْعِرْف َماَذا َفَعَل؟«   َأَجاُبوا َوَقالُوا َلُه:»َأَلَعلََّك َأْنَت َأْيض 
 "  َفَمَضى ُكلُّ َواِحٍد ِإَلى َبْيِتِه.53ِليِل«. َنِبيٌّ ِمَن اْلجَ 

غالبًا ل  وقبإ الادام عل  المسيح لحأثىه  له ولجمهىة الجماهيى يولها وبعجابه  له. وكان الا م ال ي  لدموا له 
ين واهيًا مارىًا عن اجاعحه  أمام السنهدم   فل   حاللوا لالجماهيى بل قالوا يقيلة ما في قلوبه . وكان مد الصى سي

عل  الجنود.. أن أيدًا من الى هاء ل   ؤمن له أو ه  ظنوا أن أيدًا من الى هاء  من له هىًا وأوعز للادام أن 
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هؤالء  وكان  لالمسيح.  ال ي  من  الشاب  الصى سيين  لانون  وبدأ  مؤامىة.  هناك  أن  ظنوا  أي  عليه،  وقبضوا  ال 
واحرىوحه  جهالء ل لك قال المسيح "من جاء قرلي ه  هىا     الصى سيين لالمه  الغز ى وبحلىون الشاب ن  كاحوا

ولاو  فكان كل ما  همه  أموال الشاب. ولكن موقف الصى سيين ه ا ل  َ ىا ل لنيلودوموس ولكنه دافو لبى  
أظهى  ن   الصى سيين  أيى   حيلودوموس  دفاع  ولكن  خفية.  ولكن  لالمسيح  مؤمن  فهو  منه ،  خوفًا  المسيح  عن 

نليه جهالة أحه ال  خطأه  أحه  أ الناموس فإحللروا عل  حيلودوموس وأهندوا  داحو  دون أن وسماوا منه وه ا  د 
 ألعلك أنت أيضا  من الجليلوال  أحه ل  ول  حري من الجليل بل أمادوا  وجيه نزدماء وبيحلام لنيلودوموس فلالوا له  

ود وبحلىون الجليليين إلخحالطه  لالوثنيين. فو ف أيده  لأحه جليلي هو نهاحة عند اليهود والمان  أحت يهفال
وحاليك أن الصى سيين .  كل واحد إلى بيتهجليلي مثله ل لك  دافو عنه. وللد أفسد حيلودوموس مؤامىا ه  ف هب  

يلودوموس  نمو يح  مأ نا  مزدهىًا  وم الاليب.  امدوا نهاحة حيلودوموس ن  ل  وسحطياوا الىد عليه. وظل نومان ح
ويح  ما قاله الصى سيين هنا من أحه ل  ول  حري من الجليل هو خطأ فدبومة كاحت من الجليل من هبل حصحالي 

( حصحالي  في  وهي  من  شبه  كان  النري  )1:17مل1وب ليا  الجليل  في  مبولة  من  بل  وبليشو  (. 16:19مل1( 
( و وحان النري كان  36:2النرية الحي كاحت موجودة أوام المسيح هي من هبل أايى)لووحايوم من الجليل وينة  

=  هذا الشعب الذي ال يفهم الناموس هو ملعون (.  1:9من الجليل. والمسيح  نبأ عنه ناعياء أحه من الجليل )
 ًا هو ملاون. فه  لانوا الشاب ال  ن أعجروا لالمسيح، فصي حظىه  أن من ولرل المسيح هو  د الناموس. ن  

  : الرموز محقق المسيح يوحنا إنجيل في نرى 
     المسيح هو الهيكل البقيلي.  2  
 المسيح هو البية النباهية.   3  
 المسيح هو الارز والمن البقيلي.   6  
 المسيح هو الااىة البقيقية الحي  فيإ ماء.   7  
 المسيح هو النوم البقيلي ال ي أماد الشاب في الرى ة.  8  
 المسيح هو الصاح البقيلي ال ي  لح ألجلنا.   19  
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 عودة للجدول ( ثامن)إنجيل يوحنا()اإلصحاح ال

 اإلصحاح الثامن 
 )المرأة الخاقئة(  ( 11 –  1: 8اآليات )يو
)يو ْيُتوِن.1"  -(:11  –1  :8اآليات  الزَّ َجَبِل  ِإَلى  َفَمَضى  َيُسوُع  ْبِح، 2  َأمَّا  الصُّ ِفي  اْلَهْيَكِل  ِإَلى  ا  َأْيض  َحَضَر  ُثمَّ 

ْعِب َفَجَلَ" ُيَعلِ ُمُهْم.   يِسيُّوَن اْمَرَأة  ُأْمِسَكْت ِفي ِزن ا. َوَلمَّا َأَقاُموَها ِفي 3َوَجاَء ِإَلْيِه َجِميُ  الشَّ َمِإَلْيِه اْلَكَتَبُة َواْلَفرِ  َوَقدَّ
ُمَعل ِ 4اْلَوْسِط   َوُموَسى ِفي النَّاُموِس َأْوَصاَنا َأنَّ 5ُم، هِذِه اْلَمْرَأُة ُأْمِسَكْت َوِهَي َتْزِني ِفي َذاِت اْلِفْعِل،  َقاُلوا َلُه:»َيا 

ُبوُه، ِلَكْي َيُكوَن َلُهْم َما َيْشَتُكوَن ِبِه َعَلْيِه. َوَأمَّا يَ 6ِمْثَل هِذِه ُتْرَجُم. َفَماَذا َتُقوُل َأْنَت؟«  ُسوُع َفاْنَحَنى  َقاُلوا هَذا ِلُيَجرِ 
اأَلْرِض.   َعَلى  ِبِإْصِبِعِه  َيْكُتُب  َوَكاَن  َأْسَفُل  ِباَل 7ِإَلى  ِمْنُكْم  َكاَن  َلُهْم:»َمْن  َوَقاَل  اْنَتَصَب  َيْسَأُلوَنُه،  وا  اْسَتَمرُّ َوَلمَّا 

ا ِإَلى َأْسَفُل َوَكا8َخِطيٍَّة َفْلَيْرِمَها َأوَّال  ِبَحَجٍر!«   َوَأمَّا ُهْم َفَلمَّا َسِمُعوا َوَكاَنْت 9َن َيْكُتُب َعَلى اأَلْرِض.  ُثمَّ اْنَحَنى َأْيض 
ُيوِخ ِإَلى اآلِخِريَن. َوَبِقَي َيُسوُع وَ  ا، ُمْبَتِدِئيَن ِمَن الشُّ ا َفَواِحد  ُتُهْم، َخَرُجوا َواِحد  ْحَدُه َواْلَمْرَأُة َواِقَفٌة ِفي َضَماِئُرُهْم ُتَبكِ 

ا ِسَوى اْلَمْرَأِة، َقاَل َلَها:»َيااْمَرَأُة، َأْيَن ُهْم ُأولِئَك اْلُمْشَتُكوَن َعلَ َفَلمَّا انْ 10اْلَوْسِط.   ْيِك؟ َتَصَب َيُسوُع َوَلْم َيْنُظْر َأَحد 
ا«. َفَقاَلْت: »اَل َأَحَد، َيا َسيِ ُد!«. َفَقاَل َلَها َيُسوُع:»َواَل َأَنا َأِديُنِك. اْذَهِبي َوالَ 11َأَما َداَنِك َأَحٌد؟«   "  ُتْخِطِئي َأْيض 

ه    ولكن  الاطية.  اآلوات ألحه  ظنوها  شجو عل   ه    وكحروا  ل   النساخ  أن لاإ  األول   اللىون  يد  في 
الىهل في  اللدومة جدًا. وقد ومدت يىفيًا في كحاب  الي   النسخ  النسخ وبال ات في  اللاة موجودة في ماظ  

 ية. والمسيح هنا ل   حساهل مو الشى بل هو  صح مو و ية مو وع قرول المسيح للاطاة. وومدت في الدهلول
 أن ال  اطم ثاحية. فالمسيح ال ولرل الاطية لكنه ولرل الااطم يين واود لالحوبة.  للمىأة 

 

ْيُتوِن.1"  -(:6–1:  8اآليات )يو ْبِح، َوَجاَء 2  َأمَّا َيُسوُع َفَمَضى ِإَلى َجَبِل الزَّ ا ِإَلى اْلَهْيَكِل ِفي الصُّ ُثمَّ َحَضَر َأْيض 
ْعِب َفَجَلَ" ُيَعلِ ُمُهْم.   يِسيُّوَن اْمَرَأة  ُأْمِسَكْت ِفي ِزن ا. َوَلمَّا َأَقاُموَها ِفي اْلَوْسِط 3ِإَلْيِه َجِميُ  الشَّ َمِإَلْيِه اْلَكَتَبُة َواْلَفرِ  َوَقدَّ

َوُموَسى ِفي النَّاُموِس َأْوَصاَنا َأنَّ ِمْثَل هِذِه  5ُم، هِذِه اْلَمْرَأُة ُأْمِسَكْت َوِهَي َتْزِني ِفي َذاِت اْلِفْعِل،  َقاُلوا َلُه:»َيا ُمَعل ِ 4
َأْنَت؟«   َتُقوُل  َفَماَذا  يَ 6ُتْرَجُم.  َوَأمَّا  َعَلْيِه.  ِبِه  َيْشَتُكوَن  َما  َلُهْم  َيُكوَن  ِلَكْي  ُبوُه،  ِلُيَجرِ  ِإَلى َقاُلوا هَذا  َفاْنَحَنى  ُسوُع 

  " َأْسَفُل َوَكاَن َيْكُتُب ِبِإْصِبِعِه َعَلى اأَلْرِض.
) خى  وة ف    ( المسيح   هب نل  جرل الز حون، فيظهى الحناقإ وا بًا فالصى سيين  هروا نل  بيو ه 1في  وة )

 ف هب نل  جرل الز حون ييل كان أم ا المسيح    )ييل  دبىون اىومه (.  أي ألماهنه  الشى ىة  اإل با  السابق(
عى   هو ا مسلمه والي أي نل  ييل عالقحه مو اآلب. وألن وسوع كان ماحادًا عل  ال هاب نل  جرل الز حون  

وهلَ  المكان  )لو ه ا  فيه  لجرل 38-37:21مه  هو   هب  ها  ث   اللدس  الىو   عن  هرق  فيما  المسيح  كل    .)
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ال المسبة  هو ز ت  الز حون  وز ت  ومنه ز ت الز حون،  ملكًا  أو  كاهنًا  الممسو   عل   اللدس  الىو   وبل  له   ي 
 الميىون. ال ي له وبل الىو  اللدس عل  كل مامد و مسح بز ت الميىون.

يعلمهم )لو=  جل"  طو لة  لساعات  الحالي   في  وسحمىوا  ألحه   وجلسوا  أن  المالمين  عادة  ه    +  20:4هاحت 
الهيكل(.  55:26+ مت 1:5مت  إلى  أيضا   والشاب ق=  حضر  ماىوفًا  مالمًا  وسوع  ام  وشيى ألن  أوضًا  وله 

 هروا  لحف يوله وه ا أغاظ الصى سيين والكهنة. وقد أ وا للمسيح به   الزاحية وكان هدفه  نيىاجه فالمصىوس أن  
 له  ولناليك:  قاس  بها لللا ي فهل المسيح 

المسيح لغيى الىج  وكون ماالصًا للناموس و للون  ( فإن َيَكَ   10:20علوبة الزاحية الىج  لبسب الناموس )ال*  
 القبإ عليه و كون مسحبلًا اللحل.

  دعو للىيمة والبب.  خالف حصسه ألحه قد  َيَكَ  لالىج  وكون  لو* 
 ه  كاحوا وبىجوحه فمن اهحهزأوا له كيف وجالوحه قا يًا فجأة ! * 
أمسكت م*   ال ي  لالىجل  وأ وا  ل   فلما ا  ه ا ظلمه ،  لمكيالين !  حضح من  وبكمون  الصال، هل  اه في  ات 

 فالبك  وجب أن وكون عل  الزاحي والزاحية. 
 نن َيَكَ  المسيح لالىج  فيكون ه ا  د قواحين موما الحي  منو اليهود من أن وادموا أيكامًا لاللحل.  * 
 ه ا لديىا  قطاًا.قالوا له وا مال .. موه  أو  . فكيف وه  ولولون له وا مال    كىو  بناموس موه .. * 

الاال    ليال   بل  الاال   ليد ن  األول  مجيئه  في  وأ ي  ول   ليكمله.  بل  الناموس  لينلإ  ال  أ ي  والمسيح 
ن   22:5+  47:12+  17:3) و  حصسه،  يساب  عل   هيكون  ه ا  ولكن  ليلحله  ال  الااطم  ليرىئ  جاء  هو   .)

دفو هو   برىاء ها  فالمسيح يين يك   الااطم.  الرىاءة. وكان ه ا هو هيموت هو عو ًا عن  ثمنًا له    ييا ه 
الحشى و الجد د أو الناموس الجد د في ملابل حاموس موه  ال ي ولضي بىج  الزاحية. حاموس موه  هو قاس  

  د المحه  أما المسيح فهو قاس  ومبام  في  ن وايد. 
 ( 3+ 1:4هو حص  نه  نبلي = المجىب )مت =  ليجربوه
 قاحون وبك  لبسب الظاهى ولي  لبسب الللب.حاموس موه  كأي   ملحوظة:

ما ا كان وكحب المسيح  مبما كحب له  خطاواه  ليى  كل وايد  ومة حصسه =  إنحنى الرب ليكتب على األرض
اللدو  عل   الحي كسىوها كما كحب في  الو اوا  أو  الاطاوا  أمام اآلخى ن. وغالبًا هو كحب  وصضبه   أن  دون 

كل وايد أمام  ميى ، وكاحت فى ة للهدوء في ه ا اإلحدفاع األهو   د المىأة. لويي البجى، ومبما كان وضو  
المسيح و و مأهه ألهصل فهو اللدوس ل  وشأ أن  نظى لهؤالء الارثاء وله   الزاحية، هو يز ن لما نحبدم نليه 

ى له  بكحنا قلوبنا ن  البشى من خرل واى وزحا. وكثيىًا ما وصال المسيح ه ا مانا، ن  يينما ححكل  عل  أيد وحشه
  كون لنا حص  الاطية أو خالفها.
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)يو َأوَّال  7"  -(:9–7:  8اآليات  َفْلَيْرِمَها  َخِطيٍَّة  ِباَل  ِمْنُكْم  َكاَن  َلُهْم:»َمْن  َوَقاَل  اْنَتَصَب  َيْسَأُلوَنُه،  وا  اْسَتَمرُّ َوَلمَّا 
ا ِإَلى َأْسَفُل َوَكاَن َيْكُتُب َعَلى اأَلْرِض.  8ِبَحَجٍر!«   ُتُهْم، 9ُثمَّ اْنَحَنى َأْيض  َوَأمَّا ُهْم َفَلمَّا َسِمُعوا َوَكاَنْت َضَماِئُرُهْم ُتَبكِ 

ُيوِخ ِإَلى اآلِخِريَن. َوَبِقَي َيُسوُع َوْحَدُه َواْلَمرْ  ا، ُمْبَتِدِئيَن ِمَن الشُّ ا َفَواِحد   "  َأُة َواِقَفٌة ِفي اْلَوْسِط.َخَرُجوا َواِحد 
لكنه  اهحمىوا وطالروحه لالجواب فكحب ثاحية لاد أن و و مردءًا جد دًا فليىمها لبجى من كان بال خطية. ل لك  
المردأ أن ال وجوز لشى ى أن  مبما في كحابحه أواًل و اه  أمام  مايىه  ولما ل   سحيلك  مايىه  و و ه ا 

في وجل   اى ىًا  خى  ام   وباه   كل  واى   وجدو   ن   وبخحشوا  فاجلوا  خطاواه   ىاية  ليكحب  الثاحية  المىة 
وفاياًا للللوب والكل . هنا كحب خطاواه  عل  الىمل فيمكن أن  مب  لالحوبة، ولكن هناك  سجل وال  مب  

اموس موه  فيداحوا. وأظهى الىب أن المسيح ال ي بال خطية هو الدوان الوايد الوييد. هنا المسيح ل  واالف ح
حاموس موه    وكمل  هو  به ا  وسحبق !  ال ي  من  ال ي  نص  ،  من  أمام مشكلة  ولكنه و اه   عليه  وافق  بل 
أمام  نحكشصوا  ن   الجميو  فإحسبب  قضاة هوهنة.  مثل  المىأة  ه    قضاة  كان  وهنا  وفيه .  فيه  حل   ما  و كمل 

ت خطاواه  أهثى، والشيوخ المصىوس ه  ممز الىب. والشيوخ نحسبروا أواًل ن  لطول مدة ييا ه  عل  األمس كاح
للبكمة والطهامة. للد هحى الىب عليه  ول  وصضبه  فكان عليه  أن وسحىوا عل  المىأة، ولنسحى حبن نخو نا.  
الحوبة  مشاعى  بداوة  عل   دليل  وه ا  ول   نسبب  المىأة  وبليت  اللضية  هلطت  والشهود  المدعين  وبإحسباب 

وجدت في المسيح هلطان وقداهة وغصىان ومببة  بحا  له . و  كما كحب الو ية  واإلحسبا  عند المىأة. هي  
في الاهد اللدو ، وكحب اآلن بىويه اللدوس )ن باه( عل  قلوبنا. فنطيو و اوا  لالبب. المسيح أ   لالبنان 

 والىيمة، وه ا ظهى في ه ا الموقف. وظهى أن    د ن الاطية لكنه  ى د خال  الاطاة.
 
ا ِسَوى اْلَمْرَأِة، َقاَل َلَها:»َيااْمَرَأُة، َأْيَن ُهْم ُأولِئَك  10"  -(:11–10:  8يات )يواآل َفَلمَّا اْنَتَصَب َيُسوُع َوَلْم َيْنُظْر َأَحد 

َأَحٌد؟«   َداَنِك  َأَما  َعَلْيِك؟  َأِديُنِك. اذْ 11اْلُمْشَتُكوَن  َأَنا  َيُسوُع:»َواَل  َلَها  َفَقاَل  َيا َسيِ ُد!«.  َأَحَد،  َواَل َفَقاَلْت: »اَل  َهِبي 
ا«.  " ُتْخِطِئي َأْيض 

ما يد  هنا هو لالضبل ما جاء المسيح ليامله. فلرل المسيح ما كان ومكن غصىان أي خطية. أي خطية كاحت  
المسيح  غصى  بدم  ولكن  الميااد(.  أمس  دخول  من  ياْىم  موه   من  خطأ  )فبسرب  الااطم  هالك  في   حسرب 

والد نوحة =   أدينكالاطية  أنا  الاليب  وه ا  .  وال  المسيح عل   قول  لهم"هو مان   إغفر  أبتاه  فلد  غط    "يا 
وه ا ما حصاله ف  اللداس يين   (.23-22:  1(، وه   ه  الكصامة )وجسد  هو كنيسحه أ coveredجسد  لالدم )

عل   يد   ما  لحمثيل  لالدم،  الاينية  ف   ال    الجسد  وحغط   الكأس،  ف   ال    الدم  ف   اإلهبادولون  حغمى 
  الاليب.

ودمه  و  المسيح  من جسد  لنا  بالحناول  أخى =  وكون  أيضا  فى ة  تخطئ  وال  قضيحه  .  إذهبي  المشحكون   خسى 
والمؤهل للبك  عل     ،وب ضح أن الناموس عاجز ن  ال  وجد اللا ي ال ي هو حصسه بال خطية  ،وبحسبروا كلضاة

أم ا يك  المسيح فهو لبسب الداخل. ل لك ن    .الظاهىأحه  د ن لبسب  ن   عجز الناموس    ل لك  و ضا    ،الاطاة
ل   رق هو  المسيح الدو ان ويد . ولكنه في مجيئه األول ل  وأت ليد ن بل ليكصى   نحسبب اللضاة الناموهيون 
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ولكن لشى    بدمه  ليرىيها  أ    فهو  المسيح  وبىأها  بدمه.  البشى  أيضا  عن خطاوا  وه   دعوة    إذهبي وال تخطئ 
فيه منبها    إذهبي  وقوله  ، فو اوا المسيح واايرها قوة عل  الحنصي .نبها قوة لكي ال  اود  اطمللحوبة بل م 

 . وال أنا أدينكبىكة وهالم، مو غصىان= 
الناموس لي  له عيب ولكن  الصام  بين حاموس موه  واى اة المسيح.  و وينا و و ه   اللاة هنا ليشى  
الايب في البشى )فساد الشهود كما يد  في قاة هوهنة وحابوت اليزمعيلي( كما أن الناموس وبك  لالموت 

اموس في ه ا الموقف واطينا  عل  الااطم وال واطي فى ة للحوبة كما عمل المسيح. وبححاام النامة عل  الن 
المسيح ولرل الااطم ولكنه ال ولرل أن وسحمى الااطم في خطيحه.   واليك  .فيغصى خطاواحاثلة في اللدوم للمسيح  

وحسمو  وت الىب   ،فلنحلدم اآلن ألن المسيح مازال وكحب خطاواحا عل  الىمال فإ ا نعحىفنا لاطاواحا غصىت لنا
واللدو  أبو ملام  اَل  ه ا عل  ف  الكاهن مغصومة لك خطاو اك.. ال  اود  اطم.. ن هب لسالم الىب ماك. 

المسيح فمن   بىأحا  أن  لاد  اآلن  ولكن  ثاحية.  له ال  صال  لك  وقال  الزاحي  األخ  المسيح وهحى عل   الدمس من 
 (.  31-26:10+ عب 3-1:2وسحهين بدم المسيح فد نوححه أعظ  )عب 

 ملحوظات على قصة الزانية:
اللدوس أ ي ليبمل خطاواحا و بىقها في جسد . و مثل ه ا م لح المبىقة ال ي كاحت  لدم عليه    المسيح*  

ال لايح الحي  بحى  لالنام الحي حزلت من السماء، حام الادالة اإللهية. فهو ل   حسامح مو الزحا بل هو يمل 
 (.3:8الاطية وأداحها لجسد  )مو 

و ال ي  د ن، وهو ويد  ال ي بال خطية ل لك فهو ويد  المسيح و و قاحون أن من هو بال خطية فه *  
 ال ي  د ن، ويين أدان فهو أدان الاطية في جسد . 

( وه ا ظهى في د نوحة يناحيا وهصيىة.  30-29:10عب لو أهملنا اآلن خال  المسيح فد نوححنا أعظ  )*  
 فالاهد الجد د لي  عهد  ساهل مو الاطية.

لسرب يزحه عل  ه   الحي  سيدت اهوا ها عليها، أو هي كاحت  حاجى لجسدها، وهؤالء  =  إنحني المسيح 
الشيوخ المملويين خطية وخرل. لاد أن كان هؤالء كله  يين خللوا "مأ    كل ام يسن جدًا". المسيح  

يىًا  ا  خلله  ال ي  اإلحسان  أن  المسيح  أيزن  ما  اإلحسان.  يال  نليه  و ل  ما  عل   يزحه  من  م  نحبن  
وبال  دمية.   كىامة  بال  مسحارد  جسد  مجىد  نل   عل   ومة    خلق  ال ي  اإلحسان  نخحزل  للد  مسحاردًا. 

  )نحسان مات وأححن   ملااز نخحصت نحساحيحها،  امت ام ولي  نحساحة. وبنص  المنطق لك  المسيح عل  قرى  
 والباقين واىخون من البزن عل  الميت(.

البالة، حش داخلنا  يينما حاطم حاحرى ه    المسيح  نبني  قلوبنا،  البزن مأل  وه ا عك  "ماحرى ن  اى أن 
بداخلنا    خطاواحا  وكحب   كما لو كان  (. ه ا البزن حاام عن أن المسيح وكون 2:12)مو   "نمادة   الاالبة..

 وهو يز ن. هنا حاحرى مشاعى المسيح البز نة علينا. 
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الو اوا الحي كسىت دون  بد د، فكل منه  قال "لست  اإلحبناءة األول  الحي ل  وصهموها كحب فيها المسيح   •
لكن اإلحبناءة الثاحية كاحت فيها  وجيه ن هام مبدد لكل منه  لالو اوا الحي كسىها هو ااايًا، ل لك ،  أحا"  

 بدأ كل منه  في اإلحاىا .
 ؟ لماذا لم تهرب المرأة م  من هرب •
. قوة الحب البب  نج ب للمسيح وال  ى د أن وصامقهغصىان المسيح لها ولنا هو عن يب، ومن وكحشف ه ا   •

 والغفران فى المسيح هى قوة جذب جبارة.  
البقاء فى الظالم • النور ال يطيق  ل   اىفه ف     من يكتشف  ال    لالصى  واإلطمئنان والسالم  فه  ااىت 

 ييا ها لجاحب المسيح . 
 مل/ مجد/ هلطان عل  نبلي . ما ا أخ حا من المسيح  قداهة/ يياة/ حوم/ فى / اىكة في الا

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ولنطبق هذا على المرأة: 
 المسيح يىكت قلرها. فكىهت خطاواها فإاحاقت له   البياة الملدهة وأوضًا هحى المسيح عليها.  قداهة •
 .ف  لبظة  بولت الارودوة واإلحكسام في المىأة نل  فى  •
 والمسيح  ىفها مابوبة ومدعمة للوة  ىفإ بها الاطية.  •
 ويين مفضت الاطية داخلها بدأت  احرى مان  جد د للصى . •
الاال  وقو ي هحاايبك    المسيح قال ال.. ن هري وعيشي ف  سحمى لجاحب المسيح، لكنومبما أمادت أن  •

 وفىيي هياايبك "أماه  فحصى  قلوبك ". 
كان الناس وااملوحها كجسد، ولكن وجدت   هي أول مىة ااىت لكياحها اإلحساحي وبحاىفت لبياة جد دة. . •

 حصسها يين عاملها المسيح كإحساحة. 
أو نقول أن القدي" يوحنا وض  هذه    لذلك أتت اآلية "أنا هو نور العالم" في اآلية التالية مباشرة للقصة.

 القصة هنا إذ أن المرأة هنا إكتشفت المسيح نور العالم.
 

 المسيح حل فيه كل ملء

(2:9الالهوت جسدياً )كو   

 خزان ضخم جدا  هو جسد المسيح
 

 كوز صغير

هو كل منا   

ونحن مملؤون 
فيه 
(2:10)كو  

 

 الكوز لن يأخذ أكثر من إمتالئه
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 لعالم( )المسيح نور ا  ( 20–12: 8اآليات )يو
ِفي 12"  -(: 20  –12  :8اآليات )يو َيْمِشي  َفاَل  َيْتَبْعِني  َمْن  اْلَعاَلِم.  ُنوُر  ُهَو  َقاِئال :»َأَنا  ا  َأْيض  َيُسوُع  َكلََّمُهْم  ُثمَّ 

ا«.  13الظُّْلَمِة َبْل َيُكوُن َلُه ُنوُر اْلَحَياِة«.   يِسيُّوَن: »َأْنَت َتْشَهُد ِلَنْفِسَك. َشَهاَدُتَك َلْيَسْت َحقًّ اَب َأجَ 14َفَقاَل َلُه اْلَفرِ 
َن َأْذَهُب. َوَأمَّا َأْنُتْم َفاَل َيُسوُع َوَقاَل َلُهْم:»َوِإْن ُكْنُت َأْشَهُد ِلَنْفِسي َفَشَهاَدِتي َحق، أَلنِ ي َأْعَلُم ِمْن َأْيَن َأَتْيُت َوِإَلى َأيْ 

ا. َأْنُتْم َحَسَب اْلَجَسِد َتدِ 15َتْعَلُموَن ِمْن َأْيَن آِتي َواَل ِإَلى َأْيَن َأْذَهُب.  َوِإْن ُكْنُت َأَنا  16يُنوَن، َأمَّا َأَنا َفَلْسُت َأِديُن َأَحد 
ا ِفي َناُموِسُكْم َمْكُتوٌب َأنَّ َشَهاَدَة 17َأِديُن َفَدْيُنوَنِتي َحق، أَلنِ ي َلْسُت َوْحِدي، َبْل َأَنا َواآلُب الَِّذي َأْرَسَلِني.   َوَأْيض 

اِهُد  18َرُجَلْيِن َحق:   ُهَو الشَّ َأْرَسَلِني«.  َأَنا  َوَيْشَهُد ِلي اآلُب الَِّذي  َأَجاَب 19ِلَنْفِسي،  َأُبوَك؟«  ُهَو  َلُه:»َأْيَن  َفَقاُلوا 
ا«. ُهَو  هَذا اْلَكاَلُم َقاَلُه َيُسوُع ِفي اْلِخَزاَنِة وَ 20َيُسوُع: »َلْسُتْم َتْعِرُفوَنِني َأَنا َواَل َأِبي. َلْو َعَرْفُتُموِني َلَعَرْفُتْم َأِبي َأْيض 
 " ُيَعلِ ُم ِفي اْلَهْيَكِل. َوَلْم ُيْمِسْكُه َأَحٌد، أَلنَّ َساَعَتُه َلْم َتُكْن َقْد َجاَءْت َبْعُد.

 
ا َقاِئال :»َأَنا ُهَو ُنوُر اْلَعاَلِم. َمْن َيْتَبْعِني َفاَل َيْمِشي ِفي  12"  -(:12:  8آية ) يو الظُّْلَمِة َبْل ُثمَّ َكلََّمُهْم َيُسوُع َأْيض 

   "َيُكوُن َلُه ُنوُر اْلَحَياِة«.
(. فكان المسيح قد قال هناك "من  من بي  جىي من لطنه 38-37:7هنا حجد لقية البد ل ال ي جاء في )

الزاحية. وهنا  المىأة  الصى سيين عليه ث  مباولة نيىاجه في مو وع  له ا هجوم  ححيجة  أحهام ماء يي.." ووجدحا 
 وبححلل من الماء   (45:  7الضبا  ال  ن أ وا إلللاء القبإ عليه  )اليمه لاد أن خى  الصى سيين   نلل المسيح  

= أ  لاد أن اى  مو وع الماء نححلل نل  مو وع النوم. وقرل أن   وكلمهم يسوع أيضا  ول لك ولول  النوم.نل   
 المسيح حوم الاال .  دخل عل  مو وع النوم حجد  طريق عمل  ف  مو وع الزاحية ال   مأت فيه 

وكان  لك لمناهبة المنامات المضاءة في ه ا الايد   كامًا لامود النوم ال ي قاده  في الرى ة =  أنا هو نور العالم
أثناء الليل. المسيح  نحهز فى ة نهحادام الطل  )النوم والماء( ليسحالن البلايق اإلوماحية من وماء الطل ، فهو 

 علايد(. الطلوس في الكنيسة فوماء ا وشيى ألهمية الطلوس الماء والنوم البقيليين )ه
 أنا هو نور العالم 

"  ل   ى  أيد قل، االبن الوييد ال   هو ف  يضن اآلب هو َخَرى"    له حاى  اآلب وحى  السماو ات  •
. وه ا مان  قول المسيح "أحا هو  الن   لنا في مبرحهسحفالمسيح هو ال ي وكشف و   ( .18:    1) و 

  و صحح أعيننا عل  أن هناك يياة مجد وفى   ى دها   لنا ف   (،8: 1األلف والياء" ماجو الحصسيى ف  )م 
 السماء. وهنا عل  األمس حأخ  عىبون ه   البياة. والطى ق له   البياة هو اللداهة.

 . بحااليمه وييا ه كنمو   حححلم  عليه هو ال ي ولودحا في بى ة ه ا الاال  لألبدوة •
الللب  • ظلمة  ال ي  ردد  النوم  هو  لالاطية  المسيح  ولدحا  فنبن  فينا،  الح   الشى ىة  الظلمة  وطرياة   .

)مز  أم "  ولد ن   )مو50"لالاطية  جسد "  ف   الساهنة  "الاطية   + و اوا  17:    7(  فمن  حبو   .  )
للص  النوم وشيى للماىفة واللداهةف  المسيح  حىك طى ق الاطية والظلمة. ولود اإلحسان  والظلمة   ى .وه ا 

 . ، مبما  اط  الاطية ل ات يسية لكن واايرها يزن وغ  وخو  ىمز للجهل والاطية
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 وحاليك أن اليهود كاحوا ولولون أن الناموس هو النوم والمسيح به ا والن أحه كمال الناموس.   •
 وهو قال حوم الاال  أي لي  لليهود فلل.  •
ييىة • في  هو  لمن  حوم  قال   .وهو  األاياء.  يقيلة  وبدماك  واإلهحاالن  والماىفة  اإلدماك  واطي  وهو 

فيلسو  ملبد )حبن حاى  من ظلمة الىي  نل  ظلمة اللرى مىومًا لظلمة البياة( لكن المسيح هو ال ي 
أليداثها و صسيىًا  للبياة  مان   والناح"  واطي  والمببة  اللوة  "مو   اللدس  الىو   لنا  أمهل  والمسيح   .

 ( .26: 8( ال    ىادحا لللىام الابيح فال حاود ف  ييىة. "والىو  واين  اصا نا" )مو7:  1   2)
  2ف  المسيح حصه  الهد  من خللحنا، فنبن حالق كاليلة جد دة ألعمال  البة خللنا   لناملها )أ   •

اللداس الغ10:   الاال  وسحادمها   لنكمل وحالح للسماء. كما حال  ف   ى غوم   ( . وأن أالم ه ا 
 "يولت ل  الالوبة خال ا". 

المسيح كشف لنا يقيلة أحنا فيه  ىحا أبناء  ، أبناء ملك الملوك. و ام الىو  اللدس وشهد ف  داخلنا   •
أوالد   )مو  اللدس 16:    8لأحنا  الىو   أخطأحا وشهد  وبن  نبن  .  وصشل  أو  أو  حبيى  (. وهل  يأس 

 وانو ه ا. وبن أ ت علينا  جىبة ويامبنا الشيطان لأن    ال   داخلنا قايال ... وهل واح أن نبن  
   عنا، وشهد الىو  اللدس داخلنا قايال ...  وهل  حال    عن نبنه.

و نيى لنا الطى ق بو اوا     هو وسحالن لنا أمجاد األبدوةو مجد.  ال للي حومًا عل  حهاوة ييا نا في  المسيح  و  •
  ، المسيح وكون في حوم و نجو من الظلمة ومن  ىفضه  بل  في الظلمة  . فمن  حبوليلودحا له ا المجد 

 وبدون نمااد وبدون  مييز للبق.
وكل منا يى ف  أن وسلك ف  حوم المسيح و حمحو لماوحة الىو  اللدس، فيبيا ف  فى  والنهاوة مجد  •

اهوات جسد    ( . أو وسلك  وماء14:    5أبد . بل  ناك  عليه حوم المسيح فيايى حوما للاال  )مت 
والنهاوة وصلد    )وه   ه  أهلبة عدو الايى  د اإلحسان( فيصلد هالمه وفىيه هالكا ف  طى ق الظلمة.

 أبد حه. 
لنكىز   • فنبيا  ألجله.  خللنا  ال    وعملنا  دومحا  وبدد  فه ا  الاال ،  حوم  أحنا  عنا  ولول  المسيح  أن  هون 

والس والصى   ومبرحنا  الاالبة  وأعمالنا  لبيا نا  الاال   لالمسيح  وهل  يلات  فينا  الناس  ال    ىا   الم 
 ( . 16  -  10:  5فيمجدوا أبوحا السماو . ماجو  صسيى الاظة عل  الجرل )مت 

الظلمة هي اإلبحااد عن  ، وعدم اإلومان والاطية هي الحابل في طى ق الشى لايدًا =  فال يمشى في الظلمة
له   لالمسيح وايى  ن ًا من  ؤمن  البي عن  .  للماء  لألبد( ومادم  له  وبيا  وأهله  للبياة )من  المسيح خرز 

 . فيكون حوما للاال  (20:2غل)فيفيإ من المؤمن أحهام ماء يي( أي وكىز لالمسيح ال ي وبيا فيه ) 
 نور الحياة

له  الميت  كون يواهه ميحة. ومن  كون  أما  الب   كون يواس جسد  عاملة، فهو  باى و سمو...  اإلحسان 
و احام .   يياة البق  و دمك  المسيح  و اى   السماو ات  بها  ى   الح   الىويية  البايىة  ه    له  المسيح  كون 

   و كون له اللدمة أن وسلك ف  النوم، بل وكون حوما.
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أي وبيا فيه( النوم مى بل لالبياة، فإ ا وجد النوم وكون   نور الحياة)وايى له المسيح    و كون له المسيح حوم
المسيح فيَ هناك يياة والا حا   عن يياة  الطى ق فأييا لسلوك  المسيح  نيى  فالظلمة ماها موت. وحوم  . ك  

(. و كون له المسيح 5:22فالمسيح لي  حوم خامجي بل  نيى من الداخل. والمسيح هو حوم األبدوة أوضًا )م 
م. و كون له المسيح  أي  حبول المسيح فيه نل  عمل وهلوك ويياة وشهد لمد  البق في ه ا النو   نور الحياة

( وحوم المؤمن هو  14:5حوم الاال  والىجاء والثلة والصى  والحهليل. و ايى المؤمن هو أوضًا حومًا للاال  )مت 
 نحاكاس لنوم المسيح. ل لك ولام للكنيسة منامة فهي جسد المسيح حوم الاال  ياملة النوم. 

هما  بو الشاب عمود النوم في الرى ة فلاده  نل  أمس الميااد. هك ا من  حبو المسيح وال نل  =  من يتبعني
-18+  3-1:60  نوقامن مو )  .  (25-23+5:21بدوة )م المسيح هو حوم األ  وهناك وكون   ،أومالي  السماو ة

مال7-6:49  ن+  2-1:9  ن+  7-6:42 ن+  21 حج2:4+  للاال   حوم  هو  المسيح  ألن  و ثريحًا  في (.  د  
( حجد المسيح ام  الرى، فكما أن الشم   اطي 2:4اإل با  الحالي مبااىة وصحح عيني األعم . وفي )مال

لي   المسيح  نيى  وطهام ها.  وحومها  وبىها  الىو   ام   هو  المسيح  هك ا  والضوء  والشصاء  في  الابة  كنور 
المسيح   (.105:  119وحوم  لسريل " )مز"هىا  لىجل  كالمك،    هو النوم ال   وضم ل  ف  ييا  ،  =العالم

ن ا  باحه  كون ييا   هنا عل  األمس ه  البياة األفضل الح  أ    ،  لبيا ه كلدوة، وكالمه وو اوا  و االيمه
يياة  كلها فى    (. وه 10:  10" ) و َوَأَما َأَحا َفَلدل َأَ يلتا ْلَحكاوَن َلها ل َيَياة  َوْلَيكاوَن َلها ل َأفلَضلا المسيح ليهرنا نواها "
ف  المجد األبد ، و كو ييا   هنا عل  األمس   ن ا ما  باحه  كون لي يياة أبدوة أوضًا  و   وهالم ومجاء وبىكة.

 .يكون له نور الحياة=  ف  فى  وهالم ه  عىبون البياة ف  الصى  األبد  
يكون  اىفه وه ا  مان  فلنسأل أحصسنا في كل  اى .. لو كان المسيح مكاحي.. كيف ه=  المسيح نور العالم

 أحه حوم للاال . 
  

ا«.  13"  -(:14–13:  8اآليات )يو يِسيُّوَن: »َأْنَت َتْشَهُد ِلَنْفِسَك. َشَهاَدُتَك َلْيَسْت َحقًّ َأَجاَب َيُسوُع 14َفَقاَل َلُه اْلَفرِ 
أَلنِ ي   َحق،  َفَشَهاَدِتي  ِلَنْفِسي  َأْشَهُد  ُكْنُت  َلُهْم:»َوِإْن  َفاَل َوَقاَل  َأْنُتْم  َوَأمَّا  َأْذَهُب.  َأْيَن  َوِإَلى  َأَتْيُت  َأْيَن  ِمْن  َأْعَلُم 

  " َتْعَلُموَن ِمْن َأْيَن آِتي َواَل ِإَلى َأْيَن َأْذَهُب.
لاد   للمسيح  بين الناس وه ا منطق هلي  لالنسبة للبشى الااد ين، لكن أه ا ولال   ل ه ا عاىل =  أنت تشهد لنفسك

هل ما عمله وكل ما قاله. ففيه  بللت كل حروات الاهد اللدو  )فحح عيون الامي/ أقام مو  / ما  كل  أيد لمثل 
المسيح وقال في ) و   . وللد   ه ا قل..( الحنازل  32+    31:5هرق  بنوع من  لنصسي فشهاد ي نن كنت أاهد  "( 
هو اآلب. ولكن اآلن ال  همن وشهد لأن و  .يسب الناموس  لزم اهادة نثنين هوهو قال ه ا لمان  أح "،ليست يلاً 

و داعي للحنازل فهو وكشف كل البقيلة )فلد نقحىبت أوامه عل  األمس أن  نحهي(، فهو ويد  ال ي  دمك من ه
  فهو واآلب وايد. هي اهادة    ،وأما ه  فال والمون. واهاد ه هو

( حصه  أن قوله "نن كنت أاهد لنصسي فشهاد ي يق فهو النوم، والنوم  ىا  كل 31:5لض  ه ا الكالم هنا مو ) و 
أيد نال  الاميان، وكصي أن  ى  الناس النوم و كون له  ه ا اهادة. عمومًا النوم ال وبحا  لمن وشهد له بل لمن 
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لشهادة. المو وع  ولكنه  يولوا  َ لد ا    ىا .  فهو  النوم  ه ا  فاآلب هو مادم  للويدة مو اآلب.  وشيى  هنا  وهو 
كان    أو ما أهما  بول  الىهول البواس المدمبة(  -)البايىة  الاين الىويية  و شهد له. وألن المسيح حوم فمن له  

وه ا   ى  عليه ىويية لن  حاالاين ال ومن ليست له    و اىفه كما عىفه الحالمي  وغيىه  و منوا له.  البد وهيكحشصه
الصى سيين=   لهؤالء  تعلمون ما يد   فال  أنتم  الىويية. =  أما  الاين  غياب  في  لكن  النوم  في  لي   الايب  ن ًا 

وغياب الاين الىويية هربه ن جاهات وميول مد ئة واهوة يسد وطلب مادوات الاال . ل لك ل  وميزوا أن أعمال 
المسيح  لطو لأحه من  . مبما ل  وصه  أيد ما قاله المسيح هنا، وعن عالقحه لاآلب ولكن  المي   يصظوا ما قيل  

وكان ه ا عمل الىو  اللدس ال   قال عنه المسيح "هو والمك  كل ام و  كىك  لكل ما   وفهمو  لاد  اود .
 ( . 26:  14قلحه لك " ) و
)يو ا.  15"  -(:16–15:  8اآليات  َأَحد  َأِديُن  َفَلْسُت  َأَنا  َأمَّا  َتِديُنوَن،  اْلَجَسِد  َحَسَب  َأِديُن  16َأْنُتْم  َأَنا  ُكْنُت  َوِإْن 

 " ُنوَنِتي َحق، أَلنِ ي َلْسُت َوْحِدي، َبْل َأَنا َواآلُب الَِّذي َأْرَسَلِني.َفَديْ 
ه  قالوا له اهاد ك ليست يق فه  أداحو  ويكموا عليه أحه كا ب وه   ناهوا أن موه  أوضًا اهد لنصسه ن  قال 

(. والمسيح  ىد عليه  22:1 و أحه مىهل من   وهك ا فال كل األحرياء. وه  هألوا المامدان أن وشهد لنصسه )
فه  أموات لسرب يسده  له والبلد عليه   ىوييةال  البايىة أو الاينفه  ليست له   =  أنتم حسب الجسد تدينون 

. ه  لماىفحه  اللا ىة ل   دمكوا طرياحه. وبعحماده  عل  الملا ي  البشى ة الحي هي وبسرب الكرى اء والرى ال ا   
الجسد   نمكاحيات  نبن و المبد لبسب  أحه  فيه هو   ل   ىوا  فه  وبكمون    دة جاله   وأحه حا ىي،  النجام   وهف 

الماىفة،  حاقاة  طرياة  وهي  أيكامه   عليه   الجسدوة  مل   فالطرياة  خطأ.  وه ا  لالجسدوات  الىوييات  عل  
وه ا وشو  والد نوحة مى بطة لالماىفة فكيف حد ن وحبن ال حاى . بل ه  له  ميول منبىفة و بسدون المسيح.  

 يح  الماىفة الناقاة للجسد فحاحل األيكام.  
أحدا   أدين  فلست  أنا  أن =  أما  والن  المسيح  ولكن  الزاحية.  ل   د ن  ل لك  ليال   األول  مجيئه  في  جاء  فهو 

د نوححه للاال  هحكون في مجيئه الثاحي وأحها لن  كون يسب الجسد مثله  بل يسب البق فهو فاي  الللوب 
وبه   ]   والكل .  أمامه  ال  د نه   اآلن  والمسيح  والشيطان.  والاطية  الاال   أن 1الد نوحة هيدان  قادم  أحه  [ مو 

 .  (34:23)لوكان كالمه  عن جهل    ن  [  3]عند المجم الثاحي.  [ الد نوحة هحكون 2 د ن لسرب عالقحه لاآلب. ]
ن ا )مى  ولكن  يسد  عن  له  ملاومحه   ومجد 10:15نهحمىت  مىاهزه   عل   يصاظًا  قد (  فسيكوحون  الكا ب  ه  

فد نوحة البق  صال   دينونتي حق(=  11:19وهو هو   د نه  لالبق في المجيء الثاحي ) و  .نحبازوا للشيطان
ن ًا فشهاد ه لنصسه مسحمدة من =ألني لست وحدي بل أنا واآلبيق ل لك د نوححه يق.    وهو  ،والباطلبين البق  

اآلب ن ا أماد أن  د ن أيد، فلطاا  كون ه   أوضا نمادة اإلبن، فاآلب واإلبن    وشهد له.عالقحه لاآلب، واآلب  
وايد. لكن اآلب  ى د واإلبن  نص . والد نوحة هنا  ان  أن ال  ثرت ه ا المدان ف  جسد المسيح فال  كون له يياة 

 ( . 16:  3الىب أحه " حقيأ  من فمه" )م  أبدوة. وه ا مان  قول
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َمْكُتوٌب َأنَّ َشَهاَدَة َرُجَلْيِن َحق:  17"  -(:18–17:  8اآليات )يو َناُموِسُكْم  ا ِفي  ِلَنْفِسي، 18َوَأْيض  اِهُد  َأَنا ُهَو الشَّ
   "َوَيْشَهُد ِلي اآلُب الَِّذي َأْرَسَلِني«.

لو =  ناموسكم)أحا هو( الشاهد لنصسي فره ا  ؤكد المسيح ااايحه اإللهية ومساوا ه لآلب.  =  أنا الشاهد لنفسي
لياهمه    وسماوا  ل   فه   ألداحه   الناموس  هيأ  لبسب  ال    النر   أحه  عنه  له   قال  فموه    لناموس، 

حى  الويدة (. هنا المسيح وضو حصسه عل  مسحو  اآلب  مامًا. هنا  6:17) ل =  شهادة رجلين  (.19:18) ل 
ال ا ية اللايمة بينه وبين اآلب. فهو هرق في اآلوة الساللة وقال ألحي لست ويدي، بل أحا واآلب ال ي أمهلني. 

[ 1هاحت ] شهادة اآلب  (. و13والمسيح أجابه  ألن منطله  البشىي كان هليمًا يين قالوا "أحت  شهد لنصسك" ) وة 
 ماله وأقواله.[ أع2 وم المامودوة. وه   هماها المامدان ]

 
َفَقاُلوا َلُه:»َأْيَن ُهَو َأُبوَك؟« َأَجاَب َيُسوُع: »َلْسُتْم َتْعِرُفوَنِني َأَنا َواَل َأِبي. َلْو َعَرْفُتُموِني 19"  -(: 19:  8آية ) يو

ا«.  " َلَعَرْفُتْم َأِبي َأْيض 
)قطاًا ه  ل  وصهموا يقيلة اآلب وببنه   المسيح وال اآلب   ه  ل  وصهموا أحه  حكل  عن اا  اآلب، فه  ل  واىفوا 

 أين هو أبوك . لكن غالبًا ه  فهموا أحه  حكل  عن   ل لك ل  وسألوا من هو أبوك بل هألو   المسيح المولود منه(
  وقد وكون وأحه  حا م عل  المسيح أن وأ ي لشهادة من اآلب.    ،في نهحهاحة لكالمه وبه   الاالقة بينه وبين اآلب 

  له، وبالحال  أ ن هو أبوك األم   ه ا   ه   نكىون أبوةأح  كساى ة  ان   أ ن أبوك األم ي  ان لم  هؤاله 
: 7) و    همه  لالجهل فه  ال واىفون  ن. والمسيح بىد  عليه  قال له  أحح  لسح   اىفون أبي  لحأ   منه لشهادة

الم(19 المسيح  واىفوا  ل   الحه   فه   واىفون  ،  أحه   ن  ظنوا  أل،  ه ا  كان  واىفو نظوم،  غيى   ن حه  ال  اآلب 
 المنظوم، فالمسيح هو الاومة المنظومة لآلب غيى المنظوم

لأعماله   وا عيوحه  وأ احه   المسيح هو  لشى حه. فه  هد  ل   ىوا في  المسيح هي أعمال اآلب ولكنه   وأعمال 
أن  ب وسحبسنوا  ل   ن   وأ احه   عيوحه   له   فسَد    وقال ويسده  واىومه   المسيح  في ماىفحه . هرق  لوا   

 ( فه   عنه كإحسان. ولكن هنا وشيى لالهو ه وعالقحه لاآلب وه   ال واىفوحها.  28:7 اىفوحني من أ ن أحا ) و 
(. 6:14فالمسيح هو النوم ال ي له حاى  اآلب. "ال أيد وأ ي نل  اآلب نال  بي" ) و =  لو عرفتموني لعرفتم أبي

( . 15:    1المسيح فهو " ومة   غيى المنظوم" )هو   وبالحالي لاىفوا  .داخله  طهامة لاىفوا اآلب لو كان اليهود  
 امت عايلًا عن   رى اءه وك  ولكن خطاواه ( ،  9:    14ول لك قال الىب لصيلب  "ال   م ح  فلد مأ  اآلب" ) و 

 ماىفة المسيح وك لك عن ماىفة اآلب أوضًا.
 

 هَذا اْلَكاَلُم َقاَلُه َيُسوُع ِفي اْلِخَزاَنِة َوُهَو ُيَعلِ ُم ِفي اْلَهْيَكِل. َوَلْم ُيْمِسْكُه َأَحٌد، أَلنَّ َساَعَتهُ 20"  -(:20:  8آية ) يو
 " َلْم َتُكْن َقْد َجاَءْت َبْعُد.

مكان خزاين جمو األموال من الحرىعات في دام النساء أي ييل وسمح للنساء لالدخول وال  اني أحه =  الخزانة
كاحت  ا  ييل  فلل.  للنساء  ماا   نحالاد مكان  لمكان  مواجه  المكان  وه ا  المظال.  عيد  في  المنامات  نام 
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ن ًا فالمسيح   السنهدم  . وهنا عند الازاحة كان وجحمو عادة م هاء الكهنة والصى سيين وه ا المكان مزدي  جدًا، 
( أحا كلمت الاال  عالحية. وبه ا حطق المسيح لالبك   د 20-19:18ل لك قال في ) و واجهه  في على دامه   

اليهود داخل هيكله . ومو قوة الكلمات الحي قالها المال  أمام الصى سيين وأحها في حظىه   سحوجب الموت ل   
 ليه ألن هاعحه ل   كن قد جاءت فهو ال ي هَل  حصسه لإماد ه وهلطاحه في هاعة واىفها وسحطو أيد أن ومد  د  ع

 . هو قيد أواد ه  يح   أ ي هاعحه.لاد أن  نه   اليمه وأعماله
 

 )أنييا هييو(  ( 29–21: 8اآليات )يو
)يو َحْيُث 21"  -:(29–21:  8اآليات  َخِطيَِّتُكْم.  ِفي  َوَتُموُتوَن  َوَسَتْطُلُبوَنِني،  َأْمِضي  ا:»َأَنا  َأْيض  َيُسوُع  َلُهْم  َقاَل 

ُروَن َفَقاَل اْلَيُهوُد:»َأَلَعلَُّه َيْقُتُل َنْفَسُه َحتَّى َيُقوُل: َحْيُث َأْمِضي َأَنا اَل َتْقدِ 22َأْمِضي َأَنا اَل َتْقِدُروَن َأْنُتْم َأْن َتْأُتوا«  
هَذا   َفَقاَل َلُهْم:»َأْنُتْم ِمْن َأْسَفُل، َأمَّا َأَنا َفِمْن َفْوُق. َأْنُتْم ِمْن هَذا اْلَعاَلِم، َأمَّا َأَنا َفَلْسُت ِمنْ 23َأْنُتْم َأْن َتْأُتوا؟«.  

َفَقاُلوا 25ُتْؤِمُنوا َأنِ ي َأَنا ُهَو َتُموُتوَن ِفي َخَطاَياُكْم«. َفُقْلُت َلُكْم: ِإنَُّكْم َتُموُتوَن ِفي َخَطاَياُكْم، أَلنَُّكْم ِإْن َلْم 24اْلَعاَلِم. 
ا ِبِه.   ِإنَّ ِلي َأْشَياَء َكِثيَرة  َأَتَكلَُّم َوَأْحُكُم ِبَها ِمْن 26َلُه: »َمْن َأْنَت؟« َفَقاَل َلُهْم َيُسوُع:»َأَنا ِمَن اْلَبْدِء َما ُأَكلِ ُمُكْم َأْيض 

َوَلْم َيْفَهُموا َأنَُّه َكاَن َيُقوُل َلُهْم 27ِذي َأْرَسَلِني ُهَو َحق. َوَأَنا َما َسِمْعُتُه ِمْنُه، َفهَذا َأُقوُلُه ِلْلَعاَلِم«.  َنْحِوُكْم، لِكنَّ الَّ 
ُهَو،  28َعِن اآلِب.   َأَنا  َأنِ ي  َتْفَهُموَن  َفِحيَنِئٍذ  اإِلْنَساِن،  اْبَن  َرَفْعُتُم  َيُسوُع:»َمَتى  َلُهْم  ِمْن َفَقاَل  َأْفَعُل َشْيئ ا  َوَلْسُت 

َوالَِّذي َأْرَسَلِني ُهَو َمِعي، َوَلْم َيْتُرْكِني اآلُب َوْحِدي، أَلنِ ي ِفي ُكلِ  ِحيٍن 29َنْفِسي، َبْل َأَتَكلَُّم ِبهَذا َكَما َعلََّمِني َأِبي.  
 " َأْفَعُل َما ُيْرِضيِه«.

 
)يو َحْيُث 21"  -(:24–21:  8اآليات  َخِطيَِّتُكْم.  ِفي  َوَتُموُتوَن  َوَسَتْطُلُبوَنِني،  َأْمِضي  ا:»َأَنا  َأْيض  َيُسوُع  َلُهْم  َقاَل 

ُروَن َفَقاَل اْلَيُهوُد:»َأَلَعلَُّه َيْقُتُل َنْفَسُه َحتَّى َيُقوُل: َحْيُث َأْمِضي َأَنا اَل َتْقدِ 22َأْمِضي َأَنا اَل َتْقِدُروَن َأْنُتْم َأْن َتْأُتوا«  
هَذا   َفَقاَل َلُهْم:»َأْنُتْم ِمْن َأْسَفُل، َأمَّا َأَنا َفِمْن َفْوُق. َأْنُتْم ِمْن هَذا اْلَعاَلِم، َأمَّا َأَنا َفَلْسُت ِمنْ 23َأْنُتْم َأْن َتْأُتوا؟«.  

 "ُتْؤِمُنوا َأنِ ي َأَنا ُهَو َتُموُتوَن ِفي َخَطاَياُكْم«.َفُقْلُت َلُكْم: ِإنَُّكْم َتُموُتوَن ِفي َخَطاَياُكْم، أَلنَُّكْم ِإْن َلْم 24اْلَعاَلِم. 
ولكن كالا ام  الجاهالت، لاد أن وكون قد مى الوقت. =  ستطلبوننيأحا  اهب ألبي في السماء.  =  أنا أمضي

 أي   ،"ول  ومسكه أيد "  ( = 20)  اآلوة الساللة  اني ومن أجل  لك. وهي عايدة عل     أيضا  =  قال لهم يسوع أيضا  
الااهىون.   وه   لسررها  هيمو ون  خطية  وه    قحله،  في  ) حيحه   اآلوة  واىفون  . 19وف   ال  لأحه   ن همه    )

فألحه  ل  واىفوا  ، وبالحال  ل  واىفوا المسيح ومفضو ، و اططون للحله، وألحه  هيأ ون لاد فوات األوان قال 
   وجه الوعيد لالهالك لمن واى عل  مفإ اإلومان وسوع هنا  =  في خطيتكم   تموتون   له  من أجل كل  لك =

لالمصىد  وقالها  ) و  ،لأن  ىفضه  المسيح  مفإ  هي  هنا  فمن  36:3فالاطية  الاطاوا  ليىفو  أ    المسيح  ألن   )
وهأهون في السماوات. )هي =  ستطلبونني ىفإ اإلومان وموت في خطيحه. بل  دبيى مؤامىة وماء مؤامىة للحله.  

هيظلوا  حوقاون مجيء المسيح يح  حهاوة األوام( وه  يينما قال له  ه ا اللول أحه ومضي   حروة عل  اليهود أحه 
قالوا   نليه  وأ وا  ولدمون أن  اليوحاحيينوال  نل   في يلده   زدادون هاى ة و لولون    وه  هنا حجده   .لاله   هب 



  )اإلصحاح الثامن(يوحنا أنجيل  –األناجيل 
 

 
205 

وكان ه ا مدًا منه  عل  قول المسيح  مو ون في خطيحك  فه  ااىوا لأن المسيح وجه له  =  ألعله يقتل نفسه 
علوبة المنحبى الهاو ة أي حام جهن . وكاحوا  دفنون المو   فومًا لكنه   حىكون   فاند اليهود   ،و باولون مدهانهاحة  

 يقتل نفسه للوله  أحه   لك. وه   الت  المنحبى ن بال دفن يح  الغىوب علوبة له  و لطاون أواد ه  اليمن  الحي ف
من أمام الجموع. والمسيح مد لن أ هب نل  الهاو ة كما  احلدون بل ألحني من السماء    وشوهون  ومة المسيح

فأحا  اهب نل  ييل أ يت، وأحا من فو  فال أم كب مثل ه ا الصال. والمان  أن عجزه  اللبا  له لي    فوق 
أحه   بل  الهاو ة  نل   السماء.  ألحه  اهب  نل   العالمطرياحك   ىابية.  =  أنتم من أسفل اهب  المحغيى =  أنتم من 

وال ي   الشى.  وسود   وال ي  عنهنحبى  عن  والزايل  وبحصال  كاليلة  .   الاال   أيب     أما  "هك ا  عنه  فليل 
و  نل  السماء ييل وكان حزول المسيح نلينا ليج بنا نل  ف  .  (1الاال " وقيل عن الاال  عند خللحه أحه يسن ) ك 

 هب لياد لنا مكاحًا. ومن  حبد لالمسيح هي هب ماه نل  فو . ومن  ى د أن   هب ماه للسماء  لزمه اإلومان  
اليهود مافضين  مامًا، ل لك فلن  ى صاوا نل  فو  بل هيمو ون في خطاواه     ولكن هؤالء   .  والحوبة عن خطاوا 

فبليت خطاواه  في   ولرلوا فداء   ل   أنا هوأعناقه .  ألحه   أني  المسيح  رل  قمة نهحاالحه =  إن لم تؤمنوا  هنا 
اإللهي.   هوالشااي  الحاريى  أنا  وحص   وبالارى ة  هو   نومي  نوجو  لاليوحاحية  حصسه=  عن  هصى   قاله  هو   ف  

النر  ْبي  "  ناعياء  ْمناوا  َو اؤل ْىفاوا  َ ال ْلَكيل  َحىل اها،  ِخل َِلْ ي  َوَعرلْدي   ، ِلَىبُّ َولاولا  هاوْدي،  اا ُهوَ َأحلحا ل  َأَنا  َأنِ ي   َوَتْفَهُموا 
 " فإ ا أ ت أحا أنا هوفإه   هو  يين  حىج  لليوحاحية وكون نوجو نومي ويين  حىج  للاىبية وكون "  .(10:43 ن)

هو نه   . واى  الاال  أن   أنا هومثل أحا هو النوم(، فهي قطاًا  اني  هو . ن ًا  هو بدون  صة ومايها )
المسيح  حكل  اآلن في اليوم األخيى من عيد المظال. =  أنا أمضي وستطلبونني حؤمن أن المسيح هو  هو  حصسه  

ظال اللادم. والمسيح  وفي ه ا اليوم وبحشد كل اليهود ث  ومضي كل وايد نل  موطنه عل  أن وأ ي في عيد الم
وال  أحه لن وكون موجودًا لالجسد وقت عيد المظال اللادم فهو هيكون في السماء ألحه هيالب في الصاح أي 

حطلروحني لن  جدوحني. للاد هحة اهوم من كالمه ه ا. وكأن المسيح ولول له  لو أ يح  في عيد المظال اللادم  
مجاء  يًا واطيه  الملك ل لك لن وجدو . وكل من وطلب المسيح وله  ومازال اليهود يح  اآلن وطلرون مسيبًا أم 

 . ( 19:   15هو 1)  فيه في ه ا الاال  فلل وايى أال  جميو الناس
 

ا ِبِه.25" -(:25: 8آية ) يو    " َفَقاُلوا َلُه: »َمْن َأْنَت؟« َفَقاَل َلُهْم َيُسوُع:»َأَنا ِمَن اْلَبْدِء َما ُأَكلِ ُمُكْم َأْيض 
وكأحه  ل  وسماوا ايئًا مما قاله عن حصسه من قرل، .  من أنتنم بكوا وقالوا له    أنا هواليهود يينما هماو  ولول  

أي أحا من  األزل  هو  =  قال لهم يسوع أنا من البدء ما أكلمكم بهأو ولادون اإلهحاصا  لكالمه أو  ك  به.  
)أحا هو( ال ي أهلمك  اآلن، واآلن  ىت  هو  المحجسد ال ي وكلمك  اآلن. وقد  اني أحا لي اآلن وقت طو ل 

 بيىه  فهي  اني األزل. ومن  بدء كالمي ماك    من البدءأخرىك  عن حصسي ولن  سماوا المز د ولكن عبامة  
ن من  الردء أي من  األزل. واا  المسيح اآل ي لاال  الاال  " وأحا هو كاي أنا هوأخرى ك  عن حصسي أحي "

ظهى في كالمه وأعماله. كأن المسيح ولول بين الكلمات نن ياجحك  اآلن لي  إلعالحات جد دة بل لللوب جد دة 
  صه  اإلعالحات. 
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ِإنَّ ِلي َأْشَياَء َكِثيَرة  َأَتَكلَُّم َوَأْحُكُم ِبَها ِمْن َنْحِوُكْم، لِكنَّ الَِّذي َأْرَسَلِني ُهَو َحق. َوَأَنا 26" -(:27–26: 8اآليات )يو
 " َوَلْم َيْفَهُموا َأنَُّه َكاَن َيُقوُل َلُهْم َعِن اآلِب.27َما َسِمْعُتُه ِمْنُه، َفهَذا َأُقوُلُه ِلْلَعاَلِم«.  

ن من نااعات  د  فهو وارىه  لالبق و الن البق. والمسيح هنا ولول أن له كالم ويك  مهما أااع الصى سيو 
عليه ، كالم كثيى  د نه  عل  ما في قلوبه  وأفكامه  وحيا ه  إلهاححه  له وإلحبىا  قلوبه . ولكن ه ا لي  وقحه 

 بل هناك  وم للد نوحة.  
هو كلمة   ال ي أعلن نمادة   للاال . والمسيح ال   وأحا فيه،  ومازلت أهمو فهو فيَ من  األزل  =  ما سمعته منه 

  حكل  نال  ما وسماه من اآلب. واآلب ال  ى د أن  كون الد نوحة اآلن. ل لك المسيح لن  حكل  اآلن. 
 

َفَقاَل َلُهْم َيُسوُع:»َمَتى َرَفْعُتُم اْبَن اإِلْنَساِن، َفِحيَنِئٍذ َتْفَهُموَن َأنِ ي َأَنا ُهَو، َوَلْسُت 28"  -(:29–28:  8اآليات )يو
َأِبي.   َكَما َعلََّمِني  ِبهَذا  َأَتَكلَُّم  َبْل  َنْفِسي،  ِمْن  َيْتُرْكِني اآلُب َوحْ 29َأْفَعُل َشْيئ ا  َوَلْم  َمِعي،  ُهَو  َأْرَسَلِني  ِدي، َوالَِّذي 

 "أَلنِ ي ِفي ُكلِ  ِحيٍن َأْفَعُل َما ُيْرِضيِه«.
اإلنسانفي    رف   وكلمة إبن  اليهودي  رفعتم  المصهوم  الالب،    الهوان  -:   اني في  أوضالالوبة   المجد   و ان  

. ، ومن ولرل أن والب حصسه )أهواء  واهوا ه(  ىفاه  لالاليب نم صاناحبن  (. و 19+13:40والااود ) ك
هو له كل    نفاامهحية   لدو  البمل حلول مفو البمل )في اللداس( والكاهن  ىفاه فو  مأهه فمن واَلَدم  بيبة وفي  

 المجد. 
= فهو لن  حىك الاال  بدون فه . فمن  متى رفعتم إبن.. تفهمون لأحه  لن  ؤمنوا وهيالرو =    وارىه  المسيح هنا

الخ وبحصحح قلبه  من. ومبما  من الباإ والباإ اآلخى ل   األموات..    ةالظلمة واق البجاب والزلزلة وقياممأي  
  ؤمنوا. ولكن ما فاله اليهود لالمسيح ظل عرى الااوم  همة ملالة به  أحه   لروا مب المجد.  

من مأ  ه   الظواهى )الزلزلة والظلمة...( و بىك قلبه  من، كما يد  مو الجند  الىوماح  لوحجينوس ال    
"لالبقيلة   لاما" )لو من وقال  نحجيل مىق  يين همو  ىخحه  ( .  47:    23كان ه ا اإلحسان  وقال أوضا ف  

وَ ، َقاَل: »َيْلا َكاَن َه َ "  الاظيمة قرل أن وموت   َلَ  ِلىُّ َوَأهل َأَحها َ َىَخ َهَكَ ا  ا َوَلَما َمَأ  َقاْيدا ِللْمَئْة ِللَواْقفا ماَلاْبَلها 
مَ ِبلَن  حلَسانا  ه   39:  15)مى "  ِإللْ للمسيح  جاءت  أن  أ ن  فمن  الحنص   عل   قادم  غيى  وكون  فالمالوب   .)

نبن  .   البشى بل هو  كباق   نحساحا  لي   المسيح  أن  المئة  قايد  أدمك  هنا  المسيح اللوة !  نم صو  أن  لاد   ولكن 
لي  أيد ولدم أن ولول = أحا هو. "ف"يهوه"  للمجد لالجسد، أمهل الىو  اللدس ال   أعلن يقيلة المسيح وأحه هو  

  ( .3:   12هو 1وسوع مب نال لالىو  اللدس" )
= طاامي أن  أفعل ما يرضيه= كما  ظنون أحني نحسان عادي. ال بل أحا كلمة اآلب.  لست أفعل شيئا  من نفسي 

= لاإ كل حين نمادة اآلب. وبمادة اآلب خال  النصوس.    فإماد ه هي  ،أمهلني وأ م  عملهأ نو مشيئة ال ي  
شى وصال نمادة   لاإ الوقت، لكن المسيح كان وصال نمادة   كل يين. والثابت في المسيح وبسب لامًا الب

كما علمني = من  اللبظة الحي أ يت فيها نل  الاال ، هناك ن باد داي  بينهما.  أبي لم يتركني وحديلسرب ه ا.  
كل  لكالمه. وهحصهمون لاد  لك الويدة بيني = كل  االي  المسيح هي حطق اآلب فيه. فهو كلمة اآلب و حأبي
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فاإلبن قرل الحجسد كان كاينًا   (.2:1)عب   فهو  حكل  فيَ وبين اآلب، وأحا ال أحطق لشم نال  لما في  هن اآلب  
المسيح   الحجسد  ام اآلب عند  أبيه. وباد  نبنًا في يضن  فيه.  عند  ، كاينًا ماه،  واآلب كاينًا ماه محكلمًا 

وقوله وايد.  فهما  اإلمادة  حص   لهما  أ   محطاللة  نماد هما  لسان    كما علمنى  واإلبن  عل   اآلب  لنطق  وشيى   =
كلمنا في ه   االوام    .  لاد ما كل  االلاء لاالحرياء قدوما لاحواع وطى  كثيىةول "المسيح، كما ولول بول  الىه

وبنص  .  المسيح اإلبن  نص  نمادة اآلب فما  ى د اآلب نعالحه والنه اإلبن( . ف2،    1:    1" )عب االخيىة في ابنه
 ى د نعالحها. ن ًا اإلبن لن والنها. وباد فاآلب ال    =واإلبن ال والمها  ،أن الساعة ال والمها نال  اآلب   المصهوم حصه  

 ( فهناك أقلية حقية. 30هالمه ه ا  من له كثيىون ) وة
 

)يو َكِثيُروَن.  30"  -(:40–30:  8اآليات  ِبِه  آَمَن  ِبهَذا  َيَتَكلَُّم  ُهَو  آَمُنوا 31َوَبْيَنَما  الَِّذيَن  ِلْلَيُهوِد  َيُسوُع  َفَقاَل 
ُرُكْم«.  32ِبِه:»ِإنَُّكْم ِإْن َثَبتُّْم ِفي َكاَلِمي َفِباْلَحِقيَقِة َتُكوُنوَن َتاَلِميِذي،   ، َواْلَحقُّ ُيَحرِ  َأَجاُبوُه:»ِإنََّنا 33َوَتْعِرُفوَن اْلَحقَّ

أَلحَ  ُنْسَتْعَبْد  َوَلْم  ِإْبَراِهيَم،  يَُّة  َأْحَرار ا؟«  ُذرِ  َتِصيُروَن  ِإنَُّكْم  َأْنَت:  َتُقوُل  َكْيَ   َقطُّ!  اْلَحقَّ 34ٍد  َيُسوُع:»اْلَحقَّ  َأَجاَبُهْم 
ْبُن َفَيْبَقى َواْلَعْبُد اَل َيْبَقى ِفي اْلَبْيِت ِإَلى اأَلَبِد، َأمَّا اال35َأُقوُل َلُكْم: ِإنَّ ُكلَّ َمْن َيْعَمُل اْلَخِطيََّة ُهَو َعْبٌد ِلْلَخِطيَِّة.  

اأَلَبِد.   َأْحَرار ا.  36ِإَلى  َتُكوُنوَن  َفِباْلَحِقيَقِة  االْبُن  َرُكْم  َحرَّ َأْن 37َفِإْن  َتْطُلُبوَن  لِكنَُّكْم  ِإْبَراِهيَم.  يَُّة  ُذرِ  َأنَُّكْم  َعاِلٌم  َأَنا 
ِفيُكْم.   َلُه  َمْوِضَ   اَل  َكاَلِمي  َأَتَكلَُّم  38َتْقُتُلوِني أَلنَّ  َأِبيُكْم«. َأَنا  ِعْنَد  َرَأْيُتْم  َما  َتْعَمُلوَن  َوَأْنُتْم  َأِبي،  ِعْنَد  َرَأْيُت  ِبَما 

َلُكْنُتمْ 39 ِإْبَراِهيَم،  َأْواَلَد  ُكْنُتْم  َيُسوُع:»َلْو  َلُهْم  َقاَل  ِإْبَراِهيُم«.  َلُه:»َأُبوَنا ُهَو  َوَقاُلوا  ِإْبَراِهيَم!   َأَجاُبوا  َأْعَماَل  َتْعَمُلوَن 
 "  َلْم َيْعَمْلُه ِإْبَراِهيُم. نَُّكُم اآلَن َتْطُلُبوَن َأْن َتْقُتُلوِني، َوَأَنا ِإْنَساٌن َقْد َكلََّمُكْم ِباْلَحقِ  الَِّذي َسِمَعُه ِمَن هللِا. هَذاَولكِ 40

)يو َكِثيُروَن.  30"  -(: 32–30:  8اآليات  ِبِه  آَمَن  ِبهَذا  َيَتَكلَُّم  ُهَو  آَمُنوا 31َوَبْيَنَما  الَِّذيَن  ِلْلَيُهوِد  َيُسوُع  َفَقاَل 
ُرُكْم«.32ِبِه:»ِإنَُّكْم ِإْن َثَبتُّْم ِفي َكاَلِمي َفِباْلَحِقيَقِة َتُكوُنوَن َتاَلِميِذي،  ، َواْلَحقُّ ُيَحرِ    "َوَتْعِرُفوَن اْلَحقَّ

خلق   اإلحسان يىًا ألحه عل   ومة  . ولكنه نهحغل يى حه لطى لة خاطئة فإحصال   -يات القادمة: مقدمة لآل 
عن   فصسدت طرياحه ومات. وقال اللدو  بول  الىهول عن ه ا: أحه  ام ف  داخل اإلحسان منا، نحسان  

د اإلحسان الاامج  ليصالها. وقال  خى أهما  اإلحسان الاحيق". و ام ه ا اإلحسان الاحيق وشحه  الاطية و لو 
تا عن ه ا داود النر  "لالاطية ولد ن  أم " )المزموم الامسون(. بل قال بول  الىهول حص  الشم "    َفَلسل

َالاها َأَحا، َبْل ِللَاْطَيةا ِلَساْهَنةا ْفيَ  دا َأفل َل ا َأَحها َليلَ  َهاْهن  ْفَي، َأيل ْفي َجسَ ..    َلال ء  َ اْلح  َفْإحْ ي أَعل : 7" )موْدي، َايل
ولما  كل  المسيح أحه أ   ليبىم اليهود، ظنوا أحه هيبىمه  من الىومان. ولكن المسيح اى  له  أحه   (.14-25

لاد هلو   الشيطان من أول  وم  للد أدمك  ليبىمه  من هلطان الاطية وبهحعبادها لدحسان.  له ا بل  أ    ما 
أمام اهوات الجسد. وكاحت خطة الشيطان ليسحارد اإلحسان ه  أن واىس   اإلحسان ه   البقيلة أال وه   اصه

الاطية عل  اإلحسان لأهلوب مغى ، لي  ألحه ولدم خدمة لدحسان لياصىيه، بل هو وكى  اإلحسان و بسد  كما 
وكانت حلول ف  اللداس "والموت ال   دخل نل  الاال  لبسد نبلي  هدمحه" ألن اإلحسان يَل مكاحه ف  المجد،  

 -:خطة الشيطان
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كما   .1 وأل .  حكد ويزن  من  واايرها  وما  ححايجها،  اإلحسان  و اص  عن  مغى ،  لأهلوب  الاطية  واىس 
ناحه  بنو نهىاييل ل ة طاام ماى وحسوا هيا  الارودوة ن  أخصاها الشيطان عن عيوحه  لياودوا نل  

 عرود حه لاد أن يىمه   . 
َع  الىهول غىوم الاطية "ه ا ما قال عنه اللدو  بول    .2 م ، َما َداَم ِللَوقلتا  ادل َل َ ول َبلل ْعظاوا َأحلصاَسكا ل كا

ِللَاْطَيةْ  وْم  ْلغاىا ْمنلكا ل  َأَيد   واَلَس   اَل  ْلَكيل  َم،  )عب ِللَيول لأن  13:  3"  أيد  الشيطان  ولنو  أن  والمان    .)
حاه  مادوع  وهو  البسية  المل ات  من  ما  ى د  كل  ه ا الاطية  اطيه  ف   وسيى  من  وع الات  أالم  يًا 

الطى ق. مثل هؤالء قال عنه  هصى الى  ا "ملوك األمس" ال  ن ظنوا أحه  نمحلكوا كل ما وشحهوحه من  
 (، ولكن اليك مايىه .  3: 18+ م   2: 17مل ات الاال  )م 

ة وقحما  ى د او  الشيطان مصهوم البى ة لد  اإلحسان فاَوم له البى ة عل  أحها ه  أن وانو الاطي .3
حصسه   و اىس  للسيجامة  مسحارد  هو  بينما  يى  أحا  لك  و لول  كمن  دخن  ومناه.  أن  أليد  وسمح  وال 
ألمىاس قا لة. وحمو   له ا ما يد  هنا، فالمسيح  حكل  عن المصهوم الابيح للبى ة وأحها البى ة من  

لما ا  ألن الشيطان وادعه     الاطية والحبىم من عرودوة الشيطان. وحجد اليهود مافضين كالم المسيح،
لأن وشحت مصهومه  عن البى ة الابيبة و ضو ف  علوله  مصهوما خاطئًا عن البى ة، يح  وسحمىوا 
لاوت  السماع  فيىفضوا  الىومان.  من  البى ة  أحها  البى ة  له   م  فياوْ  منه.  وال  حبىمون  له  عريدًا 

لحبىم من عرود حه  له أ  للشيطان فيسحمىوا المسيح و ىفضوا ما ولوله عن الصه  الابيح للبى ة وهو ا
عريدًا للاطية وللشيطان. والبى ة من الىومان ليست خطأ، ولكن ما له األولو ة هو الحال  من عرودوة  

 اإلحسان للاطية وعرود حه لالحال  للشيطان، فالارودوة للاطية وللشيطان  لود للهالك األبد . 
ت ال   وسلكوحه اليوم مو األبى اء. فه  واطوحه  المادم مجاحًا  الشيطان  حبو حص  أهلوب  جام المادما .4

وصلد   وبه ا  المادم.  ه ا  وسحغن  عن  ال  أ بح  أحه  أ   الشا   عند  ندمان  نل   فيحبول  وبثنحين  مىة 
يى حه ث  وصلد حصسه، ث   حبول نل  نهحعباد. وحجد الشا  الرىئ وقد  بول نل  عرد  لهل و جى  وماء  

المادم. هنا حلول أن اإلحسان  ام عردًا للشيطان، وصلد يى حه و حبىك وفق نمادة الحاجى لك  واطيه  
هيد  الشيطان. بل هو وجى  وماء  ن   ام ف  نيحيا  داي  للاطاوا الح  وسهلها له الشيطان. وحجد  

    مثل ه ا اإلحسان ال وطيق أن وسحمى ف  الكنيسة بيت   فيحىكها كما فال اإلبن الضال، ودوماس ال
(. وف  لاإ األييان حجد الشيطان  دخل ف  10:  4  2 ىك بول  الىهول "ن  أيب الاال  البا ى" ) 

 اإلحسان و محلكه  ماما.  
َت لْ وحى   طريلًا له ا ما فاله الشيطان مو مب المجد وسوع " .5 َت َوَهَجدل ْطيَك َهْ ْ  َجْميَاَها ْننل َخَىمل  "  أاعل

ل ات، ولكن هناك ثمن  دفاه اإلحسان للشيطان أال وهو السجود (. حجد هنا الشيطان واىس م9:  4)مت 
فَ  ام"   له  ولي   وأ    الاال   ه ا  "ميي   قال  ولرل من  د  ام  ل   المسيح  للشيطان. وألن  والارودوة 

(. فالشيطان وأ   ف  لبظة الموت ليطالب بثمن كل خدما ه النجسة الح  قدمها لدحسان،  30:  14) و 
 المسيح ال وسحطيو ماه ام. أما من كان مسحاردًا له وأخ   ماه فيهلك.ومن وجد  ثابحا ف  
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*والىب أ   محجسدًا ليىبل الشيطان اللو  و بىمحا، فباد الاليب والقيامة  اد ليجل  عن ومين اآلب و ىهل 
ف  حثرت  بها  الح   الملدهة  السباة  األهىام  لححمي   الكنيسة  ف   و سكن  كأفىاد  فينا  ليسكن  اللدس  جسد   الىو  

 -المسيح الب  فنبيا: 
ف  هى المامودوة وموت اإلحسان الاحيق، ه ا ال   كان منصحبا عل  الشى وشحهيه و نص  . ولكن يح  ال   .1

 وبىمنا   من يى حنا فنبن قادم ن أن حايد  للبياة نن أمدحا، فاَ ال  لغ  يى حنا لالمامودوة.
أن  ايننا و غلب نغىاءات نبلي  "هو واط  حامة أعظ "   الىو  اللدس واطينا النامة وه  قوة جبامة قادمة .2

 supported(.   واط  حامة  دعمنا لكن ال  ثرحنا فيه مغما عن نماد نا. حبن  ىحا لالنامة "6:  4)وو
but not fastened يز( "6:  41   -  NKJV  وكحطريق له ا ولول المسيح لمالك كنيسة الودكية "أحا .)

( فم   من  أ قيأك  أن  أماد  16:  3م مزمو  نن  ولكن  المسيح  ف   ثابت  هو  اآلن  يح   المالك  ه ا   .)
 الحبىم من المسيح، فالمسيح لن  ىغمه عل  البلاء .. ن ًا فلياى . 

َطألَطَأ  واطينا الىو  اللدس أن حح و  يالوة البياة السماو ة الح  أ   لنا بها المسيح هنا عل  األمس " .3
: »َما َل ل َ َى  كاىبون لما هنبال عليه ف  السماء "ب(،  9:  18" )مزِلَسَماَواْت َوَحَزلَ  حاوب  لل َكَما هاَو َمكل

واْبرُّوَحه ْلَلْ  َن  َا  م أََعَد ا  َما   : ْنحلَسان  َلاْل  َعَل   طاىل  َوال َوَل ل   ، أا ان  َمول  َ سل َوَل ل   ، نا  .   َعيلن  َحبل َلَنا  َا  م َلَنها  َفَأعل
وْيهْ  )ْبىا و10-9:  2هو1"  ما  ولكن   .)" أوضًا  الىهول  عنه  قال  وحدمكه  حىا   أن  اللدس  الىو   ْنَحَنا  اطينا 

ْىَفْة، َلْكنل ْيينَ  َإ ِللَمال ْى ا َلال َن أَعل ه . ِآلل ًها ْلَوجل ، َلْكنل ْييَنْئ   َوجل َن ْفي ْمىل ة ، ْفي لاغلز  ْى ا  َحنلظاىا ِآلل ْئ   َهَأعل
ن يالوة البياة السماو ة الح  أ   بها الىب وسوع،  (. وما والنه الىو  لنا م12:  13هو 1" )َهَما عاْىفلتا 

الىب  قاله  ما  ه ا هو  الباطل.  الاال   حبحلى  وجالنا  السماء من فى ،  ما ف   لنا من عىبون  والنه  وما 
 (.32: 8وسوع " اىفون البق والبق وبىمك " ) و 

حلطة  .4 )أحظى  األمس"  "ملوك  عنه   قيل  من  ملابل  م    2ف    ، وكهنة  2:  17عاليه  ملوكا  جالنا     )
(. وما ا حملك  حملك اآلن وعودًا لالمجد السماي ، وهناك حملك كما وعدحا المسيح. وحاد   6:  1)م 

صسنا لالب اآلن لاإلومان ه   الوعود خاو ا أحنا حح و  هنا عىبون السماو ات، ول لك حبك  عل  أح
الصى   اللدس من  الىو   ثمام  وصال  ح و   و دعمنا، ومن  والنامة  ؤازمحا  والشهوات  األهواء  الجسد مو 
والسالم .. وبه ا حايى ملوكًا، حملك قوة الحبك  ف  اهوا نا وال  محلكنا اهوا نا. فنايى أيىامًا. وبه ا 

امودوة وموت اإلحسان الاحيق ال   كان   كون البى ة البقيقية ه  ف  اللداهة وطاعة الو ية. ف  الم
السرب ف  أحنا حسا  وماء الاطية فيسحاردحا الشيطان. ويح  وسحمى ه ا اإلحسان الاحيق ف  يالة موت 

:  4هو2+    5:  3+ كو  11:  6علينا أن حمامس ما حسميه "اإلما ة" أ  حلف كأموات أمام الاطية )مو
ثابحين ف   10-11 النامة  ساحدحا وحظل  فنجد  للارودوة مىة أخى . وه ا (  وصال الواود  المسيح. ومن 

 (. 36:  8مان  قول الىب "نن يىمك  اإلبن فبالبقيلة  كوحون أيىامًا" ) و
( اى  لنا عمل النامة،  7حاليك أن بول  الىهول لاد أن اى  يالة اإلحسان بدون عمل النامة ف  )مو .5

وَع َقدل وة "وعمل الىو  اللدس ال   أعاد لنا البى ة من لاد الارود  وْ  ِللَبَياْة ْفي ِللَمْسيْح َوسا أْلََن َحاماوَس ما
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تْ  َحَلْني ْمنل َحاماوْس ِللَاْطَيْة َوِللَمول َا  .أَعل أْلََحها َما َكاَن ِلَناماوسا َعاْجًزا َعنلها، ْفي َما َكاَن َ ْعيًصا ْلٱللَجَسْد، َفٱ
َهَل ِبلَنها ْفي ْابلْه َجَسْد ِللاَ  ْل ِللَاْطَيْة، َداَن ِللَاْطَيَة ْفي ِللَجَسدْ ْن ل َأمل  (. 3-2: 8" )موْطَيْة، َوأْلَجل

ل  وجح له اآلب. وفي ه ا اإل با  حجد  طريلًا عل  ه ا. هو    نن   ال أيد وأ ي نليَ (  44:6قال السيد في ) و 
   مباوالت المسيح لج به .ن با  يوامي لدقناع. فنجد أن هناك من  ؤمن وهناك من ال  ؤمن مو كل 

 believe inاألول   اني اإلومان لالمسيح فااًل    آمن  =   آمن به كثيرون.. قال يسوع لليهود الذين آمنوا به
him    .  فحأ ي لمان   َد  الثاحية    واآمنأماbelieve him ًوالثاحية  شيى   .. األول   شيى لمن  من لالمسيح فاال

مأ ه  يسب  لالمسيح  والسياهة.   وفهمه   لمن  من  الدحيا  مسيا  الىومان،  من  هيبىمه   ال ي  هو  المسيح  أن 
ل لك لادمه  المسيح لأقوال هي   .  الىومانوالمسيح عى  ما في  مايىه  وأحه  أ مىوا قحله لو ل  وبىمه  من  

فال وكون نومان وقح   عيف زايف بل   أ  لياَثرْ ت نوماحه،  ليكون نوماحه ثابت يقيلي  يقيلة،   شجيو لمن  من
 نومان قو . 

لبقيلة نوماحه. فالمسيح    له  فب   ميى وكشف  كلما ه   كون   أ  لمن  من لطى لة خاطئة  لآلخى ن  وبالنسبة
 لشااه والثبات في كالمه بدون أغىاس أم ية. نومان  ؤدي لماىفة البق ال ي هو  . ى د اإلومان  

فالمسألة ليست  اد ق كالم بل نومان له، بل ن باع المسيح  مامًا والثروت في كالمه أي  =  إن ثبتم في كالمي
هؤالء بنوا بيو ه  عل  الااى    . حا و  منهجًا وطى لًا و حباو   مامًا و سلمون له اإلمادة والبياة و نص وا كالمه  

للمسيح=  25-24:7)مت  ومن   سيعرفون الحقوالحالمي   =  بالحقيقة تكونون تالميذي (، هؤالء وكوحون  المي  
ن ًا الحلم ة هي  لم ة مبادئ ويق ويياة يسب كالمه هو ولي  لبسب .  والحق يحرركمواى  البق  حبىم=  

 .ئة الحي  الموهاالااطأفكامه  ه . وهك ا  حبىمون من الماىفة 
ُرُكمْ  ، َواْلَحقُّ ُيَحرِ     =  َوَتْعِرُفوَن اْلَحقَّ

والاد . • البق  بين  فى   ل لك  فالصدق  هناك  م  حه.  لبسب  المحكل   له  وشاى  ما  هو    فالاد   هو 
 فهو الواقو البقيلي، هو المطلق. الحق حسري. أما 

ى   الحق النسبى • = ف  كل خال  بين نحسان وبحسان،  جد أن المو وع خال  حسر . فكل طى  وااْ 
وهو كل ما وا   . أ  أن   يق مطلق، وكالم   ف     حق مطلقأن مأوه هو البق. ولكن هناك  

الكحاب الملدس يق مطلق، ووعود   لنا ه  يق مطلق. ل لك قال الىب عن حصسه "أحا هو الطى ق  
  الناس ى ْ اَ يا ه والمسيح    ( ، وكان المسيح ولول "البق البق أقول لك  ..." . 6:    14البياة" ) ووالبق و 

للبق،  البق والبق  والطى ق  الطى ق  البق  ،فهو  لماىفة  الوييدة  الوهيلة  هو  الناس ى ْ اَ هيا   .أي      
  البق. اآلب  و أخ ه  فيه نل  يضن

( 38:18) و   "وما هو البق"والاال  لي  فيه يق مطلق وبن وجد فهو حسري، ل لك قال بيالط  للمسيح   •
. فريالط  كان قا يا وعليه أن وبك  ف  الاالفات بين    يين قال المسيح "جئت للاال  ألاهد للبق"

الح   اىس  أطىا   َدع  كل منها أن له البق. وقد نخحرى  اوبة  بد د البق المطلق ف  اللضاوا  
 أمامه.
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أ     • والمسيح  يق.  ه ا  أن  وه   ىون  الاالم ،  والمجد  السياهية  لالبى ة  وبلمون  وكل   هودًا  المسيح 
لياطيه  يياة أبدوة ومجد أبد . فرينما كان المسيح  حكل  عن يق مطلق، كاحوا ه  مسحارد ن لصكىة ه   

أن من يله   بايل الىومان  ىون  كان  فمثال  حسر ،  الطى    الجز ة  يق  له   فه  مهدوا  اليهود    من 
 و بموحه  من كل أعدايه  المبيطين به ، و بصظون األمن ف  الرالد.

أن  حبىموا من    • بل  الىومان  أن  حبىموا من  المه   لي   أحه  هنا وكشف  وكرى ايه     خطاواه والمسيح 
للمسيح    اا  اموا  المي  لالسياهة. فإ    وأفكامه  الاا ة وخىافا ه . فالمسيح  هح  لبيا ه  مو   ولي 

. فالبى ة السياهية مهما كاحت مهمة،  تعرفون الحق  =  فإحه   ححلم ون للبق، واىفوحه و سيىون لملحضا 
 .فاأله   هو أن واىفوا البق فيالاوا و كون له  يياة أبدوة

 فالمالومات ال  بىم. ولكن الماىفة هي عالقة مببة مو المسيح.   ،مالومات اللي  ماىفة =  تعرفون  •
اإل باد   تعرفون   وكلمة • قيل   اني  فولدت"  كما  امىأ ه  )اإلبن  "وعى   دم  منه يياة  ن باد خىجت  . ه  

، أ  ححبد لالمسيح ن بادا وحاى  البق أي ححبد لالبق  .ألحهما  اما جسدًا وايداً ال   ولد ه يواء( ،  
أ يياة  هو  .بدوةواطينا  ) و  فالمسيح  والبياة  األبدوة. 25:    11القيامة  لالبياة  له  حبد  فمن  حبد   .  )  

ن ًا يياة ال      فالماىفة  المسيح  البقيل  ويدك و سوع  البياة األبدوة أن واىفوك أحت اإلله  "وه   ه  
 (.  3:17) و  أمهلحه"

  من الاام    هطبية   ماىفة  ت ليس  ولكنها (  to knowوححيجة ه ا اإل باد هناى  المسيح )ماىفة لمان  •
"وأوجد فيه..   الىهول  واليك قول بول   ، بل ماىفة اإل باد، ماىفة من واقو اإل باد.هما حاى  الناس

 . الماىفة السطبية بل ماىفة البب الحي  لود للطاعة ت ليس  .(10-9:3ألعىفه" )في
وه ا وأ ي  (،  4:    15) و   وأحا فيك "  رحوا فيَ "نث  السيد الىب   ولول  وكيف حاىفه أ  ححبد له فنبيا أبدوا     •

  الثبات وأ ي من اإلحصاال عن الاطية فال اىكة للنوم مو الظلمة.، فلطاعة الو ية
)مت  • الو اوا  طاعة  عل   الحغاب  حطيو    (.12:    11والرداوة  أن    ااااولكي  ه ا  حوجب  اى  

واإلخحباما  الش الاشىة  بل  المالومات  ماىفة جمو  ليست  فبال و .  ، هي  المسيح  مو  للاشىة  كلما  نسبة 
أيبه لاألهثى  وأعااى   المسيح  النر  أعى   داود  قال  ه ا  وف   البب،  كل  وسحبق  وجد   نخحرى   فمن   ،
فمو    (.23:14) و  عن يب   من وببه وطيو و اوا و   ( .8:    34" وقوا وأحظىوا ما أطيب الىب" )مز

بىم من هيى ه الداخلية الحي يحومن وصال ه  حمو البب ف  الللب هنطيو عن يب ولي  عن  غاب.
. فالمسيح ( فياى  المسيح يقيلة8:    5، ن   نصحح عينا  )مت ألاد ه عن   وز صت له خااي  المسيا

ما وجال وه ا    و كون له يياة، فهو البياة.  و زداد ثبا ا فيه،  ومن وصال هياىفه  .هو البق ال ي وبىم
وححل   لكل ما هو  البق في الللب.    يالوة المسيح  هي ماىفة نخحبام ة فيها حح و     نمو و زداد.  البب 

 يق عو ا عن ما كنا ححل   له من مل ات الاال  الباطل قرال. 
• : مثال  الشااية...  مغبا ه  من  يح   ويينئ   حبىم  البق،  واى   المسيح  عى   مى إ  ى د   -من 

  وجد خطأ، ولكن نن  أخى الشصاء أو نزداد المىس  الشصاء و ال  كثيىا من أجل الشصاء. نل  هنا ال
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( من عى  المسيح ومبرحه وأحه  احو خيىات لن وضطىب 1   -:   هوءًا، فنبن أمام موقصين لدحسان
. فأحت  "المى ال   نخحى ه ل  وا مب خيى من الشهد ال   أخحام  لنصس "  ألحه  ثق فيه و ببه فيلول له

( من ل  واى  البق هيظل  2ه ا المىس هو طى ل  للسماء.      برن  أهثى مما أيب حصس . ن ًا ف
ل   المسيح  نمادة  أن  ن   مبرحه  ف   و شك  المسيح  مو  الشصاء  حاادم  وأ    ل   فإن  الشصاء،  لصكىة  أهيىا 

  حوافق مو نماد ه ف  الشصاء. 
المصهوم • به ا  المسيح  واى   والبياة  ،فمن  والبى ة  البب  لمل    ،و ح و   الارودوة  الاال  هيحبىم من  ات 

يحرركم  =  الباطل والحق  الحق  الاللم "  =  تعرفون  لقية  وباع  فمض   الثمن  كثيىة  لؤلؤة  وجد      من 
"(  13مت  الىهول  بول   المصهوم قال  اوضا خسامة من اجل فضل . وبنص   احي ايسب كل ايء  بل 

  3" )ف مسيحماىفة المسيح وسوع مبي ال ي من اجله خسىت كل االاياء واحا ايسرها حصاوة لكي امبح ال
( . فهو يين عى  المسيح اللؤلؤة كثيىة الثمن لاع كل ما كان ف  حظى  آللم )لاع هنا أ  فلدت  8:  

 قيمحها ف  حظى  بل م ها كنصاوة( .
الاال  • هو  ال ي  الباطل  ملابل  في  هنا هو  الااطئة  البق  البسية  البى ةلمل ا ه  والبق  لد  والبى ة   ،. 

والبى ة الزايصة يى ة الشهوات.    دع  البق. والبق وبىم من عرودوة الموت والاو  وع اب الضميى
 من واى  المسيح )= البق( يقيلة واى  الصى  البقيلي فيحبىم من ل ات الاال  الباطل. 

 ولنرى اآلن المنهج الذي يريدنا الرب أن نتبعه. 
في  غاب=    البداية: كالطاعة  في  المسيح  مي.  ثبتم  لشا   واإلهحشا   والاشىة  اإللحاا   ه ا  ردأ  وباد 

) و وطيو  وبب  ومن  فنببه.  والبياة"  والبق  الطاعة23+ 21:14"الطى ق  وه    ولي  عن    ابح  (  عن يب 
وبىم غاب  ال ي  البق  ماىفة  والماىفة،  الثبات  الطاعة  زداد  نزدادت  وكلما  الاال    .  لمل ات  الارودوة  من 
أمام  وكلما عى   .الباطل و حضاءل  بل  البب،  ه ا  وسحبق  وجد   يقيلة  فمن عىفه  المسيح هنببه  أ   البق  فنا 

اإلحسان ييا ه   عينيه كل مل ات الدحيا. بل  حضاءل أمام عينيه كل مغبة اااية كاحت  سيطى عليه. وهنا واَسلْ  
لياط مات  من  ف   د  ييا نا  حسل   أن  حاا   وهل  مبرحه.  ف   وثق  ن   مطلق  والمجد للمسيح  سلي   البى ة  ينا 

 األبد . 
 

يو  ( َتِصيُروَن  33"  -(:33:  8آية  ِإنَُّكْم  َأْنَت:  َتُقوُل  َكْيَ   َقطُّ!  أَلَحٍد  ُنْسَتْعَبْد  َوَلْم  ِإْبَراِهيَم،  يَُّة  ُذرِ  َأَجاُبوُه:»ِإنََّنا 
   "َأْحَرار ا؟«.

هحثام فيمن كان نوماحه غيى  بيح، أفكام  الااطئة. هؤالء ال  ن أظهىوا  ادولًا لكالمه  نالمسيح لكالمه ه ا  
حوع   من  مسيح   believe himوبوماحًا  وطلرون  ه   بل  الاطية،  من  وبىم  ال ي  لالمسيح  لي   لكنه   ؤمنون 

لالارودوة ظنو   حهمه   وبىمك   البق  كلمة  في  وصكىوا  أن  بداًل  هؤالء  الىومان،  من  فثامت   والاه   السياهية 
النزعات الوطنية فيه  وااومه  المحكرى لأحه  أوالد نبىاهي  ال ي كان يىًا ل  وسحارد أليد، وه  الشاب الماحام 
ال  ن ه  فو  الاال ، مصىوز ن عن الاال . ومن هنا بدأوا هلسلة من اإل هامات للمسيح. وهنا بينما ه   حشدقون  



  )اإلصحاح الثامن(يوحنا أنجيل  –األناجيل 
 

 
213 

ال فه   بت  كا بين،  حجده   لميىاثه  لالبى ة  محمسكين  وظلوا  د نية  يى ة  له   كان  )ه   اآلن.  الىوماحي  بك  
الجز ة  حدفو  أن  أوجوز  هألوا  فه   والحز يف  الكرى اء  وا ح  لكن  هنا(.  الملاودة  هي  كاحت  ومبما  و لاليده ، 

عرو  بل  بت  والبابلي،  والصامهي  اليوحاحي  البك   كاحوا  بت  بل  لقياى.  الجز ة  ه   دفاون  ن ًا  دوة لقياى، 
ااوب  غيىة، ومبما ه  في غىومه  ظنوا أن ه   الارودوة هي عرودوة مؤقحة، ول لك  ببثوا عن مسيا والاه   

لبقيلة هي من الىومان. ولكن أ   له  مسيا وبدثه  عن الاال  من الاطية فىفضو . بينما أن الاطية في ا
واإل اإلمادة  فالحي  سلب  للاطية.  عردًا  وايى  واطم  وال ي  الجن  خحيام.  ن ًا  للاطية.  هي  يقيلة  الارودوة 

 البشىي كله فلد يى حه يين أخطأ. والمسيح ال  ى ده  أن والطوا ما بين البى ة من الاطية والبى ة السياهية. 
 

)يو َعْبٌد 34"  -(:36–34:  8اآليات  ُهَو  اْلَخِطيََّة  َيْعَمُل  َمْن  ُكلَّ  ِإنَّ  َلُكْم:  َأُقوُل  اْلَحقَّ  َيُسوُع:»اْلَحقَّ  َأَجاَبُهْم 
اأَلَبِد.  35ِلْلَخِطيَِّة.   ِإَلى  َفَيْبَقى  االْبُن  َأمَّا  اأَلَبِد،  ِإَلى  اْلَبْيِت  ِفي  َيْبَقى  اَل  َفِباْلحَ 36َواْلَعْبُد  االْبُن  َرُكْم  َحرَّ ِقيَقِة َفِإْن 

 "  َتُكوُنوَن َأْحَرار ا.
اليهود ظنوا أن البى ة هي من الىومان. والسيد ولول هنا.. ال فالارودوة هي للاطية وليست للىومان. والبى ة  

 البقيقية هي من الاطية ولي  من الىومان. 
للخطية عبد  هو  الخطية  يعمل  من  الا=  كل  وصضل  من  هو  هنا  الملاود  ولكن  خطية  بال  نحسان  طية لي  

الاطية لسلطة ث   حاود اإلحسان عليها و احامها  امكًا طى ق   و قي  عهدًا مو الاطية، و لود  اهوا ه.  ردأ  
فحابح عادة فإهحعباد. في الرداوة وظن اإلحسان أحه وسحطيو  ىكها في أي وقت، ومو الوقت وسحارد لها وال ولدم 

و  نماد ه.  عل   هيطى ه  اإلحسان  و صلد  ن   أن  حىكها،  والحادي،  اإلث   يياة  وبيا  فهو  الاطية  وصال  ى بل  ال ي 
لالاال  و صلد يى حه ث  حصسه و كون قد فلد يى ة الرنين و ام عردًا للاطية وببلي  وسيطى عليه و حول  قياد ه 

اللداهة8:3 و1) هي  البى ة  وبالحالي  ن  ،(.  والاطية  لودحا  نل     البى ة  لودحا  الاطية.  هي  ل  والارودوة 
نل  يق الرنين وميىا  بيت   أي الشىكة في ميىا  اإلبن.   نبلي . والمسيح أ   ليبىمحا من  د نبلي  و ايدحا

وهد  البياة هو الاالقة مو  ، والاطية  جالني أفلد هد  البياة. وهناك يى ة ماادعة يين ولول خاطم "أحا 
 نشم  دخن. ولكن البى ة البقيقية هي عالقة مو      يى أفال ما أااء" وهو في البقيلة مسحارد للاطية كمن

ه ا ال ولوله هو  الىب أما األحرياء فكاحوا ولولون "هك ا ولول =  الحق الحق أقول.  الاطية  ات طايى ة من مب 
اإلبن له يق الرنين في الميىا  أم ا =  العبد ال يبقى في البيت إلى األبدالىب" أما المسيح فيحكل  لإه  حصسه.  

د . وهك ا الارد فال وقي  في بيت هيد  نقامة دايمة مثل اإلبن، فهو نم ا  هىب من حصسه أو أن  ايب الريت وطى 
من نهحارد للاطية فإحه ال وقي  في ملكوت   نل  األبد. ومن وبيا  بت ظل أهثى اللواحين يى ة فهو مسحارد 
لو عا  في الاطية. أما لو يىم  اإلبن فهو هيحمحو لبى ة يقيقية و حمحو لميىا  الرنين. ن ًا البى ة الحي  حكل   

لي  كبى ة  =  فبالحقيقة ن البى ة من الىومان الحي وطلروحها.  عنها المسيح والحي جاء من أجلها هي أهم  م
اليهود الزايصة أو يى ة الااطم المزعومة ال ي  زع  أحه لبى حه واطم. وحاليك أحه  قالوا أحه  أوالد نبىاهي  أهل  

يد. وهناك من بيت   والمسيح قال لن  بلوا في الريت لسرب اىومك  فاإلحسان ال  بل  نبنًا هلل وللاطية ل ن  وا
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وبيا في بيت   بىو  الاريد طالبًا أجىة )هاألخ األهرى لدبن الضال(. ه ا  حىك بيت   لسرب  جىبة أو طلبة 
 مادوة ل   حبلق. 

مهما قلح  أحك  أيىام )هياهيًا أو وطنيًا(. لكنك  مبحاجين للبى ة من الداخل. =  إن حرركم اإلبن.. تكونون أحرارا  
هو  لالمسيح المال ، فهو ويد  وصك اإلحسان من أهى الاطية والشيطان. هو  ىبل اللو  ال ي وه   ال  أ ي  

 فبه  ىحا أبناء في بيت اآلب ووامثين. = إن حرركم اإلبنمبل اإلحسان. وهنا نخحام مب المجد للب اإلبن= 
 

يَُّة ِإْبَراِهيَم. ل37"  -(:40–37:  8اآليات )يو ِكنَُّكْم َتْطُلُبوَن َأْن َتْقُتُلوِني أَلنَّ َكاَلِمي اَل َمْوِضَ  َلُه َأَنا َعاِلٌم َأنَُّكْم ُذرِ 
َأِبيُكْم«.  38ِفيُكْم.   ِعْنَد  َرَأْيُتْم  َما  َتْعَمُلوَن  َوَأْنُتْم  َأِبي،  ِعْنَد  َرَأْيُت  ِبَما  َأَتَكلَُّم  ُهَو  39َأَنا  َلُه:»َأُبوَنا  َوَقاُلوا  َأَجاُبوا 

َلهُ  َقاَل  ِإْبَراِهيَم! ِإْبَراِهيُم«.  َأْعَماَل  َتْعَمُلوَن  َلُكْنُتْم  ِإْبَراِهيَم،  َأْواَلَد  ُكْنُتْم  َيُسوُع:»َلْو  َأْن  40  ْم  َتْطُلُبوَن  اآلَن  َولِكنَُّكُم 
 "  .َتْقُتُلوِني، َوَأَنا ِإْنَساٌن َقْد َكلََّمُكْم ِباْلَحقِ  الَِّذي َسِمَعُه ِمَن هللِا. هَذا َلْم َيْعَمْلُه ِإْبَراِهيمُ 

لالبقيلة )غل نبىاهي   أوالد  أحه   اليهود  وله   29+ 7:3المسيح  نصي عن  نبىاهي   أعمال  واملون  نبىاهي   فأوالد   ،)
أي حسله لالجسد ولكن ه ا ال وبىمه  من نبلي  والاطية. أي ل  =  إنكم ذرية إبراهيمنومان نبىاهي  ولكنه قال  

 حرق لليهود هو   ام خ  حمسبون له وه  غىباء عنه، وه ا  حضح من أحه   اموا عمي و   ل  وسماوا ول  
  واىفوا المسيح ال ي فى  له نبىاهي . بل وطلرون قحل المسيح ألحه  بكحه  و ى د أن واىفه  طى ق البياة و لك ألن 
قلوبه  مملوءة يسدًا و اه نبلي ، وو و في قلوبه  خطل قحل للمسيح وه  نحااعوا وماء  فه  به ا مسحارد ن  
إلبلي  وليسوا أيىامًا. فالمسيح جاء وماه خطة اآلب للاال  ال ي هيحممه لمو ه. وه  نهحلموا خطة اللحل من 

هي  فحشصو من أجل خطاة هدوم وعمومة يح  ال نبلي  أبيه  كما مهمها له  فهو قا ل وأبو كل ك اب. أما نبىا 
للد أغللح  قلوبك  لسرب يلدك  ويسدك  لي و اابك  األعم   دي. كل =  كالمي ال موض  له فيكمومو وا.  

 رأيت )=  أتكلم بما رأيت عند أبيه ا مأل قلوبك  فما عاد فيها مو و لكالمي. فكالمي حزل عل  أمس مبجىة.  
ولكن   اإلمادة  لحطابق  اإلبن( شيى  اآلب  نص    اآلب   فهو  ما  ى د   الحي  ى دها  األبدوة  والبياة  البق  والن عن 

أبيكم  للبشى. وه   في ملابل   تعملون ما رأيتم عند  الشيطان أنتم  الشيطان وال ما عند  ل   ىوا  نبلي  فه   أي 
مسيح حسب لنصسه الكالم  ( أن ال38ولكن المان   وافق اآلماء بينه  وبين الشيطان في قحل المسيح. وحاليك في ) 

إنسان كلمكم بالحق الذي (  40وحسب له  األعمال فهو وكلمه  عن اآلب وه  واططون للحله. وحاليك في )
 فهو اإلحسان وسوع المسيح الوهيل بين   والناس. = سمعه من هللا
هنا )وكىمها بول  الىهول لاد   السيد ل   وافق عل  ه   العبامة فالرنوة إلبىاهي  كما قال السيد =  أبونا هو إبراهيم 

 لك( ليست لبسب الجسد، نحما لأن وامل اإلحسان أعمال نبىاهي  و كون له حص  نوماحه. هي بنوة مويية وليست 
 جسدوة.

 
ِزن ا. َلَنا َأٌب َواِحٌد َوُهَو َأْنُتْم َتْعَمُلوَن َأْعَماَل َأِبيُكْم«. َفَقاُلوا َلُه:»ِإنََّنا َلْم ُنوَلْد ِمْن  41"  -(: 59–41:  8اآليات )يو

َوَأَتْيُت. ألَ 42هللُا«. ُتِحبُّوَنِني، أَلنِ ي َخَرْجُت ِمْن ِقَبِل هللِا  َلُكْنُتْم  َأَباُكْم  َلُهْم َيُسوُع:»َلْو َكاَن هللُا  نِ ي َلْم آِت ِمْن َفَقاَل 
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َأْرَسَلِني.   َذاَك  َبْل  َكاَلِمي43َنْفِسي،  َتْفَهُموَن  اَل  َقْوِلي.  ِلَماَذا  َتْسَمُعوا  َأْن  َتْقِدُروَن  اَل  أَلنَُّكْم  ُهَو 44؟  َأٍب  ِمْن  َأْنُتْم 
ِفي اْلَحقِ  أَلنَُّه َلْيَ" ِفيِه ِإْبِليُ"، َوَشَهَواِت َأِبيُكْم ُتِريُدوَن َأْن َتْعَمُلوا. َذاَك َكاَن َقتَّاال  ِللنَّاِس ِمَن اْلَبْدِء، َوَلْم َيْثُبْت  

َتكَ  َمَتى  اْلَكذَّاِب.  َحق÷.  َوَأُبو  َكذَّاٌب  أَلنَُّه  َلُه،  ِممَّا  َيَتَكلَُّم  َفِإنََّما  ِباْلَكِذِب  َلْسُتْم 45لََّم  اْلَحقَّ  َأُقوُل  َفأَلنِ ي  َأَنا  َوَأمَّا 
، َفِلَماَذا َلسْ 46ُتْؤِمُنوَن ِبي.   َالَِّذي ِمَن هللِا 47ُتْم ُتْؤِمُنوَن ِبي؟  َمْن ِمْنُكْم ُيَبكِ ُتِني َعَلى َخِطيٍَّة؟ َفِإْن ُكْنُت َأُقوُل اْلَحقَّ

َفَأَجاب اْلَيُهوُد َوَقاُلوا َلُه:»َأَلْسَنا َنُقوُل َحَسن ا: 48َيْسَمُ  َكاَلَم هللِا. ِلذِلَك َأْنُتْم َلْسُتْم َتْسَمُعوَن، أَلنَُّكْم َلْسُتْم ِمَن هللِا«.
َأَنا َلْسُت 50وُع:»َأَنا َلْيَ" ِبي َشْيَطاٌن، لِكنِ ي ُأْكِرُم َأِبي َوَأْنُتْم ُتِهيُنوَنِني.  َأَجاَب َيسُ 49ِإنََّك َساِمِريٌّ َوِبَك َشْيَطاٌن؟«  

َاْلَحقَّ اْلَحقَّ َأُقوُل َلُكْم: ِإْن َكاَن َأَحٌد َيْحَفُظ َكاَلِمي َفَلْن َيَرى اْلَمْوَت ِإَلى 51َأْقُلُب َمْجِدي. ُيوَجُد َمْن َيْطُلُب َوَيِديُن.  
ْنِبَياُء، َوَأْنَت َتُقوُل:ِإنْ 52ِد«.  اأَلبَ  َكاَن َأَحٌد َيْحَفُظ   َفَقاَل َلُه اْلَيُهوُد:اآلَن َعِلْمَنا َأنَّ ِبَك َشْيَطان ا. َقْد َماَت ِإْبَراِهيُم َواأَل

اأَلَبِد.   ِإَلى  اْلَمْوَت  َيُذوَق  َفَلْن  ا53َكاَلِمي  ِإْبَراِهيَم  َأِبيَنا  ِمْن  َأْعَظُم  َتْجَعُل َأَلَعلََّك  َمْن  َماُتوا.  ْنِبَياُء  َواأَل َماَت؟  لَِّذي 
ُدِني، الَِّذي َتُقوُلوَن  54َنْفَسَك؟«   ُد َنْفِسي َفَلْيَ" َمْجِدي َشْيئ ا. َأِبي ُهَو الَِّذي ُيَمجِ  َأْنُتْم َأَجاَب َيُسوُع:»ِإْن ُكْنُت ُأَمجِ 
ِمْثَلُكْم َكاِذب ا، لِكنِ ي َأْعِرُفُه َوَأْحَفُظ  َوَلْسُتْم َتْعِرُفوَنُه. َوَأمَّا َأَنا َفَأْعِرُفُه. َوِإْن ُقْلُت ِإنِ ي َلْسُت َأْعِرُفُه َأُكونُ 55ِإنَُّه ِإلُهُكْم، 
َوَفِرَح«.  56َقْوَلُه.   َفَرَأى  َيْوِمي  َيَرى  ِبَأْن  َتَهلََّل  ِإْبَراِهيُم  َبْعُد، 57َأُبوُكْم  َسَنة   َخْمُسوَن  َلَك  اْلَيُهوُد:»َلْيَ"  َلُه  َفَقاَل 

ِإْبَراِهيَم؟«   َلُهْم َيُسوُع:»الْ 58َأَفَرَأْيَت  ِإْبَراِهيُم َأَنا َكاِئٌن«.  َقاَل  َيُكوَن  َقْبَل َأْن  َفَرَفُعوا ِحَجاَرة  59َحقَّ اْلَحقَّ َأُقوُل َلُكْم: 
 " ِلَيْرُجُموُه. َأمَّا َيُسوُع َفاْخَتَفى َوَخَرَج ِمَن اْلَهْيَكِل ُمْجَتاز ا ِفي َوْسِطِهْم َوَمَضى هَكَذا.

 

 "َتْعَمُلوَن َأْعَماَل َأِبيُكْم«. َفَقاُلوا َلُه:»ِإنََّنا َلْم ُنوَلْد ِمْن ِزن ا. َلَنا َأٌب َواِحٌد َوُهَو هللُا«.َأْنُتْم  41" -(:41: 8آية ) يو
 ه   دعون هنا أحه  أوالد  ، ولو كاحوا يلًا أوالد   لاىفوا المسيح. ولكاحت أعماله  أعمال خيى ومببة.  

لال=  أبناء زنا دماينا  ل   احلل  وثنيين، فاإلخحال  به  وسموحه زحا، وعبادة األوثان زحا مويي. وه   َدعون أي 
 ه لًا أحه  ل  واردوا األوثان، فاألحرياء أ هموه  به   الحهمة.

 
)يو ِمنْ 42"  -(:44–42:  8اآليات  َخَرْجُت  أَلنِ ي  ُتِحبُّوَنِني،  َلُكْنُتْم  َأَباُكْم  هللُا  َكاَن  َيُسوُع:»َلْو  َلُهْم  هللِا   َفَقاَل  ِقَبِل 

َأْرَسَلِني.   َذاَك  َبْل  َنْفِسي،  ِمْن  آِت  َلْم  أَلنِ ي  َتْسَمُعوا 43َوَأَتْيُت.  َأْن  َتْقِدُروَن  اَل  أَلنَُّكْم  َكاَلِمي؟  َتْفَهُموَن  اَل  ِلَماَذا 
َبْدِء، َوَلْم َيْثُبْت َأْنُتْم ِمْن َأٍب ُهَو ِإْبِليُ"، َوَشَهَواِت َأِبيُكْم ُتِريُدوَن َأْن َتْعَمُلوا. َذاَك َكاَن َقتَّاال  ِللنَّاِس ِمَن الْ 44َقْوِلي.  

    " ُه َلْيَ" ِفيِه َحق. َمَتى َتَكلََّم ِباْلَكِذِب َفِإنََّما َيَتَكلَُّم ِممَّا َلُه، أَلنَُّه َكذَّاٌب َوَأُبو اْلَكذَّاِب.ِفي اْلَحقِ  أَلنَّ 
ه  قالوا أحه  أوالد   والمسيح  ىد عليه  لأحه  ليسوا أوالد   ألحه  لو كاحوا أوالد   لاىفو  ن  هو نبن  ، ولو  

يرو  لكنه  أمادوا قحله وبه ا أثرحوا أحه   حباون نبلي  اللحال ال ي قحل  دم وبنيه. عمومًا الرنوة هلل هي  عىفو  أل
)خىجت من   بحىجمة أد ( والاىو  =  خرجت من قبل هللا وأتيتلانو مشيئحه "من هو أخي وأخح  وأمي.."  

  صيد الحجسد.  وأتيتوشيى للرنوة اإللهية للمسيح  
 ياالت في اليوحاحية:  3له  ..والخروج من..
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الخروج واإلبتعاد ) و   بمعنى  نوماحه   الحالمي  عن  نهحادمه  الحاريى  للدم ماىفحه  في  لك 30:16وه ا  ( وه ا 
 الوقت. 

. وه   نهحادمها المسيح ولكن ليارى بها عن وجهة حظى الحالمي  عن المسيح كزمالة  ،  خروج م  بقاء بجانب
 قدم فهمه .( فهو وارى عن  27:16) و 

( وه ا هو  اريى المسيح عن حصسه والمسحادم هنا في  وة 28:16) و   خروج من الداخل م  البقاء في الجوهر
وكياحه  42) في وجود   هو من    اإلبن  أن  المان   و شيى  الميالد  (.  قرل  لا     .والحجسد ومجد   مو     وهو 

 ل عن اآلب في الجوهى.خىو  دون نحصاا هو .لالىغ  من  جسد  وبالىغ  من خىوجه
نحصاال.  =  خرجت دون  اإلهحمىام ة  له  صة  ه ا  الشم ،  من  النوم  كإبن    =  أتيت خىو   نهحاالحه   صيد 

عل    ال ي فهجومه  عليه هو هجوم  =  ألني لم آت من نفسي بل ذاك أرسلنيالمحجسد لنا عل  األمس.  
فالمسيح ومثله  مثياًل  ا يًا وكليًا كنايب له، وهو أ   لمشيئة اآلب ليمجد اآلب ولي  ليطلب   عون أحه أبوه ، دَ 

 مجد حصسه.  
هنا  أ ي لمان  يد ثي ماك ، وه  غيى    كالمي=  لماذا ال تفهمون كالمي ألنكم ال تقدرون أن تسمعوا قولي

اللوغوس والسماع للوغوس واني اإلدماك   فهي في أ لها  قولي  قادم ن أن  دمكوا أقوال المسيح أي يد ثه. أما 
ولما ا    ل   دمكوا أن كالم المسيح هو لصكى نله  وبمنطق )لوغوس( نله .  لالىو  لشا  المسيح وأحه كلمة  .

. طلره  مجد (44:5(. وكاحوا في كرى ايه  وطلرون مجد أحصسه  ) و 43-42:5ل   دمكو  ألحه  ل  وبروا اآلب ) و
أما المحوا و فيسكن   فل  واىفوا   يقيلة، ول  وصهموا المنطق اإلله  وال اإلمادة اإللهية.    أحصسه  أعم  قلوبه 

 واأل ن الىويية   (.7:2+ م  5-3:10( فيكون له األ ن الىويية الحي  ميز  وت  . ) و 15:57 ن  عند  )
لدحسان أ ن مويية  سمو    فإن ل  وكن  ( .14:    5ه  الح   دمبها الىو  اللدس عل    و  وفه  كالم   )عب 

. (  7:2فلن وصه  ه ا اإلحسان يد ل المسيح وال ما ولوله فكالمه مويي )م   ،هلمة   فحكشف طرياحها اإللهية
أن  ل لك وسحبيل. ن  وساوي حصسه لاَ  ،ومن لي  له ه   األ ن فسيى  المسيح مجىد نحسان بل مجد  عل   

ل   كن له األ ن الىويية. ل لك فالصه  عند المسيح ال  حوقف عل  ال كاء الاللي بل عل  وصه  أيد اإلحجيل نن  
ويينئ   بد  نحامة   ومثل ه ا اإلحسان ومحلم من الىو  اللدس،  والطاعة لو اوا ، خضوع اإلحسان لمشيئة  ،  

كنه  كاحوا واىفون   )الحالمي  الداخل فياى  اإلحسان و صه . ل لك فهناك لسطاء جدًا من حايية علمه  ل    في
 هاحوا  ياد ن(. 

المسيح هنا  دافو عن   ال ي حسروا أحصسه  له، فهو ال  ى د أن  نحسب هؤالء اللحلة =  أنتم من أب هو إبلي"
= شهوات أبيكم تريدون أن تفعلوا(.  39-37:13األب المبىك له  )ماجو مت   والمسيح والن أوضًا عننل   .  
ه اللدمة أن وجال الناس ال  ن واضاون له كأب،  صال ما وشحهيه من اى. واهوة الشيطان  نبو من  الشيطان ل

ولكل من  حباه.   نبلي  ماى ن في عناد   وتريدون عداوة اااية هلل  أبناء  حى   لمان  اإل ىام وهك ا   أ ي 
 واىاهة أن  ى كروا الاطاوا بينما أوالد   حىاه  ودعاء مسالمين. 
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من   سرب في موت  دم ويواء ث  حسلهما، وعل  قا ين قحل هابيل ول لك حلول =  قتاال  للناس منذ البدءذاك كان  
في اللداس )والموت ال ي دخل نل  الاال  لبسد نبلي (. وقوله قحااًل ولي  قا اًل  صيد نهحمىام حه في قحل الناس. 

 في األهثى جدًا.  ل   ىهخ في البق ال ي خلله   فيه وطمو= ولم يثبت في الحق 
أن   خلق الشيطان   هو الوييد ال ي فيه البق فهو البق. و كون مان  كالم المسيح  =  ألنه لي" فيه حق 

فالبق لي  من   ،في البق ولكنه مفإ أن  ثرت في البق. وطالما نخحام اإلحصاال عن  ، ل  واد واى  البق
لك ب( فهو ماحىعه. فالك ب هو فلدان البق. ومن هو الك اب طباه ل لك  ام ك اب وأبو الك اب ) حىج  أبو ا

 ( . نال  ال ي  نكى البق. و ام الشيطان وغىس الك ب في حصوس  دم ويواء )ماجو يوام  مو يواء "لن  مو ا"
كالمه الشيطان  و  ولآلن    وغلف  والمالول،  فايدة  واألهثى  األهىع  هو  وما  األههل،  هو  وما  األل   هو  ما  لمنطق 

ولال اآلن   قايالً   الناس  وك ب عل  الزحا بل والش و ، بل  الناس وليسلكوا لبسب هواه  فبللوا  أن   لن  د ن 
عالميًا أن الش و  يى ة بل وجب نلايحه في كل الاال  كاالمة عل  البضامة وعدم الحالف. بل وطالروا الكنيسة 

ف  وجود ه   اآلوات ب الملدس الحه   ىون  في لاإ الرالد المحلدمة لب   اآلوات الحي  هاج  الش و  في الكحا
عالمة  الف. وهو وجال اإلحسان  نس  يقيلة الموت والد نوحة. ويينما  ىفإ اإلحسان مشومة نبلي  المز صة 

أمامه الشيطان  ،   حالا  من  وجد  قرلها  ن ا  فيه  له  أما  منحه   .مسكنًا  وجد مجااًل في    وه ا  أن  الشيطان  أمل 
دايىة  اى به. واإلحسان نم ا  حبو البق ال ي هو المسيح. أو  حبو نبلي  ال ي هو الك ب. اإلحسان فه ا  وهو من  

من فضلة الللب  حكل  اللسان. وما ا في داخل نبلي  هو  الك ب واللحل. والمولود من نبلي  =  يتكلم مما له
فكل للبق.  فينج ب  من    المولود  أما  البق.  ب مة  فيه  فلي   للك ب  للمادم   الك اب  نج ب  وايد  نج ب 

 المولود منه. 
 

َمْن ِمْنُكْم ُيَبكِ ُتِني َعَلى َخِطيٍَّة؟ 46َوَأمَّا َأَنا َفأَلنِ ي َأُقوُل اْلَحقَّ َلْسُتْم ُتْؤِمُنوَن ِبي.  45"  -(:46–45:  8اآليات )يو
، َفِلَماَذا َلْسُتْم ُتْؤِمُنوَن ِبي؟    "َفِإْن ُكْنُت َأُقوُل اْلَحقَّ

ولرلو  لكل =  أم ا ل   لما ا  له   المسيح وشى   النقيإ ألبيه . وهنا  فالمسيح هو  الملابل إلبلي ،  المسيح واطي 
من منكم يبكتني   للبق.  اولوده  فال  نج بو بلي  وهو ال ي  الاىاية. ه ا ألن طرياحه   امت محساو ة مو ن

هلمة  بكحني هنا  اني نقامة دليل عل  المحه . الاطية هنا  جمو كل أحواع الك ب وحصا  نبلي  =  على خطية
 د البق. فلول المسيح من منك   بكحني عل  خطية  حساو  مو نحي أقول البق وأعمل البق. وب ا ل  واثىوا له 

ااًل من   بل هو  ، فهل  وجد عل  خطية  ام لزامًا عليه  أن واحىفوا لأحه  ولاومون البق، وبأن المسيح ف
 (.  12:3)مو "الكل زاغوا وفسدوا"نحسان بال خطية  بل 

أي وقي  دليل عل  خطأ  دم مني. وبه ا اللول  ثرت المسيح أحه فو  مسحو  البشى. فمن هو ال ي =  يبكتني
 ا كنت بال خطية فلما ا بال خطية، ه ا نهحاالن لمسحوا  اإللهي. والسؤال ال ي  وجهه المسيح لضمايىه  .. ن

  هاجموحني، ولما ا  ىفضوحني. عليك  أن  ىاجاوا أحصسك  و حساءلوا من ال ي وبىكك .
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 " َالَِّذي ِمَن هللِا َيْسَمُ  َكاَلَم هللِا. ِلذِلَك َأْنُتْم َلْسُتْم َتْسَمُعوَن، أَلنَُّكْم َلْسُتْم ِمَن هللِا«.47" -(:47: 8آية ) يو
هللا   من  مو =  يسم الذي  وقامن  وطاعة.  هماع  الحنصي .  و الزمه  لالللب  السماع  أي  الىويي  السماع  ولاد 

 (. ومن هو من نبلي  ولول الك ب ال ي وسماه منه و ضمى اللحل لآلخى ن.6:4 و1)
 

َأَجاَب 49يٌّ َوِبَك َشْيَطاٌن؟«  َفَأَجاب اْلَيُهوُد َوَقاُلوا َلُه:»َأَلْسَنا َنُقوُل َحَسن ا: ِإنََّك َساِمرِ 48" -(:50–48: 8اآليات )يو
ُتِهيُنوَنِني. َوَأْنُتْم  َأِبي  ُأْكِرُم  لِكنِ ي  َشْيَطاٌن،  ِبي  َلْيَ"  َيْطُلُب 50  َيُسوُع:»َأَنا  َمْن  ُيوَجُد  َمْجِدي.  َأْقُلُب  َلْسُت  َأَنا 

 "َوَيِديُن.
= ه  نهاحة واحيمة للمسيح . فالسامى  ف    سامرى   حجده  بدال من أن وسماوا و صهموا وشحمون الىب وسوع .

اليهود كافى مايى  جهن  ، و لادون   اليهودوة. فألحك  شحمنا فأحت حظى  أوضًا لالسامىي عدو الشاب واألمة 
إلبىاهي .   أوالدًا  لسح   أحك   له   قال  ألحه  المسيح  عل   به ا  ىدون  وه   كالسامى ين.  اليهودوة  لألمة  وبك عدو 

+  22:3+ مى24:12،  34:9،  25:10ن همو  أحه وانو ماجزا ه بواهطة الشيطان )مت وه  طالما  =  شيطان
)مت 20-18+ 15:11لو المامدان  عن  ه ا  وقالوا  يجة 16:11-18(  وجدوا  ل   ألحه   وشحمون  أخ وا  وه    .)

ن  ىدون بها عل  المسيح وال اهحطاعوا أن ومسكوا عليه خطية. والمسيح ل   ىد عل  قوله  هامىي له فهو أ   م 
وببن   جليلي  أحه  واىفون  فه   المسيح،  في  وللجميو مو و  أوضًا،  السامى ين  في أجل  لن  دخل  وهو  ليوهف، 

ألن ه   اإلهاحة  لبق لاآلب =  أنا لي" بي شيطانلكن ل  وسكت عن قوله  لك ايطان وقال    ،منافسة األحساب 
المسيح وشى  لليهود أحه   لكني أكرم أبي وأنتم تهينوننيال ي فيه. فالمسيح ال  ىد عل  الشحاي  بل وظهى البق. 

أهاحوا  قد  وكوحون  المسيح  أهاحوا  فإن  ما  ى د  اآلب،  ليامل  أ    فالمسيح  فيه ايطان  هينون اآلب،  أن  للوله  
يح  ال وظنوا أحه وطلب كىامة لنصسه فيلولون عنه أحه =  أكرم أبيما  ى د . وقوله    اآلب ال ي أمهله وهو وامل

اآلبمحاجى .   هو  مجدي  يطلب  من =  الذي  وهيد ن  ومجدحي  وهو  أمجد   أحا  من  هينني.  ال ي  د ن  فهو 
  هينني. 

 
  "َكاَلِمي َفَلْن َيَرى اْلَمْوَت ِإَلى اأَلَبِد«.َاْلَحقَّ اْلَحقَّ َأُقوُل َلُكْم: ِإْن َكاَن َأَحٌد َيْحَفُظ 51" -(:51: 8آية ) يو

كالم المسيح له يياة في ملابل الد نوحة الىهيبة لمن  هين اإلبن ال ي جاء ليكىم اآلب، فإن من  ؤمن و بصك  
ألن من وبصك و اوا المسيح  ثرت هو ف  المسيح و ثرت فيه المسيح، ولن وكون للموت هلطان عليه.    ،أبدوة

 يياة المسيح األبدوة.فحكون له 
 شيى كلمة  ى  لى  ة طو لة بال حهاوة  =  يرى الموت أي  ؤمن لكالمي و ثرت فيه و سحوعبه و طياه.  =  يحفظ

ودايمة فيها  حأمل اإلحسان و اا ن معب الموت. بل و بيا في الجسد خايصًا من الموت. والمسيح قال لن  ى  
( أي مات لالجسد ولكن  ى  الموت  اني أحه  9:2لموت )عب الموت ول  ولل لن   و  الموت فهو حصسه  ا  ا

لن وموت مو ًا موييًا أي  نصال عن  . وكل من له م  ة للمسيح لن  ى  الموت لكنه هي و  الموت. ل لك ما 
 عاد الموت وايف أوالد  . ومأ نا ه ا في مواهب الشهداء.
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)يو َوَأْنَت  52"  -(:53–52:  8اآليات  ْنِبَياُء،  َواأَل ِإْبَراِهيُم  َماَت  َقْد  َشْيَطان ا.  ِبَك  َأنَّ  َعِلْمَنا  اْلَيُهوُد:اآلَن  َلُه  َفَقاَل 
اأَلَبِد.   ِإَلى  اْلَمْوَت  َيُذوَق  َفَلْن  َكاَلِمي  َيْحَفُظ  َأَحٌد  َكاَن  الَِّذي  53َتُقوُل:ِإْن  ِإْبَراِهيَم  َأِبيَنا  ِمْن  َأْعَظُم  َماَت؟ َأَلَعلََّك 

ْنِبَياُء َماُتوا. َمْن َتْجَعُل َنْفَسَك؟«.  "َواأَل
وجالك مجنوحًا و حاوم =  بك شيطانه  مىة ححاوم أحنا علمنا والبقيلة أحنا ال حكون حال  ايئًا.  =  اآلن علمنا

ء ال  ن  ال ي كلمه  ، بل مات كل اآللا=  وقد مات إبراهيم أن من وسماك لن وموت بينما أن اآللاء ما وا كله . 
هلمه   . والمسيح كما قلنا ل  ولل أن من  ؤمن لن   و  الموت فهو حصسه قد  اقه ولكنه ل   ى  الموت ولن 
 ىا  كل مؤمن. فالمسيح  حكل  عن الموت األبدي واليهود  حكلمون عن الموت الجسدي المبح  أن  ىا  كل نحسان. 

اب المسيح عل  ه ا السؤال هيكون مضطىًا لشى  جواحب لالنسبة إلبىاهي  ولآللاء. ولو أج=  من تجعل نفسك 
الهو ية ه  غيى أهل لها، فأجاب لما ال وم  مجد اآلب. واليك  صو  المىأة السامى ة عل  هؤالء. فهي يين 
 بيىت في اااه قالت "ألالك أعظ  من أبينا والوب" وه ا لححاى  عل  اااه المبامك، أما هؤالء فشحمو  

 وأهاحو . 
 

ُدِني،  54"  -(:55–54:  8)يو  اآليات ُد َنْفِسي َفَلْيَ" َمْجِدي َشْيئ ا. َأِبي ُهَو الَِّذي ُيَمجِ  َأَجاَب َيُسوُع:»ِإْن ُكْنُت ُأَمجِ 
َأْعِرُفُه َأُكوُن ِمْثَلُكْم َكاِذب ا،   َوَلْسُتْم َتْعِرُفوَنُه. َوَأمَّا َأَنا َفَأْعِرُفُه. َوِإْن ُقْلُت ِإنِ ي َلْستُ 55الَِّذي َتُقوُلوَن َأْنُتْم ِإنَُّه ِإلُهُكْم،  
   " لِكنِ ي َأْعِرُفُه َوَأْحَفُظ َقْوَلُه.

المسيح في  وا و وبخالء  ات ولول من جهة لشى حه أحا ال أمجد حصسي فأحا أخليت  ا ي. وكون أحي قلت "نن  
الب أقول  حصسي بل  أحني أمجد  الموت" فه ا لي  مانا   ال ي هان أيد وبصك كالمي فلن  ى   قيلة. واآلب هو 

 ، هياطيني مجدي ال ي لي قرل أن أخل   ا ي. أحا ال أطلب مجدًا في منافسة مو اآلب، بل هو أعطاحي مجداً 
والمسيح يين .  أبي هو الذي يمجدنيجل  عن ومينه=  أالي وهيمجدحي أوضًا لاد  لك يين  اآلن ظاهىًا في أعم 

الذي تقولون أنتم إنه حه ل  وظهى مجد  للناس.  أأخل   ا ه فهو أخل   ا ه من مجد  ال من ألوهيحه وه ا وان   
اليهود  =  إلههكم المسيحمن وسميه  أبو  ولول    ،نلهه  هو  ل لك  وايدة  أنا  وهو والمسيح  ات  أما  تعرفونه  لستم 
هي ماىفة ال ات لل ات وماىفة المثيل للمثيل. وه  ال واىفوحه   )ناامة إل باد  لاآلب( ماىفة المسيح هلل  فأعرفه

فه  لو عىفوا   لما مفضوا نبنه. ومن أقو  األدلة عل  ماىفة اإلبن لآلب طاعحه الكاملة له يح  الاليب. فهو 
وب ىام.   لجهالة  بل  لرو   نبنه  عىفوا  وال  واىفون    ال  فاليهود  والاك   و نص ها  نماد ه  مثلكم   أكون واى  

جام =  كاذبا   الىومان      لو  عل   والثومة  لالسرت  و مسكه   الزايصة  وطنيحه   في  اليهود  كا لاً المسيح  ن    ،لكان 
نمادة اآلب الحي واىفها يق الماىفة. ومن الك ب أن ال   كى اإلحسان كل البقيلة. وكان أههل عل    هياالف

كان أههل عليه أن ال وارىه  لاالقحه لاآلب يح  ال  المسيح أن ال  هاج  اليهود و كشف له   اصه  ليحوبوا. و 
   ليظهى البق ، أهو    عالقحه لاآلب.   نكى  هال واح أحه في ن ضاع و البق.   حشككوا ولكنه ال وك ب بل ولول  

ائة هي ماىفة كاملة حا=  أحفظ قوله  .ي ك ب  أالبق  وهو البق ، واخصاء يقيلة عالقحه لاآلب وايى ه ا  د  
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مادة وايدة. وه ا ظهى ف  الطاعة الكاملة يح  نل  الاليب. اآلب  ى د واالبن نفهما وايد ولهما    اإل باد،عن  
  ى د ولكن الحنصي  هو دوم االبن . 

عل  كل نحسان أن ال وسا  أن ومجد حصسه في حظى الناس، بل وادم   في أماحة، =  أبي الذي يمجدنيتأمل:  
 جد .وب ا أماد   أن ومجد  فليم

 
   "َأُبوُكْم ِإْبَراِهيُم َتَهلََّل ِبَأْن َيَرى َيْوِمي َفَرَأى َوَفِرَح«.56" -(:56: 8آية ) يو

ه   في ملابل أحه هو نبن  . هنا المسيح ولول أحه لبسب الجسد فإبىاهي  أبوك  ولكنه لالنسبة  =  أبوكم إبراهيم 
( لاد أن قدم نبىاهي  نبنه 14-11:22في ) ك؟  ماذا رأى إبراهيملي فهو مجىد ااهد مأ  خال ي وفى .. ولكن  

عن  كى ما م   نبىاهي . وغالبًا فاَ  بيبة ولول أحه دعا نه  المكان  هو   ىأة )الىب  اى ( ولكن الكحاب أمسك  
أظهى إلبىاهي   صسيى ما  ناه ماه وأن ما يد  هو ممز كامل للصداء ال ي هيلوم له نبن   الوييد وال ي له 
وال  نبىاهي ، وكل من كان عل  نومان نبىاهي  أي أوالد نبىاهي  لالىو ، وه ا ما جال نبىاهي   حهلل فهو فه  

)وكاحت قاة   مس  حبامك في حسله أي المسيح ال ي هيالب و لوم لياطينا قيامة من الموت مان  أن قبايل األ
ل لك( ممزًا  نهبق  كلَ  لح  "هما  في  سببحها  الا ماء  أاامت  ول لك  ألاينا.  األبد"   ،    نل   وحسله  إلبىاهي  

بنه ن   من ن   مَ (. وحاليك هنا أن نبىاهي  قدَ 19-17:11+  15-13:6+ عب 26-25:3+ أع 55-54+46:1)لو
أن   قادم عل  أن وقي  من األموات ث  عاد له ييًا، فهو مأ  القيامة مى ين، مىة لاإلومان، ومىة لالعيان واليك 

مًا حصسه عل    3أن ه   القيامة يدثت لاد   أوام من طلب    لدو  نهبق  بيبة. كما حص  المسيح و ية   ماَلدْ 
 موات.الاليب وهو مؤمن لالقيامة من األ

كثيى ن من الىبيين وايوخ السنهدم   وصسىون ما يد  إلبىاهي     =  أبوكم إبراهيم تهلل بأن يرى يومى فرأى وفرح
( لأحه خالل ه ا السبات أما    ما هيبد  15"وقو عل  أبىام هبات، وب ا معبة مظلمة عظيمة واقاة عليه" ) ك 

ا ماجو لي  ألبنايه ف  المسحلرل من أالم مىعبة. وأما  أوضا أمجاد أوام المسيا. فمن همو ه ا الكالم ول  وصه  فه  
 المسيح. لااوبحه أو غىابحه بل ألحه ال  ى د أن وصه . وه ا ما يد  من اليهود فباولوا قحل 

 
)يو ِإْبَراِهيَم؟«  57"  -(:59–57:  8اآليات  َأَفَرَأْيَت  َبْعُد،  َسَنة   َخْمُسوَن  َلَك  اْلَيُهوُد:»َلْيَ"  َلُه  َلُهْم 58َفَقاَل  َقاَل 

َأَنا َكاِئٌن«.   ِإْبَراِهيُم  َيُكوَن  َقْبَل َأْن  َلُكْم:  َفاْختَ 59َيُسوُع:»اْلَحقَّ اْلَحقَّ َأُقوُل  ِلَيْرُجُموُه. َأمَّا َيُسوُع  َفى َفَرَفُعوا ِحَجاَرة  
 " َوَخَرَج ِمَن اْلَهْيَكِل ُمْجَتاز ا ِفي َوْسِطِهْم َوَمَضى هَكَذا.

والمسيح قال إبراهيم رأي هنة.  50هنة في  لك الوقت ولكن هيرحه جالحه  واطوحه هن  33هان عمى المسيح  
لالجسد. ه   اوموا أحه ولاد أن نبىاهي  م   لالجسد وبالحالي فهو مأ   =  أفرأيت إبراهيمفلالوا    يومي.. نبىاهي  

هحكمل المواعيد. ول لك فبينما أعلنوا عدم فهمه  أهمل   ولكن ما كان ولاد  المسيح أن نبىاهي  مأ  أحني فيَ 
فره ا وايى زمنيًا ولكنه قال "أحا   ول  ولل "هنت أحا" .  كائن قبل إبراهيم  وجود  وأحهوسوع بو و  وأعلن عن أزلية  

الكاين.   أي  إلهمه  هو   وشيى  وبه ا  ولهاين"  نبىاهي   مو  ملامححه  في  بين  من افهنا  وبين    )المسيح(  الاالق  ما 
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وأمسك   أ د ه  فالوقت ل    .مو الزمني )نبىاهي (. وه  ياولوا قحله  )المسيح(  ، األبدي األزلي)نبىاهي (    المالو  
لاد  و   وه   ،وأ ي  الوقت  الهيكل كان  رن  في  لك  أن  لالبجامة. واليك  البجامة كاحوا هيىجموحه  كاحت  بالحالي 

)لو  األول   المىة  وكن  ل   وهطه   من  المسيح  نخحصاء  أن  وحاليك  بوفىة.  (+ 30-28:4موجودة 
د وشيى لاماه  الىويي فهو وج  وبخحصاء المسيح. ( 36:12 و+ 39:10 كىم في)  و  ث   ، (42+ 32+ 30:7) و 

في وهطه  ول  واىفو  وحجد الاك  في اإل با  اللادم فالمسيح وصحح عيني أعم  فهو أ   له ا ليصحح عيني 
 هل من ولرله. وبخحصاء  وشيى ألحه ل   أ ي هاعحه للموت. ولكن يين أ ت الساعة أهل   ا ه لإماد ه. 

 كينوحة وأحا كاين أي أهية= نه   ( )أ لها  إبراهيم، أنا كائن)ماناها األ لي وايى(  قبل أن يكون 
 -:  مان  ما قاله السيد المسيح عن نبىاهي  هنا

أحح    هنا..  له   ولول  المصهوم  وبنص   نبن  .  أحه  المسيح  فيه  الهو ي  ثرت  يوام  في  كله  دوم  اإل با  
عن الاال  ال ي جئت  صحاىون لإححسالك  إلبىاهي  ألاه ، لكن لالنسبة لي فإبىاهي  هو مجىد ااهد مأ  فكىة  

أل ممه وأحا أهلمك  عنه. الاال  ال ي قلت لك  فيه أحه هيكون لك  يياة أبدوة ويى ة يقيقية. بل يينما ظهى 
 نبىاهي  كنت أحا كاين فأحا أزلي ألحني نبن  .
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 عودة للجدول ( تاس يوحنا()اإلصحاح ال)إنجيل 

 اإلصحاح التاس 
وبه ا حصه  أن   التجديد".  "وكان عيد وينا    ولول اللدو (  22:    10 و في )و   (10،    9)  اإل بايات لاد يواد   
جىت في عيد المظال. وعيد   8،    7جىت في وقت عيد الحجد د. بينما أن أيدا      10،   9أيدا    

وهو  وافق هرحمرى/ أهحوبى. أم ا عيد الحجد د فيأ ي لاد  لشهى ن    (الارىي   7المظال وأ ي في اهى  شى  )اهى
 أوام وحسمو 7الشحاء. ومدة عيد الحجد د  أي في    دوسمرى  ( الارىي وه ا وأ ي خالل اهى9في اهى كسلو )اهى

 ( في  الهيكل9:1مك2عنه  و طهيى  بحجد د  المكابيين  نيحصل  وفيه  نبيصاحيوس    (  أحطيوخ   وحجسه  أن خىبه  لاد 
أي لاد عيد المظال. ن ًا هو غالبًا لل    8. ول  حسمو أن المسيح غادم أومالي  لاد أيدا    الملك اليوحاح 

 فيها يح  عيد الحجد د.
  9،  8ة إصحاحى عالق

اللدو   و   ،( همانا أن المسيح حوم الاال ، وهنا الحطريق الاملي 8 وينا ه   الماجزة هنا، فصي ن با  )  و 
فهو واطي نهحنامة جسدوة ومويية للمولود أعم . وبححه  اإل با  للول السيد المسيح "نبىاهي  مأي  ومي وفى " 

ل لك و و وصى .  المسيح  عينا  وفى ، وهك ا كل من  ى   وبهحنامت  المسيح  أعم  مأي  المولود   اللدو    وه ا 
  وينا ه   الماجزة هنا. 

  عيد التجديد
حجد د لايد األحوام و بحصلون فيه لاودة   للبلول في وهطه . وكان ه ا ممزًا لبلول هان اليهود وسمون عيد ال

المسيح في وهطه  فه ا مان  نه  عماحوييل. وعالقة  االي  الىب في ه   المناهبة مى بطة لالمناهبة وهي عيد 
الاال   ،الحجد د  لمصهوم  المكابيين  نححاامات  ال ي  ثيى   اليهودي  المصهوم  من فهو  ىبل  أ    ال ي  البقيلي    

قال عيد األحوام أو عيد الحجد د    ومو أحوام  .هيكله الجد د بدمه  ليدان(  11:    10) و   كراٍع صالحأجله، أ ي له   
العالمالمسيح   نور  لحدخل خىا     (.5:9)  أنا  الهيكل  في  الاىا   لاب  فاْحَح  وقف وعندما  اليومية  لل لايح  الايد 

 (.36:8للهيكل الجد د )مو (7:   10) و  "فأنا هو باب الخرا"المسيح وقال 
 فصل المولود أعمى والقراءات الكنسية )القطمارس( 

لالمامودوة  الحنا يى إلم باطه  أيد  الكريى  وم  الاوم  السادس من  األيد  ولىأ في  أعمي  المولود  و لىأ   .فال 
بها    األيد  نهحنامة ألن  والمامودوة  اطي  لالمامودوة.  أوضًا  الغطاس إلم باطه  لاد عيد  الىالو من اهى طوبة 

المامود  طل   في  ل لك  الايون.  من  الغشاوة  فحز ل  الاطاوا  بيضاء مغصىة  ثياب  المامد  الكنيسة  لب   في  وة 
 ) رى ى( وزحام أيمى )ممز لدم المسيح( و مسك الشمامسة اموعًا مضاءة )ممز اإلهحنامة(.

 لما ا  حأل  اإلحسان( )أو لماذا ُيخلق إنسانا  عاجزا  أو ناقصا  
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الطرياي م فلد و اه  لاد أن  الاال   نل   المىس واألل   الموت ودخل  و  ، فاامت أي لسرب الاطية دخل 
جىثومة قادمة أن  هلك اإلحسان . ومبما وكون ه ا عن نهمال من اإلحسان أو لشم خام  عن نماد ه مثل ه ا 
لاقي  للدمات زايدة في  ال ي  نلاه ياهة  أن   في مبرحه واوس  ولكن حاليك  ولد هك ا.  قد  فهو  األعم  

دمات جسمه أو بنل  األفضل أن  ولد اإلحسان لكامل ق  يواهه، بل وبنو   حصسه عليه. و كون السؤال أ هما
وللد قال األحبا أحطوحيوس لللدو  د دوموس الضى ى )طوباك وا د دوموس   ينو زايد من  .مو  في جسمه  ماين  

فالمسيح ال واطي عطاء حاقاًا، بل كل   .ن  خسىت عينين  ى  بهما الحىاب ولكن لك عينين  ى  بهما السماء(
عمومًا فه ا األعم  لي  له  حب فيما هو فيه ل لك أ   له .  (  22:3هو 1)ما وسمح له لي هو لاال  حصسي  

 .  ولحظهى أعمال   فيهالمسيح من حصسه دون أن وسأله، ليشفيه 
  ! تظهر أعمال هللا فيه  ولكن ما معنى أن

لكن هل ليحمجد المسيح و ظهى   فيؤمن الناس.  ن  وشص  ه ا المولود أعم   عمالهالمسيح و ظهى أ أن  حمجد    [1]
الصايلة كان البد أن  حا ب ه ا األعم  طوال عمى  ! هنا البد أن حصه  ما مان  أن  ظهى أعمال     قدما ه 

  ..فيه..
اصاء ه ا األعم   ام لاال  حصسه. فهو  اى  عل  المسيح و من له كإبن  ، بينما فشل    فما يد  أن   [2]

المباى ن في ه ا. الجسدي بل اصاء  من    اليهود  الامي  ليست اصاء  من  الحي ظهىت..  ه   هي أعمال   
الامي الىويي )وه   هي الاليلة الجد دة(. ف من وخل . وكما كان عمي ه ا األعم  هربًا في خال ه، هك ا  

    هان قاى زكا هربًا في خال ه هو وأهل بيحه. ن ًا حى  أن الااهات هرب بىكة لاايرها، وه ا هو ينو
.   قادم أن وبول الايوب الحي فينا  أ ف ل لك أن   ال والق ايئا له عيب   ،الزايد عل  أ باب الااهات 

أن ال ل لك علينا  لنا،  ان حطلق    نل  خيى  علينا  بل  ْخلل   الااهات عيب  فاَ   ،  بركة خلقيةعليها  حلول عن 
(. 22:3هو 1ومي )يولت لي الالوبة خال ًا( ماجو )يلًا كما حلول في اللداس الغى غ  "واى  من الجافي يالوة"

فاألعم  كان ممزًا له ا الاال  ال ي وبيا في ظالم ال   ،وكاحت ه   البالة لشصاء األعم  ممزًا لما عمله المسيح 
  . واى   . ف دم أخطأ ولكننا كلنا يوكمنا ب حبه و ىحا حولد لالاطية مشوهين موييًا كما ولد ه ا األعم  مشوها

حمو   إلمادة   في    هو  اممبرحه و صحح لاايىحا فنال .    ليظهى فينا أعمال  المسيح نلينا  ك أ ول ل  [3]
فحح ألاام البشى، بل  جد د الاليلة كلها. وكما فحبت أعين ه ا األعم  في ميا  بىكة هلوام  نصحح أعيننا في 

بل أحا المسئول عنها. فباد أن  نصحح أعيننا في   ميا  المامودوة. وباد ه ا ال وايى  دم هو المسئول عن خطيحي
المامودوة ث  ححىك المسيح حكون حبن المسئولين عن خطيحنا. للد اصاحا المسيح من أثام خطية  دم لصدايه وفحح 

 -فيه  اني: لتظهر أعمال هللا . ن اً أعيننا لنى   
 أن  حمجد   يين  ظهى ه   الماجزة. •
 وأن ه   هي مغبة اآلب. ،ليابح ما أفسد ه الاطية أن وظهى المسيح أحه أ   •
 أن وشصي ه ا المولود أعم  جسدوًا وموييًا فيال .  •

 فامل   في كماله ال يدود له، وهو واى  من النل  كمال ومن الشى خيى. 
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َفَسَأَلُه َتاَلِميُذُه َقاِئِليَن:»َيا ُمَعلِ ُم، 2َوِفيَما ُهَو ُمْجَتاٌز َرَأى ِإْنَسان ا َأْعَمى ُمْنُذ ِواَلَدِتِه،  1"  -(:41  –1:  9اآليات )يو
اُل هللِا ِفيِه. َأَجاَب َيُسوُع:»اَل هَذا َأْخَطَأ َواَلَأَبَواُه، لِكْن ِلَتْظَهَر َأْعمَ 3َمْن َأْخَطَأ: هَذا َأْم َأَبَواُه َحتَّى ُوِلَد َأْعَمى؟«.  

َيعْ 4 َأْن  َأَحٌد  َيْسَتِطيُ   اَل  َلْيٌل ِحيَن  َيْأِتي  َنَهاٌر.  َداَم  َما  َأْرَسَلِني  َأْعَماَل الَِّذي  َأْعَمَل  َأْن  ُدْمُت ِفي 5َمَل.  َيْنَبِغي  َما 
َوَقاَل 7ْفِل ِقين ا َوَقَلى ِبالطِ يِن َعْيَنِي اأَلْعَمى.  َقاَل هَذا َوَتَفَل َعَلى اأَلْرِض َوَصَنَ  ِمَن التُّ 6اْلَعاَلِم َفَأَنا ُنوُر اْلَعاَلِم«. 

َفاْلِجيَراُن َوالَِّذيَن َكاُنوا 8  َلُه: »اْذَهِب اْغَتِسْل ِفي ِبْرَكِة ِسْلَواَم« الَِّذي َتْفِسيُرُه: ُمْرَسٌل، َفَمَضى َواْغَتَسَل َوَأَتى َبِصير ا.
َأْعَمى، َكاَن  َأنَُّه  َقْبال   َوَيْسَتْعِطي؟«    َيَرْوَنُه  َيْجِلُ"  َكاَن  الَِّذي  ُهَو  هَذا  ُهَو«. 9َقاُلوا:»َأَلْيَ"  َقاُلوا:»هَذا  آَخُروَن 

ُهَو«.   َأَنا  َفَقاَل:»ِإنِ ي  ُهَو  َوَأمَّا  ُيْشِبُهُه«.  »ِإنَُّه  َعْيَناَك؟«  10َوآَخُروَن:  اْنَفَتَحْت  َلُه:»َكْيَ   َذاَك 11َفَقاُلوا  َأَجاَب 
َفَمَضْيتُ وَقاَل:»ِإْنَسا َواْغَتِسْل.  ِسْلَواَم  ِبْرَكِة  ِإَلى  اْذَهْب  ِلي:  َوَقاَل   ، َعْيَنيَّ َوَقَلى  ِقين ا  َصَنَ   َيُسوُع  َلُه  ُيَقاُل   ٌن 

َفَأْبَصْرُت«.   َأْعَلُم«.12َواْغَتَسْلُت  َقاَل:»اَل  َذاَك؟«  َلُه:»َأْيَن  ِبالَِّذي  13َفَقاُلوا  يِسيِ يَن  اْلَفرِ  ِإَلى  َأْعَمى. َفَأَتْوا  َقْبال   َكاَن 
ا َكْيَ  َأْبَصَر، َفَقاَل َلُهْم:»َوَضَ  15َوَكاَن َسْبٌت ِحيَن َصَنَ  َيُسوُع الطِ يَن َوَفَتَح َعْيَنْيِه.  14 يِسيُّوَن َأْيض  َفَسَأَلُه اْلَفرِ 

يِسيِ يَن:»هَذا اإِلْنَساُن َلْيَ" ِمَن هللِا، أَلنَُّه اَل َيْحَفُظ َفَقاَل َقْوٌم ِمَن اْلَفر ِ 16ِقين ا َعَلى َعْيَنيَّ َواْغَتَسْلُت، َفَأَنا ُأْبِصُر«.  
اْنِش  َبْيَنُهُم  َوَكاَن  ِمْثَل هِذِه اآلَياِت؟«  َيْعَمَل  َأْن  َخاِقٌئ  ِإْنَساٌن  َيْقِدُر  َقاُلوا:»َكْيَ   آَخُروَن  ْبَت«.  َقاُلوا 17َقاٌق.  السَّ

ا ِلأَلْعَمى:»َماَذا َتُقوُل َأْنَت عَ  !«.  َأْيض  ِق اْلَيُهوُد َعْنُه 18ْنُه ِمْن َحْيُث ِإنَُّه َفَتَح َعْيَنْيَك؟« َفَقاَل:»ِإنَُّه َنِبيٌّ َفَلْم ُيَصدِ 
َأْبَصَر.   الَِّذي  َأَبَوِي  َدَعْوا  َحتَّى  َفَأْبَصَر  َأْعَمى  َكاَن  ِإنَّ 19َأنَُّه  َتُقواَلِن  الَِّذي  اْبُنُكَما  َقاِئِليَن:»َأهَذا  ُوِلَد َفَسَأُلوُهَما  ُه 

َوَأمَّا َكْيَ  ُيْبِصُر اآلَن 21َأَجاَبُهْم َأَبَواُه َوَقااَل:»َنْعَلُم َأنَّ هَذا اْبُنَنا، َوَأنَُّه ُوِلَد َأْعَمى.  20َأْعَمى؟ َفَكْيَ  ُيْبِصُر اآلَن؟«  
. اْسأَ  نِ  َقاَل َأَبَواُه هَذا أَلنَُّهَما 22ُلوُه َفُهَو َيَتَكلَُّم َعْن َنْفِسِه«.  َفاَل َنْعَلُم. َأْو َمْن َفَتَح َعْيَنْيِه َفاَل َنْعَلُم. ُهَو َكاِمُل السِ 

اْلَمِس  ِبَأنَُّه  َأَحٌد  اْعَتَرَف  ِإِن  َأنَُّه  َتَعاَهُدوا  َقْد  َكاُنوا  اْلَيُهوَد  أَلنَّ  اْلَيُهوِد،  ِمَن  َيَخاَفاِن  اْلَمْجَمِ . َكاَنا  ِمَن  ُيْخَرُج  يُح 
َقاَل  23 اْسَأُلوُه«.ِلذِلَك   ، نِ  السِ  َكاِمُل  َلُه:»َأْعِط 24َأَبَواُه:»ِإنَُّه  َوَقاُلوا  َأْعَمى،  َكاَن  الَِّذي  اإِلْنَساَن  َثاِنَية   َفَدَعْوا 

َنْعَلُم َأنَّ هَذا اإِلْنَساَن َخاِقٌئ«.   َنْحُن  اِ هلِل.  َأْعَلُم. ِإنَّ 25َمْجد  َأْعَلُم َشْيئ ا َفَأَجاَب َذاَك َوَقاَل:»َأَخاِقٌئ ُهَو؟ َلْسُت  َما 
ُأْبِصُر«.   َأْعَمى َواآلَن  ُكْنُت  َأنِ ي  ا:  َعْيَنْيَك؟«  26َواِحد  َفَتَح  َكْيَ   ِبَك؟  ا:»َماَذا َصَنَ   َأْيض  َلُه  َأَجاَبُهْم:»َقْد 27َفَقاُلوا 

ا؟ َأَلَعلَّكُ  َفَشَتُموُه 28ْم َأْنُتْم ُتِريُدوَن َأْن َتِصيُروا َلُه َتاَلِميَذ؟«  ُقْلُت َلُكْم َوَلْم َتْسَمُعوا. ِلَماَذا ُتِريُدوَن َأْن َتْسَمُعوا َأْيض 
َنْحُن َنْعَلُم َأنَّ ُموَسى َكلََّمُه هللُا، َوَأمَّا هَذا َفَما َنْعَلُم ِمْن 29َوَقاُلوا:»َأْنَت ِتْلِميُذ َذاَك، َوَأمَّا َنْحُن َفِإنََّنا َتاَلِميُذ ُموَسى.  

ُهَو«.   .   َأَجابَ 30َأْيَن  َعْيَنيَّ َفَتَح  َوَقْد  ُهَو،  َأْيَن  ِمْن  َتْعَلُموَن  َلْسُتْم  ِإنَُّكْم  َعَجب ا!  هَذا  ِفي  َلُهْم:»ِإنَّ  َوَقاَل  ُجُل  الرَّ
َفِلهَذا يَ 31 َوَيْفَعُل َمِشيَئَتُه،  َيتَِّقي هللَا  َأَحٌد  ِلْلُخَطاِة. َولِكْن ِإْن َكاَن  ْهِر َلْم 32ُ .  ْسمَ َوَنْعَلُم َأنَّ هللَا اَل َيْسَمُ   ُمْنُذ الدَّ

َمْوُلوٍد َأْعَمى.   َفَتَح َعْيَنْي  ا  َيْفَعَل َشْيئ ا«.  33ُيْسَمْ  َأنَّ َأَحد  َيْقِدْر َأْن  َلْم  َيُكْن هَذا ِمَن هللِا  َلْم  أَجاُبوا َوَقاُلوا 34َلْو 
ُتَعلِ ُمَنا!«   َوَأْنَت  ِبُجْمَلِتَك،  َأْنَت  ُوِلْدَت  اْلَخَطاَيا  ا.َلُه:»ِفي  َخاِرج  ا،  35  َفَأْخَرُجوُه  َخاِرج  َأْخَرُجوُه  َأنَُّهْم  َيُسوُع  َفَسِمَ  

َفَقاَل َلُه َيُسوُع: »َقْد 37َأَجاَب َذاَك َوَقاَل: »َمْن ُهَو َيا َسيِ ُد أُلوِمَن ِبِه؟«  36َفَوَجَدُه َوَقاَل َلُه:»َأُتْؤِمُن ِباْبِن هللِا؟«  
َفَقاَل َيُسوُع:»ِلَدْيُنوَنٍة َأَتْيُت َأَنا ِإَلى 39  َفَقاَل: »ُأوِمُن َيا َسيِ ُد!«. َوَسَجَد َلُه.38َعَك ُهَو ُهَو!«.  َرَأْيَتُه، َوالَِّذي َيَتَكلَُّم مَ 

ُيْبِصُروَن«.   الَِّذيَن  َوَيْعَمى  ُيْبِصُروَن  اَل  الَِّذيَن  ُيْبِصَر  َحتَّى  اْلَعاَلِم،  َمَعهُ 40هَذا  َكاُنوا  الَِّذيَن  هَذا  ِمَن   َفَسِمَ  
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ُعْمَياٌن؟«   ا  َأْيض  َنْحُن  َلُه:»َأَلَعلََّنا  َوَقاُلوا  يِسيِ يَن،  َخِطيٌَّة. 41اْلَفرِ  َلُكْم  َكاَنْت  َلَما  ُعْمَيان ا  ُكْنُتْم  َيُسوُع:»َلْو  َلُهْم  َقاَل 
 "  َولِكِن اآلَن َتُقوُلوَن ِإنََّنا ُنْبِصُر، َفَخِطيَُّتُكْم َباِقَيٌة.

 
ُمْنُذ ِواَلَدِتِه،  1"  -(:5  –1:  9اآليات )يو ِإْنَسان ا َأْعَمى  ُمْجَتاٌز َرَأى  ُمَعلِ ُم، 2َوِفيَما ُهَو  َقاِئِليَن:»َيا  َتاَلِميُذُه  َفَسَأَلُه 

َأْعَماُل هللِا ِفيِه.   َأَجاَب َيُسوُع:»اَل هَذا َأْخَطَأ َواَلَأَبَواُه، لِكْن ِلَتْظَهرَ 3َمْن َأْخَطَأ: هَذا َأْم َأَبَواُه َحتَّى ُوِلَد َأْعَمى؟«.  
َيعْ 4 َأْن  َأَحٌد  َيْسَتِطيُ   اَل  َلْيٌل ِحيَن  َيْأِتي  َنَهاٌر.  َداَم  َما  َأْرَسَلِني  َأْعَماَل الَِّذي  َأْعَمَل  َأْن  ُدْمُت ِفي 5َمَل.  َيْنَبِغي  َما 

 " اْلَعاَلِم َفَأَنا ُنوُر اْلَعاَلِم«.
 

فاليهود  ىجاون كل مىس وكل عاهة  ايب اإلحسان نل  خطية قد =  من أخطأ هذا أم أبواه حتى ُوِلَد أعمى
نم كرها وبسررها وااقب، أو خطية ألبوا  و نال هو جزا ها، أو خطية نقحىفها هو  ا ه في يياة أخى  عااها قرل 

  خى لحبيا فيه من جد د، الحي  نل  جسد    الىو   أي عودة  ، ناهخ األموا   والد ه في ه   البياة لملحض  عليدة
هاحت ااياة في  لك الوقت في بلدان الشى  األوهل وال هيما في ماى وفلسطين والهند. ول لك قال الصى سيين  

وأوضًا   .(. فالصلسصات حشىت فكىة  ناهخ األموا 34:9لألعم  لاد أن اصي "في الاطيئة ولدت أحت لجملحك" )
" الااطم لآلوة  اليهود  الثالل والىالوالج  ف فحلد  حوب اآللاء في األبناء  أ فه   ( 5:    20)خى "  من مبغض َ   يل 

( نال  أن 4:18جاله   حاومون أن   قد وااقب مولود ححيجة أخطاء أبو ه. ومو أن    بح ه ا المصهوم )يز 
ومان  أن   وصحلد  حوب اآللاء في األبناء، أن    ببل في األبناء.. هل خطاوا ألايه     .الصكىة ظلت مسحمىة

مو  زالوا  بغضون    جودةمازالت  وااقب.وما  يينئ   يين  كون    ..  والىالو  الثالل  الجيل  قال   قد   الاطيةوهو 
مازالت    امت ااياة الاطية  ألبل هل  أي  أفحلد  بل  األبناء  أعاقب  ولل  ل   أحه  الالوبة عامة. واليك  فحكون 

مثالً موجودة.   و لك  أبوا   خطية  عن  حا    لمىس  طصل  األييان  نشأ  لاإ  في  منولكن  أمىاس  ك  مىس    
(. والمسيح ل  وجب عن  9:5+  ل   7:  34خى   +5:20خى النجاهة، أن أب  نهك  بحه فياى  نبنه  عيصًا )

ولكن كيف حبول األل  لامل نلهي. والمسيح ل    ،ه ا السؤال ليحىكنا حصكى لي  عن هرب األل  ال ي حبن فيه
والمىس  الاطية  بين  هناك عالقة  أن  حبن   فمن  ، لغي  حدمكها  أن  الاسيى  من  ولكن  هناك عالقة  أن  المؤكد 

واح أن حلول عل  كل محأل  أحه محأل  ححيجة خطيحه. علينا أن ال حصكى فيمن أخطأ بل حالي   فال  .  لايوحنا 
حؤمن أن كل ام  ؤول نل  مجد   فكل األموم  امل ماًا للايى لل  ن وبرون  .   للمحأل  ولكن من السهل أن

 اطم فيكون لك وكون أن هناك عالقة بين المىس وبين الاطية  حضح من قول المسيح لملاد بيت يسدا "ال  
 .أاى" 

العالم نور  )هلوام  =  أنا  المىهل  هو  الرْ المسيح  فه    المىهل(.  فهو   لشا  ىكة  شيى   اني  اإللهي  المسيح 
+ 6:8 نالمىهل من اآلب لاال  البشى. وه   الرىكة كاحت  ىمز في النروات نل  عى  ومملكة بيت داود )

( فالنروات كاحت  لول عن المسيح أحه مىهل من  . والمسيح هو حوم الاال  ومازال موجودًا 4:13+ لو15:3حح 
وبحصحا حومًا  و اطي  وصامقه،  ولن  الاال   لإعطايها  في  الاليلة  عمل  ليكمل  جاء  هو  نحسان  ؤمن.  لكل  عيون  يًا 
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يجاب الظلمة ال ي كان وبجز م  ة اإلحسان هلل. هو واطي حومًا للاال     ما فلد ه لالاطية ومافااً عمويية بداًل  
 ( . 12:  8ماجو  صسيى اآلوة ) و األعم . وبايىة في قلب اإلحسان. وبين ه ا عمليًا لشصاء 

 ، وسحالن مببة   لنا وبماد ه من حبوحا في كل عمل أو ماجزة ولوم له المسيح فهو  =  الذي أرسلني أعمل أعمال  
  ى د لنا القيامة والبياة.  و قي  لاازم ليالن أحه ،فهو وصحح عيني األعم  ليالن أن نمادة   اآلب هي أن حباى

 كان ليل وغطي اإلحسان   (  كان ليل اليوم السالو للاليلة، ن  2:    4ام  الرى )مال   المسيح  ما قرل=  ما دام نهار
والمسيح  نو ماجزات اصاء كثيىة وعَل    .نهار ام    نور العالمويين جاء المسيح    ،   م  حه هلل  اإلحسان   ن  فلد   ،

المان  المبااى ال ي ولاد  السيد، أحه طالما أحا قد وكون و  .عل  األمس  االي  مبيية طوال فحىة وجود  لالجسد 
زلنا حسحمحو بنهام المسيح فهو مازال مانا "ها أحا ماك  كل ما    لكننافي الجسد فألعمل أعمال اصاء لحؤمنوا. و 

وهو وامل مو كل وايد ليصحح لايى ه قرل أن فهو ال وكف عن الامل.  (  20:28لضاء الدهى" )مت األوام نل  نح
الشا   وليل  ليله،  فيها بال  وبة.  واني  وم مو ه  قد   وأ ي  الح   نغم   ليل عام وهو  وم وهنا  أو خطاوا   ك 

ز الصى ة مادام حهام الد نوحة يين  نحهي فى ة كل نحسان خاطم أعم  من أن وسحنيى بنوم المسيح. )فلننحه
ينبغي  ييا نا.    البياة، هو وضم ظلمةفالمسيح لنا هو حوم    ما دمت في العالم فأنا نور العالمقرل أن حموت(.  

  = حبن أيياء  المسيح مشحا  أن وامل، و غيى طرياحنا نل  الاليلة الجد دة. فلنسل  له ييا نا طالما  =  أن أعمل
المولود ف  قاة ه ا    ن ًا النهام  .الامل. أما الليل فهو الحوقف عن الاملالملاود له وقت  =    هناك نهار  مادام

هو يياة الىب أحه طالما أحه موجود عل  األمس لالجسد هيظل وامل و شص ، هنا النهام    أعم  قد ولاد بها
 28مت لنا فالمسيح لبسب وعد  أحه مانا نل  نحلضاء الدهى )المسيح عل  األمس لالجسد قرل  لبه. وبالنسبة  

هو    لنا  فالنهام  ( ، وهو لن وكف عن الامل مانا طالما حبن أيياء ليضمن خال نا ،20:    18+ مت   20:  
 هو  ى د أن وامل مانا فهل حسل  له ييا نا وحامل ماه.  عل  األمس. نامدة ييا  
والمسيح حوم لي  عند  ليل وال  فينا وبنا وألجلنا لياطينا يياة أبدوة. امل مادة المسيح أن وإل  وشيى ن اً  النهار

( . بل لو كف 17:   5ظالم. فالمسيح حهام  مسحمى  ى د أن وشص  دايما "أب  وامل يح  اآلن وأحا أعمل" ) و
:   1المسيح عن الامل إلححه  ه ا الاال  لالدمام، فهو ال   وبصك الكون "يامل كل األاياء لكلمة قدم ه" )عب 

3. ) 
للاطية. وعند اللدو   وينا حجد أن الليل وشيى لدحسان ال   وسل  حصسه للشيطان  والظالم وشيىان  الليللكن 

ىا عل  خطاوا . كما خى   هو ا من الالية لإ ىام عل  أن وسل  المسيح، فنجد اللدو   وينا ولول "وكان   مااْ 
هلل ف   د   ( هنا حى  أن المسيح ظل وباول مو  هو ا يح   خى لبظة، وأمام ن ىام 30:   13لياًل" ) و 

:   22الشيطان فل  ولدم المسيح أن وامل ماه ام، للد دخل ف  ظلمة الليل، والشيطان هو هلطان الظلمة )لو
(( فالليل هنا ناامة لضاف نومان حيلودوموس. وماجو أوضا  39:   19+  و   50:  7(. وماجو أوضا ) و 53
 ( .35:   12+  و   10:   11) و 

كان  لك لسرب   = هؤالء كاحوا ف  الليل فل   حلرلوا عمل المسيح. فوا المسيحهان اليهود عمياحًا موييًا فل  واى 
خطاواه . ه  ل  وبروا   فل  واىفوا المسيح وكان ه ا هو يال كل الاال . والمسيح أ   ليالن اآلب للناس  
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هو الامل ال    افيبب الناس   و نصحح عيوحه ، وه   هي الاليلة الجد دة، وهي محاية لكل الاال . وكان ه  
فلد اصا  المسيح   وكان ه ا األعم  حمو   لها أن والن اآلب و شص  طرياحنا. هناك نهار وامله المسيح طالما

بل   فل  وشصوا، عمياحًا لالللب لسرب خطاواه  فل  واىفوا المسيح ، كاحوافى الليل فكاحوا اليهود  أما. جسدوا وموييا
( .  37:  23. وه ا  نطرق عليه "ه  مىة أمدت...ول   ى دوا" )مت بينما كاحت عيوحه  الاامجية هليمة ، لرو 

فالمسيح حهام  مسحمى  ى د أن وشص  دايما. ولكن من هو ف  ظلمة الاطية مافضا الاىو  منها ال وسحجيب لامل 
هناك وال قوة وايدة غيى احه و و  دوه  ل  ولدم ان وانو المسيح. وهك ا قيل عن أهل وطنه وأقىباء  وف  بيحه "

( . ن ا عدم قدمة المسيح عن الامل هنا 6  - 4:   6و اجب من عدم نوماحه " )لو  عل  مى   قليلين فشصاه 
"أومن يا ن  قال  المسيح و من وخل  ه ا المولود أعم  مصحو  البايىة فاى   بينما كان ماجو لادم نوماحه .

 هي  ال ي مأ   وم المسيح وفى ، وهك ا حبن حبب المسيح دون أن حىا  لالجسد.. وهك ا كان نبىا  38 وة   سيد"
أوضا هو ناامة لمن هو عل  نهحاداد أن  حلرل عمل المسيح ماه، ول لك كان   النهار اآلن ومكننا أن حلول أن

 ن  ه  مافضين لامل المسيح فيه . الليل المولود أعم  ف  النهام. بينما اليهود كاحوا ف 
 

َوَقاَل 7َقاَل هَذا َوَتَفَل َعَلى اأَلْرِض َوَصَنَ  ِمَن التُّْفِل ِقين ا َوَقَلى ِبالطِ يِن َعْيَنِي اأَلْعَمى. 6" -(:7–6: 9اآليات )يو
 " َبِصير ا.َلُه: »اْذَهِب اْغَتِسْل ِفي ِبْرَكِة ِسْلَواَم« الَِّذي َتْفِسيُرُه: ُمْرَسٌل، َفَمَضى َواْغَتَسَل َوَأَتى 

( كأن عجنة الطين الحي 8:64+ أ 7:2ه   عملية خلق أو هي خللة  ابيبية. فالمسيح هنا والق عينين ) ك 
ْلَق منها األعم  عادت ليد خاللها األول وشكل لها من  ات الطين عينين  (. ولااب المسيح  18منماجو )  ،  خا

ومبيي وكل جزء من جسد    فهو يي  ،ة والكاملةوالسليموانو اصاء فهو  نلل من المسيح هى البياة الجسدوة  
المبي .   وكان عل  األعم  أن  ؤمن =  إذهب إغتسل في بركة سلوامفيه يياة واصاء فجسد  محبد بالهو ه 

الطين.   لسلل  نغحسل  فلو  فكى إلمحنو  ولو  و غحسل  حبو عال    وبركة سلوامو طيو  مياهها من  هي بىكة  سحمد 
األمس  قناة  بت  أومالي  خالل  أهوام  داخل  الميا   للاد  و يل  الرىكة  ْصىتل  يا وقد  مى  "  "حبو  ياليًا  نهمه 

المىهل ألن  =  سلوامليكون هناك ميا  في أومالي  أثناء ياامها. ومبما يصىت من أوام هليمان. ومان  كلمة  
ليست حالاة من مكاحها، بل منبدمة ومىهلة نليها من حبو  خى أعل  كأن المسيح  مياهها مىهلة من مكان  خى، و 

هي  والمامودوة ،مان  المامودوةولول أن من وشصي األعم  أي المسيح حصسه هو مىهل من  . واإلغحسال فيه 
ياء "ايلو " ( وه ا هو الالق الجد د. وهماها ناع5-3:6)مو  سلوامموت وقيامة مو المسيح المىهل من  =  

( لمان  مىهلة. وقد مدمت مو الزمن وأعيد نهحشافها. وهي لها ن اال وثيق لادمة الهيكل ل لك نعحرىت 6:8)
في طلوس عيد المظال. والىب أمهل األعم  ليغحسل فيها، واإلغحسال في     سحادم  مياهها ملدهة وكاحت مياهها 

لجد دة ل لك أمهله المسيح نل  الماء. وكاحت الميا  ميا  ميا  ملدهة هو المامودوة. فالماء له دوم في الاللة ا
جام ة إلحبدام اللناة من الرىكة الاليا للرىكة السصل . والمامودوة  سم  اإلهحنامة في الاهد الجد د فمن حايية ه   

وه     .هحنامةنغصىان للاطية فيحنل  الللب فنباى ، وهي ا باد لالمسيح النوم البقيل  ال   وسكن فينا فياط   
   ( حجد ملامحة بين خال   6:8 نوبال ات لاال  المسيح الهادئ، وفي )  .  (6:8 نللمسيح )  هة  ىمزىل الرْ 
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ميا  وبين  أاوم    الهادئ  جيو   ييل  والصىات  والكثيىة  دجلة  اإلحساحية)اللو ة  لللو   اليهود    ى دها  الحي  (ممز 
مسيبًا   أمادوا  ه  و   ف هروا وبحمون لأاوم ف  أوام ناعياء مافضين وعود   له  لالبماوة من أعدايه .  لاال ه ،
. فنجد أن يح   المي  المسيح ل  وصهموا فداء المسيح عل  الاليب، ل لك قال  لمي   عمواس عن ولود جيو 

. وه   النروة  شيى ألن اليهود مفضوا   (21:    24المسيح "وحبن كنا حىجو أحه هو المزمو أن وصد  نهىاييل" )لو
لالبىب   المسيح لالبب ولي   ال   وال   الجام ة  الهادئ ملك السالم  واليك أن   ."لسكوت   "م لوا ميا  ايلو  

ممزًا ألحه أ     كما  هب ليقي  نبن أمملة حا ين دون أن وسأله أيد،  المسيح  هب لألعم  دون أن وسأله أيد،
 .( 1:65دون أن وسأله أيد )أ    يياةولياطه لحجد د خللة البشى

حاليك أن الطين وصسد الاين السليمة، أي الطين  ز د يج  المشكلة. وهك ا في لاإ األييان ححاوم    -تأمل : 
بل الاجيب أن    فالببى أمامه  وفىعون وماءه .  عند خىوجه  من ماى،  أن   والد المشكلة. كما يد  للشاب 

أن   هب و غحسل، فلو أعمل ه ا الشا  علله للال أن الماء هيغسل الطين المسيح طلب من المولود أعم   
 فما لزوم الطين. علينا أن حصه  أن علولنا البشى ة عاجزة عن فه  يكمة   و دبيىا ه.

 
َفاْلِجيَراُن َوالَِّذيَن َكاُنوا َيَرْوَنُه َقْبال  َأنَُّه َكاَن َأْعَمى، َقاُلوا:»َأَلْيَ" هَذا ُهَو الَِّذي َكاَن 8"   -(:12–8:  9اآليات )يو

اُلوا َفقَ 10آَخُروَن َقاُلوا:»هَذا ُهَو«. َوآَخُروَن: »ِإنَُّه ُيْشِبُهُه«. َوَأمَّا ُهَو َفَقاَل:»ِإنِ ي َأَنا ُهَو«.  9َيْجِلُ" َوَيْسَتْعِطي؟«  
، َوَقاَل ِلي: اْذَهْب 11َلُه:»َكْيَ  اْنَفَتَحْت َعْيَناَك؟«   َأَجاَب َذاَك وَقاَل:»ِإْنَساٌن ُيَقاُل َلُه َيُسوُع َصَنَ  ِقين ا َوَقَلى َعْيَنيَّ

 " َذاَك؟« َقاَل:»اَل َأْعَلُم«.َفَقاُلوا َلُه:»َأْيَن 12ِإَلى ِبْرَكِة ِسْلَواَم َواْغَتِسْل. َفَمَضْيُت َواْغَتَسْلُت َفَأْبَصْرُت«. 
ولال له وسوع. فاألعم  مأ  المسيح أحه في و و =  إنسان يقال له يسوع في أ لها اليوحاحي اإلحسان ال ي 

الناس.   كل  هووصو   هذا  أن =  ألي"  واليك  عينا .  وبهحنامت  المسيح  من عى   كل  وهك ا  قد  غيى.  فشكله 
 ت. المولود أعم  ل   ى  المسيح يح   لك الوق

 

)يو َأْعَمى.  13"  -(:15–13:  9اآليات  َقْبال   َكاَن  ِبالَِّذي  يِسيِ يَن  اْلَفرِ  ِإَلى  َيُسوُع  14َفَأَتْوا  َصَنَ   ِحيَن  َسْبٌت  َوَكاَن 
ا َكْيَ  َأْبَصَر، َفَقاَل َلُهْم:»َوَضَ  ِقين ا  15الطِ يَن َوَفَتَح َعْيَنْيِه.   يِسيُّوَن َأْيض  َعَلى َعْيَنيَّ َواْغَتَسْلُت، َفَأَنا َفَسَأَلُه اْلَفرِ 

   "ُأْبِصُر«.
السنهدم   مكون من الصى سيين وم هاء الكهنة. ل لك فالصى سيين ه  فىع من السنهدم  . وهؤالء مأوا أن المسيح  

فهو   حوا    السرت في عدة    ، وعال  األعم  وه ا عمل* 2 صل عل  األمس و نو طينًا وه ا عمل،  * 1هسى 
واألعم  هام يح  بىكة هلوام. والىبيين قالوا من وضو دواء في الاين  وم هرت فهو يىام، ولكنه  ل   ىوا *3

الماجزة في موعحها فااموا ه  عمياحًا وألاى األعم . هنا حى  أعم  لالجسد وقد  ام مباىًا وحى  عميان 
 لالبايىة  ىون المادوات وال  ىون البقيلة. 

وكان من المحاام  عليه عند الىابيين اليهود أن اللااب وشص  أمىاس الاين لكن ل  ولل أيد أحه والق عينين.  
ولما يدثت الماجزة ها  الصى سيين. ومن مباوال ه  للهجوم عل  المسيح وبحكام الماجزة *أحه عمل الماجزة  وم 
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الممنوع الحداو  والاال   وم السرت، نال لو   هرت وبالحال  فهو اى ى ال ومكن له أن وامل ماجزة. فكان من
 هاحت البياة مهددة وه   لي  يالة المولود أعم . 

*هان اليهود  المحزو   حا  هىام  خام  زواجه، وكان األلكام له  حايب الضاف ف  الميىا . وكان عند  
ايب من الميىا  ألوالده . ولما موت اليهود   ظهى السىام  و َدعوا أن أوالده  ه  األلكام و طالروا لضاف الن
فمن كان لااله وشص  األمىاس  –ل  وكن هناك حظام لحسجيل المواليد، و اوا قاعدة واىفون بها البكى البقيل   

واشص  بلااله،  وكون هو البكى ألبيه. و طوم ه ا ألحه   اموا  حداوون لاللااب لشصاء الايون. وله ا كان المسيح 
   ماحلدا ه . وه ا ف  مصهوم اليهود أحه اإلبن البكى ألبيه. ولكن فهو وكل  اليهود وه   ه

من هو أبيه  لو فَكى اليهود لالل غيى منباز لصهموا أن ما عمله المسيح ف  ه   الماجزة لهو نثبات وا ح أحه  
ماجزة  نبن  . فه   الماجزة ماجزة خلق وبلااله. وييل أن اإلبن وامل أعمال أبيه، وأن ه   الماجزة ه  

خلق، وكون المسيح هو نبن   البكى، فاَ ويد  هو ال   والق، وهاهو المسيح والق. ولكن هؤالء كاحوا عميان 
 البايىة. 

*ولكن كان من الممنوع نهحادام اللااب لشصاء الاين  وم السرت، وه   ه  الاللية اليهودوة الاجيبة. بل ممنوع  
البياة. وأمىاس الايون واصايها ليست مهمة وال  وجد فيها نحلا  يياة فه    الحداو   وم السرت نال ف  يالة نحلا  

 ممنوعة  وم السرت.  
*الاطوة الحالية إلحكام عمل المسيح قوله  للمولود أعم  "نعط  مجدا هلل" أ  أن واحى  لأن ال   عمل  

  حا   دك نجىاء قاه .  الماجزة هو   ولي  المسيح، فص  حظىه  أن المسيح اى ى وال وامل ماجزات. أو 
 

ْبَت«. آَخُروَن 16"  -(:16:  9آية ) يو يِسيِ يَن:»هَذا اإِلْنَساُن َلْيَ" ِمَن هللِا، أَلنَُّه اَل َيْحَفُظ السَّ َفَقاَل َقْوٌم ِمَن اْلَفرِ 
 " َبْيَنُهُم اْنِشَقاٌق.َقاُلوا:»َكْيَ  َيْقِدُر ِإْنَساٌن َخاِقٌئ َأْن َيْعَمَل ِمْثَل هِذِه اآلَياِت؟« َوَكاَن 

 هنا بدأ نحشلا  بين الصى سيين. وه ا طرياي فهناك من هو أعم  الللب وهناك من هو مصحو  البايىة.  
 

ا ِلأَلْعَمى:»َماَذا َتُقوُل َأْنَت َعْنُه ِمْن َحْيُث ِإنَُّه َفَتَح َعْيَنْيَك؟« َفَقاَل:»ِإنَّهُ 17"  -(:23–17:  9اآليات )يو   َقاُلوا َأْيض 
  .»! َأْبَصَر.  18َنِبيٌّ الَِّذي  َأَبَوِي  َدَعْوا  َحتَّى  َفَأْبَصَر  َأْعَمى  َكاَن  َأنَُّه  َعْنُه  اْلَيُهوُد  ِق  ُيَصدِ  َفَسَأُلوُهَما 19َفَلْم 

َبَواُه َوَقااَل:»َنْعَلُم َأنَّ هَذا اْبُنَنا،  َأَجاَبُهْم أَ 20َقاِئِليَن:»َأهَذا اْبُنُكَما الَِّذي َتُقواَلِن ِإنَُّه ُوِلَد َأْعَمى؟ َفَكْيَ  ُيْبِصُر اآلَن؟«  
. اْسَأُلوُه  21َوَأنَُّه ُوِلَد َأْعَمى.   نِ  َفُهَو َوَأمَّا َكْيَ  ُيْبِصُر اآلَن َفاَل َنْعَلُم. َأْو َمْن َفَتَح َعْيَنْيِه َفاَل َنْعَلُم. ُهَو َكاِمُل السِ 
ا أَلنَُّهَما َكاَنا َيَخاَفاِن ِمَن اْلَيُهوِد، أَلنَّ اْلَيُهوَد َكاُنوا َقْد َتَعاَهُدوا َأنَُّه ِإِن اْعَتَرَف َقاَل َأَبَواُه هذَ 22َيَتَكلَُّم َعْن َنْفِسِه«.  

، اْسَأُلوُه«.23َأَحٌد ِبَأنَُّه اْلَمِسيُح ُيْخَرُج ِمَن اْلَمْجَمِ .  نِ   "ِلذِلَك َقاَل َأَبَواُه:»ِإنَُّه َكاِمُل السِ 
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لاد أن كان المسيح في حظى  مجىد "نحسان نهمه وسوع". فباد أن نحصحبت عينا   ام وسوع حري. كان = إنه نبيٌ 
وارم الكلمة في قلبه، ول  وسحطو كحماحها أهثى من  لك، واهاد ه ه    أهيد للنوم ال ي دخل قلبه، واليك عدم  

 خوفه من الصى سيين= السنهدم  = اليهود. 
امىة بين المولود األعم  والمسيح فطلروا هؤال أبو ه وه  خافا يح  ال واىجوا ه  ظنوها مؤ =  لم يصدق اليهود

 من المجمو. 
 

اِ هلِل. َنْحُن َنْعَلُم َأنَّ 24"  -(:25–24:  9اآليات )يو َفَدَعْوا َثاِنَية  اإِلْنَساَن الَِّذي َكاَن َأْعَمى، َوَقاُلوا َلُه:»َأْعِط َمْجد 
اإِلْنَساَن َخاِقٌئ«.   َأْعَمى 25هَذا  ُكْنُت  َأنِ ي  ا:  َواِحد  َأْعَلُم َشْيئ ا  ِإنََّما  َأْعَلُم.  َلْسُت  ُهَو؟  َوَقاَل:»َأَخاِقٌئ  َذاَك  َفَأَجاَب 

   "َواآلَن ُأْبِصُر«.

 = عبامة  شيى نل  أن هناك نجىاء خطيى هيحا   دك وه ا اإلجىاء له الين إعط مجدا  هلل
واالزل عن المجحمو وال  حاامل ماه أيد شق مدني=  [  2ياة األخى . ]وبىم المحه  من   والبشق ديني=  [  1] 
( والمان  نعحى  لال    ىيمك في البياة األخى ، فه  19:7وايصوحه به   العبامة )وش   وه .  بيو أو اىاء(  )

لالبق خوفًا من  . وأن قىامًا هيادم للطو المحه  أو نعدامه، فاليه قرل ه ا أن  وطالرون المحه  لاإلعحىا  
 واحى  لاطيحه و اطي به ا مجدًا هلل ليبحصك لبق الىيمة في الدهى اآل ي لاد أن وكون قد ياْىم من كل يلو  
البياة كوايد من ااب   في البا ى )قحل أو قطو(. وه  هنا  ى دون أن  ىعروا ه ا األعم  البايى يح  

ن  ولىمون أمامه لأن المسيح خاطم، وأن ه ا   هلألعم  لما ولول  وه   و وا  ،المسيح حريوسبب نعحىافه لأن  
نن أقو  مد عل  =  أنا أعمى واآلن أبصر.  يكمه  وه  السنهدم   أي الهيئة الىهمية، يح   لحزم بحغييى اهاد ه

 مباوالت الحشكيك في المسيح هي نخحباما نا الشااية. 
 

ا:»َماَذا َصَنَ  ِبَك؟ َكْيَ  َفَتَح َعْيَنْيَك؟«  26"  -(:28–26:  9اآليات )يو َأَجاَبُهْم:»َقْد ُقْلُت َلُكْم َوَلْم 27َفَقاُلوا َلُه َأْيض 
َتاَلِميَذ؟«   ُتِريُدوَن َأْن َتِصيُروا َلُه  َأْنُتْم  َأَلَعلَُّكْم  ا؟  َتْسَمُعوا َأْيض  ُتِريُدوَن َأْن  ِلَماَذا  َفَشَتُموُه َوَقاُلوا:»َأْنَت 28َتْسَمُعوا. 

 "  .ِتْلِميُذ َذاَك، َوَأمَّا َنْحُن َفِإنََّنا َتاَلِميُذ ُموَسى
ه   ى دون أن وسحنطلو  لأن المسيح  نو هبىًا نو نهحادم اياطين ليشفيه أو ولول كالمًا مناقضًا لما قاله من  
قرل فيمسكوحه عليه. وبدأ األعم  البايى  هاجمه  و ساى منه  فشحمو  وب همو  لأحه  لمي  المسيح ولي   لمي ًا  

 الاغام وأخصاها عن البكماء(.  لموه . )ه ا األعم  الشبات وباه = أعلنها لألطصال
هاحوا ولولون أحه   المي  موه  و لولون ه ا لالف وكرى اء وبهحاالء. فإن كاحوا  حباهون لأن  =  تالميذ موسى

  كَل  موه  فإحه من المؤكد أحه  هماوا اهادة المامدان لأن السماء نحصحبت للمسيح، واآلب  كل   وم عماد . 
 . لو  من المجموبه ا ه  فا= تلميذ ذاك
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ُجُل 30َنْحُن َنْعَلُم َأنَّ ُموَسى َكلََّمُه هللُا، َوَأمَّا هَذا َفَما َنْعَلُم ِمْن َأْيَن ُهَو«.  29"  -(:34–29:  9اآليات )يو َأَجاَب الرَّ
  . َعْيَنيَّ َفَتَح  َوَقْد  ُهَو،  َأْيَن  ِمْن  َتْعَلُموَن  َلْسُتْم  ِإنَُّكْم  َعَجب ا!  هَذا  ِفي  َلُهْم:»ِإنَّ  َيْسَمُ   31َوَقاَل  اَل  هللَا  َأنَّ  َوَنْعَلُم 

ا َفَتَح َعْيَنْي 32َيْسَمُ .    ِلْلُخَطاِة. َولِكْن ِإْن َكاَن َأَحٌد َيتَِّقي هللَا َوَيْفَعُل َمِشيَئَتُه، َفِلهَذا ْهِر َلْم ُيْسَمْ  َأنَّ َأَحد  ُمْنُذ الدَّ
أَجاُبوا َوَقاُلوا َلُه:»ِفي اْلَخَطاَيا ُوِلْدَت َأْنَت 34َلْو َلْم َيُكْن هَذا ِمَن هللِا َلْم َيْقِدْر َأْن َيْفَعَل َشْيئ ا«.  33َمْوُلوٍد َأْعَمى.  

ا.ِبُجْمَلِتَك، َوَأْنَت ُتَعلِ مُ   "   َنا!« َفَأْخَرُجوُه َخاِرج 
( حى  الصى سيين 11:11+ أم29:15،  29-27:1+ أم16-15:34+ مز9-8:27)أي =  هللا ال يسم  للخطاة

الصى سيين أن المسيح ل  وبال منه  عل   محشككين و باولون  شكيك  لك األعم  المسحنيى وما  ثيى هؤالء 
  هلطاحه  من موه ، وموه  من  ، وه   حكلمون لص  موه   اى ح لما وصاله، ال منه  وال من مدامهه . وه

أي لص   ، ولكن المسيح لأعماله  هدم كل  لك، واألعم  مأ  وفه  أما ه  فحبجىوا. وما مناه  من الصه  هو  
نيساهه  لضياع هلطاحه . وكان منطق األعم  المسحنيى، وبن ل   اىفوا من أ ن هو فيكصي ه   الماجزة ألن 

(. وكالاادة ن  ل  وجدوا 18:66وا من هو ومن أ ن هو، فهو البد من   فال ومكن أن وسمو   للاطاة )مز الم
 وه ا هو   ،وخطاوا أبوك وأمكأي أحت ولدت أعم  لسرب خطاواك  =  في الخطايا ولدت أنت مدًا بدأوا وشحموحه.  

الىأي اليهودي ولكن ما قوله  ن  فحح المسيح عينيه اآلن. ث  طىدو  من جماعة اليهود. وكان البك  لالطىد نم ا  
 ومًا أو لمدة طو لة. والطىد كان وبىمه من مزاوا  الد نية واالجحماعية. اليك  ابل اليهود "أما ه ا فما 30لصحىة  

هو أ ن  من  هو29:9)  "حال   أ ن  من  حال   "ه ا  هو" 27:7)   "(  أ ن  من  أيد  واى   ال  جاء  مح   "المسيح   )
(27:7.) 

ا، َفَوَجَدُه َوَقاَل َلُه:»َأُتْؤِمُن ِباْبِن هللِا؟«  35"  -(:38–35:  9اآليات )يو َأَجاَب 36َفَسِمَ  َيُسوُع َأنَُّهْم َأْخَرُجوُه َخاِرج 
َفَقاَل: 38َفَقاَل َلُه َيُسوُع: »َقْد َرَأْيَتُه، َوالَِّذي َيَتَكلَُّم َمَعَك ُهَو ُهَو!«.  37َذاَك َوَقاَل: »َمْن ُهَو َيا َسيِ ُد أُلوِمَن ِبِه؟«  

 " »ُأوِمُن َيا َسيِ ُد!«. َوَسَجَد َلُه.

، وهنا  أي فحش عليه يح  وجد ، فالمسيح  ببل عن كل من خسى ايئًا ألجله لياطيه نخحبامًا أعمق=  فوجده
اإلو الجسد   الشصاء  فو   أبدوًا. واطيه  ليال   له  هو    مان  ال"ل لك  األمامل  يحام أب  )مزوقا ي   "68    :5) 

المسيح  االه  ن  طىدو   وهو  لدومان،  دعا   لأن  األبدوة  البياة  لاب  له  فحح  والمسيح  له.  ماين  من ال  وماين 
الذي يتكلم معك المىفوس ويمل ماه  ليبه، وللد ظنه األعم  من قرل أحه حري، وها هو  ؤمن أحه نبن  .  

 .(= أحا هو =  هو   الثاحية  اني الكينوحة )أحا الكاين هو= هو هو 
 

)يو ُيْبِصُروَن 39"  -(:41–39:  9اآليات  اَل  الَِّذيَن  ُيْبِصَر  َحتَّى  اْلَعاَلِم،  هَذا  ِإَلى  َأَنا  َأَتْيُت  َيُسوُع:»ِلَدْيُنوَنٍة  َفَقاَل 
ا عُ 40َوَيْعَمى الَِّذيَن ُيْبِصُروَن«.   يِسيِ يَن، َوَقاُلوا َلُه:»َأَلَعلََّنا َنْحُن َأْيض  ْمَياٌن؟« َفَسِمَ  هَذا الَِّذيَن َكاُنوا َمَعُه ِمَن اْلَفرِ 

 "  َخِطيَُّتُكْم َباِقَيٌة.َقاَل َلُهْم َيُسوُع:»َلْو ُكْنُتْم ُعْمَيان ا َلَما َكاَنْت َلُكْم َخِطيٌَّة. َولِكِن اآلَن َتُقوُلوَن ِإنََّنا ُنْبِصُر، فَ 41
ابوا، مثل األعم  وكل ال  ن  منوا و  =  حتى يبصر الذين ال يبصرون أ   المسيح للاال  كنوم ليصضح الظالم.  

صيت عينيه الجسد حين و ام له أوضًا لايىة فاألعم  أي ال  ن  َدعون  = ويعمي الذين يبصرون  من وهجد. ف  اا
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هؤالء كان له  لاإ   كالصى سيين،  ويده    الاامفين للبق  و َدعون أحه   ألحصسه  الباى والبايىة والال  والماىفة،
كاملة. فلما عى  المسيح نهحملت ماىفحه و امت له  الماىفة كما كان ااول الطىهوه ، ولكنها ماىفة غيى  

هؤالء قاوموا ومفضوا اإلومان ألن غلظة قلوبه  أعمت لاايىه . ولكن    البايىة الىويية و ام بول  الىهول.
+ 25:11+ مت 21:10هؤالء ه  من أهماه  المسيح من قرل البكماء )يكماء في أعين أحصسه ( والصهماء )لو

 (.  17:3م 
ولكن لما ا ظهى المسيح لشاول الطىهوه  كنوم أبى  له ف  الطى ق، ول  وظهى لهؤالء ف  ظهوم مرهى كما 
يد  مو ااول    اإلجالة ببساطة أن ااول كان  ببل عن مجد   ولكن لطى لة خاطئة، كان مصهومه لبسب 

ْمناوا َوَأحلحا ل  أحصسه  "  ما  ال  من الىبيين أ  المالمين اليهود. لكن هؤالء كاحوا  ببثون عن مجد  وَن َأنل  اؤل ْدما َهيلَف َ لل
لاراوَحها  حا ل َ طل َلْه ِللَواْيْد َلسل دا َِلْ ي ْمَن ِإللْ ، َوِللَمجل كا ل ْمنل َلالإ  ًدا َلالضا َرلاوَن َمجل    (. 44:  5" ) وَ لل

لماء الاامفين، وه ا  ز د عماه . فيها كرى اء و ىفو عل  اآلخى ن فه  وشاىون أحه  الا=  ألعلنا نحن أيضا  وقوله   
ه ا ما  ى د  المسيح لكل وايد، هو   وحى  هنا أن األعم  َقْرل حوم ن، حوم الجسد وحوم   فألاى وبهحنام ماًا.

و حال . وسمو  أن  ولرل  لمن  ه ا  ولكن  ألجل  لك،  هؤالء  و   أ    أحه   الصى سيينلكن  حجد  لإماد ه    المحكرى ن 
(. فالنوم هو بهجة الايون السليمة 53-51:1+ لو 14:15+ مت 19:3ه  النوم ) و نحبجب عن   للمسيح   ومفضه 

وأ   للايون الكليلة المى ضة. والمسيح حوم ومن ولرله و ىيب له عينيه  حزا د حومها، وكل عين ال  لرله  ىفو 
وم، والنوم يين . المسيح هو حإلظهام ما في الللوب، و مييز األبىام من األاىام=  لدينونة أتيتعنها النوم.  

والىدئ الجيد  وكشف كل ام،  كثيى ن"=    وظهى  وقيام  لسلو   وأ ي في مجيئه .  (34:2)لو  "و و  ل   المسيح 
ومن  ؤمن له  نجو من الد نوحة. المسيح أ   لينيى    لدينونة أتيتاألول ليد ن، لكن من  ىفإ اإلومان له  دان=  

الى  المحكرىون  و صضح  فيباىون،  لجهله   الاميان  ليج ب  افضون.  قلوب  وكنوم  عجيب  يب  ف   أ    المسيح 
( فمن ولرل المسيح وكون حوما و نج ب لدايىة البب، 4:    2  1لمبرحه الجميو، فهو  ى د أن الجميو والاون ) 
ومن  ثرت  الطى ق  و نيى  الطى ق  هو  الظلمة   والمسيح  مببة  عل   أ ى  من  أما  والنوم.  البياة  ف   فيه  ثرت 

صاال عن المسيح،  بل  ف  ظلمحه. والد نوحة ه  اإلحصاال عن المسيح، والمسيح  وأ ى عل  خطاوا   بل  من 
  1هو النوم والبياة والصى  والسالم والمجد. المسيح أحام الطى ق فاىحا بال ع م "أحت بال ع م أ ها اإلحسان" )مو 

 (. 1:  2+ مو   20: 
( ال   17-15:  3مالك كنيسة الودكية )م يالة هؤالء الصى سيين  ماثل    =لو كنتم عميانا  لما كانت لكم خطية

لألموم كما كان موه  األهود وااول   . فالبامد هو الجاهل غيى المدمكليتك كنت حارا  أو باردا "قال له الىب "
الطىهوه  قرل أن  ؤمنوا. و  قرل أن  د ن ه ا البامد أ  الجاهل األعم  وباول ماه "فال أيد وسحطيو أن  

(. ل لك ظهى المسيح لشاول الطىهوه ، وأمهل   لموه  3:  12هو1ولول المسيح مب نال لالىو  اللدس" )
وأمهل     له،  أمام  األهود من وشى   بنصسه  المسيح  هو  وها  وصهمه.  ال  ما  له  ليشى   الببش   للاا   فيلب  

هؤالءالمحكرى ن و شى  له ، لكنه  ف  كرى ايه  وظنون أحه  ال وبحاجون ألن وسماوا منه. لو  نازل أيد هؤالء 
 سد بنصسه. المحكرى ن وقرل النلا  مو المسيح لصحح   عينيه وبهحشف أن ال   أمامه هو المسيح  هو  المحج
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الىب   له  قال  ال    كنيسة الودكية  لمالك  المحكرى ن مشابهين  أتقيأك من هان هؤالء   أن  أنا مزم   فاتر  "أنت 
". فمن ال وشاى "أنا ال حاجة لى إلى شئألحك  لول    -وما ا وان  قوله فا ى  وشىيها المسيح و لول    فمى"

للمسيح،  نصحح عينا  كما يد  مو بول  الىهول. وما   لاإليحيا  هلل هو فا ى. ولكن من وشاى لاإليحيا  فيأ  
وال   ام  كل  واىفون  أحه   وظنون  ه   للمسيح.  ويسده   ويلده   كرى اءه   للمسيح   وأ وا  أن  هؤالء  ومنو  ال   

   .َولِكِن اآلَن َتُقوُلوَن ِإنََّنا ُنْبِصرُ وبحاجوا أليد =  
حاام عن جهل لالكحاب الملدس لما أدححك ، ولكنك  أي لو كان عماه   =    لو كنتم عميانا  لما كانت لكم خطية

ولكنه  في هريله    )له  لاإ الماىفة(  (. والمسيح و صه  من قرل لأحه   باىون 19:2 ااحدون )قامن مو مو
، وه ا ما   وخطاوا ءهو  أعماله الشى ىة وكرى ا  =   ألن وكوحوا غيى مباى ن. وما ال ي وجال المباى ال  ى  

. بل أطللوا عل  أحصسه  ومو ه ا فه  ولولون حبن حباى  ب  ألحقياء الللب أحه  واا نون  ".قاله مب المجد "طو 
 الصى سيين  هؤالء  كما فال  (.20-17:  2وغيىها من األهماء الىحاحة )مو  حوم لل  ن في الظلمةأهماء وأللاب مثل  

 عميان والاطية أعمت عيوحه .  ه  في البقيلة لكنه 
طالما أحح  ماى ن عل  خطيحك  وال  ى دون أن  أ وا لحباىوا. ولكن لو ااى   لأحك  عميان =  فخطيتكم باقية 

   وأ يح  لحشصوا فسيضم لك  النوم و غصى لك  خطاواه . ولكنه   نكىون المسيح لي  جهاًل ولكن  جاهاًل للبقيلة.
َوَمَح  ه ا ما قاله الىب وسوع "  الاطية ه  عدم اإلومان لالمسيح. و خطيتكم باقيةوما ا ولاد المسيح للوله  

ْمناوَن ْبي،  َجاَء َ اَك  اَبكْ تا ِللَااَلَ  َعَل  َخْطَية  َوَعَل  ْبى   َوَعَل  َد لناوَحة   -8:  16" ) و َأَما َعَل  َخْطَية  َفأْلََحها ل اَل  اؤل
 يح.  ( فال غصىان أل  خطية مهما كاحت لسيطة هو  اإلومان لالمسيح وبكصامة دم المس11

لاق  الناس  ه ا اللول هو قمة الكرى اء.=  ألعلنا نحن أيضا  عميان  ومثل ه ا .  ه  وشاىون أحه  فو  مسحو  
 (. 17-16:3اإلحسان ال ي وشاى لاإلهحصاء وعدم اإليحيا  للمسيح  حقيأ  المسيح )م  

 =  دعون الماىفة وبانادك  هحظلون كما أحح .تقولون أننا نبصر 
األعم  وبوماحه  حدم  فأواًل هو ق  ما يد  لأماحة وقال عن وسوع أحه اإلحسان مصضاًل نوا  عل  حى  : ملحوظة

ث  أحه من   فلو ل  وكن ه ا من   ل  ولدم أن وصال ايئًا. ث   ؤمن له كإبن هلل    ،لاقي البشى ث  أعلن أحه حري 
طاعحه واإلعحىا  له والشهادة له في ن زان وهدوء و سجد له وه   هي اإلهحنامة. هك ا فاَ ولود النص  في طى ق  

وسحغىب الناس   ،  عجيب. واليك اللول "ألي  ه ا هو المولود أعم " فهك ا في يالة  وبة أي نحسان وحمو مويي
 أحه قابل الىب فشصا . ولكن ما َغَيَى ا   . و لولون ألي  ه ا هو فالن ، الحغييى ال ي يد  فيه

أهملوا األعم  يين كان منه  ولما اصا  المسيح طىدو  فه  معاة غيى أمناء. والمسيح الىاعي  هؤالء الىعاة 
عن الىاعي الاالح في ملابل هؤالء    وكلمنا الاالح أ   له   النصوس الحي كسىوها . ل لك فاإل با  الحالي

 السىا  واللاو ، الىعاة غيى األمناء.
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 عودة للجدول (عاشر)إنجيل يوحنا()اإلصحاح ال

 اإلصحاح العاشر
فال نحجيل الىاعي الاالح ولىأ كلما نيحصلت الكنيسة بح كام أيد البطامكة أو األهاقصة اللدوسين وفي  وم هيامة 

مىة في السنة(. واليك أن  38أو  جلي  البطى ىك فالمسيح  ىع  كنيسحه عن طى له . )ل لك ولىأ ه ا اإلحجيل  
 ( هي مثل وضىبه السيد المسيح أما لاد  لك فلي  مثاًل.6-1اآلوات )

»َاْلَحقَّ اْلَحقَّ َأُقوُل َلُكْم: ِإنَّ الَِّذي اَل َيْدُخُل ِمَن اْلَباِب ِإَلى َحِظيَرِة اْلِخَراِف، َبْل 1"    -(:42  –1:  10اآليات )يو
  . اُب،  ِلهَذا َيْفَتُح اْلَبوَّ 3َوَأمَّا الَِّذي َيْدُخُل ِمَن اْلَباِب َفُهَو َراِعي اْلِخَراِف.  2َيْطَلُ  ِمْن َمْوِضٍ  آَخَر، َفَذاَك َساِرٌق َوِلصٌّ

َوُيْخِرُجَها.   ِبَأْسَماٍء  َة  اْلَخاصَّ ِخَراَفُه  َفَيْدُعو  َتْسَمُ  َصْوَتُه،  َأَماَمَها، 4َواْلِخَراُف  َيْذَهُب  َة  اْلَخاصَّ ِخَراَفُه  َأْخَرَج  َوَمَتى 
َتْعِرُف َصْوَتُه.   أَلنََّها  َتْتَبُعُه،  تَ 5َواْلِخَراُف  َبْل  َتْتَبُعُه  َفاَل  اْلَغِريُب  اْلُغَرَباِء«. َوَأمَّا  َتْعِرُف َصْوَت  اَل  أَلنََّها  ِمْنُه،  ْهُرُب 

 هَذا اْلَمَثُل َقاَلُه َلُهْم َيُسوُع، َوَأمَّا ُهْم َفَلْم َيْفَهُموا َما ُهَو الَِّذي َكاَن ُيَكلِ ُمُهْم ِبِه.6
َأَنا  7 ِإنِ ي  َلُكْم:  َأُقوُل  اْلَحقَّ  ا:»اْلَحقَّ  َأْيض  َيُسوُع  َلُهْم  اْلِخَراِف.  َفَقاَل  ُسرَّاٌق  8َباُب  ُهْم  َقْبِلي  َأَتْوا  الَِّذيَن  َجِميُ  

َأَنا ُهَو اْلَباُب. ِإْن َدَخَل ِبي َأَحٌد َفَيْخُلُص َوَيْدُخُل َوَيْخُرُج َوَيِجُد َمْرع ى. 9َوُلُصوٌص، َولِكنَّ اْلِخَراَف َلْم َتْسَمْ  َلُهْم.  
اِرُق اَل َيْأِتي ِإالَّ ِلَيْسرِ 10 َأَنا ُهَو 11َق َوَيْذَبَح َوُيْهِلَك، َوَأمَّا َأَنا َفَقْد َأَتْيُت ِلَتُكوَن َلُهْم َحَياٌة َوِلَيُكوَن َلُهْم َأْفَضُل.  َالسَّ

َنْفَسُه َعِن اْلِخَراِف.   َيْبِذُل  اِلُح  اِلُح، َوالرَّاِعي الصَّ َوَلْيَ" َراِعي ا،12الرَّاِعي الصَّ َلْيَسِت   َوَأمَّا الَِّذي ُهَو َأِجيٌر،  الَِّذي 
ُدَها َوُيَبدِ  اْلِخَراَف  ْئُب  الذِ  َفَيْخَطُف  َوَيْهُرُب،  اْلِخَراَف  َوَيْتُرُك  ُمْقِبال   ْئَب  الذِ  َفَيَرى  َلُه،  َيْهُرُب أَلنَُّه  13.  اْلِخَراُف  َواأَلِجيُر 

الِ 14َأِجيٌر، َواَل ُيَباِلي ِباْلِخَراِف.   ِتي َتْعِرُفِني،  َأمَّا َأَنا َفِإنِ ي الرَّاِعي الصَّ ِتي َوَخاصَّ َكَما َأنَّ اآلَب 15ُح، َوَأْعِرُف َخاصَّ
َوِلي ِخَراٌف ُأَخُر َلْيَسْت ِمْن هِذِه اْلَحِظيَرِة، َيْنَبِغي َأْن 16َيْعِرُفِني َوَأَنا َأْعِرُف اآلَب. َوَأَنا َأَضُ  َنْفِسي َعِن اْلِخَراِف.  

ا َفَتْسَمُ  َصوْ  ِلهَذا ُيِحبُِّني اآلُب، أَلنِ ي َأَضُ  َنْفِسي آلُخَذَها 17ِتي، َوَتُكوُن َرِعيٌَّة َواِحَدٌة َوَراٍع َواِحٌد.  آِتَي ِبِتْلَك َأْيض 
ا.   ا. َلْيَ" َأَحٌد َيْأُخُذَها ِمنِ ي، َبْل َأَضُعَها َأَنا ِمْن َذاِتي. ِلي ُسْلَطاٌن َأْن َأَضَعَها َوِلي ُسْلَطاٌن َأْن  18َأْيض  آُخَذَها َأْيض 

ا اْنِشَقاٌق َبْيَن اْلَيُهوِد ِبَسَبِب هَذا اْلَكاَلِم.  19هِذِه اْلَوِصيَُّة َقِبْلُتَها ِمْن َأِبي«. َفَقاَل َكِثيُروَن ِمْنُهْم:»ِبِه  20َفَحَدَث َأْيض 
ا َكاَلَم َمْن ِبِه َشْيَطاٌن. َأَلَعلَّ َشْيَطان ا َيْقِدُر آَخُروَن َقاُلوا:»َلْيَ" هذَ 21َشْيَطاٌن َوُهَو َيْهِذي. ِلَماَذا َتْسَتِمُعوَن َلُه؟«  

ى ِفي اْلَهْيَكِل ِفي  23َوَكاَن ِعيُد التَّْجِديِد ِفي ُأوُرَشِليَم، َوَكاَن ِشَتاٌء.  22َأْن َيْفَتَح َأْعُيَن اْلُعْمَياِن؟«. َوَكاَن َيُسوُع َيَتَمشَّ
ُهوُد َوَقاُلوا َلُه: »ِإَلى َمَتى ُتَعلِ ُق َأْنُفَسَنا؟ ِإْن ُكْنَت َأْنَت اْلَمِسيَح َفُقْل َلَنا َجْهر ا«.  َفاْحَتاَط ِبِه اْليَ 24ِرَواِق ُسَلْيَماَن،  

َأِبي ِهَي تَ 25 ِباْسِم  َأْعَمُلَها  َأَنا  ُتْؤِمُنوَن. َاأَلْعَماُل الَِّتي  َوَلْسُتْم  َلُكْم  ُقْلُت  لِكنَُّكْم وَ 26ْشَهُد ِلي.  َأَجاَبُهْم َيُسوُع:»ِإنِ ي 
َلُكْم.   ُقْلُت  َكَما  ِخَراِفي،  ِمْن  َلْسُتْم  أَلنَُّكْم  ُتْؤِمُنوَن  َفَتْتَبُعِني.  27َلْسُتْم  َأْعِرُفَها  َوَأَنا  َصْوِتي،  َتْسَمُ   َوَأَنا 28ِخَراِفي 

َأِبي الَِّذي َأْعَطاِني ِإيَّاَها ُهَو َأْعَظُم ِمَن 29َيِدي.  ُأْعِطيَها َحَياة  َأَبِديَّة ، َوَلْن َتْهِلَك ِإَلى اأَلَبِد، َواَل َيْخَطُفَها َأَحٌد ِمْن  
ا ِحَجاَرة  ِلَيْرُجُموُه. 31َأَنا َواآلُب َواِحٌد«.30اْلُكلِ ، َواَل َيْقِدُر َأَحٌد َأْن َيْخَطَف ِمْن َيِد َأِبي.  َأَجاَبُهْم 32َفَتَناَوَل اْلَيُهوُد َأْيض 



   )اإلصحاح العاشر(يوحنا أنجيل  –األناجيل 
 

 
235 

َحسَ  َكِثيَرة   َتْرُجُموَنِني؟«  َيُسوُع:»َأْعَماال   ِمْنَها  َعَمل  َأيِ   ِبَسَبِب  َأِبي.  ِعْنِد  ِمْن  َأَرْيُتُكْم  اْلَيُهوُد  33َنة   َأَجاَبُه 
إِ  َنْفَسَك  َتْجَعُل  ِإْنَساٌن  َوَأْنَت  َفِإنََّك  َتْجِديٍ ،  أَلْجِل  َبْل  َحَسٍن،  َعَمل  أَلْجِل  َنْرُجُمَك  ا«  َقاِئِليَن:»َلْسَنا  َأَجاَبُهْم 34له 

ِإْن َقاَل آِلَهٌة أُلولِئَك الَِّذيَن َصاَرْت ِإَلْيِهْم َكِلَمُة هللِا، 35وُع: »َأَلْيَ" َمْكُتوب ا ِفي َناُموِسُكْم: َأَنا ُقْلُت ِإنَُّكْم آِلَهٌة؟  َيسُ 
اْلَمْكُتوُب،   ُيْنَقَض  َأْن  ُيْمِكُن  أَ 36َواَل  اْلَعاَلِم،  ِإَلى  َوَأْرَسَلُه  َسُه اآلُب  َقدَّ ُقْلُت: َفالَِّذي  أَلنِ ي  ُف،  ُتَجدِ  ِإنََّك  َلُه:  َتُقوُلوَن 

اْبُن هللِا؟   ِبي.  37ِإنِ ي  ُتْؤِمُنوا  َفاَل  َأِبي  َأْعَماَل  َأْعَمُل  َلْسُت  ُكْنُت  ِبي  38ِإْن  ُتْؤِمُنوا  َلْم  َفِإْن  َأْعَمُل،  ُكْنُت  ِإْن  َولِكْن 
َوُتْؤِمُنوا   َتْعِرُفوا  ِلَكْي  ِباأَلْعَماِل،  ِفيِه«.َفآِمُنوا  َوَأَنا  ِفيَّ  اآلَب  َأْيِديِهْم، 39َأنَّ  ِمْن  َفَخَرَج  ُيْمِسُكوُه  َأْن  ا  َأْيض  َفَطَلُبوا 

ُد ِفيِه َأوَّال  َوَمَكَث ُهَناَك.  40 ا ِإَلى َعْبِر اأُلْرُدنِ  ِإَلى اْلَمَكاِن الَِّذي َكاَن ُيوَحنَّا ُيَعمِ  َفَأَتى ِإَلْيِه َكِثيُروَن  41َوَمَضى َأْيض 
ا«. وَ   "َفآَمَن َكِثيُروَن ِبِه ُهَناَك.42َقاُلوا:»ِإنَّ ُيوَحنَّا َلْم َيْفَعْل آَية  َواِحَدة ، َولِكْن ُكلُّ َما َقاَلُه ُيوَحنَّا َعْن هَذا َكاَن َحقًّ

 
»َاْلَحقَّ اْلَحقَّ َأُقوُل َلُكْم: ِإنَّ الَِّذي اَل َيْدُخُل ِمَن اْلَباِب ِإَلى َحِظيَرِة اْلِخَراِف، َبْل َيْطَلُ  1"  -(:6–1:  10اآليات )يو

  . َوِلصٌّ َساِرٌق  َفَذاَك  آَخَر،  َمْوِضٍ   اْلِخَراِف.  2ِمْن  َراِعي  َفُهَو  اْلَباِب  ِمَن  َيْدُخُل  الَِّذي  اْلَبوَّ 3َوَأمَّا  َيْفَتُح  اُب، ِلهَذا 
َوُيْخِرُجَها.   ِبَأْسَماٍء  َة  اْلَخاصَّ ِخَراَفُه  َفَيْدُعو  َتْسَمُ  َصْوَتُه،  َأَماَمَها، 4َواْلِخَراُف  َيْذَهُب  َة  اْلَخاصَّ ِخَراَفُه  َأْخَرَج  َوَمَتى 

َتْعِرُف َصْوَتُه.   أَلنََّها  َتْتَبُعُه،  تَ 5َواْلِخَراُف  َبْل  َتْتَبُعُه  َفاَل  اْلَغِريُب  اْلُغَرَباِء«. َوَأمَّا  َتْعِرُف َصْوَت  اَل  أَلنََّها  ِمْنُه،  ْهُرُب 
  هَذا اْلَمَثُل َقاَلُه َلُهْم َيُسوُع، َوَأمَّا ُهْم َفَلْم َيْفَهُموا َما ُهَو الَِّذي َكاَن ُيَكلِ ُمُهْم ِبِه.6

ل الجماعة  أخىجو  خام   قد  ألاى  ال ي  فاألعم   الحاهو.  نمحداد لد با   هو  هنا  لإوماحه  البد ل  دخل  كنه 
معاة   ن  كاحواالبسيل ألحه  من لالمسيح  لبظيىة الاىا  الحي ماعيها هو الىب وسوع. واليهود طىدوا ه ا اإلحسان  

للبظيىة )أم  فاهد ن  يز6-1:23اليهودوة  أم11+ زك34+  الاالح 6:50+  الىاعي  عنه  فصحش  طىدو   ه    .)
يح  وجد . والمسيح ألل  بحااليمه عن الىاعي الاالح لاله   ح كىون ما قاله األحرياء. والمسيح قدم حصسه لكوحه 

ل الىاعي هنا من اليهود النوم والارز والكىمة.. وهنا ولدم حصسه لكوحه الىاعي الاالح. ولو   كى من وسمو مث
 النروات الحي قيلت عن أن    ىهل ماعي  الح لشعبه لصهموا أن المسيح هو من قاد  األحرياء. 

 الراعي والرعية:
أجل   من  بل  ليأهلوها،  ال  األغنام  فلسطين  ىبون  في  فه   وأوموبا.  في ماى  الىعاة  غيى  فلسطين  في  الىاعي 

لصحىات طو لة، فيكون هناك عشىة طو لة بين الىاعي وخىافه. فينشأ حوع من المودة  وفها، ول لك كاحوا  ىبوحها  
 واأللصة والبب بين الىاعي والىعية. 

واألمس في فلسطين أمس  الل ومناطق وعىة بها ويو  ل لك  بحا  ليلظة من الىاعي في النهام والليل، وه  
الليل عل  معيحه ". وألن الماء ( "معاة محرد 8:2دايمًا في حوبات يىاهة، ولنسمو في )لو  ن وبىهون يىاهات 

والبطامكة  الملوك  عل   وطلق  الىعاوة  ام  ه    أجل  ومن  للماء.  خىافه   وأخ ون  فالىعاة  فلسطين  في  قليل 
( "الىب 23واألهاقصة للب ماعي، بل أطلق اإله  عل   ، فهو ماعي نهىاييل. ومن أجمل المزاميى عن  لك )مز

حي ام" فهو المسئول عن ييا ي ويما حي وكل أعوازي "عل  ماء الىاية  ومدحي" فالاىو  واا  ماعَي فال واوز 
من الميا  الجام ة لئال  رحل و ثلل  وفه فيغى . ل لك وشىب من الميا  الىاهدة. فيأ ي الىاعي و ضو يجىًا كريىًا 
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 ، ميا  الىاية. والىاعي له عاا وطىد في طى ق الميا  الجام ة فحهدأ هىعحها فحشىب الاىا ، وبه ا  سم  الميا
بها الويو  وال ياب وله عكاز )عاا طو لة مثنية في حها حها يح  ال  ؤل  الاىو (  ىد بها الاىو  لطى له 
ن ا  ل وه ا الاكاز وسحامله الىاعي في أن ومىم خىافه من  بحها لحدخل البظيىة مساًء فياى  عددها وب لك 

  ،   هب وماء  ليىد ه ا الاىو  الضال. ال وضيو خىو ، وبن  ل خىو 
ومناهبة  شريه المسيح حصسه لالىاعي، طىد المولود أعم  من المجمو وقسوة الىعاة من اليهود الصى سيين عليه. 
فهو كان أمامه  وسحاطي، ما ا  ناوا له وما ا قدموا له من ميمة. واآلن ن  ميمه المسيح واصا  طىدو ، فه  

الللوب. و  لالنروات معاة قساة  لالىاعي الاالح   كىه   حصسه  بحشريه  الىاعي الاالح. والمسيح  المسيح  أ    ل لك 
( "و ل  6-1:23منالساللة عن مفإ الىعاة الساللين لادم أماححه ، ومجيء ماعي  الح هو المسيح. وماجو )

ولول الىب وأقي  لداود غان  للىعاة ال  ن  هلكون و رددون غن  معيحي ولول الىب.. هأح ا أعاقبك .. ها أوام  أ ي 
بى.." والمسيح هو غان الرى. ومان  الكالم.. أحح  أ ها الصى سيون وا من  دعون الماىفة والرى و حهموحني لأحني  

 خاطم، قامحوا بين موقصك  وموقصي كىعاة هحجدوا أحني الىاعي الاالح له ا الاىو  المسكين. 
فسحكح للكحاب،  دامهين  فأحح   النروات  أ ها وأ كىوا  أحح   الاالح.  الىاعي  لأحني  األحرياء  عنه  من  نبأ  أحني  شصوا 

َدم.   ْدم ال ألاخل ماجاوا النروات فسحكحشصوا أن   أوقصك  عن الصى سيون طلرح  أن  ادمك  الىعية، أما أحا فأ يت أَلخل
ماعيا وايدا فيىعاها عردي   الىعاوة. وهأهون أحا من  نبأ عنه األحرياء لأحني الىاعي الجد د الاالح= "واقي  عليها 

 (. 23:  34)يزداود هو  ىعاها وهو وكون لها ماعيا" 
عبامة عن أمس مىباة وبيل بها هوم مناصإ من الاشب ال  سحطيو أحها  في فلسطين    الغن   وطرياة يظايى

يشاى لأي الاىا  أن  لصز من فوقه، ولها لاب وايد. والىاعي أو الرواب  نام لجسمه ليسد مدخل الباب لياًل ل
هو ماعي  وكون  أي  الرواب.  وهو  الباب  الىاعي هو  فيكون  الدخول.  أي ويش  ى د  أو  الاىو   وباول  خىو  

خل للبظيىة هو  الىاعي.    وأيياحًا وكون   .الغن  هناك بواب  نام في مدخل الباب غيى الىاعي. وه ا الرواب ال  ادل
 واليك أن السىا  واللاو  ولصزون من عل  السوم. 

 . وهؤالء ه  األحرياء الك لة ه  من وسىقون عالحية وبو و .= اللصوص
 الباليين.  الصى سيين ه  . وهؤالء= من وسىقون في الاصاءالسراق

ويينما ولول السيد في مثله ال  ن أ وا قرلي فهو ولاد هؤالء. وقطاًا هو ال ولاد األحرياء البقيليين، ال  ن دخلوا 
ن المسيح هو مجاءه  وه   نبأوا عن المسيح. والمسيح هو ال ي أمهله  و كلموا من الباب. فاألحرياء البقيليين كا

 لإهمه. 
وفي الابا   حىك الىعاة كل قطااحه  في مكان وايد فحاحلل كل الاىا  مو لاضها الباإ، وفي المساء ولف 

 ميز  من طول هل ماعي في مكان و ادم  و ًا مميزًا فحجحمو خىافه يوله، ألن الاىا   اى   وت ماعيها و 
مدة الاشىة ماه، هي ألصت  و ه و دمبت عل  هماعه. وحبن لكي حميز  وت المسيح علينا أن حاااى  فحىات 

 طو لة. وأما من ال واااى   لن وسحطيو أن وميز  و ه فسيلو في ييىة. 
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  الرى والحلو   وكلمة  الح هنا  شيى لمن واطي بلطف وبيسان وبطى لة لطيصة جميلة. وال  اني الاال  لمان
المىح  ف  )مزموم    والصضيلة. قول  الاالح من  الىاع   كلمة  بالدهن رأسى(  5:    23واليك  صسيى  .   مسحت 
البجى ومأل  الىاع  ماء ليشىب منه الاىا  . وعندما  شحد البىامة   من   منبوت   والكأس هو نحاء=    اكأسى ريَّ 

ف  الايف  سان يوا  ه ا الكأس فححأل  الاىا  ن ا أ ت لحشىب فحمحنو عن الشىب ، فنجد الىاع  الاالح  
 يين ومأل الكأس وجال الماء وفيإ و رلل يافة الكأس لحرىد =  از ات الىو  اللدس )الدهن( أثناء الحجامب .  

واليك أن المسيح كىاع  للاىا   ام من حص  طرياحنا أي خىو  مثلنا ليشاى لكل ما حشاى له من  اف  
 (. 6:5+ م  17:7)م 

 والمعاني التي في المثل الذي ضربه يسوع : 
 هي نهىاييل قدومًا والكنيسة ياليًا. هي ملكوت  . =الحظيرة
لآلب  الباب ل  المو ْ  المسيح  هو  البظيىة  لاب  عل  17-12:28+  ك1:4)م =  هو  السل ،  هو  فالمسيح   )

لنا فناى  اآلب وحدخل البظيىة. والباب هو  األمس ومأهه في السماء. حى  المسيح وحلمسه ن   ام منظومًا 
اإلومان لالمسيح. والىعاة السامقين ه  من  دخلون بحاالي  غيى  االي  الكنيسة. الباب هو الحالي  الابيح عن 

.  
= ال ي هو لي  هامقًا أو لاًا وهو  دخل من الباب أي المسيح. وكل األحرياء والىهل ه  معاة خرافال  راعي

(  4:5لل1 البون. وكل خادم نن دخل من الباب وكون ماعي  الح والمسيح هو ماعي الىعاة وميي  الىعاة )
 و  الح.  (. هو الوييد ال ي َقَدم حصسه عن خىافه ل لك ه20:13وماعي الاىا  الاظي  )عب 

( أو هو الىو  اللدس 22:22= هو يامس وبمل هاليًا، فهو المسيح الدَوان ال ي وغلق وال أيد وصحح )ن البواب
الىاعي   فنلرل  وت  الحالي  الابيح  لنلرل  وصحح قلوبنا  ولود    ثرت وكلمحه و ال ي  المسيح، والىو   الكنيسة.   فينا 

لمسيح. وقد وشيى الرواب ألهلف ن ا وجد خادم  اليمه  بيح و شيى الرواب للاادم األمين ال ي ولود النصوس ل
 وسمح له لالدخول والحالي . وب ا وجد خادم منبى  في عليد ه ومناه.

 = ه  ااب  . و   دعو خىافه لدومان و اىجها لدحطال  نل  ملكو ه. الخراف

ليىاها و بميها ولكن المسيح كل ام = ه ا عك  الىعاوة الطريعية ألن الىاعي وسيى خلف الغن   أمامها  يذهب
مكشو  أمامه. والمسيح هام أمامنا وبفححح الطى ق نل  السماء ودخل كسابق، بل هو الطى ق. هو  ا  الموت 

 وعى  القيامة والااود كسابق لنا. 

مفضواالغريب  الراعي من  ه   أو  الابيبة  الحاالي   له  لي   ل   ىهله  ،  ه ا  الباب،  من  ل   دخل  ال ي   = 
(. والغى ب لو دخل لبظيىة الاىا  4:5المسيح كالصى سيين. ولناليك أن خدمة الىعاوة هي دعوة من   )عب 

 وبد  هيا  للاىا . أما مو الىاعي البقيلي فهدوء وبطمئنان. 

= ألن هوم البظيىة )يظيىة الاىا ( مناصإ اإلم صاع فالسام  ال  دخل من الباب بل آخر  موض   من  يطل 
   السوم. ناامة للهىاطلة. ولصز من عل 
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= كما عىفت المجدلية المسيح من  و ه. وفي المجيء الثاحي هياى  المسيح من عىفوا  و ه صوته   تعرف
هي اآلخى ن  قرل.  من  عىفو   عند  ن أي  ال ي  المال   فهي  اى   البقيقية  الاىا   أما  كا لة.  لماجزات  ادعوا 

ال ي عند   الي  المال   و نصى من  الابيح  الاى   الحالي   فححجمو يوله وال  اخاطم، كما  ميز     وت ماعيها 
 خى كما قلنا .   هب وماء 

= الىعاة واطون خىافه  أهماء للحدليل، والىاعي واى  كل وايد من خىافه لإهمه و نادوه بأسمائها  خرافه  يدعو
لإهمه فياود نل  طى له له وفي أثناء السيى نل  المىعي، لو يد ، واىد خىو  في طى ق خطى  نادوه الىاعي  

الا عل   دليل  وه ا  نيحياجا ها.  أو  ألواحها  أو  ولي  لاصا ها  لأهمايها  هو  دعوها  اللطيو.  الشااية مو  القة 
 . (5:1من(. "قرلما  وم ك في البطن عىفحك" ) 1:43دعو ك لإهمك" )ن للمسيح لكل حص  "

الجلد وضاون فيها الاىا  الاغيىة لحدفئحها. والىاعي واطي في الشحاء  لب  الىعاة عباءات ثليلة لها أيزمة من  
 معاوة خا ة للاىا  الضعيصة المى اشة. 

والىعاة نعحادوا أن وسيىوا في لاإ األييان أمام الاىا  خا ة في األماهن الوعىة واللطيو وسيى خلف الىاعي 
ًا مايصًا  ىفاون م وهه  لينظىوا ما ا منك  الىأس ااعىًا لاألمان طالما الىاعي أمامه، وب ا يد  وهماوا  و 

منك   الىاعي  وماء  وسيى  اللطيو  أن  ه ا  حصه   وموييًا  المااطى.  وفي  السالم  في  فه   حباوحه  الىاعي،  هيصال 
الىأس، أحنا حسيى وماء المسيح دون أن حبمل همًا لشم فالمسيح أمامنا ولودحا وب ا يد  ام مايف لننظى نليه  

 للماوحة.
الىاعي وفي لاإ األييان واجرها حوع من الاضىة فححاطل لكنها  ىفو مأهها لحنظى أ ن الىاعي   والاىا   حبو

 و اود ثاحية لللطيو وأهثى ما وبزن الىاعي أن  نكسى مجل خىو  من قطياه أثناء نبحااد .

اود يامب والىاعي وكون مسلبًا دايمًا لىد أي خطى عن خىافه من أي عدو، بل و اىس ييا ه للاطى ألجلها )د 
لينل  خىافه(. وفي لاإ األييان ن  وشىد الاىو   ىمي الىاعي يجىًا عليه لملالع فياا  و ىجو  أهدًا ودلًا 
لللطيو )ه   فايدة الحجامب الحي وسمح بها المسيح(. وحاليك أن عادة ما وسيى الىاعي في فلسطين وماء قطياه 

 وفي األماهن الاطىة وسيى أمام قطياه كدليل.

 ن يشبه بالخروف في :والمؤم
 ( الوداعة2     ( عدم األ    1
 ( الضاف )الىاعي هو وبميها( 4  ( الطاعة )هي منلادة لالكامل للىاعي( 3
 ( قرول الحالي  6  ( نيحياجه للىاعي )هو وغ  ها و ىو ها( 5
 ( النصو لآلخى ن والادمة ) و  ولرن( 7
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ه  من  هحمون لماالبه  الشااية وحصاه  أو لالمدوح = أن المسيح هو الىاعي الاالح وأن األجىاء  لم يفهموا 
 والسىا  ه  الهىاطلة الماادعون والىعاة اللساة الللوب واألحرياء الك لة ومثيىي الصحن. 

 
ا:»اْلَحقَّ اْلَحقَّ َأُقوُل َلُكْم: ِإنِ ي َأَنا َباُب اْلِخَراِف.  7" -(:10–7:  10اآليات )يو َجِميُ  الَِّذيَن 8َفَقاَل َلُهْم َيُسوُع َأْيض 

َيْدُخُل َأَنا ُهَو اْلَباُب. ِإْن َدَخَل ِبي َأَحٌد َفَيْخُلُص وَ 9َأَتْوا َقْبِلي ُهْم ُسرَّاٌق َوُلُصوٌص، َولِكنَّ اْلِخَراَف َلْم َتْسَمْ  َلُهْم.  
اِرُق اَل َيْأِتي ِإالَّ ِلَيْسِرَق َوَيْذَبَح َوُيْهِلَك، َوَأمَّا َأَنا َفَقْد َأَتْيُت ِلَتُكوَن َلُهْم َحَياٌة َولِ 10َوَيْخُرُج َوَيِجُد َمْرع ى.   َيُكوَن َالسَّ

  " َلُهْم َأْفَضُل.
اب البظيىة، فالمسيح  هح  لاىو  وايد ول  ولل ل=  باب الخرافهنا المسيح وطرق ما قاله من قرل عل  حصسه.  

له، للد نححلل من عهد مو ااب لاهد مو حص ، فهو  ببل عن الاىو  الوايد الضال، ومن  ؤمن  دخل دخْ ليا 
الماهك هيصًا  الكاموبي   ألغ  عمل  وبه ا  ده ،  ليجد يياة هماو ة مو اآلب في مىع   البياة  لاب  الباب،  من 

( المسيح يين وأ ي بنا لآلب 6:14الواقف عل  لاب الجنة. لن  دخل أيد للكنيسة أو للسماء نال  لالمسيح ) و
ال دخول لآلب   أي قرول المسيح ااايًا.=  أنا هو البابوسم  حصسه )لالًا( ويين  ىعاحا وسم  حصسه )ماعي(.  

 نال لالمسيح . 
ْب ْناَل ْبي وعا: »َأَحا هاَو ِلَطْى قا َوِللَبقُّ َوِللَبَياةا. َليلَ  َأَيد  َوألْ ي ْنَل  ِآلل (. والدخول للكنيسة 6:  14و)    َقاَل َلها َوسا

(. فنبن غيى ملرولين أمام اآلب 30:  5جسد المسيح وكون لالمامودوة لنثرت فيه وحكون عضوا ف  جسد  )أ 
و ْ "  نال ف  المسيح، كصامة دم المسيح  غصى خطاواحا وا ْثَياَبها ل ْفي َدْم ِللَاىا (. 14:  7" )م َوَقدل َغَسلاوا ْثَياَبها ل َوَبَيضا

بْ للدو  بول  الىهول "و لول ا و   َواْيد  ْنَل  ِآلل  (. 18: 2" )أ أْلََن ْلْه َلَنا ْكَليلَنا قاداوًما ْفي ما
الصى سيين ال  ن  جاهلوا المسيح لأعماله *1)مثل الكىامين وصسى من ه  السىا  واللاو (.  =  سر اق ولصوص 

و أن  فه   ى دون  وليسحمىوا في مكاهره   ليصى وا عوايده   المسيح،  وأقواله  لصك هىا   *2سىقوا ااب  و نطرق 
ولاو  عل  من نَدعوا أحه  مىهلين من   ليلودوا ثومات دمو ة  د الىومان مثل  هو ا الجليلي وثيوداس. 

 وهؤالء ندع  كل منه  أحه المسيا.  
 (.  1:10هنا ولاد بها من قال عنه  هاللًا "من وطلو من مو و  خى" )= جمي  

لهم تسم   له =  لم  أ  ألن  ) و ا   الىاعي  بها  وت  وميزوا  هماان 6-5:4 و 1+  34-31:3ن  مثل  وهؤالء   .)
النرية وزكى ا والحالمي  والىهل السباين وباإ الشاب بل وجنود   (....46،    45:    7الهيكل ) و  الشيخ وينة 

 فىيوا لالمسيح لالىغ  مما قاله الصى سيين. 
  ْخُرُج َوَيِجُد َمْرع ىِإْن َدَخَل ِبي َأَحٌد َفَيْخُلُص َوَيْدُخُل َويَ 

، و بيا البياة السماو ة  و جد الاال    لكنيسحه  يدخل  اآلن وحبن عل  األمس   ومن  ؤمن له=  إن دخل أحد*
 (.9:  18الح  أ   لنا بها المسيح عل  األمس )مز

غ اء مويي =  يجد مرعىليارى اآلخى ن وفي البالحين  حغ   فالمىْوي هو أوضًا  اىَو =    يخرجللامق و  يدخل*
 للبياة. 
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أو داخاًل للبظيىة  خى النهام. والمسيح   ، شيى للبى ة، واى  من البظيىة للمىع   الاًا الىاعييدخل ويخرج  و *
 خام  المجمو،   أخرجوهاألعم  ن     قيلت عن  يخرجنل  يظيى ه. وكلمة    ندخل و  الاطية،  من عال   لنخرج دعوحا  

 . لبظيىة المؤمنين هأدخل المسيحلكن و 
كالا ام  البكيمات وال وكون   ألفىا  السماء  يدخللينطلق نل  المىاعي البلة السماو ة.  =  يخرج  *وف  النهاوه

   هالجاهالت  نحظىن يح   نحهي الوقت.
من الاال  فااًل   نخرجوفي حهاوة ميلة ييا نا عل  األمس    نل  يظيىة المسيح.  كل من  ىك الاال   يدخلوهك ا  *

ح وكون في الطى ق ال ي هو المسي  الخروجو  ،وكون من خالل الباب ال ي هو المسيح  الدخولللسماء. و  لندخل
 (.  19-18:2نل  السماء. فال دخول لآلب السماوي نال  لالمسيح )أ 

زكى ا   حروة  وكىم  والمسيح  الىاعي.  لوظيصة  هامقًا  وكون  الده   المىع   نل   الغن   أن  دخل  ولدم  ال  ماعي  وكل 
ويذبح(.  5-4:11)زك ليسرق  إال   يأتي  ال  ول  =  السارق  هام   أحه  عليه  والشيطان  نطرق  وسحغل معيحه. 

(. فهناك فام  ااهو بين ماعي واطي ييا ه لىعيحه )هالمسيح( ومعاة هدفه  هو اإلهحصادة من 15-13:11و ه2)
 معيحه . 

هو أ   ال ليأخ  بل  ر ل حصسه عن الاىا  و اطيها يياة  =  أما أنا فأتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل
لدم المسيح البياة واألفضل، أي ملكوت   هي ييا ه هو. في ملابل ال لح والهالك عند السى ا  واللاو  و

واطيها 2:5)مو الحي  فالبياة  الملكوت.  وهي  صة  اليوحاحية(  الحىجمة  )يسب  وغزامة  لفيإ  البياة  وأخ ون   )
لالىو   المسيح  نبو نل  يياة أبدوة ولي  يياة جسدوة  موت لموت الجسد. هو واطي يياة لها ابو السىوم 

ي حصسها  رل  نل  الملء هناك في األبدوة. ييا ه  يياة مويية عل  األمس هحكون وه هنا عل  األمس، والنامة
له  أفضل من البياة المادوة. فالماء ال ي واطيه الاال  من وشىب منه واطش، والماء البي ال ي واطيه المسيح 

واطي الىاعي   من وشىب منه ال واطش. وييا ه  األبدوة هناك هحكون أفضل من الهالك األبدي. واليك ما ا
[ ويخرج[يى ة=  1الاالح  ابو=  2].  يدخل  مرعى[  ]يجد  للمولود  فيخلص[ خال =  3.  المسيح  قال  ل لك   .

 أعم  "أ ؤمن لإبن  " ألن ه ا هو طى ق الاال  الوييد.
 

 عي الصالح اصفات الر 

 (13-11آيات )   يبذل نفسه عن الخراف
اًل  ر ل حصسه عن خىافه لياطيها يياة أبدوة وفى  عل   مَ فهو ال ي ب ل ييا ه عن خىافه. الىاعي  ام يَ  

 . األمس 

 14 وة       يعرف خرافه الخاصة وخرافه تعرفه
 .  (12:1 ي 2وهو واى  نيحياجها فهو خىوفًا مثلها. وهي  اىفه فهو  حااوش ماها وفي وهطها و نحمي لها )

 15 وة                رافيض  نفسه عن الخ
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)يياة/ موت/  اف/ عرودوة/ أل / جوع وعطش/ فلى/ اهحهزاء/ لانة/    هو وضو حصسه مكاحي في كل ام
 .  د نوحة(

 16 وة    لحكون له معية وايدة. يجم  خرافا  ُأَخرال  لحزم لبظيىة ماينة بل 
 . هو أ ي ليجال اإلثنين وايدًا. وجمو الكل فيه ) هودًا وأمما(

 
اِلُح َيْبِذُل َنْفَسُه َعِن اْلِخَراِف.  11"  -(: 13–11:  10اآليات )يو اِلُح، َوالرَّاِعي الصَّ َوَأمَّا الَِّذي 12َأَنا ُهَو الرَّاِعي الصَّ

َوَيْهرُ  اْلِخَراَف  َوَيْتُرُك  ُمْقِبال   ْئَب  الذِ  َفَيَرى  َلُه،  اْلِخَراُف  َلْيَسِت  الَِّذي  َراِعي ا،  َوَلْيَ"  َأِجيٌر،  ْئُب ُهَو  الذِ  َفَيْخَطُف  ُب، 
ُدَها.   " َراِف.َواأَلِجيُر َيْهُرُب أَلنَُّه َأِجيٌر، َواَل ُيَباِلي ِباْلخِ 13اْلِخَراَف َوُيَبدِ 

(. فبينما فشل الىعاة ال  ن أقامه    في معاوة اعبه أ ي 34( + يز ) 8-1:23ممياء )نهنا حى   بليق حروات 
هو الىاعي الاالح ليىع  اعبه. والاالح هنا في أ لها اللغوي  ان  )جميل/ طيب/ يسن/ جيد(. والمان  أحه  

دة و ر ل حصسه عنها. وهو له اااية جميلة مبربة ماعي له اااية جميلة النص . هو وبب خىافه مببة اد 
 عند خىافه، وب   اىفه خىافه  ببه  امكة الىعاة الغىباء. 

= نه   ، فالمسيح هو الىاعي الاالح وهو البامل إله   . و  كان له معاة كثيىون مثل داود، ولكن أنا هو
ك وموه   ألوم ا(  )الحي  قطياه  من  حاجة  نفحىس  كىاع   المسئوليةداود  يمل  من  ولكنه   مى  ماع    أوالً   ان 

كاحوا 15-11:11)عد  وداود  موه   أن  عدا  مطللًا  الاالح  اليًا  الىاعي  هو  المسيح  وايى  له   وبالنسبة   )
معيحه عن  للموت  حصسه  ولدم  ل   الىعاة  وأفضل  األعظ .  الىاعي  عند  خىافًا  يياة   .أوضًا  لياطي  فال  والمسيح 

( و ايب الاىا   ىعاها ألحه ومحلكها و برها. وهو  الح ألحه وطلب لها 32-31:26+ مت 7:13لاىافه )زك
الاال . أم ا األجيى فهو  ىع  الاىا  ألجل حصسه و أخ  أجىة وهو غيى مسحاد أن وموت ألجل الاىا . ولو 
ظهى خطى مصاجم كظهوم  يب )ال يب هنا هو أي  يلة أو أي  لة وسحادمها الشيطان أو الشيطان حصسه أو 
لالاىا  و رددها، ألن الاىا  ن   ى  ال يب واطف  الاال ( فهو  هىب لبيا ه فيصحك ال يب  أي ن طهاد في 

( معيحه  لىعاوة  أمناء  معاة  وكلف  الاالح  والىاعي  الىعية.  فححردد  و هىب  منها  جىي  وايدًا  + 4:23منوايدًا 
محه فالصاعل مسحبق أجى ه وخادم  (. ولناليك أن األجيى لي  هو من  حلا   أجىًا عن خد 4-1:5لل 1+  15:3

ونَ   اإلحجيل من اإلحجيل وعيش.  َوْعيشا حلْجيْل  ْمَن ِإللْ حلْجيْل،  ْلٱإللْ َِلْ  َن  اَناداوَن  َأَن   : َأَمَى ِلَىبُّ َأولًضا  : 9هو 1)  َهَكَ ا 
نال لو    أو هو من ال  ى د أن وادم   ولكن األجيى هو من وصضل األجىة عل  الادمة وعل  مبرحه لىعيحه.   (.14

 أخ  أجىة .

 
)يو َتْعِرُفِني،  14"  -(: 15–14:  10اآليات  ِتي  َوَخاصَّ ِتي  َخاصَّ َوَأْعِرُف  اِلُح،  الصَّ الرَّاِعي  َفِإنِ ي  َأَنا  َأنَّ 15َأمَّا  َكَما 

  " اآلَب َيْعِرُفِني َوَأَنا َأْعِرُف اآلَب. َوَأَنا َأَضُ  َنْفِسي َعِن اْلِخَراِف.
لأبيهالمسيح  ىبطه   وايد   و جماه  واإلبن  فاآلب  المسيح  .  ويدة  وجال وهد   وبين  أن  بينه  ويدة  ال  ن    هناك 
مىبوطين فيه وفي اآلب. هنا المسيح  ىفو مسحو  الماىفة بينه وبين خىافه.   كلنا  لنايى حبن،  أيرو  و منوا له  
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ححمي لاىافي لجسدي البشىي. كما أحا منحميًا ألبي في األلوهية فأحا هأ   نح   والماىفة ويدة. ومان  كالمه كما
هك ا هي الاالقة بيني وبين   ) اريى عن الويدة بلغة المببة الح  ه  طرياة  (  وبرني أيب أب  وأب   أحني  

بينه وبين اآلب هي عالقة جوهى ة اااية أقنومية بال يدود وال فوا ل.   ولكن     خا حي. لنصه  أن الاالقة 
ن بيننا وبينه وبدها  ك لك في   ،عل  قدم نهحطاعحناحنا مبدود ن فهو وبرنا بال يدود لكننا حببه  ولكن الاالقة 

فهو واى  ماىفة مطللة. وماىفحنا حبن مبدودة لبدود قدم نا الهز لة، ويد نا ماه مبدودة، هي جزيية   الماىفة
(. هو واطي وحبن حأخ  فإن كاحت  اوزحا 26:17+  و18:3لل2و نمو "نحموا في ماىفة مبنا وسوع المسيح" )

)أ   مبرحنا  لنل   ماجو  فه ا  هلل  لا19-17:3ماىفة  المسيح  عالقة  هو  األ ل  و (.  لهاحى   آلب   ف     ومة 
(. ولناليك أن الم وقيامة المسيحأ( في الكحاب الىالو الاا  ل9:    15قة المسيح لاا حه )ماجو  صسيى ) و عال

أي هو وضو   =  أنا أض  نفسي عن الخراف=    مببة المسيح لآلب ظاهىة في طاعحه وب له حصسه يح  الاليب 
أحصسه  ألجله. والمسيح و و حصسه لمبرحه لاىافه ولطاعحه حصسه للموت عن خىافه. ومن أيبه كالشهداء و اوا  

 لآلب. والطاعة حاائة عن المببة. فال ماىفة يقيقية هلل بدون مببة وب ل.

 
ا َفَتْسَمُ   16"  -(:16:  10آية ) يو  َصْوِتي، َوِلي ِخَراٌف ُأَخُر َلْيَسْت ِمْن هِذِه اْلَحِظيَرِة، َيْنَبِغي َأْن آِتَي ِبِتْلَك َأْيض 

  " َوَتُكوُن َرِعيٌَّة َواِحَدٌة َوَراٍع َواِحٌد.
(. وب سات دايىة الىعية. فل   اد ملاومة عل  اليهود بل  امت 32:12المسيح لمو ه ج ب نليه الجميو ) و 

) و كله  الاال   وهل 52-51:11البظيىة  ض   مشححين  كاحوا  فاألم   أخى "  "يظايى  من  ولل  ل   أحه  (. اليك 
 بال يظايى فال يظيىة هو  يظيىة وايدة هلل.األوثان و 
 = هو الىب وسوع. والراعي الواحد هل فىد من الىعية  حبد لالمسيح وباد  لك  حبد الكل ماًا.= رعية واحدة
هماع  وت الىب هو خرىة مويية وهو اإلومان واللرول واإلحج اب للمال . هو يب للمال   =تسم  صوتي 

ه. وكان  دم وسمو  وت   و طياه قرل السلو . ث  لاد السلو  كلمه   هاا ة له. الاىا   ايى خا ة ل
لكنه كان وسمو و اا  و احرم واآلن فالحايب وايى له  وت   للصى  ْعَوسل الاشية.  بل حجد مى   المجدلية 

نحسا لكل  ولكن  وميز  وت ماعيه.  كاحت خىو   و اىفه.  المسيح من  و ه. فهي  صى  لاو ه  ن قد عىفت 
كل نحسان وخضوعه هلل، و حغيى  وت ياهة وسمو بها  وت   . ولكن  حوقف هماع  وت   عل  يالة  

:   5) و     في اد ه ويناحه وقىبه يسب يالة اإلحسان. والااطم وسمو  وت   فإن قىم أن وسحجيب وبيا
. وخىا  (29،  28:  5للد نوحة ) و  نما للبياة أو . والمو ي في اليوم األخيى هيسماون  وت   فيلومون (25

المسيح  ميز  و ه عن  وت الاال  والاطية. فاوت الىاعي  حميز لأحه هادئ ومصى  للنص . وكان الىعاة في 
وجماون قطااحه  الماحلصة داخل يظيىة عامة عند الغىوب يح   سهل يىاهحها. وفي الابا  وأ ي كل   فلسطين

فباد أن  منه  و نادي عل  قطياه لأ وات ماي أوضًا  المساء  نة فحاى  أغنامه ويدها عل   و ه. وهك ا في 
 كون األغنام قد نخحلطت في المىع  لغيىها ولف الىاعي في حايية و نادي عليها لاو ه فيحجمو قطيو كل ماع  

 عند ماعيه فيلودها للبظيىة. 
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ا.  17"  -(: 18–17:  10اآليات )يو َلْيَ" َأَحٌد َيْأُخُذَها ِمنِ ي، 18ِلهَذا ُيِحبُِّني اآلُب، أَلنِ ي َأَضُ  َنْفِسي آلُخَذَها َأْيض 
ا. هِذِه اْلَوِصيَُّة َقبِ   " ْلُتَها ِمْن َأِبي«.َبْل َأَضُعَها َأَنا ِمْن َذاِتي. ِلي ُسْلَطاٌن َأْن َأَضَعَها َوِلي ُسْلَطاٌن َأْن آُخَذَها َأْيض 

فَ   المسيح حصسه،  اآلب=  ىْ بر ل  اآلب   يحبني  لدحسان   ألحه=  لهذا  اآلب  لدحسان  و   أعلن  اآلب  مببة  جال 
، وبمو ه وقيامحه أعاد البياة لدحسان عن طى ق المامودوة، فلال اآلب ف  فىيحه "ه ا هو نبن  البريب وهةلمم

( فمببة اآلب 10،    9:    15وماجو  صسيى ) و   .ال   له هىمت" . فنبن عدحا لبضن اآلب كأبناء ف  المسيح
هَذا ل  لدبن ومببة اإلبن لآلب ه   اريى عن الويدة بين اآلب واإلبن بلغة المببة الح  ه  طرياة  . و اريى

اُيِحبُِّني اآلُب، أَلنِ ي َأَضُ  َنْفِسي آلُخَذَها   ريى أ  أن اآلب وبب اإلبن ألحه وضو حصسه و قي  حصسه، فه ا  ا   َأْيض 
عن ن صا  نماد هما فهما وايد ولهما حص  اإلمادة ف  خال  اإلحسان، لكن اآلب  ى د واإلبن وطيو لجسد  و لرل 

 الاليب و موت و لوم لياط  يياة لدحسان.
كإحسان أطاع يح  الموت ليصد    ومبرحه لدبن  .فى  اآلب هنا  بيبة المسيح هي مو و  =  اآلب  لهذا يحبني

البشى. اإلبن مو و يب اآلب أزليًا )= اآلب وايد مو االبن( لكنه هنا والن فىية اآلب لاودة البشى أليضاحه 
[ هلطاحه المطلق 3[ عالقحه لاآلب فال  حشككوا فيه ]2[ يب اآلب لنا ]1لامل المسيح الصدايي. به   اآلوة والن ]

فهو =  أض  نفسي آلخذها[ الصداء موت وقيامة=  4]  اضعها انا من ذاتى  ه ألجلنا= ن  هو في مبرحه أهل  حصس
لن  ى  فسادًا. هنا الىاعي ال وموت فلل ألجل الاىا  بل ولوم ليقيمها ماه. هنا حى  هلطان المسيح وأحه  ر ل 

يصحش عل  خىوفه الضال  ا ه لإماد ه يبًا لآلب ولىعيحه. قيمة  بيبة المسيح أحها طوعية. هو الىاعي ال ي أ   ل
ليىد ، أ   نليه يح  أعما  الموت ليقيمه ييًا، للد  ام الىاعي هنا  بيبة. الموت هو ال يب ال ي كان واافه 

(. وهنا  لحصت 15-14:2الىعاة الساللون. ولكن الىاعي الاالح أ ي ليصحىس ه ا ال يب أو ليميت الموت )عب 
الحي ه له  بيبحه  ليلدم  ي  بيبة يب وطاعة لآلب فهي نهحجالة لو ية اآلب. وحى  هنا المسيح حبو اآلب 

هذه الوصية قبلتها =    هلطان المسيح عل  الموت والبياة ماًا. والمسيح وضو ه ا السلطان في  وافق مو اآلب 
عن نمادة    والو ية ه   اريى  عن الاال .الو ية هي الموت عن الاال  في يب للاال  وب ل حص   =  من أبي

الحساوي والويدة بين اآلب واإلبن   وهنا حى     ان  أحها ه  حص  نمادة اإلبن،  قبلتها من أبى  المسيح  اآلب، وقول
فاإلحسان الاادي له هلطان أن وضو حصسه للموت   لي سلطان أن..فألحهما وايد فما  ى د  اآلب  ى د  اإلبن=  

آلب هو لدبن. في ه   اآلوة حى  ولكن لي  إلحسان أن وقي  حصسه. ولكن للمسيح ه ا السلطان فكل ما هو ل
اآلب   موت المسيح وقيامحه لسلطاحه وبماد ه. فهو  ى د أوضًا أن وموت عن الاال . لكن اآلب  ى د واإلبن  نص .

 . هذه الوصية قبلتها من ابىقنوم االبن هو ال   وضطلو لالحنصي  =  أ ى د و 
واحرى نححبام، ولكن المسيح ل  وان  ه ا ، بل لاد أن  لو قال ه ا نحسان عاد  فه ا  لى سلطان أن أضعها =  

 م  اليهود مو الىومان كل ام وو او  عل  الاليب ، هنا أهل  السيد مويه ف  َ َد ل اآلب لسلطاحه . فلي  
 أل  نحسان نمكاحية أن ولحل المسيح. 
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ا اْنِشَقاٌق َبْيَن اْلَيُهوِد ِبَسَبِب هَذا اْلَكاَلِم.  19"  -(: 21–19:  10اآليات )يو َفَقاَل َكِثيُروَن ِمْنُهْم:»ِبِه 20َفَحَدَث َأْيض 
آَخُروَن َقاُلوا:»َلْيَ" هَذا َكاَلَم َمْن ِبِه َشْيَطاٌن. َأَلَعلَّ َشْيَطان ا َيْقِدُر 21َشْيَطاٌن َوُهَو َيْهِذي. ِلَماَذا َتْسَتِمُعوَن َلُه؟«  

 "ْن َيْفَتَح َأْعُيَن اْلُعْمَياِن؟«.أَ 
 لاد كل  الي  للمسيح  نلس  الساماون نل  من  ؤمن ومن  ىفإ. و لك ألن خىافه  اى   و ه فحؤمن. 

 
ى ِفي اْلَهيْ 23َوَكاَن ِعيُد التَّْجِديِد ِفي ُأوُرَشِليَم، َوَكاَن ِشَتاٌء. 22" -(: 24–22: 10اآليات )يو َكِل َوَكاَن َيُسوُع َيَتَمشَّ

ُسَلْيَماَن،   ِرَواِق  َلَنا 24ِفي  َفُقْل  اْلَمِسيَح  َأْنَت  ُكْنَت  ِإْن  َأْنُفَسَنا؟  ُتَعلِ ُق  َمَتى  »ِإَلى  َلُه:  َوَقاُلوا  اْلَيُهوُد  ِبِه  َفاْحَتاَط 
  "َجْهر ا«.

= سليمانيتمشى في الهيكل في رواق  موه  عيد الحجد د هو موه  أمطام في اهى دوسمرى ل لك كان المسيح  
ليبحمي من المطى والرىد. وهم  هك ا فكان هو كل  دخله السيد  ،األم  وهو مسلو وموا  هليمان كان في دام 

ما لل  لاد أن خىب هيكل هليمان عل   د البابليين. ه   اآلوات وما لادها  لىأ في عيدي الاليب. فبالاليب 
أي بىودة المسيح فينا ييا نا. بينما هناك احاء خامجنا   جددت أوماليمنا الداخلية أي ييا نا و ىحا هياهل هلل،  

الحجد د .  مويية   نبيصاحيوس   وعيد  أحطيوخ   خىبه  ال ي  الهيكل  جدد  المكابي  وم  و اه  هو ا  نيحصال  هو 
دوسمرى، 19اليوحاحي )ممز لحجد د اإلحسان لالمسيح لاد أن نهحارد  نبلي  وأفسد طرياحه(. وه ا الايد وأ ي في  

ل بحجد د الهيكل واإلححاام عل  اليوحاحيين. ول لك كاحت خياالت اليهود في ه ا اليوم أن وايد المسيح وهو نيحصا
الىومان و هزم  اإلححاامات  واليهود   .  ه    ه ا.  وصال  المسيح  أن  فظنوا  هياهية  فيه   كى ات  الايد  ثيى  ه ا 

 أمومه  الد نية كاحت محداخلة مو األموم الوطنية.  
ه  في عيد الحجد د  لحهب خياال ه  لأن وايد المسيح أمجاد المكابيين. ول لك ألبوا عليه =  نفسناإلى متى تعلق أ

أن وكشف عن اااه و مسك ماوة اللايد المبىم. فه  كاحوا عل  نهحاداد أن  ثوموا  د الىومان وماء  يح  
للحوبة   نهحاداد  عل   وكوحوا  ل   ولكنه   الموت  ييا ه .نل   وط  و جد د  غيىة  مويية.ه   غيىة  وليست  ولو   نية 

 . ولو قال ال أحا لست المسيح لكان كا ب   ،يىمحا من الىومانأجاب عل  هؤاله  لأحه هو المسيح للالوا    المسيح
يدثت  وبال   بو و   هنا  وجب  ل   نبن  ،  أحه  أعم   وللمولود  للسامى ة  بو و   أجاب  فرينما  ثومة  د   ل لك 

 الىومان.
 (:22 اليق عل   وة )

 .م. نهحول  عل  أومالي  وخىبها وقحل 164-174الملك أحطيوخ  نبيصاحيوس اليوحاحي ال ي يك  الشام هنة  
وأهل  خى ن عريداً   40000 هودي وباع    40000 لينجسه وكان ولحل من ال  الهيكل  ، و لح خنز ىة عل  لاب 

الانز ى أو واحن طصله. ولما قامت ثومة المكابيين  الات من يك  اليوحان وطهىت الهيكل. وكان عيد الحجد د 
   كامًا له ا الحطهيى. 
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َوَلْسُتْم ُتْؤِمُنوَن. َاأَلْعَماُل الَِّتي َأَنا َأْعَمُلَها ِباْسِم َأِبي ِهَي »ِإنِ ي ُقْلُت َلُكْم    َأَجاَبُهْم َيُسوُع:25"  -(:25: 10آية ) يو
   " َتْشَهُد ِلي.

هالم المسيح هيكون د نوحة لمن  ىفإ، فكالمه كان مسنودًا لأعماله، وكلها  شهد لأحه من عند اآلب فال داعي 
(. السيد و و  د  عل  21:24لبسب فكىه  )لو  أن  حكل  اآلن جهىًا. ومن  ىفضه هيدان، لكنه   ى دون مسيباً 

أن  ؤمنوا. اإلمادة  بل  الماىفة  ال  نلاه   فه   دعوة   المشكلة  ه   للحوبة،  كاحت  دعو  وو اوا   المسيح  كالم 
 مويية  ا  خال  حصوهه ، أما ه  فيى دون ثومة عل  الىومان. ه   ى دون مسيح هياه  أو عسكى . 

 
َلُكْم.  26"  -(:28–26:  10اآليات )يو ُقْلُت  ُتْؤِمُنوَن أَلنَُّكْم َلْسُتْم ِمْن ِخَراِفي، َكَما  َتْسَمُ  27َولِكنَُّكْم َلْسُتْم  ِخَراِفي 

 "  َيِدي.َحَياة  َأَبِديَّة ، َوَلْن َتْهِلَك ِإَلى اأَلَبِد، َواَل َيْخَطُفَها َأَحٌد ِمنْ  َوَأَنا ُأْعِطيَها28َفَتْتَبُعِني.  َصْوِتي، َوَأَنا َأْعِرُفَها
هناك أ وات كثيىة، وأفكام ومبادئ كثيىة  بيل بنا وحسماها ) وت نمادة  /فلسصات   -ماذا يسم  اإلنسان:

 الاال /أفكام الشياطين/اهوات اإلحسان الاا ة نلخ( 
عملى: كتطبيق  هماعها،   -الراديو  الح   ى د  المبطة  وأحت  احام  موجا ها.  كثيىة  ىهل  مبطات  هناك 

وبإخحيامك  حضا  موجات المبطة الح   ى دها ألحه يد   وافق بين المبطة الح   ى دها وبين ما نخحى ه أحت 
 من دوايى الىاد و.  

"من له أا ان للسمو فليسمو   وسمو بها  وت  فسو     داخلية فلو كاحت ه   األ ن أ حا مويية  لكل نحسان أ ن
)م  للكناي "  الىو   ولوله  وبحشغلت (  3،   2ما  وبهحمت  وببثت  أمادت  لو  األ ن  سمو  وت    ه    ولكن   .

  -ب لك:
الىويية  • األ ن  عليه لسه  وه    فححاى   و حمىن عل   مييز   قال  ولة و طياه نشغل لاوت    ، هؤالء 

  ( .14:  5عنه  بول  الىهول أن له  "يواس مدمبة" )عب 
  .لمالهي الدحيا ال  اود  سمو  وت   وال  طياه ت األ ن الداخليةحشغلن أما لو •
   سمو ما  ببل عنه. فاأل ن الداخلية  سمو ما  حوافق مو ما في الللب. •

له ا    ،وأ احه  لمجد الدحيا وبعالء اأن الوطن ومببة المال ويسده  للمسيح وعناده وهؤالء اليهود هلموا أحصسه   
 اصت ياهة السمو عنده  للبق اإللهي. ل لك يين ظهى المسيح ل   حاىفوا عليه ول  وصهمو  ل لك  اموا ليسوا 

ال ي  ىعاها و لودها لمىاع  خضى فهي قد نخحرى ه   الاىا  فحاى  ماعيها  أما  ل لك  حباه فالاىا  من خىافه. 
 ميز  وت ماعيها فححباه، والشى  له ا أن  كون منشغلة لاَ وباال  حصسها ولي  لمل ات وخطاوا الاال ، أما 

 الشهوات فحغلق األ ان الىويية، ويح  لو همو اإلحسان  و األ ن المغللة فإحه لن وطيو.  
  =   ال يخطفها أحد  [3]  لن تهلك إلى األبد  [2]  يةحياة أبد  [1]  -:   ولنى  ما ا واطي الىاعي الاالح لمن وسمو

 . قادم أن وبصظها فهو
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لاأل ن  و سمو  و طياه.  المسيح  و لرل  أي  ؤمن  و سمو  ماعيها،  المسيح  الاىا   سمو  وت  أن  وحاليك 
الحى يب ] ]=  أنا أعرفها  [2]  تسم  صوتي[  1الداخلية واليك   [ 3أعطيها من مبرحي فحكحشف مبرحي و اىفها 

 . فتتبعني
    غاب.  هي لها عشىة مو  ،  ميز  و ه،  نص  نماد ه يح  لو عن=  تسم  صوتي

 .  فححباه هنا  أ ي لمان  أحه  حبد بها فحكحشف مبرحه وال  ى د أن  حىكه= أعرفها أنا
وبالحال  فه   أ   لإمادة يىة ولي  بحغاب. وهنا  زداد الثبات في   . عن يب وثلة وخرىة ف  مبرحه=  فتتبعني 

ال طان فهي في  د   اللوي=  وه   النص  ال  اود  اا  من الشي.  أعطيها حياة أبدية=  له  المسيح واإل باد 
 .يخطفها أحد ولن تهلك إلى األبد

البياة األبدوة إل ىامه  عل  عدم اإلومان ولي  له  ع م =  لستم من خرافي  هو مأي أن ال حايب له  في 
 لكرى ايه  واهوا ه . ولكن منه  من همو و من.  

 فااموا بنو   البي وأبناء للملكوت. هؤالء ه  البسطاء. . خرافي تسم  صوتي
 

  " َأْعَظُم ِمَن اْلُكلِ ، َواَل َيْقِدُر َأَحٌد َأْن َيْخَطَف ِمْن َيِد َأِبي.َأِبي الَِّذي َأْعَطاِني ِإيَّاَها ُهَو 29" -(:29: 10آية ) يو
إياها الذي أعطاني  الشاب ألحه  6:17) و   "هاحوا لك وأعطيحه  لي"=  أبي  السيادة عل   فالصى سيون  دعون   .)

قد نهحلمها ممن هو أعظ   سلموها من ألايه  ال  ن  حلم وا عل  موه . ولكن المسيح واالن هنا أن خىافه هو  
الصادي ليالاها. اإلبن خللها، فبه   ، من موه  نححللت من  د المالك نل   د  أي من اآلب أبيه. وه   النصوس 

. اآلب وج ب لالىو  اللدس. والىو  اللدس كان ولنو النص  (44:6( واآلب نجح بها ) و 3:1كل ام. ) وهان  
 ( وبجسد  30:5  ألدبن )ه   اآلوة( ليجالها اإلبن جسد  وهو مأهها )  اآلب   وأعطاها  (.3:  12هو1لاإلومان )

 ( والىو   ثرحنا في اإلبن.28:15هو1وايد الاضوع لآلب )
(. 19-18:2هه  لالىو  اللدس وقدمه  لآلب )أ ال  ن فداه  المسيح قدَ =  من يد أبى  ال يقدر أحد أن يخطف

الش وسحطيو  ال  اآلب  في  د  مبصوظين  حامحه هؤالء  اموا  بوهايل  أوالد   وبصك  اآلب  و   ومسه .  أن  يطان 
 ولكن من   ،الكثيىة. ولكن هناك من وسلل إلهحهاححه لادواة الاطية، فاَ ال وبصك اإلحسان  د مشيئة اإلحسان

من هو من معية المسيح  بصظه حامة      بصظه حامة  . وكل  ،يماوة   وحامحه حمسك لإومان في وهايل  
 اآلب. ومن  حمسك به   الوعود لإومان هيشاى لاإلطمئنان والسالم.  

المسيح هنا  ىبل بين عمله وعمل اآلب ليظهى الويدة بينهما. فالمسيح أمامه  نحسان عادي، ول   =    من يد أبى
 وبصك الاىا  = ( ولول أن اآلب 29فص  ) وة    آلب.. ل لك  ىبل المسيح أمامه  بينه وبين ا   حاوموا أحه نبن هلل 

 ال يخطفها أحد من يدى ( ولول أحه هو وبصك الاىا  =  28. ولكنه ف  ) وة  من يد أبى  ال يقدر أحد أن يخطف
اآلب وبصك الاىا  والمسيح وبصظها ن ًا ه  وايد. فكالهما ال ولدم أيد أن واطف ولامن اآل حين وجد أن  . ومن
    فاآلب أعطا  النصوس ليبصظها و الاها. منهما.
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)يو َواِحٌد«.30"  -(:33–30:  10اآليات  َواآلُب  ِلَيْرُجُموُه.  31َأَنا  ِحَجاَرة   ا  َأْيض  اْلَيُهوُد  َأَجاَبُهْم 32َفَتَناَوَل 
َتْرُجُموَنِني؟«   ِمْنَها  َعَمل  َأيِ   ِبَسَبِب  َأِبي.  ِعْنِد  ِمْن  َأَرْيُتُكْم  َحَسَنة   َكِثيَرة   اْلَيُهوُد  33َيُسوُع:»َأْعَماال   َأَجاَبُه 

ا«.َقاِئِليَن:»َلْسَنا َنْرُجُمَك أَلْجِل َعَمل َحَسٍن، َبْل أَلْجِل َتْجِديٍ ، َفِإنََّك َوَأْنَت ِإْنَسانٌ   " َتْجَعُل َنْفَسَك ِإله 
 وة  شهد بالهوت المسيح، وأن اآلب واإلبن طرياة وايدة، وهك ا فهمها اليهود ال  ن هماوا =  أنا واآلب واحد

فأمادوا مج  المسيح. والمسيح قال ه ا في خحام كالمه السابق، أي أن عمل الصداء والىعاوة والبصك وبعطاء البياة 
بين اآلب، اآلب  ى د واإلبن  نص  و أ ي لالمصد ين لآلب. ه  معية اإلبن واآلب وبصظه ، األبدوة محكامل بينه و 

هي قوة وايدة هلل مشيئة وعماًل. فاآلب وبصك والمسيح وبصك، حبن في  د المسيح كما في  د اآلب قامن  وة 
واليهود ي28،29) اإللهية.  اللوة  وبصظاحنا. وه ا  اريى عن ويدة  واإلبن  حجد اآلب  أحه (  فهموا من كالمه  ين 

جال حصسه نلهًا ل  ولل له  أحح  فهمح  كالمي لطى لة خطأ. بل أهمل كالمه، فهو فااًل وايد مو أبيه. وهنا حى  
اليهود فهموا ما ل  وصهمه األم وهيون وأمثاله  من اهود  هو  وأدفنحست وغيىه .    أهيد أحه =  من عند أبيأن 

واإلبن  نص .   اآلب  ى د  ماًا.  وامالن  كثيرةواآلب  اآلب.  =  أعماال   عند  من  أحها  األعمال  شهد  ألجل  ه   
  دعي األلوهية. =  تجعل نفسكن ًا اليهود فهموا الكالم كما أماد  المسيح  مامًا. = تجدي  

 
)يو َمْكُتوب  34"  -(:36–34:  10اآليات  »َأَلْيَ"  َيُسوُع:  آِلَهٌة؟  َأَجاَبُهْم  ِإنَُّكْم  ُقْلُت  َأَنا  َناُموِسُكْم:  ِفي  َقاَل 35ا  ِإْن 

اْلَمْكُتوُب،   ُيْنَقَض  َأْن  ُيْمِكُن  َواَل  هللِا،  َكِلَمُة  ِإَلْيِهْم  َصاَرْت  الَِّذيَن  أُلولِئَك  ِإَلى 36آِلَهٌة  َوَأْرَسَلُه  اآلُب  َسُه  َقدَّ َفالَِّذي 
ُف، أَلنِ ي ُقْلُت: ِإنِ ي اْبُن هللِا؟اْلَعاَلِم، َأَتُقوُلوَن َلُه:     "ِإنََّك ُتَجدِ 

حاموس  طلق عل  الاهد اللدو  كله. وقد  طلق عل  أي جزء. ولكن األهاس هو هصى الحثنية،   = كلمةناموسكم 
( لمزموم  وسحشهد  هنا  المسيح  عامة.  ال ي 82ث   امت  للمجمو  اآللهة  واطي  صة  هنا  اإللهي  والويي   .)

أه عل   )خىوجحمو  نلهًا  مْ    وموه  ها )اللضاة(  لكلمة    البك   لبسب  =  آلهة  (.16:4اس  وبكمون  قضاة 
هلمة   الحي أعطاها له . وبله يين  لال عن قاس  أو عن موه   اني أحه له هلطان عل  اآلخى ن وه   بت 

كمدعو من   )ع بها  و بك   ليعيش  كلمة    ْطَ   أاعل فال ي  هيد.  لمان   أي  الناموس 4:5ب أمى ،  في  ( هو 
اليهودي مبسوب لاصة نله من حبو الناس. وه ا  ىفو اأن الناموس، وأن له قيمة نلهية كاهد   مو الناس 

( ل لك قيل عنه  "مثل الناس  مو ون" أي 8-1:82يح  لالىغ  من أن الناس أي اللضاة حلضوا عهد   )مز
كوحون مثل الشيطان "هأيد الى هاء  سلطون" ومد المسيح عل  لسرب خطيحه  وصلدون ميىا  البياة األبدوة. وهي

اليهود واني نن كان اللضاة األاىام ال  ن  امت نليه  كلمة   قيل عنه   لهة فلما ا  نكىون عليه الللب )بينما 
ون عليه هو كلمة   لكنه  ال  دمون(. والمسيح نهحادم أوضًا من المزموم قوله وبنو الالي كلك  فلما ا  نكى 

والناموس به   اآلوات "أل  أقل نحك   لهة.. وبنو الالي  دعون" هرق ومهد لأل هان نمكاحية  .  إني إبن هللاقوله  
أوالدًا هلل.  حكون  أن  وأحت  أحا  ال ي هو  لدحسان  الالهوت. وأعطت  لبمل  صة  المسيح  نحسان هو وسوع  دعوة 

أ  قيل عن  الالي كما  بنو  أحه   البشى  الكحاب عن  بنو   ) كوقول  أوالد  =  أحه   بنوة 2:6والد ايل  (، هي 
به ا .  وأنت إنسان تجعل نفسك إلها  حسرية. وبملامحة قول المسيح أحا واآلب وايد وأحه نبن   قال اليهود للمسيح  
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وقد  ام نحساحًا لياطينا الحرني هلل عو ًا عن الارودوة.   ،  والوايد ماه في جوهى   له ،  اوي مس  الحى  نبن  
ومما  ثرت  ساو  اآلب واإلبن قول المسيح "ألجله  أقدس أحا   وأمهله لصداء الاال .خااه وكىهه = قدسه الذي

 ( . فاإلبن له حص  السلطان. 19:   17 ا  " ) و 
 لماذا قال هللا عن القضاة أنهم آلهة؟ 

لاباها. َوْمنل  قول   لنو  لاد الطوفان "اليك ه   اآلوات من   . ْمنل َ ْد كالْ  َيَيَوان  َأطل لابا َأَحا َدَمكا ل أْلَحلصاْسكا ل َفَللل َوَأطل
َأْخيهْ  حلَساْن  َ ْد ِإللْ ْمنل  حلَساْن،  َ  ِإللْ َحصل لابا  َأطل حلَساْن  َدماها  . َ ْد ِإللْ َصكا  واسل حلَساْن  ْلٱإللْ حلَساْن  َدْم ِإللْ َعَل   َهاْفكا   ََ م أْلََن   .

حلَسانَ  وَمْ ْه َعْمَل ِإللْ  (.6-5: 9" ) ك ا
َدَمُكْم أِلَْنُفِسُكْم َفَقطْ * َأَنا  هنا   ولول أحا ويد  ال   أجاز  عل  قحل نحسان وأطالب بدمه من قا له :  َوَأْقُلُب 

 هواء كان اللا ل نحساحًا أم ييوان، فأحا خالق ه ا اإلحسان.
   فَوس أمى الالاب والمجازاة لللضاة ف  حص  اآلوات.   *ولكننا حجد أن

نَ   سافك دم االنسان باالنسان يسفك دمه:* لللا ل ه ا أول قاحون مدحي. و  َوسا ولحل. وه ا اللحل  ه فمن قحل 
حجد   ( حجد أن   هو ال   وباهب اللا ل، هواء كان اللا ل نحساحا أم ييوان. لكننا4)ف  حلطة   .لسما  من  

أن   أعط  من هلطاحه ويكمحه لللضاة من البشى ليبكموا عل  اللا ل لالموت. ل لك ولول الوي  عن اللضاة 
َْ عل  لسان داود النر  " َمْو م َا َقاْي   ْفي َمجل ْلَهْة َوللْضي)مجمو اللضاة(  م ْل ِآلل : ْنَحكا ل  ْلَهة   .    . ْفي َوهل َأَحا قاللتا

لُّكا ل   َوَبناو ِللَاْلي ْ  ( وماجو  صسيى المزموم. أ ف نل   لك أحه  وبكمون لبسب اى اة   ف  الكحاب 82" )مز كا
 الملدس.
َولِكْن ِإْن ُكْنُت َأْعَمُل، َفِإْن َلْم 38ِإْن ُكْنُت َلْسُت َأْعَمُل َأْعَماَل َأِبي َفاَل ُتْؤِمُنوا ِبي. 37" -(: 38–37: 10اآليات )يو
 " َفآِمُنوا ِباأَلْعَماِل، ِلَكْي َتْعِرُفوا َوُتْؤِمُنوا َأنَّ اآلَب ِفيَّ َوَأَنا ِفيِه«.ُتْؤِمُنوا ِبي 

( نل  اإلقناع الاملي، أي ليبكموا عليه من 82الىب وسوع هنا  نحلل من اإلقناع الصكىي يينما لجأ لحصسيى )مز
ب من  ؤمن لكالمه فلل دون م  ة (. ولكن المسيح واط24:15أعماله. فأعماله وا ح أحه واملها لاآلب ) و  وْ 

أحقياء لسرب الكالم ) و 29:20الماجزات ) و  (. وه   منوا 3:15( "طوب  لمن  من ول   ى " والحالمي   اموا 
لنا نن كنت أحت 8:17لسرب الكالم ) و اليهود يين وانو المسيح  وة وطلرون منه كالمًا )قل  ( والاجيب أن 

 وهك ا دايمًا ولصون الموقف المااه . . ( 30:6)  ( وبن  كل  وطلرون  وة24المسيح  
باألعمال  نوماحه  =  آمنوا  نل   لاألعمال  نوماحه  النية هيؤدي  اإلحسان يسن  ولو  أحها من عند اآلب.  أي  دقوا 

داخلي  ؤدي لدومان  لاألعمال هياطي نهحنامة ووعي  المسيح وأن اآلب فيه وهو في اآلب. اإلومان  لشا  
 أي نومان وليني وال نل  دمجة أن الشا  وكون كمن  ى . تعرفوا وتؤمنوالشا  المسيح= 

باألعمالفآ الاليلة.  منوا  ف   أعمال    واليك  أوضًا.  حبن  لنا  موجهة  ف    ه    أحت  ماك  أعمال    واليك 
نهحب ف  ومقة كل أعمال   الح   ح كىها، وف  خالل  لوا ك هي كىك الىو  اللدس لالكثيى   تدريب:ييا ك.  

"وسوع المسيح هو هو األم  واليوم   فسجله. وف  كل  يلة ماجو ما هجلحه ومح  "هما كان هك ا وكون". وقل
 (. 8: 13وبل  األبد" )عب 
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لحجىبة اد دة  نن*  فحأمل ف   اككت ف و    اى ت  أحه أخطأ ماك.  أو  قدمة     قدمة   عل  يل مشكلحك، 
وعظمحه، وكيف عمل الاال  و بطه كضالل للكل، وكيف جال لكل ام يدًا ال  حادا ، فهل وااطم ماك أحت 

ن وبمينا. وه ا خطأ فمن وبصك أن   ال وسحطيو  أكل مو كل  جىبة أو ن طهاد  ن أن َحشُّ . ن  حبن ماى و 
 الكون هل هو غيى قادم أن وبصظك و دافو عنك نن كان ه ا فيه خال  حصسك.  

 اك ف  اهحمىام معا حه ! أهأل حصسك .. ا ًا لما ا نعمال   ماك ف  الما   ، ث  أ بل وكص  ان   كى 
   مببة   وغصىاحه لك، أحظى لامل المسيح عل  الاليب ألجلك.وب ا اككت ف*
وب ا اككت ف  أن   وبىمك من ام ناحهيحه  أمل ف  ال   ب ل نبنه عنك، كيف ال  هبك ما  طلبه نن كان  *

 (. 32:8لاالح خال  حصسك )مو
لك وب المك، فأحظى لمن  وب ا اككت ف  أن   ف  مجد  ال وشاى لك و حاال  عليك )وه ا يله( وال  هح   *

 حظى ألعمال   فحؤمن و نحه  الشك ف  داخلك.أوهك ا.  ... ن ضو و جسد و أل  ألجلك
 

ا َأْن ُيْمِسُكوُه َفَخَرَج ِمْن َأْيِديِهْم،39" -(:39: 10آية ) يو    "َفَطَلُبوا َأْيض 
به  لسرب البق الظاهى في ييا ه وأعماله. وألن هاعحه    َ ل المسيح وظهى مد  الضيق ال ي ألَ نلبايه  عل  قح

 ل   كن قد جاءت كاحت  ده   اجز عن اإلمساك له. 
الناس  حضا ق ممن وكلمه  لالبق و كشف عيوبه ، و طلرون من ولول له  كالما حاعمًا "مسحبكة أ احه ". ول لك 

النر الويش  ولحل  يينما  لباضه   هداوا  و ىهلون  الناس  هيصى   )أوضًا  لالبق  وشهدان  الل ان  +    4:3   2يين 
 (.10: 11م 
 

)يو َأوَّال  40"  -(: 42–40:  10اآليات  ِفيِه  ُد  ُيَعمِ  ُيوَحنَّا  َكاَن  الَِّذي  اْلَمَكاِن  ِإَلى  اأُلْرُدنِ   َعْبِر  ِإَلى  ا  َأْيض  َوَمَضى 
 هَذا َكاَن َفَأَتى ِإَلْيِه َكِثيُروَن َوَقاُلوا:»ِإنَّ ُيوَحنَّا َلْم َيْفَعْل آَية  َواِحَدة ، َولِكْن ُكلُّ َما َقاَلُه ُيوَحنَّا َعنْ 41َوَمَكَث ُهَناَك.  

ا«.   " َفآَمَن َكِثيُروَن ِبِه ُهَناَك.42َحقًّ
ماله هربًا في نومان الباإ. و  كى اهادة المامدان عن المسيح، وأحها كاحت مو أع اإلحجيل  هنا واود  وينا

لايدًا عن ملاومة اليهود  وهناك  ،وبسرب ادة ملاومة اليهود  هب المسيح نل  عرى األمدن لياصف من غيظه 
(  1:10+ مى 1:19والصى سيين  من له كثيىون. وبالد عرى األمدن هي بالد بيى ة )هي مملكة األمدن ياليًا( )مت 

ال  زال  مأل أهماعه    والحي كاحت  ،اهادة المامدان لهه و لك لسرب وهناك  لاطىت يوله الجموع  سحمو نلي
قوة أعمال المسيح أن  وينا المامدان ل  وكن وامل أعمااًل نعجاز ة. فالجماهيى قامحت  ومما زاد من .وقلوبه 

يح وهي المسيح لماجزا ه مو المامدان ال ي ل  وامل ماجزات ف منت. وه ا الكالم ومهد ألعظ   وة  ناها المس 
بها الىب إلهحاالن هلطاحه عل  الموت والبياة لالقيامة من األموات. وهناك في بيى ة   والحي مهد  ،نقامة لاازم

         كىوا كل حروات المامدان الحي  بللت والحي هححبلق لالاليب "هو ا يمل   ال ي وبمل خطية الاال ".
   -: ه    اني= يوحنا لم يفعل آية واحدةن ًا: 
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 [  وينا اهد للمسيح. 2]        .[ المسيح أفضل من  وينا 1]



   )اإلصحاح الحادى عشر(يوحنا أنجيل  –األناجيل 
 

 
251 

 عودة للجدول (حادى عشر)إنجيل يوحنا()اإلصحاح ال

 اإلصحاح الحادى عشر
 مقدمة ألسبوع األالم 

 ملخص سري  لألعياد اليهودية 
 ( 23)لمز د من الحصا يل  ىاجو ال

  نلس  األعياد اليهودوة نل  مجموعحين )أحظى الاى طة في الاصبة اللادمة( 
 

 المجموعة األولى: 
 نيسان 14 عيد الفصح

 نيسان   21-15 أيام  7الفطير ويستمر عيد 
 نيسان 16 عيد الباكورة 
 عيد الخمسين

 )أو عيد األسابي  أو البنطقستي( 
أسابي  من  7سيوان )بعد 6

 ( الفصح أو اليوم الخمسون منه
 

 المجموعة الثانية: 
 تسرى  1 عيد رأس السنة )أول الشهر الساب (

 تسرى  10 يوم الكفارة
 تسري  22،  21-15 أيام ثم ثامن يوم العيد(7)عيد المظال 

 
فاَ  ى د أن  كون ييا نا كلها أفىا  وأعياد.   .هو مق  كامل 7أعياد ومق    7وبه ا وكون عدد األعياد الىييسية  

 البياة مو   هي فى  وليست  يق ويزن. 
وباد أن أه    عيد   . ةوكان اهى  سى  هو أول اهوم السنة. وأول  وم في ه ا الشهى هو عيد مأس السن

طلب الىب أن وكون اهى حيسان، اهى عيد الصاح هو أول اهوم السنة.   .الصاح وهو وأ ي في اهى حيسان
 سىي/ مول.. .. والثاحي   وبالحالي  ام هناك لليهود  لو مين. األول هو الحلو   أو السنة المدحية وأول اهومها

هو الحلو   أو السنة الد نية وأول اهومها حيسان/ ز و/ هيوان.. .. والىب طلب ه ا لكي   كى اليهود دايمًا 
خىوجه  من أمس الارودوة. وأن يى حه  الحي يالوا عليها هي بداوة جد دة لبيا ه  مو  . و سحادم السنة  
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ة والزماعية، ولكن كل ما وا  األموم الد نية كاحوا وسحادمون فيه السنة  المدحية في األموم السياهية والمدحي
 الد نية. 

 
مننن األعينناد  مثننل عمننل المسننيح علنن  األمس يحنن   أهنني  الكنيسننة  ننوم الامسننين فالصاننح المجموعيية األولييى: 

لاليوحاحيننننة ومثننننل الاننننلب والبنننناهومة  مثننننل القيامننننة، فقيامننننة المسننننيح كاحننننت لنننناهومة الىاقنننند ن. والامسننننين )و اننننني 
و أهي  الكنيسة كان  وم يلنول النىو  اللندس.  .ي(  مثل يلول الىو  اللدس عل  الكنيسة  وم الامسينحالرنطلس

أوام فه ا نانامة ألن كنيسنة المسنيح الحني أهسنها هني كنيسنة طناهىة فنالاميى وشنيى 7وكون أن عيد الصطيى وسحمى 
و شننننى  هنننن ا  مامننننًا اآلوننننات الحاليننننة  يننننا فنننن  الرننننى .و شننننيى أوضننننا ألن كننننل مننننن  مننننن لالمسننننيح عليننننه أن وب للشننننى

 (.23-20:15هو1+ 8-6:5هو1)
 

من األعياد  مثل يياة الكنيسة عل  األمس وجهادها وغىبحها يح   نا  لالىاية في السماء.  المجموعة الثانية: 
و وم الكصامة هو  وم  وهي  ردأ لايد الهحا  وهو نح ام لكل فىد في الكنيسة أن ولدم  وبة و جاهد في ييا ه 

الاوم والح لل، اليوم ال ي وشيى للاليب وهك ا  نبغي أن حبيا في جهاد وحالب أهواينا مو اهوا نا  
أوام في مظال فهو وشيى لغىبحنا في ميلة ه   البياة  7(. أما عيد المظال ال ي ولضون فيه 24:5+ 20:2)غل

 بد حنا. عل  األمس. ث  في اليوم الثامن أفىا  عظيمة ناامة أل 
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 عيد الفصح -1
هلمة فاح= بيسح لالارى ة أو لساة و اني عروم فهو   كام عروم المالك المهلك في أمس ماى وحجاة ألكام  

حيسان و وجد  بت البصك يح  10اليهود ث  عرومه  من أمس الارودوة نل  البى ة. وكاحوا وأخ ون الاىو   وم  
  3ظهىًا.. أو بين الساعة    5والساعة    3حيسان و  لبوحه في اليوم الىالو عشى بين الاشاء ن )بين الساعة  14

ووقت يلول الظلمة(. وكان كثيىون من اليهود وأ ون من الشحات و نارون خيامه  عل  جرل الز حون، ومن هنا 
حدمك نيحصال الناس الهايل عند دخول المسيح نل  أومالي . و ام اهى حيسان أول اهوم السنة ألن  دم الثاحي 

ك بدأ  قد  لاليبه  المسيح  )أي  جد دًا  ام  للاليب(.17:5هو2ل  وشيى  الصاح  أن  )ووا ح  قَدم   (.  وللد 
مليون اا  من كل أحباء   3  -  2 وهيصوس المؤمخ اليهود  أن عدد المبحصلين لالصاح كان ولدم لبوال   

 امس. 
 
 عيد الفطير: -2

)أ  وال غضن  فيها  عيب  ال  طاهىة  لحكون  كنيسحه  أه   لاليبه  وعلينا  27،  25:5المسيح  مات (  كمؤمنين 
(. وكان ممزًا له ا وأ ي كل مجل 15:12+ خى13:5هو1أن حلضي أوام غىبحنا وقد نعحزلنا الشى )  ،المسيح عنا

ليلة الصاح و صحش في منزله و ببل عن أي قطاة خرز ماحمى ليازلها لايدًا عن منزله. ومان  ه ا أحه    هودي
بوجود   وأهمح  أم    فكيف  المسيح ألجلي  أن  اْلَح  )لاد  كله  الامى  لمدة  وه ا  ييا ي.  في   اً أوام ممز 7خطية 

(. 34:12للكمال، كل البياة( واليهود كاحوا وصهموحها أحه  خىجوا من ماى ويملوا عجينه  ال ي ل  واحمى )خى
واْجَد  لو  حازله  أن  أو  قلوبنا  أن ال حضو أي اى في  للبى ة علينا  الارودوة  حارى من  أن  أمدحا  ن ا  حبن  وهك ا 

 نه.وححال  ع
 
 عيد الباكورة  -3

ماجو خى طة األعياد لحجد أن ه ا الايد  وافق يااد الشايى. وقد نم بل عيد الباهومة مو عيدي الصاح والصطيى 
وعيد الامسين. فايد الباهومة وبحصل له خالل أوام عيد الصطيى و أ ي عيد الامسين لاد  لامسين  ومًا. و احرى 

الايد كان لحلدو  الشكى هلل واهب الايىات. وكان ثال  ايوخ من مجمو السنهدم    أول األعياد الزماعية. وطل   
كل  للهيكل  حلدس  وبحلدومها  للهيكل،  و لدموحها  المباول  من  يزمة  لأول  ليأ وا  المجاومة  للبلول  واىجون 

ييا ه  لدمة هىوم البااد. فرحلدو  الباهومة وكون   أواًل. وه   البزمة  مثل اا  السيد المسيح ال ي قَدم  
كثيىة   بثمام  لحأ ي  األمس  في  الحي هلطت  البنطة  يبة  هو  كان  الكنيسة.  أي  البااد  لكي  بامك كل  لآلب 

 (. وحاليك أن الباهومة كاحت  لدم من الشايى أهل الصلىاء والمساهين فالمسيح جاء ليىفو المسكين.24:12) و 
ْلَب فااًل  وم الجماة و و  افق ه ا مو  لدو  خىو  الصاح بل ه   لرو  و ىكو  في وكما هنى  فإن المسيح  ا

( الصاح  ليأهلوا  و هروا  الىومان،  الجنود  )  14يىاهة  الثالل  اليوم  وفي  اليهود   16حيسان(  كان  بينما  حيسان( 
مين من  حبادلون الحهنئة لايد الباهومة. كان الحالمي   حبادلون الحهنئة لقيامة المسيح لاهومة الىاقد ن أو لاهومة اللاي
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لقيامحه أظهى أحه هو الباهومة البقيقية فهو قام  وم عيد الباهومة. وحاليك أن الشاب نيحصل  الموت. فالمسيح 
لايدي الصاح والصطيى في الرى ة ولكن عيد الباهومة نيحصلوا له ألول مىة لاد أن دخلوا األمس. فايد الباهومة أي 

 ماء الجد دة.القيامة البد وأن  كون في األمس الجد دة والس
الحي  الصساد  الاحيق أو من خميىة  نحساحنا  ليالانا من  ال ي مات  الصاح فهو فابنا  المسيح كان ممز   موت 

( ومفانا 20:15هو 1+  15:1 سللت نلينا و بولنا نل  فطيى، وقام من األموات ليهرنا حبن أوضًا فيه القيامة )هو
ه ا الايد أوضًا هو الثالل في األعياد. وهو ثالل  وم ( وحاليك أن  6:2لبضن أبيه لنبيا في السماو ات )أ 

 وشيى للقيامة.  3الصاح فىق  
 
 عيد الخمسين: -4

لاهومة/ خمسين( ممزًا لويدة أخى  هي )الالب/  المجموعة من األعياد هي ويدة وايدة )فاح/ فطيى/  ه   
األهاب  لايد  الايد  ه ا  وقد هم   اللدس(  الىو   يلول  الكنيسة/  لاد  القيامة/  لدو   وأ ي  ألحه  من  7يو  أهابيو 

)خى  الامسين  10:16+  ل 22:34الباهومة  عيد  ْعَ   دا كما  الرنطلس (.  الىو  1:2)أع   يحوباليوحاحية  يل   وقد   )
أع أوضًا  )ماجو  فااًل  الامسين  الحالمي   وم  عل   كالباهومة 16:20اللدس  زماعي  عيد  أوضًا  هو  الايد  وه ا   .)

)خى  البااد  عيد  وأ 16:23و سم   ن   عيد  أهي  (  وحسميه  اللمح.  حض   لاد  البااد  موه   خحام  في  ي 
البااد. للد  حص  وبدأ3000الكنيسة فصي ه ا اليوم يل  الىو  اللدس عل  الكنيسة ليؤهسها وباظة لطىس  من 

( وكان لالنسبة لليهود غاوة ه ا الايد هو  لدو   24:12ما ت يبة البنطة وقامت وبدأت  أ ي لالثمى الكثيى ) و
 كى هلل لمناهبة يااد اللمح.الش
 
 عيد الهتاف: -5

هو عيد بداوة السنة المدحية، وبداوة الشهى السالو من السنة الد نية وكاحوا وبحصلون له لالهحا  في األبوا  من 
الابا  للغىوب. والرو  وسحامل في اإلح ام أو الدعوة للبىب. والكنيسة  سحادم كلمة   في اإلح ام وللدعوة 

 للجهاد  د الاطية. ومن وسمو و حوب  ردأ يياة جد دة )ممزها السنة الجد دة( فالحوبة مامودوة ثاحية. 
 
 عيد الكفارة )يوم الكفارة(: -6

 ( هو  وم   لل ودموع.16ممز ليوم الاليب. و أ ي  صا يله في )ال
 

 عيد المظال: -7
لاإلبحها . ومن  ح لل أمام   و بيا في غىبة في  هو عيد مصى  بهي . فمن  زمع لالدموع ) وم الكصامة( وباد 

 ( . وشيى لألبدوة 8ومق  يوم الثامن أوام المظال(. وبيا في فى  هو عىبون أفىا  األبدوة )ال 7ه ا الاال  )
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 الحوقيت لبسب ما اعحدحا عليه اآلن                   
 فاليوم  ردأ لالابا  و نحهي لالمساء  

 
 

 
 
 
 
 
 

 الحوقيت لالطى لة اليهودوة. وفيها اليوم  ردأ من مساء اليوم ال ي وسبله                
 )حص  طى لة كنيسحنا فاليوم  ردأ من عشية اليوم السابق(                  

 
 
 
 
 

  األيد  السرت  الجماة الامي  األمبااء الثالثاء االثنين األيد  

 9 10 11 12 13 14 15 16  

 9/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17  

                  

                  

 األيد  السرت  الجماة الامي  األمبااء الثالثاء االثنين األيد  

 10 11 12 13 14 15 16 17 

  صباح اليوم مساء اليوم  
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 تحديد يوم الفصح في أسبوع آالم السيد المسيح
 )كتاب األسرار السبعة. حبيب جرج"( 

 
 -هناك مأ ين في  بد د  وم الصاح في أهروع  الم السيد المسيح: 

حيسان في  لك السنة. وأ باب   14األهروع كان  وم  : أحه كان  وم الامي . وأن  وم الامي  في  لك  األول
ه ا الىأي ه  الكنيسة الكاثوليكية وببسب ه ا الىأي ولولون أن السيد المسيح نيحصل لالصاح مو  المي    وم  

الامي  مساًء ث  أه  هى اإلفاامهحيا. ولما كان لبسب الطل  اليهودي أحه ومنو نهحادام الصطيى نبحداء من  
لمدة أهروع، فه  وسحادمون الصطيى في هى اإلفاامهحيا نهحنادًا عل  أن المسيح اهحادم الصطيى. وه   ه   الليلة و 

 لدم الحالمي  نل  وسوع  وفي أول أيام الفطير" وسحندون في  لك عل  ما جاء في أحاجيل مح  ومىق  ولوقا. "
(. و سحندون عل   8،  7:22و+ ل 12:14+ مى 19-17:26)مت  "أ ن  ى د أن حاد لك لحأهل الصاح"قايلين له 

 وجاء يوم الفطير. وعل  قول لوقا وفي أول أيام الفطير. قول مح  ومىق  
حيسان أي أن اليهود  لروا المسيح و هروا ليأهلوا الصاح. وبالحالي    14أن  وم الصاح كان  وم الجماة  الثاني:  

هو   الامي   ه  13هان  وم  في  المسيح  قد مه  ما  و كون  الصاح،  قرل  خرز  حيسان  هو  اإلفاامهحيا  ى 
 ماحمى ولي  فطيىًا. وه ا الىأي هو مأي كنيسحنا األمثو كسية والدليل عل   لك.

ث    كى يادثة غسل األمجل فهنا واى   وينا لأن الاشاء   ..أما يسوع قبل عيد الفصح(  27-1:13) و  -1
 الىباحي وغسل األمجل كاحا قرل الصاح. 

عشاء بيت عنيا فه ا الاشاء كان قرل الصاح لسحة    .. تى يسوعثم قبل الفصح بستة أيام أ(  13-1:12) و  -2
( ولول وفي الغد )أي األيد( دخل وسوع أومالي   وم  12أوام. وه ا الاشاء كان  وم السرت ألن في  وة ) 

 أيد الشااحين. وبالحالي وكون الصاح قد  بدد أحه  وم الجماة.
. يتنجسوا فيأكلون الفصح  ولم يدخلوا هم لئال( ث  جاءوا بيسوع من عند قيافا نل  دام الوالوة..  28:18) و  -3

ن ًا اليهود ل   دخلوا دام الوالوة  با  الجماة لئال  حنجسوا ألن ال ي وأهل الصاح وجب أن وكون طاهىًا  
 اة  بايًا وكاحوا هيأهلوحه مساًء.(. وه ا  دل أن فاح اليهود ل  وكن قد بدأ في  وم الجم11-6:9)عد 

 ..  وفي الغد الذي بعد االستعداد( 64-62:27)مت  -4
 ( ولما كان المساء ن  كان االهحاداد 43،  42:15)مى 
 ( وكان  وم االهحاداد والسرت  لو . 54:23)لو 
 (.42، 14،  13:19فما هو ه ا االهحاداد  هو االهحاداد للصاح كما أو به ) و  

شراء -5 )مت اليه  أحداث  الصاامي  لبلل  الكهنة  وم هاء  المسيح  7-2:27ود  لحكصين  الكحان  واىاء  وهف   .)
لو 46:15)مى )مى53:23+  المسيح  ليبمل  ليب  الليىواحي  و سايى هماان  لو 21:15(  ( ال  26:23+ 

الريو والشىاء والحسايى. وك لك حسمو أن هماان   ومكن أن  ح  و كون الصاح قد دخل فصي الصاح ومحنو 
 كان   يًا من البلل وه ا ال وجوز في الصاح.  الليىواحي
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عظيمًا لسرب وقوع الصاح فيه. وفي ه      .. فالسرت كانألن يوم ذلك السبت كان عظيما  (..  31:19) و  -6
 اآلوة أوضًا حى  أن عاى الجماة يين موت المسيح عل  الاليب كان اهحاداد الصاح ال  وم الصاح. 

الايد ى  فيها أن بيالط  كان وطلق  ( ح17:23+ لو 15،  6:15+ مى26-15:27)مت  -7 لليهود أهيىًا في 
فالعادة أن يطلق األسير ومن ه ا حصه  أن الصاح ل  وكن قد يل لاد.    أقلق باراباس لهم يوم الجمعةوأحه  

 .قبل أن يحل يوم الفصح
قت . فوا ح أن و للعيد  اشتر ما نحتاج إليه(. لاد الللمة دخله الشيطان.. وسوع قال له  29-27:13) و  -8

  أهي  هى الاشاء الىباحي ل  وكن الصاح قد يل لاد.
لئال  ولو    المسيح قبل العيد  يتم صلب( حى  هنا أن م هاء الكهنة اهحموا لأن  2،  1:14+ مى5-3:26)مت  -9

 اغب في الشاب المجحمو من كل حايية. 
 (. 22:14و شيى للارز الماحمى )مى آراقوسفي األحاجيل عن الارز هي  الكلمة المستخدمة -10
 نن هى اإلفاامهحيا ل   حم  من  األزمنة الىهولية نال  لارز ماحمى. -11

 :الرد على الرأي األول
من ولول أن الصاح كان  وم الامي  وسحند عل  قول مح  ومىق  "وفي أول أوام الصطيى. وقول لوقا وجاء  وم 

الصطيى فاألموم الملىم وقوعها في وقت  الصطيى. وقول لوقا وسهل الىد عليه فهو ال واني هو  ولما نقحىب  وم  
ماين ولال عنها جاءت أو بلغت ن ا كان الوقت قى بًا جدًا. و كون ما قاد  لوقا أن الصاح  ام قى بًا عل  

 األبواب.
ولكنها  اني   أولو اى رها  أن كلمة أول لاليوحاحية هي "بىو ي"    . حجد وفي أول أيام الفطيرومىق   أما قول مح   

ه ا في لغحنا الاىبية أن كلمة أول  اني قرل )مثال أول من أم = قرل أم ( وبه ا وابح    و بد  .  قبلأوضًا  
قول مح  ومىق  لبسب ه ا المصهوم "وقرل الصطيى.. " والصاح ال ي أماد  مالانا هو لي  الصاح اليهودي بل 

( وال ي قال 15:22أل  )لوهو الصاح الجد د. ال ي قال عنه اهوة ناحهيت أن  هل ه ا الصاح ماك  قرل أن أ 
(. فهل كان السيد وشحهي أن وأهل الصاح اليهودي، وهو قد 28:26عنه "ه ا هو دمي ال ي للاهد الجد د" )مت 

أهله ماه  مىات من قرل ! بل هو كان وشحهي أن واطيه  جسد  ودمه فابًا جد دًا لاهد جد د ليويده  له 
[ لاللطو فالمسيح كان ال وشحهي أن   كى 14:25ه  للسماء]لون وكمل ه ا بو ولأو كون له  يياة، بل وشحهي  

الاىو  من ماى أو وأهل لب  خىا ، بل هو  ى د أن واطي  المي   هى البياة جسد  ودمه مأهل يق ومشىب  
 (. هو ناحه  أن وكشف لحالمي   هى الصاح الكريى البقيلي. 55:6يق ) و 

 -وما يد  في ه ا األهروع: مما هرق حى   طابق مايو بين األعياد اليهودوة  
فهو   الباهومة  وقام  وم  الصاح  ْلَب مو  لبه  لاىو   الصاح و ا نخحيامه  لاىو   أومالي  مو  فالمسيح دخل 

و من   الكنيسة  البااد،  وم  أهست  عيد  الامسين  وم  يل   وم  اللدس  والىو   وايدة   3000لاهوم نا.  لاظة 
 لبطىس.

 



   )اإلصحاح الحادى عشر(يوحنا أنجيل  –األناجيل 
 

 
259 

 ترتيب أحداث أسبوع اآلالم 
 السبتيوم 

 (46-1:11) و    نقامة لاازم
 (54-47:11) و   هاب وسوع نل  مد نة نفىاو 

 (11:12-55:11+  و9-3:14+ مى13-6:26)مت  مى    دهن وسوع لالطيب في بيت عنيا 
:  بحصننل الكنيسننة األمثو كسننية لإقامننة لاننازم فنني  ننوم السننرت و سننميه هننرت لاننازم، بينمننا أن الماحلنند أن ملحوظيية

(. ولكنن الكنيسنة  صضنل 54-47:11أقام لاازم قرل  وم السرت لادة أوام. وه ا  حضح من ) والمسيح  
االيحصال له قرل أهروع اآلالم و وم أيد الشااحين مبااىة. فإقامة لاازم كاحت السنرب المباانى الهنحقبال 

الكهنننة  (. وكاحننت السننرب المبااننى لهيننا  م هنناء18، 17:12الجمنناهيى البافننل للمسننيح  ننوم األينند ) ننو
 وب ىامه  عل  اإلهىاع للحل المسيح بل وقحل لاازم أوضًا يح  ال   هب الناس وماء  و ؤمنون له.

 
 الشعانين أحد األحد يوم

  دخول المسيح أومالي  في موكب عظي 
 (19-12:12+  و44-29:19+ لو11-1:11+ مى11-1:21)مت 

 (36-20:12) و  طلب اليوحاحيين أن  ىوا وسوع
 
 االثنين يوم

 [(26-20، ]14-12:11[+ مى22-20، ]19، 18:21)مت   اجىة الحين غيى المثمىة
  طهيى وسوع للهيكل للمىة الثاحية

 (38، 37:21+ لو48-45:19+ لو19 -11:11،15+ مى17-12:21)مت  
 (17-14:2هاحت المىة األول  في بداوة خدمة المسيح ) و
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 الثالثاء يوم
 يوحنا لوقا مرق"  متى  

 - - 26-20:11 22-20:21 شجرة التين اليابسة
سؤال الرؤساء عن 
 سلطان يسوع 

 

23:21-27 
 

27:11-33 
 

1:20-8 
 - 

 - 19-9:20 12-1:12 14:22-28:21 ثالثة أمثال إنذار 
ثالثة أسئلة يسألها 
 رؤساء اليهود 

 
15:22-40 13:12-34 20:20-40 - 

سؤال المسيح الذي ال 
 يرد عليه 
 

41:22-46 35:12-37 41:20-44 - 

نطق يسوع بالويالت  
 للكتبة والفريسيين 

 
23 38:12-40 45:20-47 - 

 - 4-1:21 44-41:12 - فلسا األرملة الفقيرة 
 50-37:12 - - - رفض اليهود للمسيح 
خطابه عن خراب 
أورشليم وإنقضاء 

 الدهر

24  ،25 
1:26 ،2 

13 
- 

5:21-38 
- 

- 
- 

 
 األربعاء يوم

 3:26-5 
14:26-16 

1:14  ،2 
10:14  ،11 

1:22-6 
- 

- 
- 

لبسب  لليد كنيسحنا فهو  وم المشومة الىد ئة لى هاء اليهود مو  هو ا وهنو  نوم نعحنزال  نىجح أن السنيد مكنل  
 فيه في بيت عنيا.
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 العهد  خمي"  الخمي" يوم

 
 الجمعة العظيمة  الجمعة يوم

 يوحنا لوقا مرق"  متى  
تسليم يسوع والقبض  

 ( 12،)11-1:18 53-47:22 52-43:14 56-47:26 عليه* 

محاكمته أمام رؤساء  
 اليهود* 

57:26-10:27 
- 

53:14-72 
1:15 

54:22-71 
- 

12:18-27 
- 

 16:19-28:18 25-1:23 20-1:15 31-11، 2:27 محاكمته أمام بيالق" 
 37-16:19 49-26:23 41-21:15 56-32:27 صلب يسوع
 42-38:19 56-50:23 47-42:15 61-57:27 دفنه 

هنن   األينندا  ال ومكننن  بد نند مياادهننا  مامننًا، هننل هننو قرننل منحاننف الليننل أو لانند . وباننإ الكحننب  نسننرها * 
ليوم الامي  وباإ الكحب  نسرها ليوم الجماة. وببسب كحاب  ى يب قىاءات أهروع اآلالم للكنيسنة القبطينة 

 قرل منحاف ليلة الجماة.األمثو كسية  لو ماظ  ه   األيدا   وم الامي  أي 
 السبت يوم

 (66-62:27البىاس عل  اللرى )مت 
 يوم األحد يوم القيامة المجيدة

 
 
 

 يوحنا لوقا مرق"  متى  
 30-1:13 30-7:22 26-12:14 30-17:26 العشاء األخير

 33:16-31:13 38-31:22 31-27:14 35-31:26 خطب المسيح الوداعية 
 17 - - - صالته الشفاعية 

 30:26 يسوع في جثسيماني 
36:26-46 

26:14 
32:14-42 

39:22-46 
- 

1:18 
- 
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 يوم سبت لعازر
 (   46-1:11إقامة لعازر )يو

ا. 1 "-:(46-11:1)يييو اآليييات ا ُأْخِتهييَ ْرَيَم َوَمْرثييَ ِة مييَ ْن َقْريييَ ا مييِ ِت َعْنيييَ ْن َبيييْ اَزُر، مييِ َو ِلعييَ ا َوهييُ اٌن َمِريضيي  اَن ِإْنسييَ َوكييَ
ِه 2 َحْت ِرْجَلييْ بَّ ِبِطيٍب، َوَمسيَ ا، ِهَي الَِّتي َدَهَنِت الرَّ ْعِرَها. َوَكاَنْت َمْرَيُم، الَِّتي َكاَن ِلَعاَزُر َأُخوَها َمِريض  َلِت َفَأْرسيَ 3ِبشيَ

َفَلمَّا َسِمَ  َيُسوُع، َقاَل:»هَذا اْلَمَرُض َلْيَ" ِلْلَمْوِت، َبْل 4اأُلْخَتاِن ِإَلْيِه َقاِئَلَتْيِن: »َياَسيِ ُد، ُهَوَذا الَِّذي ُتِحبُُّه َمِريٌض«.
ِه«.   ُن هللِا بيِ َد ابيْ ا َوُأخْ 5أَلْجِل َمْجِد هللِا، ِلَيَتَمجيَّ بُّ َمْرثيَ وُع ُيحيِ اَن َيسيُ اَزَر. َوكيَ ا َوِلعيَ َث 6َتهيَ ِريٌض َمكيَ ُه ميَ ِمَ  َأنيَّ ا سيَ َفَلميَّ

ْوَمْيِن.   ا«. 7ِحيَنِئٍذ ِفي اْلَمْوِضِ  الَِّذي َكاَن ِفيِه ييَ ِة َأْيضي  ى اْلَيُهوِدييَّ ْذَهْب ِإليَ اَل ِلَتاَلِميِذِه:»ِلنيَ َك قيَ َد ذليِ مَّ َبعيْ ُه 8ثيُ اَل ليَ قيَ
اَن  ُم، اآلَن كييَ اَك«. التَّاَلِميييُذ:»َيا ُمَعلييِ  ى ُهنييَ ا ِإلييَ ْذَهُب َأْيضيي  وَك، َوتييَ وَن َأْن َيْرُجمييُ وُد َيْطُلبييُ اْلَيهييُ

ْت 9 اَب َيُسوُع:»َأَلْيسييَ َأجييَ
اَن َولِكْن ِإْن كيَ 10َعاَلِم، َساَعاُت النََّهاِر اْثَنَتْي َعْشَرَة؟ ِإْن َكاَن َأَحٌد َيْمِشي ِفي النََّهاِر اَل َيْعُثُر أَلنَُّه َيْنُظُر ُنوَر هَذا الْ 

ي 11َأَحٌد َيْمِشي ِفي اللَّْيِل َيْعُثُر، أَلنَّ النُّوَر َلْيَ" ِفيِه«.   اَم. لِكنيِ  ْد نيَ ا قيَ اَزُر َحِبيُبنيَ اَل َلُهْم:»ِلعيَ َك قيَ َد ذليِ َقاَل هيَذا َوَبعيْ
َفى«. 12َأْذَهُب أُلوِقَظُه«.   َو ُيشيْ اَم َفهيُ ْم 13َفَقاَل َتاَلِميُذُه: »َياَسيِ ُد، ِإْن َكاَن َقْد نيَ ِه، َوهيُ ْن َمْوتيِ وُل عيَ وُع َيقيُ اَن َيسيُ َوكيَ

ْن 15َفَقاَل َلُهْم َيُسوُع ِحيَنِئٍذ َعاَلِنَية : »ِلَعاَزُر َماَت. 14َظنُّوا َأنَُّه َيُقوُل َعْن ُرَقاِد النَّْوِم.   ْم َأكيُ ي ليَ ْم ِإنيِ  َوَأَنا َأْفَرُح أَلْجِلكيُ
ا ِلَكْي 16ُهَناَك، ِلُتْؤِمُنوا. َولِكْن ِلَنْذَهْب ِإَلْيِه!«.   َفَقاَل ُتوَما الَِّذي ُيَقاُل َلُه التَّْوَأُم ِللتَّاَلِميِذ ُرَفَقاِئِه: »ِلَنْذَهْب َنْحُن َأْيض 

ُه!«. وَت َمعييَ َنمييُ
وعُ 17  ى َيسييُ ا َأتييَ ِر.  َفَلمييَّ ي اْلَقبييْ اٍم فييِ ُة َأيييَّ ُه َأْرَبعييَ اَر لييَ ْد صييَ ُه قييَ َد َأنييَّ ْن 18َوجييَ ة  مييِ ا َقِريبييَ ُت َعْنيييَ ْت َبيييْ َوَكانييَ

ْن َأِخي19ُأوُرَشِليَم َنْحَو َخْمَ" َعْشَرَة َغْلَوة .   ا عيَ وُهميَ ا. َوَكاَن َكِثيُروَن ِمَن اْلَيُهوِد َقْد َجاُءوا ِإَلى َمْرَثا َوَمْرَيَم ِلُيَعزُّ ِهميَ
ْت َجاِلَسة  ِفي اْلَبْيِت. 20 يِ ُد، 21َفَلمَّا َسِمَعْت َمْرَثا َأنَّ َيُسوَع آٍت اَلَقْتُه، َوَأمَّا َمْرَيُم َفاْسَتَمرَّ وَع:»َيا سيَ ا ِلَيسيُ َفَقاَلْت َمْرثيَ

ي!  ْت َأخيِ ْم َيميُ ا ليَ َت هُهنيَ َلْو ُكنيْ
ا َتطْ 22 لَّ ميَ ُم َأنَّ كيُ ا َأْعليَ ي اآلَن َأْيضي  اُه«. لِكنيِ  َن هللِا ُيْعِطييَك هللُا ِإييَّ ُب ميِ ا 23ليُ اَل َلهيَ قيَ

وِك«.  َيُقوُم َأخييُ ْوِم اأَلِخيييِر«. 24َيُسوُع:»سييَ ي اْليييَ ِة، فييِ ي اْلِقَيامييَ َيُقوُم فييِ ُه سييَ ُم َأنييَّ ا َأْعلييَ ُه َمْرَثا:»َأنييَ ْت لييَ َقالييَ
ا 25 اَل َلهييَ قييَ

ى 26َن ِبي َوَلْو َماَت َفَسَيْحَيا، َيُسوُع:»َأَنا ُهَو اْلِقَياَمُة َواْلَحَياُة. َمْن آمَ  وَت ِإليَ ْن َيميُ ي َفليَ َن بيِ ا َوآميَ َوُكلُّ َمْن َكاَن َحييًّ
ْؤِمِنيَن ِبهيييَذا؟«  ِد. َأتيييُ ى 27اأَلبيييَ ي ِإليييَ ُن هللِا، اآلتيييِ يُح ابيييْ َت اْلَمسيييِ َك َأنيييْ ُت َأنيييَّ ْد آَمنيييْ ا قيييَ يِ ُد. َأنيييَ ا سيييَ ُه:»َنَعْم ييييَ ْت ليييَ َقاليييَ

ْدُعوِك«. َوَلمَّ 28اْلَعاَلِم«. َو ييَ َر، َوهيُ ْد َحضيَ ة :»اْلُمَعلِ ُم قيَ رًّا، َقاِئليَ ا سيِ ْرَيَم ُأْخَتهيَ ْت ميَ ْت َوَدعيَ ا َقاَلْت هَذا َمضيَ
َك 29 ا ِتليْ َأميَّ

ي الْ 30َفَلمَّا َسِمَعْت َقاَمْت َسِريع ا َوَجاَءْت ِإَلْيِه.   اَن فيِ ْل كيَ ِة، بيَ ى اْلَقْرييَ اَء ِإليَ ْد جيَ ُه َوَلْم َيُكْن َيُسوُع قيَ ِذي اَلَقتيْ اِن اليَّ َمكيَ
اِجال  َوَخرَ 31ِفيِه َمْرَثا.   ْت عيَ ْرَيَم َقاميَ ا َرَأْوا ميَ ا، َلميَّ وَنهيَ ِت ُيَعزُّ ي اْلَبييْ ا فيِ اُنوا َمَعهيَ ِذيَن كيَ وَد اليَّ ا ُثمَّ ِإنَّ اْلَيهيُ ْت، َتِبُعوهيَ جيَ

ِه 32َقاِئِليَن: »ِإنََّها َتْذَهُب ِإَلى اْلَقْبِر ِلَتْبِكَي ُهَناَك«.  َد ِرْجَلييْ ْت ِعنيْ رَّ ُه، خيَ وُع َوَرَأتيْ اَن َيسيُ ُث كيَ ى َحييْ ْت ِإليَ َفَمْرَيُم َلمَّا َأتيَ
وَن، 33َقاِئَلة  َلُه:»َيا َسيِ ُد، َلْو ُكْنَت هُهَنا َلْم َيُمْت َأِخي!«.  ا َيْبكيُ اُءوا َمَعهيَ ِذيَن جيَ َفَلمَّا َرآَها َيُسوُع َتْبِكي، َواْلَيُهوُد اليَّ

َزَعَج بييِ  َطَرَب، انييْ وِح َواضييْ ْر«. 34الرُّ اَل َواْنظييُ يِ ُد، َتعييَ ُه:»َيا سييَ اُلوا لييَ ْعُتُموُه؟« قييَ اَل:»َأْيَن َوضييَ وُع. 35َوقييَ ى َيسييُ اَل 36َبكييَ َفقييَ
ِي اأَلعْ 37اْلَيُهوُد:»اْنُظُروا َكْيَ  َكاَن ُيِحبُُّه!«.   َتَح َعْينيَ ِذي فيَ َل هيَذا َوَقاَل َبْعٌض ِمْنُهْم:»َأَلْم َيْقِدْر هَذا اليَّ ى َأْن َيْجعيَ ميَ

ا اَل َيُموُت؟«. ٌر. 38َأْيض  ِه َحجيَ َ  َعَلييْ ْد ُوضيِ اَرة  َوقيَ اَن َمغيَ ِر، َوكيَ ا ِفي َنْفِسِه َوَجاَء ِإَلى اْلَقبيْ اَل 39َفاْنَزَعَج َيُسوُع َأْيض  قيَ
يِ ُد، قيييَ  ُت اْلَمْيِت:»َياسيييَ ا، ُأخيييْ ُه َمْرثيييَ ْت ليييَ َر!«. َقاليييَ وُع:»اْرَفُعوا اْلَحجيييَ اٍم«. َيسيييُ َة َأييييَّ ُه َأْرَبعيييَ َتَن أَلنَّ ليييَ ا 40ْد َأنيييْ اَل َلهيييَ قيييَ

ِه 41َيُسوُع:»َأَلْم َأُقْل َلِك: ِإْن آَمْنِت َتَرْيَن َمْجَد هللِا؟«.   َفَرَفُعوا اْلَحَجَر َحْيُث َكاَن اْلَمْيُت َمْوُضوع ا، َوَرَفَ  َيُسوُع َعْيَنييْ
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ِل 42ُكُرَك أَلنََّك َسِمْعَت ِلي، ِإَلى َفْوُق، َوَقاَل:»َأيَُّها اآلُب، َأشْ  ْن أَلجيْ ي. َولكيِ َمُ  ليِ يٍن َتسيْ لِ  حيِ ي كيُ َك فيِ ُت َأنيَّ ا َعِلميْ َوَأنيَ
ْلَتِني«.  َك َأْرسيَ وا َأنيَّ ا!« 43هَذا اْلَجْمِ  اْلَواِقِ  ُقْلُت، ِلُيْؤِمنيُ مَّ َخاِرجي  اَزُر، َهليُ ْوٍت َعِظيٍم:»ِلعيَ َرَخ ِبصيَ اَل هيَذا صيَ ا قيَ َوَلميَّ

وُع:»ُحلُّ َفخييَ 44 ْم َيسييُ اَل َلهييُ ِديل. َفقييَ وٌف ِبِمنييْ ُه َمْلفييُ ٍة، َوَوْجهييُ اٌت ِبَأْقِمطييَ اَلُه َمْرُبوقييَ َداُه َوِرجييْ ُت َويييَ وُه َرَج اْلَميييْ وُه َوَدعييُ
ْذَهْب«. وا بييِ 45يييَ وُع، آَمنييُ َل َيسييُ ا َفعييَ ُروا مييَ ْرَيَم، َوَنظييَ ى مييَ اُءوا ِإلييَ ِذيَن جييَ وِد الييَّ َن اْلَيهييُ ْنُهْم 46ِه. َفَكِثيييُروَن مييِ ْوٌم مييِ ا قييَ َوَأمييَّ

يِسيِ يَن َوَقاُلوا َلُهْم َعمَّا َفَعَل َيُسوُع.    " َفَمَضْوا ِإَلى اْلَفرِ 
م. وننا ىس نبنننة نقامننة ماجننزة ولوقننا ومننىق  محنن  أحاجيننل قنَدمت  ا وقند   نحجيننل لوقننا ماجننزة نقامننة نبننن أمملننة حننا ين. أمنن 

نحجيل  وينا ال ي كحب لاده  لبوالي حاف قنىن أومد ويند  هن   الماجنزة الحني  ندل علن  الهنوت المسنيح، فهني 
ماجننزة خامقننة لبنندود الطرياننة والالننل. وبسننرب هنن   الماجننزة هننا  السنننهدم   وقننىموا قحننل المسننيح. وهنن ا مننا نهننح  

هنننة واننصاء المولننود أعمنن . 38مننن  نحجيننل  وينننا أن وظهننى ، فهننو النن ي أومد اننصاء مننى إ بيننت يسنندا المشننلول
والمسيح هنا لي   احو ماجزات فلل بل هو عند  البياة األبدوة، القيامة في هلطاحه، فهو  ىك لاازم في اللرنى 
يح  أححن ث  أقامه وه    ومة ماغىة لقيامة األجساد في اليوم األخيى. فالمسيح هنو القيامنة وهنو البيناة فيويننا 

، 24:5لنننا هنن   البينناة اآلن لشننى  اإلومننان ) ننوت الهننوت المسننيح. وبحجيننل  وينننا ولنندم  ننومد الماجننزات الحنني  ثرنن
(. وهنناك انى   خنى لننوال البيناة ولدمنه نحجينل 29، 28:5(. وهو ال ي هياطي القيامة في اليوم األخيى ) و25

 ،فني لكاينه (. وحنى  فني ماجنزة لانازم انا  المسنيح اإلحسنان54:6 وينا وهو الحناول من جسد الىب ودمه ) و
فهنو   ظهنى فني  .فهو يلق ما هو لدحسان وما هنو هلل فني  ن وايند   .والمسيح اإلله في قو ه الحي أقامت لاازم

 .( 9:63(. أل  ولال "في كل  يله   ضا ق ومالك يضى ه خلاه " )أ 16:3 ي1الجسد )
و ضننو الكنيسننة هنن   الماجننزة فنني بداوننة أهننروع اآلالم النن ي هننينحهي لالقيامننة فهنني  ظهننى أن القيامننة فنني هننلطان 

ماننه.  وبن مننات هننيلوم و قيمنننا(.  نن كى القيامننة قرننل أن  نن كى مو ننه. فهننو البنني النن ي 18، 17:10المسننيح ) ننو
 ماجزات نقامة من األموات وهي  ظهى مسحو ات الاطية في ييا نا فالاطية هي موت. 3والمسيح  نو 

 .... ل   كصن= من دخلحه الاطية يد ثًا.. ه ا وبحا  كلمة.بنت يايرس -1
يْ َو= من ظهىت خطيحه وهل الناس.. وبحاإبن أرملة نايين -2 صْ ن ول   ادفن بل اا    لمسة... كا
 .......... كصن ودفن وأححن= من أححنت الاطية فيه.. وبحا  لاىاخ الىب لاوت عظي .لعازر -3

 أو قد  كون:
 : الاطية مازالت في طوم الحصكيى والحاطيل لها.بنت يايرس -1
 : الاطية     نصي ها.إبن أرملة نايين -2
 : الاطية  امت عادة.لعازر -3

المىبو  بىباطات الاطاوا، وأحا في نححظام هماع  وت   لياطيني يياة بداًل من موت   المىبو  هو أحا  مولااز 
 مالاطية. ومىس لاازم هو مى ي أحا الىويي وال ي  نحهني لنالموت. ولكنن هنناك قيامنة كمنا قنام لانازم. ولاناز 

 وللد  ام أهلصًا. .(10:  12وفكى م هاء الكهنة ف  قحله ) و لاد نقامحه  اىس لمضاولات كثيىة من اليهود 

 -ومن حايية أخى  فكل ماجزة نقامة لميت عملها المسيح ه  ناامة لشم ماحلف :
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 -ه  ناامة ألن الموت كان ححيجة لصساد الطرياة البشى ة. ل لك حجند أن الثالثنة أحاجينل  -بنت يايرس : (1
حازفنننة الننندم ثيننناب المسنننيح أومدوا اللانننة محداخلنننة منننو انننصاء حازفنننة الننندم. ولمسنننت  -محننن  ومنننىق  ولوقنننا 

فشصيت. وأ   المسيح إلبنة وا ىس ولمسها فلامت. وحنى  هننا المسنيح الن   أ ن  ليشنص  البشنى ة منن أثنام 
 الاطية من الموت والنجاهة واألمىاس وباق  أثام الاطية.

ال  حنى  المسنيح  حلندم منن حصسنه ليقني  الولند دون أن وسنأله أيند. والمسنيح أ ن  لني -إبن أرملة نيايين : (2
 البشى من الموت دون أن وسأله أيد.

أقامه المسيح لاد أن أححن. وه ا وشيى ألن كل البشى ومو ون ولكنن علن  مجناء القيامنة، ن  أن  -لعازر : (3
المسيح َيَول مصهوم الموت نل  أحنه مجنىد حنوم لصحنىة كمنا قنال عنن نبننة ونا ىس أحهنا حايمنة وهكن ا قنال عنن 

 لاازم.
 سررت ف  فساد طرياة اإلحسان وحجاهحه ومو ه )المىأة الكنااحينة وببننة ونا ىس(، فنأ   و ابح المان  أن الاطية  

اإلبننن محجسنندا ليشننص  طرياحنننا و اطينننا يينناة أبدوننة )نبننن أمملننة حننا ين(، ولكننننا وجننب أن ححنن و  المننوت جسنندوا أوال 
ن نلنن  مجننىد مقنناد )حننوم( واقبننه لصحننىة لسننيطة، و الرهننا قيامننة لبينناة أبدوننة )لاننازم(. وبهنن ا  بننول مو نننا لالجسنند اآل

 قيامة لبياة أبدوة.
 

ا َوُهَو ِلَعاَزُر، ِمْن َبْيِت َعْنَيا ِمْن َقْرَيِة َمْرَيَم َوَمْرَثا ُأْخِتَها.1" -(:11:1آية )يو   " َوَكاَن ِإْنَساٌن َمِريض 
(. وكان المسيح  ى ا  39،  38:10وا ح أن هناك  داقة اااية بين المسيح ولاازم وبيحه )مى   ومىثا( )لو

لاد  بيت عنيا عل   وقى ة  ل  ماه  داقة(.  قلري وهل  المسيح في  )فهل  ى ا   بيحهما   من   ه 3,3  يوال   في 
ألل  عند هصح جرل الز حون عل  لاد  ان  بين الاناء واوبيت عنيا  أومالي  و بجرها عن أومالي  جرل الز حون.  

الي زام=   مايني. وبه ا  ابح قاة =  واليعازرهاعة من أومالي . وكلنا اآلن اىكاء في األل  والموت.    3/4
لاازم هي قاة كل البشى ة الحي كاحت في مااحاة من األل ، والموت مسيطى عليها فأ   لها المسيح في  داقة 

 القيامة من الموت.ويب ليهرها 
 

بَّ ِبِطيٍب، َوَمَسَحْت ِرْجَلْيِه 2"  -(:11:2آية )يو ا، ِهَي الَِّتي َدَهَنِت الرَّ َوَكاَنْت َمْرَيُم، الَِّتي َكاَن ِلَعاَزُر َأُخوَها َمِريض 
  " ِبَشْعِرَها.

  كىا نهمها   ( ولكن مح  ومىق  ل 9-3:14+ مى3،  2:12هنا وبدد أن مى   هي الحي دهنت الىب لالطيب )
(  وينا ن  كحب لاد خىاب الهيكل كحب نه  مى   و كى ماجزة لاازم، أما مح  ومىق  ولوقا 13-6:26)مت 

 فأخصوا الماجزة وأهماء لاازم ومى   خوفًا من أن ولحله  اليهود الباقد ن ألحه  كحروا أحاجيله  قرل خىاب الهيكل.
 

 "َلْيِه َقاِئَلَتْيِن: »َياَسيِ ُد، ُهَوَذا الَِّذي ُتِحبُُّه َمِريٌض«.َفَأْرَسَلِت اأُلْخَتاِن إِ 3" -(:11:3آية )يو
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الشافي. وكلمة   الطريب  فهو  المسيح  نل   تحبهاألخحان  لحجئان  بينه   =  الذي  الاالقات ومود ها  قوة   دل عل  
وعلينا أن ح كى المشكلة هلل دون  وبين السيد المسيح. واليك أحهما ل  وطلبا الشصاء بل  ىكا األمى في  سلي  مايو.  

وه ا هو حص  ما فالحه الا ماء مى   يين قالت للىب "لي  لد ه  خمى" ول   لل له ما ا    كى البل ال ي حىا .
المشكلة . له  قالت  فلل  أن    وصال، ه   فنبن ال  نبغي  وببك"  "ال ي  ولوال  ول   "ال ي  ببه"  قاال  أحهما  وجميل 

وقد  كون األخحان   نا له. فمببة المسيح لنا ال حهايية وال  لامن لمبرحنا حبن له.حطالب المسيح لشم حظيى مبرح 
 ن  علمحا لمؤامىة الصى سيين  د  ل  وطلبا منه أن وأ ي بل في نومان طلرحا منه أن وانو ايئًا.

 
َد اْبُن هللِا ِبِه«.َفَلمَّا َسِمَ  َيُسوُع، َقاَل:»هَذا اْلَمَرُض َلْيَ" 4" -(:11:4آية )يو   "ِلْلَمْوِت، َبْل أَلْجِل َمْجِد هللِا، ِلَيَتَمجَّ

(. 3:9أي لي  للموت الاام المسحمى أو لي  حها حه الموت فهو هيلوم كما يد . ه    ناظى ) و =  لي" للموت
أخى ألحه قاد فاَ ولاد نعالن مجد  بواهطة المسيح ليحمجد المسيح. وه  طلرو  أن وأ ي ليشصي لاازم وهو  

أن وانو ماجزة أهرى لكثيى من الشصاء. لكن هناك من  حاوم أن   ال وسماه ن ا  أخى في اإلهحجالة. فإ ا 
 أخى   علينا في نهحجابحه لطلرحنا، ف لك يح  واطينا أهثى مم ا حطلب أو حصحكى، أي واطي بىكة أعظ  فكل 

ك ييىة الحالمي  وعحاب األخحين لحأخى المسيح في ال هاب حل  في ييا نا لي   دفة بل هو لمجد  . والي
حنحظى.  المسيح هيحمجد وعلينا أن  حصال حبن كثيىًا. ولكن علينا في  يلا نا أن حؤمن أن  لاازم.. وهك ا  نل  

 ولناليك أن الموت وهو أاد أعداينا ما هو نال  مقاد في حظى المسيح. 
وا ننح هنننا أن المسننيح  ننىبل بننين   وبينننه ومننا ومجنند   ومجنند  هننو فهمننا = ألجييل مجييد هللا ليتمجييد إبيين هللا بييه

 وايد.
 

)يو َوِلَعاَزَر.  5"  -(:6-11:5اآليات  َوُأْخَتَها  َمْرَثا  ُيِحبُّ  َيُسوُع  ِفي  6َوَكاَن  ِحيَنِئٍذ  َمَكَث  َمِريٌض  َأنَُّه  َسِمَ   َفَلمَّا 
  " اْلَمْوِضِ  الَِّذي َكاَن ِفيِه َيْوَمْيِن.

وكان وسوع ف  عرى األمدن    مو وسوع ال  ان  نعصاينا من األل  والمىس والموت. .. الاداقة  ان يسوع يحبوك
الىهول يين    وحاليك أن المسافة من عرى األمدن نل  بيت عنيا يوالي  وم. ومان  ه ا أن  ( .40:    10) و 

أوام في اللرى يين عاد المسيح) وم لسصى الىهول من عند   4و ل للمسيح كان لاازم قد مات. فلاازم كان له  
بيت  نل   الىجوع  بيى ه+  وم هصى  نقلي   في  المسيح  فيه   األمدن+  ومين مكل  نل  عرى  بيت عنيا  لاازم في 

 عنيا(. ولناليك أن كل  مت للىب واصي غى ًا أهم .
ا«.  7"  -(:8-11:7ت )يواآليا َقاَل َلُه التَّاَلِميُذ:»َيا ُمَعلِ ُم، 8ُثمَّ َبْعَد ذِلَك َقاَل ِلَتاَلِميِذِه:»ِلَنْذَهْب ِإَلى اْلَيُهوِديَِّة َأْيض 

ا ِإَلى ُهَناَك«.  "اآلَن َكاَن اْلَيُهوُد َيْطُلُبوَن َأْن َيْرُجُموَك، َوَتْذَهُب َأْيض 
فاينيه قد  ثرححا عل  أومالي  وعل  =  لنذهب إلى اليهودية هب نل  بيت عنيا بل قال  حاليك أن الىب ل  ولل لن  

وبالارىاحية مابي وكني له عن أعل  مىا ب =  معلم( وهو وال  أن  هاله هو للاليب. وللب  51:9الاليب )لو
 الال  واألهحا وة و اني الاال  أو الاالمة و لابل اآلن األهحا  الدكحوم.
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َأَجاَب َيُسوُع:»َأَلْيَسْت َساَعاُت النََّهاِر اْثَنَتْي َعْشَرَة؟ ِإْن َكاَن َأَحٌد َيْمِشي ِفي النََّهاِر  9"  -(:10-11:9اآليات )يو
    "َلْيَ" ِفيِه«.َولِكْن ِإْن َكاَن َأَحٌد َيْمِشي ِفي اللَّْيِل َيْعُثُر، أَلنَّ النُّوَر 10اَل َيْعُثُر أَلنَُّه َيْنُظُر ُنوَر هَذا اْلَعاَلِم، 

فطالما  والبىكة.  الامل  وقت  هو  فالنهام  حهام،  هناك  كان  وامل طالما  أن  اإلحسان  عل   أحه  المبااى  المان  
 ولكن أوضا لالنسبة لدحسان فهو غيى قادم عل  الامل ف  ظالم الليل لئال واثى. هنالك حوم لن واثى. 

ح أ  وسلك لبسب و اوا  فهو لن واثى. أما من وسلك  وموييا فالليل وشيى للاطية، فمن وسيى ف  حوم المسي 
 وماء اهوا ه فإحه وسلك ف  طى ق خطى وحها حه الموت.

الىب  قال  ل لك  والاليلة،  الكون  فلو  وقف إلحهام  بال  وقف،  وامل  وهو  البقيل   النوم  فهو  للمسيح  وبالنسبة 
وبالحال  ال    ه وال  حوقف عن الامل لبظة.(، فهو وبصك خليلح17:    5وسوع "أب  وامل يح  اآلن وأحا أعمل" ) و 

  وجد ليل لالنسبة للمسيح. 
عمل    أمام  عناد  ف   قلبه  اإلحسان  أغلق  نن  ولكن  والحوبة،  لدومان  ليلود   وايد  كل  مو  وامل  وظل  و  

ف  ودعو ه، يينئ  وأ   وقت و كف   عن الامل مو ه ا اإلحسان. وهنا حلول أن ه ا اإلحسان دخل أو  ام  
 -الليل ومايى   ام الهالك. ولنأخ  أمثلة :

( ه ا وان  أن المسيح نهحنص  كل المباوالت ماه، وهو وااحد فحىكه  30:   13"خى   هو ا وكان ليال" ) و (1
 (. 27:  13" ) وهثى هىعةأحت  امله فاعمله لأما  المسيح لمايى  وقال له "

 ف  مكاحها(.  18 ،  17:   9  ولس  قلب فىعون )ماجو  صسيى اآلوات مو (2
 (.21:  2ماجو قول الىب "أعطيحها زماحا لك   حوب..." )م  (3
( فاَ وظل بنامحه وامل مو اإلحسان ليلود  للحوبة. فإن  28:    1"أهلمه    نل   هن مىفوس..." )مو (4

 ظل ولاوم ومنو حامحه عنه، فيندفو ف  طى ق الهالك.
مباوال (5 وكاحت  خى  الملك،  مو  خاب  وباول  مياا ظل    ف   عل   البىب  دخول  عن  إلثنايه  ت   

 (.22  - 16مل1النر . ولما مفإ أهلمه   نل  مو  اى ى أ له ف هب للبىب ومات وهلك )
. ومن أعماله هنا هنا ولاد له المسيح األعمال الح  واملها أثناء فحىة وجود  عل  األمس لالجسد   النهار  ولكن

 نقامة لاازم.
بل هو يدد  من    ،غيى اليق، فهو ال ي وبدد ميااد مو ه   نبه  المي   لأن  او صه  لهأن    المسيح به ا  وقاد 
مازال    األزل. األمس  ييا ه عل   حهام  أن  عليه   وكان مد   ييا ه،  هناك خطومة عل   أن  وب موحه  كاحوا  فه  

قايمًا، أي أن المسيح له مهمة  نجزها فإن أ مها وأ ي ليل  المه ث  مو ه وأحه أي المسيح هو النوم، وطالما أحح   
أي زمان خدمح  عل  األمس =  نتى عشرساعات النهار إثماي فال  اافوا فأحح  لمنأ  عن الظلمة وأعمالها.  

هو هاعة مؤامىة اليهود ليالرو . فلن وكون لألعداء هلطان عليه قرل أن  نهي =  الليلمبدد، كساعات النهام.  
أعمالي... ال  اافوا. و   خللنا وأ ي وقت الاليب لاد فأل م     والمان  ل   .قرل  لك   لبهمهمحه ولن ومكنه   

( والبياة كافية ألن ححم  الامل ال ي خللنا ألجله. و  هو حوم ييا نا  نيى لنا كل  10:2ألعمال  البة .. )أ 
 ( ول لك علينا أن ال حاا  من الاثىات طالما هو فينا أي النوم فينا.  5، 4:9+    35:12خطوا نا ) و 
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ة الحي أحه   (. هي الساع 53:22ولكن هحأ ي هاعة عل  المسيح قال عنها "ه   هاعحك  وهلطان الظلمة" )لو 
)قامن مو  و  األوادي  عليه  أن  للوا  أن 11:19+  و   59،  58:8فيها عمله فسمح لألعداء  ولاد  والمسيح   .)

 ولول لحالمي   ه   الساعة ل   أ ي لاد وأحا ال ي أيدد مح   أ ي.  
بل   أعمامحا،  ز ادة  في  حطمو  فلما ا  أعماله  هاعة  نهي  عليه  هحأ ي  نحسان  لكل  من  وبالنسبة  حاا   ولما ا 

المااطى وحهىب منها، من  هىب من المااطى لينل  ييا ه من الموت )مثل من  نكى المسيح خوفًا من الموت( 
وعناوة   ال  بيطه و بميه، هو َيَىم حصسه من حوم   وم ا ،   ،فهو ومش  في الليل ال وشى  يوله حوم  

  وأن ححم  الىهالة الحي خللنا   ألجلها هو خيى  من   بل هو واىس حصسه لاطى يقيلي. فالموت في هريل
يياة حهىب فيها من   )مثال ل لك  وحان(. بل أن كل عا ي أو خاطم ال  ى د أن  حوب هو  حاثى في ظلمة 

 عاياحه ألحه فلد حوم المسيح في داخله. 
من وسلك في طى ق اللداهة  ايى له الاثىات والضيلات كال ام بل  =  إن كان أحد يمشي في النهار ال يعثر 

من ال وشى  يوله حوم   وعناوة   ال  بيطه، لسرب خطيحه أو لسرب =  من يمشي في الليل  كون أهاليل له. 
واجبه..  المااطى وال  حم   فيهىب من  وطيل ييا ه  منها  أحه بهىوبه  المااطى، و اوم   خوفه عل  ييا ه من 

من وصال الشى واثى أي هو ال ي واا  أما من ال وصال اىًا فلما ا الاو . وهل  ليق ه ا لالمسيح أن =  ثر يع
 ال   هب ألومالي  لينل  ييا ه وال  حم  واجبه ولما ا واا  وهو بال خطية )أي المسيح( .  

فني اللينل أي لني  لبسنب النوم هو المسيح وهو  نيى لانيى نا الداخلينة فنال حاثنى. ومنن وسنيى =  النور لي" فيه
 .يعثرمشيئة   

 
َفَقاَل 12َقاَل هَذا َوَبْعَد ذِلَك َقاَل َلُهْم:»ِلَعاَزُر َحِبيُبَنا َقْد َناَم. لِكنِ ي َأْذَهُب أُلوِقَظُه«. 11" -(:13-11:11اآليات )يو

ُرَقاِد َوَكاَن َيُسوُع َيُقوُل َعْن َمْوِتِه، َوُهْم َظنُّوا َأنَُّه َيُقوُل َعْن  13َتاَلِميُذُه: »َياَسيِ ُد، ِإْن َكاَن َقْد َناَم َفُهَو ُيْشَفى«.  
 " النَّْوِم.
 شيى للاداقة بين المسيح ولاازم. وحاليك أن لاازم قد مات اآلن ومو ه ا فاالقة المببة مازالت =  حبيبنا

. قايمة بينه وبين المسيح وبين الحالمي  أوضًا. فالكنيسة كلها في اىكة يب، و بل  المببة قايمة يح  لاد الموت 
 فهنا لاازم قد مات. 

نام=   "لي  موت للد غيقد  قيامة.  الىب فسيكون هناك  أحه مقاد. وطالما هو في  نل   الموت  المسيح مصهوم  ى 
لاريدك وا مب بل هو نححلال" )أواية الىاقد ن(. ولكن من هو ال ي له حايب في ه   القيامة  اإلجالة هو من  

حا   عن الاطية )م   .قام من مقاد الاطية ( وماجو 1:3+م  24:15+ لو14:5+ أ    6:20فالموت البقيلي 
[ فلدان الوعي أو 2[ نم ا مقاد الىاية أو ]1وكلمة حام الح  نهحادمها المسيح  اني ]  "الصبية نائمة" (  24:9)مت 

صيد مان  الموت وقد الشاوم. ل لك نلحب  األمى عل  الحالمي . ومقاد الىاية قد وصيد أحه مقد ححيجة يم  وقد  
 فهمها الحالمي  عل  أحها مىس.
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َلُهْم َيُسوُع ِحيَنِئٍذ َعاَلِنَية : »ِلَعاَزُر َماَت.  14"  -(:16-11:14اآليات )يو َأُكْن 15َفَقاَل  َلْم  َأْفَرُح أَلْجِلُكْم ِإنِ ي  َوَأَنا 
ا ِلَكْي َفَقاَل ُتومَ 16ُهَناَك، ِلُتْؤِمُنوا. َولِكْن ِلَنْذَهْب ِإَلْيِه!«.   ا الَِّذي ُيَقاُل َلُه التَّْوَأُم ِللتَّاَلِميِذ ُرَفَقاِئِه: »ِلَنْذَهْب َنْحُن َأْيض 

 "  َنُموَت َمَعُه!«.
هنا  كل  المسيح بو و  وبدون  وم ة،  امكًا المان  الىويي للموت أي أحه حوم، نل  المان  الوا ح المبااى 
وأن لاازم قد مات. وه ا ليكشف لحالمي   أحه عال  لكل ام. ث  ليزداد نوماحه  لاد الماجزة وبوماحه  هو ما وصى  

مات، لكن ألن الحالمي  هيىون هلطاحه عل  الموت فال   فالمسيح ل  وصى  ألن لاازم قد =  أنا أفرح ألجلكمالىب=  
لكي ه    اني أن لاازم ظل ييًا أمام الىب )وه ا مان  أحه حام(.  =  لنذهب إليه  حشككوا من أيدا  الاليب.  

المان  أن الحالمي  كاحوا والمون أن ال هاب نل  أومالي  فيه خطومة عل  يياة المسيح و المي   =  نموت معه
هيلحلو ومان  كال اليهود  وأن  البد  ال ي  المسيح  مو  أي  ماه،  المسيح هنموت  مو  لو  هرنا  مو حم  وما  أو  ه، 

لاازم ال ي هو اآلن ميت وه  هيلبلوا له. فحوما نهحااب فكىة القيامة وبهحسهل فكىة أن وموت مو المسيح  
وحاليك أن اليهود ياولوا مج   لمبرحه له. فكى  وما كان  اريىًا عن البزن الشد د ال ي وصلد  ايبه كل مجاء.  

المسيح في الز امة الساللة ولكن ه   المااطى ل   ثن   وما وال الحالمي  أن وظلوا مىافلين لمالمه  ال ي أيرو  ، 
وكحب لألم  فلد  ىج  نه   وما   أن ولدم اإلومان. وألن  ويناولكن ال  حىكوحه.  وما قدم المببة ولكنه ل  وسحطو  

 لليوحاحية. 
 
َوَكاَنْت َبْيُت َعْنَيا 18َفَلمَّا َأَتى َيُسوُع َوَجَد َأنَُّه َقْد َصاَر َلُه َأْرَبَعُة َأيَّاٍم ِفي اْلَقْبِر.  17"  -(:19-11:17ات )يواآلي

وُهَما َعْن 19َقِريَبة  ِمْن ُأوُرَشِليَم َنْحَو َخْمَ" َعْشَرَة َغْلَوة .  َوَكاَن َكِثيُروَن ِمَن اْلَيُهوِد َقْد َجاُءوا ِإَلى َمْرَثا َوَمْرَيَم ِلُيَعزُّ
  " َأِخيِهَما.

ود  ؤمنون وله   لليد أن الىو   ظل  بوم أوام أي يح  أححن  كان اليه  4لما ا هكت المسيح عل  لاازم مدة  
أوام و باول دخول الجسد، ث  لاد نحبالله  شمئز الىو  و  هب لحنض  نل  لقية أموا  المو  . 3يول الميت  

أموا   الحي  ض   الهاو ة  عل   هلطان  له  أن  لليهود  وظهى  فه ا  الىالو  اليوم  في  لاازم  وقي   السيد  أن  وكون 
نل والحي  هب  في  وات المنحللين،  مى ين  أوام  األمباة  وكىم  وينا مو وع  ول لك  الثالل.  اليوم  لاد  لاازم  يها 

خطوة وهي مقياس  وحاحي. وحاليك أن قىب بيت 145  =  محى  200ثمن ميل أ  يوال   =    الغلوة(.  39،  17)
الارى   و نشىوا  الماجزة  فيشاهدوا  للحاز ة  وأ ون  أومالي   من  هود  كثيى ن  أومالي  جال  من  أومالي . عنيا  في 

 وكان ه ا هو السرب في نهحقبال المسيح البافل  وم أيد الشااحين.
 

ْت َجاِلَسة  ِفي اْلَبْيِت.20" -(:11:20آية )يو  " َفَلمَّا َسِمَعْت َمْرَثا َأنَّ َيُسوَع آٍت اَلَقْتُه، َوَأمَّا َمْرَيُم َفاْسَتَمرَّ
مو الماز ن في مىثا لطرياحها حشطة فهي   هب إلهحقبال السيد، ومى   هي الهادية في الريت. مى   اهحمىت  

أيدًا مىثا للدوم الىب فأهىعت  جىي نليه دون أن  ارى مى   لياطيها   ل   ال  للدوم الىب. ومبما أخرىو الريت  
  از ة في وفاة أخيها.

 

 
8 
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َيُمْت َأِخي!  21"  -(:24-11:21اآليات )يو َلْم  ُكْنَت هُهَنا  َلْو  ِلَيُسوَع:»َيا َسيِ ُد،  َمْرَثا  ا 22َفَقاَلْت  َأْيض  لِكنِ ي اآلَن 
َقاَلْت َلُه َمْرَثا:»َأَنا َأْعَلُم َأنَُّه  24َقاَل َلَها َيُسوُع:»َسَيُقوُم َأُخوِك«. 23 ُيْعِطيَك هللُا ِإيَّاُه«.َأْعَلُم َأنَّ ُكلَّ َما َتْطُلُب ِمَن هللاِ 

 " َسَيُقوُم ِفي اْلِقَياَمِة، ِفي اْلَيْوِم اأَلِخيِر«.
زلت في حظىي قادم  مبما يملت كلمات مىثا حوع من اإلومان المبمل لالشك، ومبما هي  لاد أحك أحت وا مب ما 

. ومبما كان لها أمل وشوبه الشك في أن وقي   )وه ا هو األوقو(  عل  الشصاء لالىغ  من أحك ل   أ ي لحشصي أخي
ولكن حى  هنا أن نومان قايد المئة أقو  من =  لو كنت ههناححن، ل لك قالت.  أالسيد أخيها ولكنه أمل لايد ن  قد  
(. وهنا 8:8أن قدمة المسيح عل  الشصاء  حبد  المكان )مت   فهو  من.  الغالم"  نومان مىثا.. "قل كلمة فلل فيرىأ  

لو كنت ( كالم مىثا 14، 9:7مك 2+ 2:  12فكىة القيامة لليهود من )دا حسمو نومان مىثا لالقيامة. وغالبًا دخلت 
ه ثلة في وسوع أحه قادم عل  الشصاء لو كان موجودًا. لكنه واني أن وسوع قادم أن ومنو الموت ولكنه في  ها ههنا

 ال ولدم أن واطي يياة. ولكن كالمها ال   مى فيه. 
 

َوُكلُّ 26َقاَل َلَها َيُسوُع:»َأَنا ُهَو اْلِقَياَمُة َواْلَحَياُة. َمْن آَمَن ِبي َوَلْو َماَت َفَسَيْحَيا،  25"  -(:27-11:25اآليات )يو
َأْنَت   َقاَلْت َلُه:»َنَعْم َيا َسيِ ُد. َأَنا َقْد آَمْنُت َأنَّكَ 27َمْن َكاَن َحيًّا َوآَمَن ِبي َفَلْن َيُموَت ِإَلى اأَلَبِد. َأُتْؤِمِنيَن ِبهَذا؟«  

 " اْلَمِسيُح اْبُن هللِا، اآلِتي ِإَلى اْلَعاَلِم«.
( القيامة هي طرياحه. هو واطي للااطم 29-24:5المسيح هو القيامة اآلن للااطم وهو القيامة للميت ) و 

أو ىل له قيامة  (. واليك أن السيد ل  ولل هأاَدبْ  20:2قيامة فيردأ ييا ه من اآلن. و كون ييا ه هي المسيح.. )غل
د له أو أطلب له، بل قال أحا القيامة أي القيامة كاينة فيه. فكل من  حبد لالمسيح )نومان/ مامودوة/  وبة( ع ْ أا 

عل  الموت هو   واإلححاام  .هينحاى عل  الموت   فالبد أحه  ،وهو البياة  ،ثمىة البياة كون له قيامة. والقيامة  
القيامة. واإلومان لالمسيح واطي يياة وه   ماجزة أهرى من نقامة لاازم. فلاازم قام وظل ييًا لادة هنين ث   
المسيح األعظ  هي اإلقامة من   اليوم األخيى. فماجزة  أبدوة و لوم في  فله يياة  لالمسيح  أم ا من  ؤمن  مات. 

لكن مىثا ظنت أن المسيح هو نحسان له دالة عند   كل   .  (57:6ه   هي البياة األبدوة ) و و   =موت الاطية
مىثا عمن هو وما ا    ز د نومانما وطلبه واطيه   له، لكنه ال ولدم من حصسه أن وقي  ميت. ل لك بدأ المسيح  

لأحه هو    وهو القيامة وه ا هو الصى  بين وسوع وبليشو مثاًل. وقول المسيح لمىثا  ،  وسحطيو وأحه هو البياة  ا ها
. ل لك )فهو قادم أن وقيمه(    ، والبياة للاازم أوضاً )ومن  من وبيا(  وشمل البياة لها، فهي قد  منت   ،  الحياة

" )أواية اإلحجيل(. وة.. "هو ييا نا كلنا وقيامحنا..فال ي قام من األموات اآلن هيكون مو ه عروم للبياة األبد 
هو نومان حاق  فهي   أنت المسيح إبن هللاوماحها قرل الماجزة.  هنا المسيح وسأل مىثا ليبىك ن=  أتؤمنين بهذا

ال  ؤمن أن المسيح هيقي  لاازم. لكن ه ا نوماحها المبصوظ في قلرها كما حطله لطىس واألعم  وحثناييل من 
نحجيل  وينا ) الكنيسة 31،  30:20قرل. وه ا هو غىس كحالة  بنيت عليها  الحي  (. ه ا اإلومان هو الااىة 

إلى األبد(.  1:1+ مى3:4+  33:14+  16:16)مت  فلن يموت  الحي =  من كان حيا  وآمن بي  البياة األبدوة 
فالشيطان  فى .  وال  مجد  بال  د نوحة  يياة  له   هحكون  الاطاة  أما  والصى .  المجد  يياة  هي  هنا  الىب  ولادها 
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. لكن البياة األبدوة  جيةف  ظلمة خام   موجود واآلن وبل  األبد لكن هو لي  يي، بل مايى  لبيىة محلدة بنام
. ه ا البوام بين السيد وبين مىثا كان   اللدوسينه  يياة ف  النوم والصى  والمجد وم  ة   واىكة المببة مو  

هدفه ز ادة نومان مىثا فحاى  يقيلة المسيح ، وه ا وامله الىب مو كل منا لينمو نوماحنا و اشص  ، واليك أن ه ا  
 ( . 20مو مى   المجدلية ) و   األهلوب ن باه الىب أوضا

 
َوُهَو 28"  -(:32-11:28اآليات )يو َحَضَر،  َقْد  َقاِئَلة :»اْلُمَعلِ ُم  ُأْخَتَها ِسرًّا،  َمْرَيَم  َوَدَعْت  َمَضْت  َقاَلْت هَذا  َوَلمَّا 
ِفي   َوَلْم َيُكْن َيُسوُع َقْد َجاَء ِإَلى اْلَقْرَيِة، َبْل َكانَ 30َأمَّا ِتْلَك َفَلمَّا َسِمَعْت َقاَمْت َسِريع ا َوَجاَءْت ِإَلْيِه.  29َيْدُعوِك«.  

وَنَها، َلمَّا َرَأْوا َمْرَيَم َقاَمْت َعاِجال  31اْلَمَكاِن الَِّذي اَلَقْتُه ِفيِه َمْرَثا.   ُثمَّ ِإنَّ اْلَيُهوَد الَِّذيَن َكاُنوا َمَعَها ِفي اْلَبْيِت ُيَعزُّ
ِلَتْبِكَي ُهَنا َتْذَهُب ِإَلى اْلَقْبِر  َقاِئِليَن: »ِإنََّها  َتِبُعوَها  َوَرَأْتُه، 32َك«.  َوَخَرَجْت،  َأَتْت ِإَلى َحْيُث َكاَن َيُسوُع  َفَمْرَيُم َلمَّا 

ْت ِعْنَد ِرْجَلْيِه َقاِئَلة  َلُه:»َيا َسيِ ُد، َلْو ُكْنَت هُهَنا َلْم َيُمْت َأِخي!«.  " َخرَّ
يا دليل مبرحها الشد دة ليسوع.  =  سريعا  ن ن هرب أن مى   ل    هب مو مىثا أحها ل   كن  ال  أن الىب قد أ  .  

هنا ها  كنت  لو  ه ا(.  =  سيد  في  ن صلحا  )هما  مىثا  كلمة  الىب. =  سرا  حص   لحنال من مىاي   أخحها  دعت  هي 
و حاز  لايدًا عن  يا  الماز ن. فكل من  حاز  من المسيح  دعو اآلخى ن. وما فالحه مى    نبغي أن وصاله 

 لمسيح. هل محأل .. أن وجىي للمسيح فياز ه ا
 

)يو وِح  33"  -(: 35-11:33اآليات  ِبالرُّ اْنَزَعَج  َيْبُكوَن،  َمَعَها  َجاُءوا  الَِّذيَن  َواْلَيُهوُد  َتْبِكي،  َيُسوُع  َرآَها  َفَلمَّا 
  " َبَكى َيُسوُع.35َوَقاَل:»َأْيَن َوَضْعُتُموُه؟« َقاُلوا َلُه:»َيا َسيِ ُد، َتَعاَل َواْنُظْر«. 34َواْضَطَرَب، 

الكلمننات اليوحاحيننة  احلننف فبكنناء مننى   واليهننود هننو لكنناء لاننوت مسننموع = تبكييي.. واليهييود يبكييون.. بكييى يسييوع
دمات عينا  بدون  وت" فهو  أثى من يزن للحاريى الظاهىي عن البزن. أم ا لكاء وسوع فهو كلمة أخى   صيد "أ

مى   واليهود، حبن أمام وسنوع الن ي لنه نحسناحية كاملنة ولنه أمفنو وأم  المشناعى الحني ومكنن أن  اندم عنن نحسنان 
أمام فاجاة موت يريب لنه. وأمنام  صجنو  و نه علينه، بنل هنو ينزن علن  منا أ ناب الاليلنة منن منوت. حبنن أمنام 

ى ة  بكنني محننأثىًا أمننام موقننف المننوت النن ي هننو أعظنن  ألنن  للبشننى. وهكنن ا لكنن  وسننوع المسننيح بناهننو ه وعواطصننه البشنن
( ألحها هحهلك، فهو هنا أوضًا لك  يزحًا عل  مايى اإلحسان. وبكاء المسيح هنو 41:19عل  مد نة أومالي  )لو

:  63ن ) "فني كنل  نيله   ضنا ق" فهنو اهادة عن كمال حاهنو ه وعنن كمنال مشناعى قلنب   ومبرحنه لدحسنان
هنا حبن أمام الهوت المسنيح الملحندم. ولكنننا حبنن أوضنًا أمنام حاهنوت كامنل فكلمنة نحنزع    =إنزعج بالروح.  (  9

نل  هنو  اريننى ال حصهمننه وارننى عننن يزحننه ممننا ينند  لدحسننان النن ي خللننه علنن   ننوم ه دل نل = عننَ دل ليصننى  فنن  )جنننة عننَ
ل ايئًا إلحلا  المحألمين. كما وارى عن ما هياى  منه، . ويزحه من لكاء الناس. وبماد ه أن وصاعرى ة و ان  فى (

أي قننوة البينناة المبييننة، قننوة  نحاننى علنن  المننوت والصسنناد النن ي لبننق لجسنند لاننازم وعلنن  الشننيطان وعلنن  الهاو ننة 
( فكن  وكن  اللنوة 46:8لياى  لاازم من قرى  بل ومن الهاو ة. فإن كان اصاء حازفة الدم نيحا  للوة  انى  مننه )لنو

ْى ل من الهاو ة، هي قوة مويية هايلة والىو  هو الجزء من نحساحية المسيح ال ي له هو فني انىكة مباانىة   الحي  اال
ححيجننة مننا  بملننه جسنند  مننن أيننزان وا ننطىاب اآلخننى ن فهننو وشننامكنا أيزاحنننا و بملهننا عنننا = وإضييطربمننو اآلب. 
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[ 2[ هننننا ]1منننىات ] 3المسنننيح ( وهننن ا الحانننب ظهنننى علينننه أمنننام النننناس. وكلمنننة ن نننطىب  كنننىت عنننن 4:53 ن)
[ 2[ هننا ]1]  منىات  3كمنا  كنىت كلمنة لكني أوضنا ( 27:12[ ) نو3( فهو وضطىب و بزن للاياحنة ]21:13) و
(. والبكاء هنا عل  أومالي  كنان لانوت مسنموع فهنو  بكني علن  منا أ ناب البشنى. فناهنوت المسنيح 41:19)لو

( وكاحت عن أالم الاليب 7:   5[ المىة الثالثة  كىها بول  الىهول )عب 3هان حاهو ًا كاماًل وبحصااال ه يقيقية. ]
. 

نبنه الجمهنوم للماجنزة اآل ينة فيحبنول الجمهنوم لشنهود عينان والن عن حيحه في عمنل الماجنزة، و =  أين وضعتموه
 وهي ال  اني قطاًا عدم ماىفحه لالمكان ولكن  اني خ وحي نل  هناك.

 
)يو ُيِحبُُّه!«.  36"  -(: 37-11:36اآليات  َكاَن  َكْيَ   اْلَيُهوُد:»اْنُظُروا  هَذا 37َفَقاَل  َيْقِدْر  ِمْنُهْم:»َأَلْم  َبْعٌض  َوَقاَل 

ا اَل َيُموُت؟«.  "الَِّذي َفَتَح َعْيَنِي اأَلْعَمى َأْن َيْجَعَل هَذا َأْيض 
دموعه  لكنه  ظنوا  ال ي هال.  دمه  وك   فك   يبه  أعلنت  دموعه  كاحت  ن ا  لالماجزة.  نومان  أي  لد ه   وكن  ل  

 عالمة  اف. 
 

)يو َوَجا38"  -(:39-11:38اآليات  َنْفِسِه  ِفي  ا  َأْيض  َيُسوُع  َعَلْيِه  َفاْنَزَعَج  ُوِضَ   َوَقْد  َمَغاَرة   َوَكاَن  اْلَقْبِر،  ِإَلى  َء 
 "  َأيَّاٍم«.َقاَل َيُسوُع:»اْرَفُعوا اْلَحَجَر!«. َقاَلْت َلُه َمْرَثا، ُأْخُت اْلَمْيِت:»َياَسيِ ُد، َقْد َأْنَتَن أَلنَّ َلُه َأْرَبَعةَ 39َحَجٌر. 
هو مازال  بت  أثيى ه   اللوة الجبامة الحي هحقي  ميت قد أححن. ولكن نحزع  األول  كاحت لسرب لكاء  =  فإنزعج

الناس.   لسرب اك  هنا  وبحزع   واآلخى ن.  الحجرمى    و شحىك =  إرفعوا  وجاهد  أن  اإلحسان  عل   أن  حى   هنا 
  للبجى وجاله  اهود عيان ن  لجهد  و  وسكب حامحه. ولكن عل  اإلحسان أن وصال ما وسحطياه. و بى كه

 ىوا الجسد الملصو  و شحموا مايبة الاصوحة. وخدام الكنيسة كل ما عليه  أحه  لالحالي   ىفاون البجى لحدخل قوة 
وشيى لحاومها أن السيد  ى د =  قد أنتنالىب المبيية لالىو  اللدس ليوقك النصوس من موت الاطية. قول مىثا  

 حاوم يدو  ماجزة. أن  ىا  كاد ق وببه ول   
  

    "َقاَل َلَها َيُسوُع:»َأَلْم َأُقْل َلِك: ِإْن آَمْنِت َتَرْيَن َمْجَد هللِا؟«.40" -(:11:40آية )يو
النوم. وكل من  من لالمسيح هيى  مجد  وكل من  من وبيحمل اآلالم حاظىًا  القيامة و شى   لاإلومان  سحالن 

 ى د  اإلحسان فاإلحسان  ى د أن  ى  ليؤمن، وه ا عك  ما  =  ين مجد هللا إن آمنت تر للمجد الماد هيىا  لالحأهيد.  
 ( .1:   11، فاإلومان هو الثلة لما  ىج  واألولان لأموم ال  ى " )عب  وه ا لي  نومان

 
)يو َفْوُق، 41"  -(: 42-11:41اآليات  ِإَلى  َعْيَنْيِه  َيُسوُع  َوَرَفَ   َمْوُضوع ا،  اْلَمْيُت  َكاَن  َحْيُث  اْلَحَجَر  َفَرَفُعوا 

َوَأَنا َعِلْمُت َأنََّك ِفي ُكلِ  ِحيٍن َتْسَمُ  ِلي. َولِكْن أَلْجِل هَذا اْلَجْمِ  42َوَقاَل:»َأيَُّها اآلُب، َأْشُكُرَك أَلنََّك َسِمْعَت ِلي،  
 " ُقْلُت، ِلُيْؤِمُنوا َأنََّك َأْرَسْلَتِني«.اْلَواِقِ  
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الوايد.  والمجد  الوايد  والامل  الوايدة  المشيئة  أبيه جهامًا لااو   المبروب  حكل  مو  الوييد  هنا حى  اإلبن 
 -و الة المسيح غى ها:

أن القيامننة هننحح  لننأمى المسننيح وهنني أوضننًا عمننل اآلب لكنني  ننؤمن الجمننو أن مننا وبنند  لنني  للننوة هننبى ة وال  -1
للننوة الشننيطان. بننل للننوة  . فننالماجزة هننحثرت الوينندة اإللهيننة الكاينننة بننين اآلب واإلبننن خاو ننًا لانند  ننالة 

فهنو ال وانلي ليأخن  قنوة بنل لينى  . ألجل هذا الجمي . ليؤمنيوااإلبن هلل اآلب. والمسيح أعلن هد  الانالة. 
 الجمو الاالقة الحي بينه وبين   فال ولولوا احها للوة لالزبول كما قالوا قراًل.

= إنك في كل حين تسم  لييظهى فيها  وافق المشيئة فالمسيح ل  وطلب بل اكى اآلب عل  ما ن صلا عليه.  -2
( وهن ا كلننه  اريننى 13: 16وكلمنننا لمننا وسنماه )  ننو ن الننىو  اللندس أهن   = مننا قينل  تسييم  لييىقنول المسننيح 

وقولنه  االبنن  نصن  . هنو لكن اآلب  ى د وهنا عن طرياة الويدة في الثالو  ، وبالحالي فه  له  مشيئة وايدة .
= هنن   اريننى عننن فننى  المسننيح لاننودة البينناة لألمننوات ، وحصنن  المصهننوم " هلننل وسننوع لننالىو " يينمننا اشييكرك

المصهنوم  ، وبننص  (11:  53)ن  وشنباهجلنه أ ن  منن أ   ، فاال  النصوس ال   خضات الشياطين لحالمي
 ( 26:27+ مت  53:11+ا  10:21اكى عند  أهي  هى اإلفاامهحيا ال   هياط  يياة للبشى )لو

منا حبننن فكننل  ننالة حاننليها لإهن  المسننيح فهنني مسننحجالة. لنن لك حنهني  ننلوا نا قننايلين "لالمسننيح وسننوع مبنننا" أ -3
 (.26 ،24-23:16) و

 ظهى أن هناك  ما ز بين األقاحي  فاإلبن لي  هو اآلب واآلب لي  هو اإلبن. -4
المسيح والي لالنيالة عن البشى. فهنو كإحسنان كامنل ومثنل البشنى وانلي ليبطنل هنلطان المنوت الن ي وسنود  -5

حطلنب بثلنة (. والمسيح ل  وسنأل اآلب بنل انكى لثلحنه فني نهنحجالة اآلب لنه. وحبنن عليننا أن 7:15علينا ) و
 في المسيح. وفي اإلهحجالة نعالن لبب   لنا.

 
ا!«.43" -(:11:43آية )يو    " َوَلمَّا َقاَل هَذا َصَرَخ ِبَصْوٍت َعِظيٍم:»ِلَعاَزُر، َهُلمَّ َخاِرج 

عظيم  بصوت  عنيدة =  صرخ  قوات  مو  ألحه  حاامل  واىخ  فهو  أهيىها.  الجبي   قوات  ْلي  و اال الهاو ة  لحاصحح 
( هو كان كمن واىخ في حاي  ليوقظه. هنا خىجت  قوة 8،  7،  4:29لإقحدام عظي  وقوة وجالل )مزو أمىها  

الميت.   لحبيي  جبامة من جسد   قوة  للد خىجت  الىب.  من  هلم خارجا  هايلة  بل =  لعازر  أيد  لإه   واىجه  ل  
 لسلطاحه. وهو  نادي لاازم لإهمه فحاود مويه لجسد .

)يو َلُهْم َفَخَرَج  44"  -(:11:44آية  َفَقاَل  ِبِمْنِديل.  َمْلُفوٌف  َوَوْجُهُه  ِبَأْقِمَطٍة،  َمْرُبوَقاٌت  َوِرْجاَلُه  َوَيَداُه  اْلَمْيُت 
 "َيُسوُع:»ُحلُّوُه َوَدُعوُه َيْذَهْب«.

هنا المسيح  ى د أن وبحوي معره  و هوله  وليحأهدوا أحه لي  اببًا، أو اا   خى غيى لاازم، كان ماحرئًا  
[ه ا 1]=  حلوه في الداخل. وكان اليهود  لصون كل  د ويدها وكل مجل ويدها، ل لك نهحطاع لاازم أن واى .  

 [ ليسيى في اللى ة. 2ه  قادم ن عليه ]
 



   )اإلصحاح الحادى عشر(يوحنا أنجيل  –األناجيل 
 

 
273 

َفَكِثيُروَن ِمَن اْلَيُهوِد الَِّذيَن َجاُءوا ِإَلى َمْرَيَم، َوَنَظُروا َما َفَعَل َيُسوُع، آَمُنوا ِبِه. 45"  -(: 46-11:45اآليات )يو
يِسيِ يَن َوَقاُلوا َلُهْم َعمَّا َفَعَل َيُسوُع.46    " َوَأمَّا َقْوٌم ِمْنُهْم َفَمَضْوا ِإَلى اْلَفرِ 

هنا  هود  منوا وهؤالء هماوا  وت المسيح و منوا فاامت له  يياة. وهناك من لي  له أ ن مويية وال يواس 
)لو  جواهي  31:16مويية  كاحوا  وهؤالء  السنهدم  .  هيبة  ماناها  ياع  لاازم  قيامة  أن  هؤالء  اوموا   .)
بياة )لل  ن  منوا( ومايبة موت لموت أعمال المسيح  امت مايبة يياة ل.  وقالوا لهم عم ا فعل يسوعالصى سيين  

 )لل  ن  هروا للصى سيين(. 
 

 ( 57-47:11)يو هياج اليهود وذهاب يسوع إلى مدينة إفرايم
يِسيُّوَن َمْجَمع ا َوَقاُلوا:»َماَذا َنْصَنُ ؟ َفِإنَّ هَذا اإِلْنَساَن 47  "-(:57-11:47اآليات )يو َفَجَمَ  ُرَؤَساُء اْلَكَهَنِة َواْلَفرِ 

َوَيْأُخُذوَن َمْوِضَعَنا َوُأمَّتَ 48َيْعَمُل آَياٍت َكِثيَرة .   وَماِنيُّوَن  َفَيْأِتي الرُّ ِبِه،  ُيْؤِمُن اْلَجِميُ   َتَرْكَناُه هَكَذا  َفَقاَل 49َنا«.  ِإْن 
َنِة:»َأْنُتْم َلْسُتْم َتْعِرُفوَن َشيْ  ا ِلْلَكَهَنِة ِفي ِتْلَك السَّ َواَل ُتَفكِ ُروَن َأنَُّه َخْيٌر 50ئ ا،  َلُهْم َواِحٌد ِمْنُهْم، َوُهَو َقَياَفا، َكاَن َرِئيس 

اأُلمَّ  َتْهِلَك  َواَل  ْعِب  الشَّ َعِن  َواِحٌد  ِإْنَساٌن  َيُموَت  َأْن  ُكلَُّها!«.  َلَنا  ا 51ُة  َرِئيس  َكاَن  ِإْذ  َبْل  َنْفِسِه،  ِمْن  َيُقْل هَذا  َوَلْم 
َنِة، َتَنبََّأ َأنَّ َيُسوَع ُمْزِمٌ  َأْن َيُموَت َعِن اأُلمَِّة،   َوَلْيَ" َعِن اأُلمَِّة َفَقْط، َبْل ِلَيْجَمَ  َأْبَناَء هللِا 52ِلْلَكَهَنِة ِفي ِتْلَك السَّ

ِقينَ    ِإَلى َواِحٍد.اْلُمَتَفرِ 
ا َيْمِشي َبْيَن اْلَيُهوِد َعاَلِنَية ، َبْل َمَضى ِمْن ُهَناَك  54َفِمْن ذِلَك اْلَيْوِم َتَشاَوُروا ِلَيْقُتُلوُه.  53 َفَلْم َيُكْن َيُسوُع َأْيض 

يَِّة، ِإَلى َمِديَنٍة ُيَقاُل َلَها   َوَكاَن ِفْصُح اْلَيُهوِد َقِريب ا. 55  َأْفَراِيُم، َوَمَكَث ُهَناَك َمَ  َتاَلِميِذِه.ِإَلى اْلُكوَرِة اْلَقِريَبِة ِمَن اْلَبرِ 
َأْنُفَسُهْم.   ُروا  ِلُيَطهِ  اْلِفْصِح  َقْبَل  ُأوُرَشِليَم  ِإَلى  اْلُكَوِر  ِمَن  َكِثيُروَن  ِفيَما 56َفَصِعَد  َوَيُقوُلوَن  َيُسوَع  َيْطُلُبوَن  َفَكاُنوا 

َهلْ  َتُظنُّوَن؟  اْلَهْيَكِل:»َماَذا  ِفي  َواِقُفوَن  َوُهْم  اْلِعيِد؟«  َبْيَنُهْم،  ِإَلى  َيْأِتي  اَل  ُهَو  اْلَكَهَنِة  57  ُرَؤَساُء  ا  َأْيض  َوَكاَن 
يِسيُّوَن َقْد َأْصَدُروا َأْمر ا َأنَُّه ِإْن َعَرَف َأَحٌد َأْيَن ُهَو َفْلَيُدلَّ َعَلْيِه، ِلَكْي ُيْمِسُكوُه.  " َواْلَفرِ 

 
يِسيُّوَن َمْجَمع ا َوَقاُلوا:»َماَذاَفَجَمَ  ُرَؤَساُء 47" -(: 48-11:47اآليات )يو  اْلَكَهَنِة َواْلَفرِ 

 ِإْن َتَرْكَناُه هَكَذا ُيْؤِمُن اْلَجِميُ  ِبِه، َفَيْأِتي 48َنْصَنُ ؟ َفِإنَّ هَذا اإِلْنَساَن َيْعَمُل آَياٍت َكِثيَرة . 

وَماِنيُّوَن َوَيْأُخُذوَن َمْوِضَعَنا َوُأمََّتَنا«.  " الرُّ
المسيح ماًا فماجزة نقامة لاازم  د نومان الادوقيين و د مىاهز م هاء الكهنة والكحبة و د نجحمو أعداء  

المادوة فهو    ل لك  .ماالبه   المسيح.  للحل  الحاطيل  الكهنة  م هاء  و ول   الصى سيون  اللبظة  نب   ه    فمن 
ا ل   ؤمنوا. وكان مأ ه   وانو ماجزات وه  بال أي قوة. والاجيب نعحىافه  أن وسوع وانو  وات كثيىة ومو ه  

أن عدم يصك السرت ال ي كان المسيح في حظىه  الضيق وكسى  لماجزا ه لاإل افة للبياة السماو ة الحي وطلرها 
)وكل همه  هو المادوات(، هحالال الحمسك لاألمس والغيىة عل  الميىا  األم ي واآللايي والناموهي، فيسهل 

الىوماحي اإلهحيالء عل للمسحامى  الناس ه ا  الىويية ) جمهى  الثومة  أحه لسرب ه    أو    األمس والبك  ماًا، 
وماء المسيح( وسحول  الىومان عل  ما لل  من هلطة ميي  الكهنة والسنهدم  . ه  خافوا أن الىومان واحرىوا أن 
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ا  عنا ى جمهىة الناس يول المسيح هي ثومة وطنية فيبىموا الكهنة من نمحيازا ه  ألحه  ل  وامدوها. و حال
األمة اليهودوة الحي  لوم عل  األمس والناموس. خاو ًا يينما مأوا كثىة المؤمنين لالمسيح وأن الجماهيى  ى د  

يأخذون ملكًا فاافوا عل  مىاهزه  أن وامد الىومان ه   الثومة و هدموا الهيكل، فبولوا المو وع للضية وطنية  
الهيكل.  =  موضعنا  له  الملاود  هنا  والد نيةفلدان يى حه   =  ناأمتالمو و  حصاقه    .السياهية  هنا  و حضح من 

ولكن كان الاو  عل  مىاهزه  وأمواله  ومن أن وسلره     . فالىومان كاحوا وبحلوحه  فااًل ومسيطى ن عل  بالده 
مييسًا  كان  مىكز   وببك   الكهنة.  ميي   قيافا  كان  خوفًا  وأهثىه   الشاب.  عل   وهلطاحه   حصو ه   من  المسيح 
لمجمو السنهدم   )مجل  الشيوخ اليهودي( وال ي كان له السلطان األعل  عل  اليهود في أموم د نه  ودحياه . 

الصكى من وله  جام  نحطلق  ن ا  أحه  مادوة  امة خا  من  ياعها. وحاليك  وله منها مكاهب  الهيكل   ه في 
وألن    ،ولكن لسرب ثومات اليهود  د الىومان  .زاو ة الماالح الشااية وضل اإلحسان. وللد هدم الهيكل فاالً 

   كان قد  ال  عنه  ن  قحلوا وسوع.
 

َنِة:»َأْنُتْم َلْسُتْم َتْعِرُفوَن  َفَقاَل َلُهْم وَ 49"  -(: 11:49آية )يو ا ِلْلَكَهَنِة ِفي ِتْلَك السَّ اِحٌد ِمْنُهْم، َوُهَو َقَياَفا، َكاَن َرِئيس 
  "َشْيئ ا،

( فمن هو ميي  الكهنة  هل هو ينان أم قيافا أو  6،  5:4+ أع2:3+ لو49:11+  13،  12:18ماجو أوضًا ) و
هالهما ! وشى   وهيصوس ه ا األمى لأن الوالي الىوماحي فاليىوس جىا وس أهلل ينان ميي  الكهنة من م رحه 

ااايحه. يح  أن الشاب نهحمى   هنوات. ولكن ظل  أثيى  قو ًا لسرب قوة7م. لاد أن كان قد اغلها  14هنة  
ل  لاد  مياهة الكهنة عدة أفىاد من عايلحه كان  خىه  قيافا، ال ي  واحى  له كىيي  للكهنة لالىغ  من نقالحه. و و 

م أي طوال فحىة خدمة الىب وسوع.   وكان قيافا ماىوفًا  36هنة    -25اغل م اهة الكهنوت في الصحىة من هنة  
لوالي فيحلوس ال ي أ   لاد بيالط . ل لك فبينما  هروا لالسيد نل  ينان كان ه ا من لالجهل واللسوة. وأهلطه ا

ال =  في هذه السنة قريل المجاملة وللوة ااايحه ولكن مهميًا كان قيافا هو ال ي هيادم األمى. وقول الكحاب  
لبشى ة لاليب المسيح  اني أن ميي  الكهنة واين كل هنة بل  اني ه   السنة الملرولة الحي    فيها خال  ا

 (.  2:61+ أ 19:4)لو
لما ا أحح  محىددون في ن اا  قىام للحل المسيح. عمومًا كان الىومان والاون و اينون =  أنتم لستم تعرفون شيئا  

 هنة ) وهيصوس(. 107اااًا في ه ا المناب في حبو 28م هاء الكهنة لكثىة، يح  أحه  عينوا 
 

)يو اأُلمَُّة  50"  -(:53-11:50اآليات  َتْهِلَك  َواَل  ْعِب  الشَّ َعِن  َواِحٌد  ِإْنَساٌن  َيُموَت  َأْن  َلَنا  َخْيٌر  َأنَُّه  ُتَفكِ ُروَن  َواَل 
َنِة، َتَنبََّأ َأنَّ َيُسوَع ُمْزِم ٌ 51ُكلَُّها!«.   ا ِلْلَكَهَنِة ِفي ِتْلَك السَّ َيُموَت َعِن    َأنْ َوَلْم َيُقْل هَذا ِمْن َنْفِسِه، َبْل ِإْذ َكاَن َرِئيس 
ِقيَن ِإَلى َواِحٍد.52اأُلمَِّة،   " َفِمْن ذِلَك اْلَيْوِم َتَشاَوُروا ِلَيْقُتُلوُه.53 َوَلْيَ" َعِن اأُلمَِّة َفَقْط، َبْل ِلَيْجَمَ  َأْبَناَء هللِا اْلُمَتَفرِ 

لل الشاب ومو ه خيى  من هالك أمة لأ ل واضْ  هىها ن ا أخ ها الىومان. هان مأي قيافا هو موت المسيح ألحه مضْ 
ولكن  وينا مأ  في كلمات قيافا حروة عن عمل المسيح الصدايي فالمسيح مات فااًل يح  ال وموت كل الناس. 
ومأي  وينا أن ميي  الكهنة له ه   اللدمة عل  الحنرؤ لبك  منابه كىيي  كهنة. فمواهب الىب ال  نلطو عن 
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هي للادمة. كاحت حروة قيافا  بيبة لالىغ  من أحه كان له قاد   مجال   لسرب فساده  ألن ه   المواهب 
 ماحلف لكن ما  صو  له كان يلًا. وبلاام فال حص  الشم بل هو كان كبمام بلاام. 

 

ا َيْمِشي َبْيَن اْلَيُهوِد َعاَلِنَية ، َبْل َمَضى ِمْن ُهَناَك ِإَلى اْلكُ 54  "-(:11:54آية )يو  وَرِة اْلَقِريَبِة َفَلْم َيُكْن َيُسوُع َأْيض 
يَِّة، ِإَلى َمِديَنٍة ُيَقاُل َلَها َأْفَراِيُم، َوَمَكَث ُهَناَك َمَ  َتاَلِميِذِه.  " ِمَن اْلَبرِ 

ه  من أومالي  ألن هاعحه ل   كن قد جاءت لاد. ولي  خوفًا من الموت بل 20 هب وسوع نل  أفىاو  عل  لاد  
 من ه   اآلوة حصه  أن الىب وسوع أقام لاازم قرل دخوله نل  أومالي  لادة أوام.  ليكمل مهالحه.

 
ُروا 55"  -(:11:55آية )يو  َوَكاَن ِفْصُح اْلَيُهوِد َقِريب ا. َفَصِعَد َكِثيُروَن ِمَن اْلُكَوِر ِإَلى ُأوُرَشِليَم َقْبَل اْلِفْصِح ِلُيَطهِ 
  " َأْنُفَسُهْم.

للد نقحىب عيد الصاح اليهودي وبقحىب  أوضًا =  قريبا  (.  4:6+    13:2ه ا ثالل فاح  ا كى في نحجيل  وينا )
س الادد الااعد للصاح لبوالي   وبدد  وهيصو =  فصعد كثيرون  وم الاليب  وم  ا لح فابنا البقيلي وسوع.  

لصاح. ولكن كان الحطهيى البقيلي   يًا  هان ومحنو عل  المنجسين أن ولدموا ا=  ليطهروا أنفسهممليون حسمة.  2
 بدم المسيح  

   وسوع.  ل لك كاحت اآلوة الحالية مبااىة فكاحوا وطلرون 
المسيح   البقيل  ف  حظى  هو  فالصاح  اليهود  ولول فاح  الصاح ، بل  ولول عيد  اللدو   وينا ال  واليك أن 

 فابنا ، واليهود ما عادوا اعبا هلل لاد ما فالو  لالمسيح .
 

)يو اْلَهْيَكِل:»َماَذا 56"  -(:57-11:56اآليات  ِفي  َواِقُفوَن  َوُهْم  َبْيَنُهْم،  ِفيَما  َوَيُقوُلوَن  َيُسوَع  َيْطُلُبوَن  َفَكاُنوا 
ا ُرَؤَساُء اْلَكَهَنِة  57َتُظنُّوَن؟ َهْل ُهَو اَل َيْأِتي ِإَلى اْلِعيِد؟«   يِسيُّوَن َقْد َأْصَدُروا َأْمر ا َأنَُّه ِإْن َعَرَف  َوَكاَن َأْيض  َواْلَفرِ 
 "  َأَحٌد َأْيَن ُهَو َفْلَيُدلَّ َعَلْيِه، ِلَكْي ُيْمِسُكوُه.

له  وسلمه  وسوع  أن من واى  طى ق  اليهود  السنهدم   وم هاء  ه ا   هان قىام  ليلحلو ، كان  لمكاحه  أو وارىه  
وأ ي المسيح نل  الصاح وهو عال  به ا اللىام أم واش   اللىام قد نححشى و اع خرى  بين الشاب فحساءلوا هل 
الموت!! وهل واش  الموت من له هلطان عل  الموت وقد أقام لاازم. وكان الشاب محلهصًا عل  م  ة من أقام  

أ أن  لاد  األموات  من  الهيكل ححن.  لاازم  في  واقفون  ) و =  وهم  والمه   وسوع  كان  (. 8،  7ييل 

1 
2 
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 عودة للجدول (ثاني عشر )إنجيل يوحنا()اإلصحاح ال 

 اإلصحاح الثانى عشر
 مريم تدهن يسوع بالطيب في بيت عنيا 

 ( 11-1:12+ يو 9-3:14+ مر  13-6:26وردت هذه القصة في )مت 
حجد أن مح  ومىق    ولكننا.  أيد الشااحين  وزمنيًا فهي يدثت كما  ومدها نحجيل  وينا  وم السرت مساًء عشية  

اليهود وب صاقه  عل  قحل المسيح. و لك ألن مح  ومىق  ل   هحما لالحى يب الزمني   ومدان اللاة لاد مشاومة 
ومؤامىات اليهود. وكأحهما أمادا أن ولوال وا مب   ملابل خياحة  هو الكنهما أمادا  او ى مببة مى   للمسيح في  

في هريل يبك. حبن حببك وا    ومخي  ويح  وبن كان اليهود قد مفضوك فنبن عل  نهحاداد أن حر ل كل غال  
وعل  حص  النه   لىأ الكنيسة ه ا الصال  وم األمبااء لحلابل   مب مثل مى   ومسحاد ن أن حسصك ييا نا ألجلك.

 كرت الطيب يبا ف  المسيح وبين خياحة  هو ا و شاوم  مو الكهنة . بين مى   الح  ه
)لو في  مشابهة  قاة  وهناك  لوقا 36:7-50+  قاة  ولكن  وايدة  قاة  و ظنهما  بينهما  والل  من  وهناك   .)

قد  ابت  كاحت  وبن  لاطيحها  وماىوفة  خاطئة  المىأة  وكاحت  لك  الصى سي  هماان  بيت  في  الجليل  في  يدثت 
لاة الحي حبن لاددها فلد يدثت في بيت عنيا في بيت هماان األبى . غالبًا كان هماان  يد ثًا. ولكن ال

( وكان المسيح قد اصا  وبال لما جل  ماه . في 3:14األبى  هو والد ه   األهىة أي لاازم ومىثا ومى   )مى
 الن مبرحها و سكب   قاة لوقا نحساحة خاطئة  سكب الطيب بىو  الحوبة وفي مح  ومىق  نحساحة فا لة ماْبَبة

 الطيب بىو  النروة لحكصين وسوع.
 

ُثمَّ َقْبَل اْلِفْصِح ِبِستَِّة َأيَّاٍم َأَتى َيُسوُع ِإَلى َبْيِت َعْنَيا، َحْيُث َكاَن ِلَعاَزُر اْلَمْيُت الَِّذي 1  "-: (11-12:1اآليات )يو
. َوَكاَنْت َمْرَثا َتْخِدُم، َوَأمَّا ِلَعاَزُر َفَكاَن َأَحَد اْلُمتَِّكِئي2َأَقاَمُه ِمَن اأَلْمَواِت.   َفَأَخَذْت 3َن َمَعُه.  َفَصَنُعوا َلُه ُهَناَك َعَشاء 

ا، َفاْمَتأَل اْلَبْيُت ِمْن َمْرَيُم َمن ا ِمْن ِقيِب َناِرِديٍن َخاِلٍص َكِثيِر الثََّمِن، َوَدَهَنْت َقَدَمْي َيُسوَع، َوَمَسَحْت َقَدَمْيِه ِبَشْعِرهَ 
، اْلُمْزِمُ  َأْن ُيَسلِ َمُه:  َفَقاَل َواِحٌد ِمْن َتاَلِميِذِه، َوُهَو َيُهوَذا ِسْمَعا4َراِئَحِة الطِ يِب.   »ِلَماَذا َلْم ُيَبْ  5ُن اإِلْسَخْرُيوِقيُّ

َقاَل هَذا َلْيَ" أَلنَُّه َكاَن ُيَباِلي ِباْلُفَقَراِء، َبْل أَلنَُّه َكاَن َساِرق ا، َوَكاَن 6هَذا الطِ يُب ِبَثاَلَثِمَئِة ِديَناٍر َوُيْعَط ِلْلُفَقَراِء؟«  
ْنُدوُق ِعْندَ  أَلنَّ اْلُفَقَراَء 8َفَقاَل َيُسوُع:»اْتُرُكوَها! ِإنََّها ِلَيْوِم َتْكِفيِني َقْد َحِفَظْتُه،  7ُه، َوَكاَن َيْحِمُل َما ُيْلَقى ِفيِه.  الصُّ

 َمَعُكْم ِفي ُكلِ  ِحيٍن، َوَأمَّا َأَنا َفَلْسُت َمَعُكْم ِفي ُكلِ  ِحيٍن«. 
ا لِ 9 َعاَزَر الَِّذي َأَقاَمُه َفَعِلَم َجْمٌ  َكِثيٌر ِمَن اْلَيُهوِد َأنَُّه ُهَناَك، َفَجاُءوا َلْيَ" أَلْجِل َيُسوَع َفَقْط، َبْل ِلَيْنُظُروا َأْيض 

اأَلْمَواِت.   ا،  10ِمَن  َأْيض  ِلَعاَزَر  ِلَيْقُتُلوا  اْلَكَهَنِة  ُرَؤَساُء  َكِثيِرينَ 11َفَتَشاَوَر  َيْذَهُبوَن أَلنَّ  ِبَسَبِبِه  َكاُنوا  اْلَيُهوِد  ِمَن   
 " َوُيْؤِمُنوَن ِبَيُسوَع.
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ُه ِمَن ُثمَّ َقْبَل اْلِفْصِح ِبِستَِّة َأيَّاٍم َأَتى َيُسوُع ِإَلى َبْيِت َعْنَيا، َحْيُث َكاَن ِلَعاَزُر اْلَمْيُت الَِّذي َأَقامَ 1" -(: 12:1آية )يو 
   " اأَلْمَواِت.
حيسان ووليمة الاشاء كاحت لاد غىوب السرت 8حيسان والمسيح أ   نل  بيت عنيا  وم السرت  14وكون  الصاح  

ألن مىثا كاحت  ادم وال وبل الادمة  وم السرت. و لىأ ه ا الصال مساء هرت لاازم )عشية أيد الشااحين( 
م األمبااء  قىاء ه  وم  و كىم  أوام".  لسحة  الصاح  "قرل  اإلحجيل  للول  الساعة  طريلًا  في  الملدهة  البااة  ن 

لاد  كى  اللاة  وأومدا  ومىق   مح   عى ه  ما  و لك يسب  اإلهاى وطي.  عن  هو ا  فيه  جاء  لما  السادهة 
و  المسيح.   اليهود  د  للمسيح  أمؤامىة  فحلىأ فال مببة مى     ، فكى محي ومىق   حص   ا بات  الكنيسة  وضا 

 ببه لالىغ  من كىاهية الاال  له. هنا حجد أن المسيح وسل   ن الكنيسة  أعالحا  ن هاومة مناقضة لاياحة  هو ا له  
 حصسه مثل خىو  الصاح بين أ دي أيبايه ليكصنو . 

 
َمَعُه. 2"  -(:3-12:2اآليات )يو اْلُمتَِّكِئيَن  َأَحَد  َفَكاَن  ِلَعاَزُر  َوَأمَّا  َتْخِدُم،  َمْرَثا  َوَكاَنْت   . َعَشاء  ُهَناَك  َلُه  َفَصَنُعوا 

ا، َفاْمَتأَل ِبَشْعِرهَ   َفَأَخَذْت َمْرَيُم َمن ا ِمْن ِقيِب َناِرِديٍن َخاِلٍص َكِثيِر الثََّمِن، َوَدَهَنْت َقَدَمْي َيُسوَع، َوَمَسَحْت َقَدَمْيهِ 3
 "  اْلَبْيُت ِمْن َراِئَحِة الطِ يِب.

[ مأ ين  وهناك  األبى   هماان  بيت  في  كاحت  الوليمة  فه    ومىق   مح   في  ومد  ما  هماان 1لبسب  أن   ]
[ هماان األبى  اا  ماىو  و و قىالة  2األبى  هو والد لاازم ومى   ومىثا والوليمة كاحت في بيحه . ]

وليمة ليسوع ال ي أقام لاازم. وأ ت األخحان لحادما في ه   الوليمة بدافو مبرحهما ليسوع  لاايلة لاازم ل لك أقام  
وكىد لجميله إلقامة أخيهما لاازم من الموت. وغالبًا فسماان األبى  أخ  نهمه ه ا من أحه كان أبى ًا واصا   

 رها المسيح. المسيح. وهواء كان هماان األبى  والد له  أو قى ب فنبن أمام  ومة ماياة وب 
: انننصا  المسنننيح وهننو أ ننن  ليشنننصينا منننن منننىس الاطيننة ومانننىو  أن الرنننى  ممنننز للاطينننة. سيييمعان األبيييرص -1

 .ا فى  بدعوة ابىاهي  ليأهل عند  ن حدعو  لريو نا كمأوالمسيح وبب  والمسيح جاء لبيا نا ليطهىها.
 : أقامه المسيح من الموت وهو أ   لحكون لنا يياة.لعازر -2
المسننيح كنيسننحه مننن األمننوات و اطيهننا مىثننا  ارننى عننن يرهننا لالادمننة. لانند أن وقنني   وكانييت مرثييا تخييدم: مرثييا -3

وهكنن ا  نننات يمنناة هننماان ن   هنن    مثننل يينناة الادمننة. ، عليهننا أن  لننوم و انندم و شننهد لننه ولاملننه ، يينناة
 قامت وخدمحه  لاد أن اصاها الىب .

و كنون هن ا  ، عند قدميه مشحىكة في  ليبه مبحملنة كنل ألن :  الن يرها للمسيح و سكب ييا ها ومالها  مريم -4
 مايبة طيبة  نحشى في كل الاال  ه    مثل يياة الحأمل.

( فكنيسحه فحبت قلرها له.) حاشن  ماهنا هننا علن  20:3:  حاش  ماها و حاش  ماه )م كنيسته  وسط  يسوع -5
 األمس عىبوحًا لاشاء عىس الاىو  في السماء(

بيت البزن واأللن . والمسنيح ماننا اآلن وشنحىك فني  المننا علن  األمس و از ننا )هننا علن  : أي عنيا  بيت  في -6
 األمس، ه   الحاز ة والشبو لشااه=  حاش  مانا(.
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وحاليك أن مىثا اهحمىت في عملها في خدمة الريت. ومى   نهحمىت في عملها  بت قدمي وسوع مالزمة المكان 
(. وهنننا مننى   نححهننزت فى ننة وجودهننا  بننت قنندمي وسننوع لننحالن يرهننا، 40، 39:10النن ي نخحام ننه حاننيبًا لهننا )لننو

وأحها ل المها  شنحىك منو المسنيح فني  المنه. فمنى   هنمات كنالم المسنيح وأحنه هيانلب و حنأل  و منوت و مننت لمنا 
 قال وهي  انو ه ا لحكصينه.
وجنود لانازم فني الوليمنة نعالحنًا للنوة البيناة الحني فني المسنيح والحني  حبند  قنىام = لعازر كان أحيد المتكئيين معيه

 لحى          = مطل موماحي ج =327المن=    = منا  السنهدم  . 
ماننا  السننرل وهنو النبنات  نياردين أي عطى خال  دون أي ز نوت أو ن نافات، أ نيل وحلني.=  ناردين خالص 

منن منا عنى   ومئن  منن أطيناب وهنو منن انمال الهنند. هن ا نانامة لمنن ولندم ال ي وسحاى  منه ه ا الطيب وهنو أث
 يبًا خالاًا وال وطلب ثمنًا له ا البب.

ولننول محنن  ومننىق  أحهننا دهنننت مأهننه. فالاننادة كاحننت أن وسننكب المضننيف دهنننًا علنن  مأس = دهنييت قييدمي يسييوع
 كلمنا عنن الانادة المحبانة، أن  س السنيد ثن  قدمينه، ومحن  ومنىق أ(. ومى   هنكرت الطينب علن  م 46:7 يصه )لو

 مسيحت قدمييه بشيعرهامى   قامت بواجب الضيافة الماحاد. أم ا  ويننا فالينك غينى الماحناد أحهنا  ندهن قدمينه بنل 
(= منحه  اإل ضاع واإلحسبا ، فيوينا يريب المسيح اليك لمبرحه 15:11هو1وب ا كان الشاى هو مجد المىأة )

مجندها  بنت قندمي منن  ببنه وهن ا  بنل و نات  ،أحها ل   لن  فلنل بواجنب الضنيافة الماحناد   ،النام ة ه   الماليظة
ماليظنة اناهد عينان. بنل أن الىايبنة مازالنت منحشنىة = فإمتأل البيت من رائحة الطيبهو البب في حظى  وينا.  

الم المسننيح و لىأهننا لهنن ا اليننوم " نن كى مننا فالحننه هنن   المننىأة  نن كامًا لهننا" وحاليننك أن اللاننة ينندثت عشننية أهننروع  
الكنيسة في مياادها أي السرت مساًء. فمببة مى   الحي قدمحها هي حمو   لما وجب أن حلدمه للمسنيح فني ملابنل 

  المه، علينا أن حضو كل ما لنا )يح  مالنا من مجد  بت قدميه( فحنحشى الىايبة الطيبة.
 

)يو ُيَسلِ َمُه: 4"   -(:6-12:4اآليات  َأْن  اْلُمْزِمُ    ، اإِلْسَخْرُيوِقيُّ ِسْمَعاُن  َيُهوَذا  َوُهَو  َتاَلِميِذِه،  ِمْن  َواِحٌد  َفَقاَل 
َبْل أَلنَُّه َكاَن  َقاَل هَذا َلْيَ" أَلنَُّه َكاَن ُيَباِلي ِباْلُفَقَراِء،6»ِلَماَذا َلْم ُيَبْ  هَذا الطِ يُب ِبَثاَلَثِمَئِة ِديَناٍر َوُيْعَط ِلْلُفَقَراِء؟«  5

ْنُدوُق ِعْنَدُه، َوَكاَن َيْحِمُل َما ُيْلَقى ِفيهِ   " .َساِرق ا، َوَكاَن الصُّ
  كى اإلحجيليين مح  ومىق  و وينا أن الطيب كان كثيى الثمن ولكنه  ل   هحموا لك  هو الثمن. ولكن  هو ا  

وهي أجىة الاامل =  بثالثمائة دينارقَدم ثمنه  ويد  نهح ، فكل ام عند  ومكن أن  باع يح  هيد  المسيح. وهو  
من الثمن  في هنة فالاامل أجى ه د نام في اليوم. وحاليك أن الثمن ال ي قَدم   هو ا للطيب كان أهثى كثيىًا جدًا  

مى ات( هنا حى  الحناقإ  امخًا بين مببة مى   للسيد ومببة  هو ا للمال وخياححه   4مل بندَ ال ي لاع له هيد  )وال
وبب األخ  وال وبب الاطاء، أم ا نبن   فهو وسكب حصسه هكيبًا. وكان كالم  هو ا   فاإلحسان الاالمي.  لسيد   

ساماين، وه ا ما يد  فه  نغحاظوا فيه  اى إ لالمسيح وأحه قرل الطيب بداًل من الصلىاء، و بى إ للحالمي  وال
وكوحه هامقًا  دل عل  طباه الااين =  كان سارقا  (. و هو ا  4:14+ مى8:26وبدأوا  ىددون ما قاله  هو ا )مت 

هلَ و  المسيح  أن  وحاليك  أماححه  و المي   عدم  المسيح  وكان  المالية.  النوايي  في  لكصاء ه  الاندو      هو ا 

1 
4 

1 
3 
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ن  هو ا كان وأخ  أهثى من يلوقه لنصسه. فاَ أعطا  موهبة الحصو  في األموم  حعيشون مما  في الاندو . ولك
المالية ولكن فناليك أن مواهرنا والنلا  اللو ة الحي حملكها قد  حبول لنلا   اف ن ا نحا ع اإلحسان من اهو ه 

ومنصاة للادمة لو غلرها، وبحغلب من الحجىبة الحي َ الْىسل له من حاييحها. كما أحها  كون مادم بىكة وقوة له  
 أ لها  نشل. =يحمل(. 14، 13:1أي غلب اهو ه. )وو 

  هو   ما  و ى    واى   المسيح  أن   هو ا   ادمك  أل   المسيح،  مو  الاشىة  من  وحاف  هنوات   ثال    لاد   -:ملبوظة
 قد   كاحت   عينه  ألن  كان   لك  ولكن .  الاندو    من  وسى    أحه   واى   المسيح  أن   هو ا   ادمك   أل   الللوب،  ف   ماص 
 طوب  "  للوله  السرب   الىب   لا    السرب   وما.  المسيح  يقيلة  واى   واد   ل .  وصه   أو   ادمك  واد   فل   نحغللت 
  دمك   واد   فل   هامقا،   ام  وكوحه  المال   مببة  عينيه  أغللت   الل    و هو ا".     واا نون   ألحه   الللب   ألحقياء
 واى   واود  فال عينيه   نغلق  الاطية ومببة الاال  لمببة قلبه نمحأل من كل وهك ا. الوا بة البقيلة ه   و اى 
 . قاهية أيكامه لأن للمسيح وب هامه المسيح عل  لالح مى  فيردأ المسيح، مببة  ادمك واود   وال المسيح يقيلة

 
أَلنَّ اْلُفَقَراَء َمَعُكْم ِفي ُكلِ  ِحيٍن، 8َفَقاَل َيُسوُع:»اْتُرُكوَها! ِإنََّها ِلَيْوِم َتْكِفيِني َقْد َحِفَظْتُه،  7"  -(: 8-12:7اآليات )يو

 "َوَأمَّا َأَنا َفَلْسُت َمَعُكْم ِفي ُكلِ  ِحيٍن«.
)فمى   من ادة مبرحها المسيح هنا  حنبأ لأحه عند مو ه لن وكون هناك وقت لحكصينه وما فالحه مى   هو كنروءة  

له هيبد   لما  دايماااىت  ولول  كان  كما  الثالل  اليوم  ف   و لوم  و موت  هيالب  لأحه  كالمه  و دقت   ، ) 
الفقراء معكم وجب أن واطي للصلىاء لأن    وواجب  كصين لجسد ، وهو به ا  ىد عل  ما قاله  هو ا من أن ه ا كان

وهناك من قلبه مملوء اىًا و حسحى وماء أاياء يلوة. والمسيح به ا  رىئ مى   من أحها أخطأت لصالها،   كل حين
بل هي كىمت من له كل الكىامة وهو مسحبق لها. بل أن  كى الحكصين كان فيه  لى و ليهو ا الااين ال ي وصكى 

خياحة   لاد  لك  وهف في  أهمله  ما  مى    بدأت  للد  لاطىها.  جسد   ومى    للصت  السيد  طان  فيهو ا  هيد . 
( ولول "أحا ماك  كل األوام" وهنا ولول "أحا لست ماك  في كل يين" 20:28وحيلودوموس. واليك أحه في )مت 

أ نححهزوا  المان   ولكن  للسماء.  و ااد  و لوم  وموت  ن   لالجسد  هيحىكه   أحه  ولاد  موجودة، هو  فى ة  ي 
 فالصى ة قد ال  حكىم. والمببة  اى  مح   لدم للمسيح ومح   اطي الصلىاء.

 
 َفَعِلَم َجْمٌ  َكِثيٌر ِمَن اْلَيُهوِد َأنَُّه ُهَناَك، َفَجاُءوا َلْيَ" أَلْجلِ 9"  -(:11-12:9اآليات )يو

اأَلْمَواِت.   ِمَن  َأَقاَمُه  الَِّذي  ِلَعاَزَر  ا  َأْيض  ِلَيْنُظُروا  َبْل  َفَقْط،  ا، 10َيُسوَع  َأْيض  ِلَعاَزَر  ِلَيْقُتُلوا  اْلَكَهَنِة  ُرَؤَساُء  َفَتَشاَوَر 
 " أَلنَّ َكِثيِريَن ِمَن اْلَيُهوِد َكاُنوا ِبَسَبِبِه َيْذَهُبوَن َوُيْؤِمُنوَن ِبَيُسوَع.11

ناس  حوافدون، عل  المسيح لسرب ماجزة لاازم. وحى  هنا غباء هؤالء الى هاء، فهل قحل لاازم هيجال بدأ ال
الناس  نس  الماجزة، وهل من أقاماه مى ة لن وسحطيو نقامحه ثاحية. ولناليك أن هياجه  كان أيد أهباله أن في 

رب  خى وا ح هو نلحصا  الناس يول نقامة لاازم دليل عل  عدم  بة عليد ه  لأن المو   ال ولومون. وبس 
 المسيح وبحصضا ه  عن م هاء الكهنة اليهود.
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 يوم األحد . أحد الشعانين
 دخول السيد المسيح إلى أورشليم هو قريق للقيامة 

 
هننان الهنند  مننن  جسنند السننيد المسننيح وفدايننه هننو أن  كننون لنننا يينناة أبدوننة وهنن ا مننا  نن  لقيامننة السننيد المسننيح مننن 

 األموات لنلوم حبن فيه.
والطى ننق لنن لك  ننح  عرننى مننوت اإلحسننان الاحيننق النن ي فينننا وقيامننة نحسننان جد نند فنني المسننيح وهنن ا  رنندأ لالمامودوننة، 

 وحكمل لبياة الحوبة الحي هي قيامة أول . وه   لو  مت  كون لنا قيامة ثاحية في مجم السيد المسيح الثاحي.
ة وكيف اىيت هن ا، ولننال  أن اإلحجيلينين ليسنوا منؤمخين لكننه  ولندمون لشنامة ولنى  الال الاام لألحاجيل األمبا

 الاال ، والطى ق للاال ، كل  لطى لحه.
 (20:2" )غلوحى  أن الطى ق للقيامة كان الالب "مو المسيح  لرت ألييا ال أحا بل المسيح وبيا فيَ  •
 الللب(.وحى  أن المسيح أ   ليطهىحا ) طهيى الهيكل =  طهيى  •
هو الحشبه لالمسيح في  وا اه. فاَ وسنكن عنند المنسنبق والمحوا نو   والطى ق لسكن  يياة المسيح فيَ  •

(. وهنن ا ماننن  حننزول زكننا عننن الشننجىة لينندخل المسننيح بيحننه. والحوا ننو عكنن  طلننب أم 15:57الللننب )ن 
لنننن وطلنننب عظمنننة زبننندي هنننرق  صحنننيح أعنننين الامينننان. ومنننن نحصحبنننت عيننننا   نبنننن  نبنننن  زبننندي. وطلنننب أم

 أم ية، بل ولرل ملك المسيح عل  قلبه لصى .
دخول المسيح أومالي  كملك هو دخول المسنيح كملنك لللرني ليملنك علينه، وهن ا مانن  "منن وبرنني وبصنك  •

 . (23، 21:14و اواي" ) و
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: أحاجيل مىق  ولوقا و وينا   كى الجبش ال ي دخل المسيح أومالي  ماهبًا نوا ، بينما نحجيل مح    كى ملحوظة
أ ان وجبش. وأحاجيل مىق  ولوقا و وينا   كى فحح أعين أعم ، ولكن مح    كى فحح أعين أعميين. والسرب أن 

واألم  ل  وملك   عليه  من قرل(.  مىق  ولوقا و وينا وكحرون لألم  )ممزه  جبش ل   ىكبه أيد من قرل.
ولكن مح  وكحب لليهود )ال  ن ممزه  البمام وه ا قد مكبه الناس ممزًا لملك   عليه  من  زمن( والمسيح أ    

 وكالهما كان أعم  فحح المسيح لاىه . وأم ، اً للكل  هود 
 

 إنجيل لوقا مرق"إنجيل  إنجيل متي

 تطلب عظمة أرضية إلبنيهاأم إبني زبدى 

 المسيح يفتح أعين عميان

نزول زكا ليدخل المسيح 
 بيتة

 مثل األمناء = المسيح ملك يأتي ليدين

المسيح يدخل أوشليم وديعُا متواضعُا راكبُا علي جحش بدون عظمة أرضية , ومن إنفتحت عيناه وعرف 
 المسيح فرح به وسبحه

 تطهير الهيكل

 المسيح كديان يلعن شجرة التين

 الصلب والقيامة لنموت فيه ونحيا فيه
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 إنجيل يوحنا

من هو المسيح؟ من إنفتحت عيناه سيعرف 
 المسيح؟

 فتح أعين أعمي

المسيح يعلن قريقة بذل نفسه وأنه 
 سيموت ويقوم

 المسيح يقيم لعازر

 دخول المسيح إلي أورشليم

 الصلب والقيامة

 ( فعرف المسيح وآمن به9= ) يو
( عناد اليهود 8,7بينما سبق هذا في يوحنا )

 وعدم قبولهم للمسيح فأعين قلوبهم مغلقة.
 

 (30:10هللا = " أنا واآلب واحد " ) يوإبن •
الذى تجسد ليكون الراعي الصالح الذى يبذل •

 (11:10نفسه عن الخراف ) يو

 " لي سلطان أن أضعها ولي سلطان أن آخذها أيضاُ 
 (18:10) يو

والحظ أن إعالن المسيح هذا ذكره كل األنجيلين أيضُا 
( مر 19 -17: 20قبل تفتيح أعين العمي ) مت

 (34 – 31: 18( + ) لو34 – 32: 10
 

فلهذا هو تجسد, ليعطينا حياة حتي لو متنا 
 بالجسد

كه  ومن إنفتحت عينيه وعرف ما عمله المسيح له يملِ 
 علي قلبه.

 

 ومن ملك المسيح علي قلبه تكون له قيامة أولي وثانية
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 اإلنجيل قراءات الكنيسة لها نف" منهج 
 )قطمارس الصوم الكبير( 

فالصوم  ه ا طى ق السماء )فالقيامة هي هد  ه ا األهروع: أحد الرفاع: الصوم والصالة والصدقة:  -1
هي فال الايى للمبحا ، فالمبحا  هو أخ للىب، وبها   والصدقةهي  لة مو    والصالة لب عن الاال ،  

 ححلابل مو الىب فنبيا في السماء.
 في السماء.  ما هرق لن واسى بل وانو له كنزاً من وصال : الكنز األحد األول: -2
 ( 4:14البد وأن ححاىس للحجامب، ولكنها طى ق لدمحالء من الىو  والنمو )لو: التجربة األحد الثاني: -3
 هو دعوة لكل نحسان مهما كاحت يالحه ليأ ي لالحوبة و  مسحاد للروله. :  اإلبن الضال ث:األحد الثال -4
المسيح أ   ببشامة الاال  لكل الاال ، لليهود والسامى ين واألم . ومن ولرل   :السامرية األحد الراب : -5

 وجد الماء البي والشصاء.
لحوبة هي عمل مشحىك بين   وبيني،    وسأله الىب هل  ى د أن  رىأ  فا :المخل  األحد الخام": -6

(. وحاليك في  18:31وأحا يى نن كنت أهحجيب أو ال أهحجيب " وبني فأ وب ألحك أحت الىب نلهي" )نم  دعو
وبيا في النوم، وه ا لن  قىاءات األهروع أحها  شيى لما وبال عليه الحايب من ابو فالمسيح خرز البياة، وأن 

واليك قول السيد المسيح للصى سيين في قىاءات  وم   .، بل وبيا في جوع وفي ظلمةيه مافإ الحوبة وبال عل
( ومازال المسيح  37:23السرت من ه ا األهروع "ه  مىة أمدت ولكنك  ل   ى دوا ها بيحك   حىك لك  خىالًا" )مت 

 وسأل أحا أم د فهل  ى د أن  رىأ.
له في الماء ناامة للمامودوة الحي  اطي  المسيح وصحح عينيه لغس: المولود أعمى  األحد السادس: -7

واليك أن األهابيو الما ية كان مو وعها هو  أحد التناصير" نهحنامة، فياى  المسيح و ؤمن له، وه ا هو "
 الحوبة، فمن ولدم  وبة  نصحح عينا  و اى  المسيح. و لرله ملكًا عل  قلبه. 

كملك وملك عليه، وأطياه في مببة فيطهى قلري كما المسيح  دخل لللري : أحد الشعانين  األحد الساب : -8
 طهى الهيكل. ومن ال ولرل  ادان )اجىة الحين(. 

  من قرل المسيح ملكًا و طهى قلبه و امت له قيامة أول ، هحكون له قيامة ثاحية لجسد ممجد. أحد القيامة:
 المركبة الكاروبيمية 

 شليماليوم ظهر في أور             الجال" فوق الشاروبيم
 وحوله ققوس ني أنجيلوس      راكبا على جحش بمجد عظيم

 لنى  ماادم ه ا اللبن الشااحين   
 ( 10:  18)مز مكب عل  كىوب وطام .1
 هو ا ملكك وأ ي نليك هو عادل ومناوم ودوو وماهب  .2

 (9: 9عل  .. جبش .. )زك
 ألحه  واىفوحه = الجال  فو  الشاموبي  = المسيح وجد مايحه فيه  ركب على كروب  
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)يز    .. أعينًا  مملويين  أحه   مان   +12:  10وه ا  قدوس 6:  4)م    (  "قدوس  قايلين  وسببوحه  ول لك   .)
 (.8: 4)م  قدوس"

بها   وقار  و طيى  الحي  ىكرها    الكاموبيمية  المىكبة  منظى  يزقيال  حروة  من  األول  اإل با   في  حى    =
لماليكة لحبمله نل  السماء، فهو هاهن في األعالي بل ال وبد  مكان، للسماء، وقطاا فاَ ال وبحا  لمىكبة من ا

 ولكن ه ا الحاو ى وشيى نل  أن من  ى ا    فيه، فاَ هو ال ي وبمله نل  أعل  السموات. 
 واليوم عيد دخول المسيح نل  أومالي ، وأومالي   شيى لللري أحا، فكيف  دخل المسيح نل  قلوبنا   

 .. كيف  بأن نعرفه فينا كما  ى ا  في الشاموبي  =  أن  ى ا  المسيح
 (. 7: 4ه ا عن طى ق األمباة األحاجيل ول لك فىموزها هي وجو  الكاموبي  )م  

 = مح  أهثى من  كل  عن المسيح ابن اإلحسان.اإلنسان ❖
 = مىق  قدم المسيح كملك قو . األسد ❖
 = لوقا قدم المسيح  بيبة ليلرل   الجميو.  الثور ❖
 =  وينا قدم المسيح ابن   السماوي. رالنس ❖

 لكن بدون عمل المسيح فال قرول لنا .. ومىة ثاحية ححلابل مو وجو  الكاموبي .  
 التجسد  اإلحسان =  ❖
 ذبيحة الصليب الثوم=  ❖
 القيامة األهد =  ❖
 .  الصعودالنسى=  ❖

 اقا نا للمسيح. لدو  ) كى   و ااي ( كل ط  واآلن ما هو دومحا لاد ما  م  المسيح عمله  ... 
   الطاقة العقليةاإلحسان =  ❖
 القوة العضلية األهد =  ❖
 الحي كاحت طاقة يب هلل.الطاقة الشهوانية الثوم =  ❖
 وه    ان  ممامهة الحسابيح والالوات مو األ وام... الطاقة الروحيةالنسى =  ❖

 (. 15:  57المنسبلين.." )ا فيسكن   عندحا "فهو وسكن عند   أن ححوا و محا  ن المسيح حمو   لنا، 
بل قل أن الحوا و ال مان  له لالنسبة لدحسان، ه ا ممكن فلل للمسيح السماوي الاالي ال ي حزل، أما حبن  

 وبحنا ال ايء، قيمحنا هي لالمسيح.  حنا ،يقيل الحوا و لنا يقيلة هو أن حدمك  أ ال فمن أهصل.
الم قاد  للمسيح، كما  قيادة ييا نا  حكون وأوضا أن حاط   أو قل  نل  أومالي   له  اليوم ودخل  الجبش  سيح ه ا 

 (.2: 6هالصىس األبيإ ال ي  ىكبه الصامس )المسيح( ال ي خى  غالبًا ولكي وغلب )م  
    ( الحوا و واالحسبا 2    ( لأن حاىفه1= والملخص فالمسيح يرتاح ويسكن فينا  

قيادة ييا نا وه    أ   لأن حسل   م3  المسيح  بدون أي   مى وحطيو كل ( أن حاط   له  اما كل أموم ييا نا 
 و اوا . 
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 ومن يقبل ويفعل:   
و دخل 1 هنا،  السماو ات  في  فيبيا  فيه  الساهن  المسيح  وبمله  أي  الكاموبيمية  المىكبة  مثل  مىكبة  وايى   )

 أومالي  السماو ة في األبدوة.
أستطي  كل شيء في  عنها بول  الىهول للوله "( ال ي وسكن المسيح عند   ايى له نمكاحيات ال حهايية عرى 2

 ( وحاود لوجو  الكاموبي :13: 4" )ف المسيح الذي يقويني
        = البكمة اإلنسان ❖
            = األقو  جسدوا األسد ❖
    = اهوة البب كلها هلل.الثور  ❖
 ه ا وبلق موييا في السماو ات وله قوة نلاام عجيبة )اإلفىاز(.   =النسر  ❖

كون لدحسان اصاعة في الاليلة، أل  ولل   عن األحبا بوال "أن حهى النيل وفيإ لسربه". و غيى طبو ( بل  3
 الثعبان من وجود  مو األحبا بىهوم الاى ان. 

      وقيل أن ه ا كان عمل الكاموبي :
 وشصو في البشى.  اإلنسانفمن   له وجه 
 وشصو في ييواحات البلل.  الثوروال ي له وجه 

 وشصو في ييواحات الرى ة. األسدله وجه وال   
 وشصو في الطيوم.  النسروال   له وجه 

وال اصاعة في الزوايف فمنها البية ممز نبلي ، وال اصاعة في األهماك فهي  بيا في الببى وهو ممز للاال   
 لشهوا ه، ومن وبيا فيها فهو ميت.

دخل الىب وسوع أومالي  كملك يسب النروات أحه وملك كإبن داود. وكاحت مملكة داود ممزا لمملكة المسيح. 
ولكن كاحت  وقاات اليهود الجسد ين أن  دخل المسيح أومالي  كملك أم   منحاى، لكن المسيح كان  ؤه   

(. وه   اآلوة طبلها  9:  9زكمملكة من حوع  خى. ل لك دخل "ودواا محوا اا ماهبا عل  جبش نبن أ ان" )
. ها أجى ه ماه وجزا   قدامه"  الىبيين لإجماع عل  المسيا مو حروة ناعياء "قولوا إلبنة  هيون، ها مالاك  ت 

 م، وكان  لك ظهىا. ولما و ل29وكان دخول الىب نل  أومالي   وم أيد ف  مبيو هنة  . (11:  62)إش
أ وا له لاآل ان والجبش من اللى ة. وللد وافق  ايب األ ان عل   موكب الىب نل  بيت فاج  أمهل  المي   لي

 ىك الجبش ألحه فه  أن الىب  ى د دخول أومالي  به ا الموكب، لاد أن نححشىت أخبام عزمه عل  دخول 
أومالي . وهو وافق أن وشامك ف  ه   المناهبة، ن  فه  الغىس من وماء ه ا الدخول المهيب. وهام الموكب  

 بيت عنيا نل  أومالي .   اآل   من
وبححشى خرى دخول السيد نل  أومالي  فحجمو يجا  الجليل ال  ن واىفوحه، وماه  ال  ن هماوا لماجزة نقامة  

لاازم و ام الموكب كريىا. وبحض  عليه الموكب ال   أ   مو الىب وسوع من بيت عنيا. وكان الناس  حساءلون 
لنر  ال   من حا ىة الجليل". و جيب اهود ماجزة نقامة لاازم لما  عنه "من ه ا"، فيلول الباإ ه ا وسوع ا
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"أو نا وا نبن داود = وا مب  118يد . و زداد يماهة الجميو ال  ن فهموا أحه المسيا نبن داود فى لوا المزموم 
ل ه ا أن وسحلرل الموجود ن لأومالي  مواهب البجا  اآل ين من الجليل بحى ي -خل ". وكاحت ه   ه  الاادة 
( "أما ميمة الىب فإل  الدهى واألبد عل  خايفيه، وعدله عل  بن   17:  103المزموم، و ىد البجا  لمزموم )

الرنين". ولكن يماس الناس ف  ه ا اليوم كان أهثى كثيىا من نهحقبال مواهب البجا  الاادوة، فه   اوموا أن 
ن للىب وسوع وسحشيطون غيظا ويسدا، و لولون له "وا  مملكة داود عايدة قى با. وه ا ماجال الصى سيين الكامهي 

مال  نححهى  المي ك" فلال له  الىب "نحه أن هكت هؤالء فالبجامة  اىخ"، وه   العبامة "البجامة  اىخ" موجودة 
 ف   االي  الىبيين وكحالا ه ". وفيما هو ولحىب نل  المد نة حظى نليها ومأ  ما هيبد  لها لاد هنوات قليلة فبك 

وكلمة لك  هنا جاءت لمان   نهد لاوت مسموع ودموع غز ىة. أما كلمة لك  أمام قرى لاازم فكاحت  -عليها  
  ان  نحسابت دموعه.

وحاليك أن الصى سيين والكهنة  مموا عل  قحل الىب وسوع ولكن لايدا عن يجا  الجليل، أما  هود أومالي  فه  
غالرية الجموع ال  ن نهحلرلوا الىب وسوع عند دخوله ألومالي  من  هاحوا قد للنوه  كىاهية الىب وسوع. وكاحت  

الجليليين. وكان الصى سيين والكهنة خايصين من القبإ عليه وهل يجا  الجليل الموجود ن ف  الايد. أما غالرية  
ه  ال  ن  الموجود ن لأومالي  من اليهود فكاحوا من الكامهين له لسرب نااعات الصى سيين الىد ئة عنه، وهؤالء 

  ىخوا أمام بيالط  "أ لبه أ لبه .. دمه علينا..".
(. وكان ه ا مساء، والادمة 2و وجه السيد نل  الهيكل ال   كان قد طهى  ف  بدء خدمحه )و اْهَى ه ا فلل ف   و 

قد نححهت وبحاى  الناس ومأ  األو اع السيئة الح  مجو نليها الهيكل من هىقات وغش و جامة مىفو ة. ث   
 جه ليريت ف  بيت عنيا.  و 

 أورشليم لدخول اإللهى التخطيط
 

  من المال ين فيه  حواجد  ال   الصاح  وم ف  فدخل. ملوك  موكب  ف  أومالي   دخل أن وسوع الىب  أماد  (1
 يوال  كاحوا  الصاح ه ا ف  الموجود ن عدد   أن اليهود  المؤمخ  وهيصوس و لول. والغىب  الشى  

 .حص   2700000
  من كاحوا الجليليين  وغالرية وماجزا ه  االيمه خالل من هنوات  3  خالل المسيح عىفوا قد  الجليليين هان (2

  نيحصاالت  ف  أومالي  أهل  و سحلرله  أومالي  نل  كريىة مواهب  ف  الجليليون    هب  الصاح وف . اليهود 
 .هريىة

   وحاحيين كاحوا بيى ه  ااب  وغالرية خاللها، اارها عىفه  اهوم  6 وبيى ه األمدن عرى ف  المسيح وكىز (3
 . األم  من أ 

  الماجزة وموعة. أححن أن لاد  لاازم ليقي  أوام 4  نححظى فهو لاازم، نقامة ماجزة  وقيت   المسيح دبى (4
  لبقيلة للجموع نعالحا الماجزة ه   وكاحت .  الماجزة  نو ال   المسيح لحى    حدافو الجموع جالت 
 .ويد     هلطان هو وه ا. الهاو ة من  لالىو  وأ   وأن األموات  من وقي   أن اللادم المسيح
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  األمدن عرى أهل  مو هنوات 3 مدة عىفو  ال  ن الجليليين  جمو ن   كملك، نهحقباله  فكان يد   ما وه ا (5
  وجحمو ال   الصاح عيد  ف   لك وكان لاازم، نقامة  لماجزة هماوا ال  ن مو أاهى،6 لمدة عىفو  ال  ن
 ولكن. الىومان و طىد  داود  مملكة لاودة الطى ق ومهد  المسيح أن ظنوا وه . جهة كل من المال ين فيه

 . جبش عل  ماهبا محوا و كملك أومالي  دخل المسيح
  من حص  كل لحطهيى وشيى  الهيكل و طهيى. أبيه بيت    طهيى   ى د     كإبن فهو  مبااىة الهيكل نل  دخل (6

َل َ  للَكْنيَسةَ ٱ َأولًضا للَمْسيحا ٱ َأَيبَ  َهَما" الكنيسة هو ال   جسد  هيكل كلها، الكنيسة و طهيى المؤمنين  َوَأهل
َسها  ْلَها،  َحصل َهَها، ْلَكيل  أْلَجل ًىا  واَلدْ  لْ  ْنَواَها ماَطهْ  ْضَىَها ْلَكيل  للَكْلَمْة،ٱبْ  للَماءْ ٱ ْلَغسل ْسهْ  وابل   اَل  َمْجيَدًة، َكْنيَسةً  ْلَنصل
نَ   َواَل  ْفيَها َدَحَ   ء   َأول  َغضل   َأَجابَ ( + 27-25: 5أ " )َعيلب   َوْباَل  ماَلَدَهةً  َ كاونا  َبلل  َ ْلَك، ْمثللْ  ْمنل  َايل
وعا  واٱ »: َلها ل  َوَقالَ  َوسا َبْاينَ  ْهت    »ْفي: للَيهاودا ٱ َفَلالَ  .أاْقيماها  َأَوام   َثاَلَثةْ  َوْفي للَهيلَكَل،ٱ َهَ ا حللاضا   باْنيَ  َهَنةً  َوَأمل
،ٱ َهَ ا  و ؤكد (.  (.20-19: 2 و ) َجَسْد ْ  َهيلَكلْ   َعنل  َولاولا   َفَكانَ  هاوَ  َوَأَما . اْقيماه  َأَوام   َثاَلَثةْ  ْفي َأَفَأحلتَ  للَهيلَكلا

وْيْيا َبيلًحا  -َيَية   َهْبَجاَمة  -  َمرلْنيْ ينَ  َأولًضا َأحلحا ل  هاوحاوا" ولول ن   المان  ه ا لطىس اللدو   (.5:  2لل1" )ما
   أهي  عن واالن أن  ى د   فهو الجموع، له  بيل  كملك أومالي   دخل  المسيح أن كله ه ا من والملاود  (7

  لي  عليها و ملك  الهيكل، طهى كما هيطهىها  الح  كنيسحه عل  ليملك ولكن كملك، أ   وأحه ملكو ه،
 ويىمه  اعبه أيب  هو. لاليبه نبلي  السابق  الملك واسلل أن لاد  موي ، ملك بل زمن  هملك

  قايلين وسببوحه كاحوا ال  ن الاغام األطصال أعلنه  ما وه ا قلوبه ، عل  وملكو  اعبه فأيبه وخلاه ،
َولاَلدَ ٱوَ " َىخاونَ  ألل دَ  بلنْ ٱ لْ  »أاوَ َنا: َوَ لاولاونَ  للَهيلَكلْ ٱ ْفي َوال   له  وبيل كملك دخل(. 15: 21مت " )َداوا

 .  كنيسحه منه  مكوحاً  وطهىه   هو عليه  وملكو   أيرو  ال  ن وهؤالء أيباء ،
 

 دخول المسيح أورشليم في موكب عظيم  
 19-12:12+ يو 48-28:19لو+  11-1:11+ مر 11-1:21مت

المسننيح أومانلي  فنني موكننب ملننك هننو  نوم نعننالن ملكننه وحنوع ملكننه. فنندخل و  األزليننة ، هن ا اليننوم كننان فني خطننة  
همنحاى غالب في البىب، لكن بحوا و ومببة وما يد  من نهحقبال الناس له لن  وكنن بحى ينب لشنىي نحمنا هنو 

 بحى يب نلهي. وكملك دخل بيت أبيه أي الهيكل ليطهى .
 
 
 

 

 

 

 

رسال التلميذين إ

ليحضرا الجحش تم 

من على الطريق 

المشترك لبيت عنيا 

 وبيت فاجي

 الهيكل

 أورشليم
 جبل

 الزيتون

وادي 

 قدرون

 السفح الغربي
 لجبل الزيتون

 شرق

طريق مشترك إلى 

 أورشليم

 بيت فاجي

 بيت عنيا

ميل2  
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ْيُتوِن، ِحيَنِئٍذ َأْرَسَل 1  "-:(11-21:1اآليات )مت َبْيِت َفاِجي ِعْنَد َجَبِل الزَّ َقُرُبوا ِمْن ُأوُرَشِليَم َوَجاُءوا ِإَلى  َوَلمَّا 
ِتْلِميَذْيِن   َوَجْحش  2َيُسوُع  َمْرُبوَقة   َأَتان ا  َتِجَداِن  َفِلْلَوْقِت  َأَماَمُكَما،  الَِّتي  اْلَقْرَيِة  ِإَلى  َلُهَما:»ِاْذَهَبا  َمَعَها، َقاِئال   ا 

اَلُهَما َوْأِتَياني ِبِهَما.  بُّ ُمْحَتاٌج ِإَلْيِهَما. َفِلْلَوْقِت ُيْرِسُلُهَما«. 3َفحُّ َفَكاَن هَذا ُكلُُّه  4َوِإْن َقاَل َلُكَما َأَحٌد َشْيئ ا، َفُقواَل: الرَّ
ِلَكْي َيِتمَّ َما ِقيَل ِبالنَِّبيِ  اْلَقاِئِل:  
َيْأِتيِك َوِديع ا، َراِكب ا َعَلى َأَتاٍن َوَجْحٍش اْبِن »ُقوُلوا الْبَنِة ِصْهَيْونَ 5 : ُهَوَذا َمِلُكِك 

َيُسوُع،  6َأَتاٍن«.   َأَمَرُهَما  َكَما  َوَفَعاَل  التِ ْلِميَذاِن  َفَجَلَ" 7َفَذَهَب  ِثَياَبُهَما  َعَلْيِهَما  َوَوَضَعا  َواْلَجْحِش،  ِباأَلَتاِن  َوَأَتَيا 
َجِر َوَفَرُشوَها ِفي الطَِّريِق. َواْلَجْمُ   8َعَلْيِهَما.   اأَلْكَثُر َفَرُشوا ِثَياَبُهْم ِفي الطَِّريِق. َوآَخُروَن َقَطُعوا َأْغَصان ا ِمَن الشَّ

ُموا َوالَِّذيَن َتِبُعوا َكاُنوا َيْصَرُخوَن َقاِئِليَن:»ُأوَصنَّا الْبِن َداُوَد! ُمَباَرٌك ا9 ! ُأوَصنَّا َواْلُجُموُع الَِّذيَن َتَقدَّ بِ  آلِتي ِباْسِم الرَّ
ِت اْلَمِديَنُة ُكلَُّها َقاِئَلة :»َمنْ 10ِفي اأَلَعاِلي!«.   َفَقاَلِت اْلُجُموُع:»هَذا َيُسوُع النَِّبيُّ  11هَذا؟«    َوَلمَّا َدَخَل ُأوُرَشِليَم اْرَتجَّ

 " الَِّذي ِمْن َناِصَرِة اْلَجِليِل«.

بيت عنيا وبيت فاجي هما من  وايي أومالي  فهما  بسبان أحهما من أومالي . فهناك طى ق وايد منهما  
اجي عل  السصح الشىقي، نل  أومالي . وبيت عنيا  وجد عل  السصح الشىقي، امال جرل الز حون، وبيت ف

 ، ن جنوب جرل الز حو 

أم ا السصح الغىبي لجرل الز حون فيلو عليه لسحان جثسيماحي.وحاليك أن قمة جرل الز حون  بجب م  ا أومالي   
 عمن هو في بيت عنيا. وقد أ   المسيح نل  بيت عنيا لوليمة هماان األبى  عشية  وم األيد. 

حيسان، وهو اليوم ال ي وبصك فيه خىو  الصاح يح  ولدم  وم 10ودخل المسيح فابنا نل  أومالي  عشية  وم  
حيسنننان. فالمسنننيح دخنننل أومانننلي  فننني حصننن  الينننوم الننن ي واحنننامون فينننه خنننىو  الصانننح. كاحنننت أومانننلي   كنننحك 14

 يا . 2700000( و لدمه   وهيصوس لبوالي 11-8:2لالبجا  )أع
يل األمباة نهحمت به ا األهروع األخيى منن ييناة السنيد المسنيح فمنثاًل نحجينل محن  نانحمل علن  وحاليك أن األحاج

م فينه السنيد حصسنه ليكنون ليىوي فيها ما يد  في ه ا األهروع، أهروع  الم السيد وال ي قندَ   28-21اإل بايات  
 فابنا و ارى بنا من الظلمة نل  ملكو ه األبدي. 

 

َل 1" -(:3-21:1)ميتاآليات   ٍذ َأْرسيَ وِن، ِحيَنئيِ ْيتيُ ِل الزَّ َد َجبيَ اِجي ِعنيْ ِت فيَ ى َبييْ اُءوا ِإليَ ِليَم َوجيَ ْن ُأوُرشيَ وا ميِ ا َقُربيُ َوَلميَّ
وُع ِتْلِميييَذْيِن  ا َمْربُ 2َيسييُ َداِن َأَتانيي  ِت َتجييِ ا، َفِلْلَوقييْ ي َأَماَمُكمييَ ِة الَّتييِ ى اْلَقْريييَ ا ِإلييَ اِئال  َلُهَما:»ِاْذَهبييَ ا، قييَ ا َمَعهييَ ة  َوَجْحشيي  وقييَ

اَلُهَما َوْأِتَياني ِبِهَما.  بُّ ُمْحَتاٌج ِإَلْيِهَما. َفِلْلَوْقِت ُيْرِسُلُهَما«.3َفحُّ   "َوِإْن َقاَل َلُكَما َأَحٌد َشْيئ ا، َفُقواَل: الرَّ
يت عنيا وبيت ومىق  ولول بيت فاجي وبيت عنيا.. وأحظى الىه ، ومنه حصه  أن يدود ب= جاءوا إلى بيت فاجي

ا بينت   افاجي مشحىكة ولهم طى ق وايد مشحىك نل  أومالي . وقلنا هاللًا أن بيت عنيا  اني بيت األل  والاناء. أمن 
فاجي فحاني بيت الحين )مبما لكثىة أاجام الحين فيها(. ولكن الحينة  شيى للكنيسة الحني وجحمنو أفىادهنا فني مببنة، 

ىكة( لكنن المسنيح فني وهنطها. وصنى  لالبنب الن ي فيهنا و شنحىك فني أالمهنا وهي في الاال  في عناء )البدود مشنح
أم ا لاقي اإلحجيليين )مىق  ولوقا و وينا( =  أتانا  مربوقة وجحشا  معهاو ىفاها عنها و از ها وهي عل  األمس. 
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لليهنود الن  ن  فلد  كىوا الجبش فلل وقالوا ل  وجل  عليه أيد قل. وقنال ماظن  األلناء أن األ نان المىبوطنة  شنيى
بين لالناموس مى بطين له، خضاوا هلل من  زمان. لكنه  في  مىده  وعاياحه  مثل البمام ال ي نحبنل هاحوا مؤدَ 

في هلوكه وماىفحه الىويية، وبمل أيمااًل ثليلة من ححاي  خطاوا  الثليلة، والبمام ييوان دحن  لبسنب الشنى اة. 
كان البشى قرل المسيح. أم ا الجبش فيمثل األم  الشناب الجد ند الن ي وهو من أهثى ييواحات البمل غباًء، هك ا 

ْى   ، عاانوا محمنىد ن أغريناء فني وثنينحه ،  ل  وكن قد نهحادم للىكوب من قرل، ولن   نىَوس ال لالنناموس وال عنَ
لبمننام. أحثنن  ا= أتييان(. 12:49لنن  وسننحادمه   قرننل  لننك ولنن لك فهنن  بننال مننىان هننابق وبننال خرننىات موييننة. )مننز

 يمام  غيى. = جحش
ومح  ويد  ألحه كحب لليهود أاام لأل ان والجبش، أم ا لاقي اإلحجيليين فألحه  كحروا لألم  أااموا فلل للجبش. 
مبما مكب المسيح عل  األ ان فحىة من الوقت، وعل  الجبش فحىة أخى  ليى ح الجبش. لكن اإلحجيليين الثالثة  

  .وشيىوا لردء دخول اإلومان لألم
( أن المسيح ظهى ماهبًا عل  فىس أبيإ وشيى لنا حبن المؤمنين. فالمسيح ولودحا في  2:6وحاليك في )م  

ممز لمن أمهله  المسيح من  = حينئذ أرسل يسوع تلميذينماىكة  د نبلي  وخى  غالبًا ولكي وغلب فينا. 
ه    شيى ألن    ى د أن الجميو والاون ) هودًا وأم (. =  قوال الرب محتاج إليهما المي   نل  اليهود واألم . 

واليك أحه ل  ولل مبك مبحا  أو مبنا مبحا  بل الىب مبحا  فهو مب البشى ة كلها، وأ   من أجل كل البشى ة.  
بل كمن هو مبحا  نل  الجميو، وطلب قلوبنا مسكنًا له وييا نا مىكبة  لي  في  اال   ا  حطلو نل  البشى ةوهو هن

ه   هي فايدة الكىازة الحي قام بها الحالمي  في الاال ، أن  ؤمن الاال  َفياَبلا من  = فحال هماهماو ة  بمله. 
هى . الكنيسة  بل أوالدها  ( الحي كان وبملها كما وبمل البمام األثلال عل  ظ23، 22:20مباطات خطيحه ) و 

 من مباطات الاطية ليملك عليها المسيح و لودها لكن كصىس في ماىكة  د الشيطان.

وحاليك أن المسيح ل   دخل أومالي  وال مى ة، وال أي مد نة أخى  في موكب مهيب به   الاومة هو  ه   المىة  
ملك وملك لالاليب. و وينا ويد  ال ي أاام إلعالن هىوم  لالاليب، وهو قرل ه ا الموكب فهو يسبه موكبه ك

فمملكحه   ،  ياانلهحا  الجماهيى للوله  ملك نهىاييل. وحاليك أن المسيح ل   دخل كاللادة الاسكى ين عل   
من ه ا الاال ، و ىفإ مظاهى الاظمة الاالمية والحصاخى الاالمي. و طلب فلل مكاحًا في الللوب، وبمل   ليست 

الحي  ئ  قلرهعنها خطاواها  لأن  سكنه في  لها جميله  فحىد  )هالبمام(  ثللها   فيبولها   (23،  22:73)مز   ا ن من 
غالبًا كان  ايب البمام من  المي  المسيح ال  ن  منوا =  إن قال لكما أحد شيئا  (  10:18لمىكبة هماو ة )مز

 له هىًا.  
 

َفَكاَن هَذا ُكلُُّه ِلَكْي َيِتمَّ َما ِقيَل ِبالنَِّبيِ  اْلَقاِئِل:  4"   -(:5-21:4اآليات )مت
»ُقوُلوا الْبَنِة ِصْهَيْوَن: ُهَوَذا َمِلُكِك 5

 " َيْأِتيِك َوِديع ا، َراِكب ا َعَلى َأَتاٍن َوَجْحٍش اْبِن َأَتاٍن«.
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يحن  ال = يأتيك وديعا  باينية. ( واإلقحباس  مامًا من الس9:9+ زك11:62أي هكان أومالي  )أ =  إبنة صهيون 
 هننابو  بننل وبرننو  لنن لك دخننل ماهبننًا أ ننان ولنن   ىكننب ياننان فنني موكننب مهيننب كلاينند عسننكىي. ولكنننه اآلن  ىكننب 
ياننان، فننىس أبننيإ النن ي هننو أحننا وأحننت ليبننامب نبلنني  و غلننب. ومننن النن ي وغلننب نال  النن ي دخننل المسننيح قلبننه 

 ه قلوبنا. وملك عليه، فدخول المسيح أومالي  وشيى لدخول
 

َوَأَتَيا ِباأَلَتاِن َواْلَجْحِش، َوَوَضَعا َعَلْيِهَما 7َفَذَهَب التِ ْلِميَذاِن َوَفَعاَل َكَما َأَمَرُهَما َيُسوُع،  6"   -(:8-21:6اآليات )مت
َجِر َوَفَرُشوَها َواْلَجْمُ  اأَلْكَثُر َفَرُشوا ِثَياَبُهْم ِفي الطَِّريِق. َوآَخرُ 8ِثَياَبُهَما َفَجَلَ" َعَلْيِهَما.  وَن َقَطُعوا َأْغَصان ا ِمَن الشَّ

   " ِفي الطَِّريِق.
فننى  الثينناب هننني عننادة انننىقية دليننل نيحنننىام الملننوك عننند دخنننوله  للمنندن عالمنننة الاضننوع و سنننلي  الللننب. وحبنننن 

علننيه . وبهننحادامه  فلنطننى  أغلنن  مالنند نا  بننت قدميننه. فمننا ينند  واننني أحهنن  ولرلوحننه ملكننًا علننيه ، أو وملكوحننه 
ألغاننان األانننجام )غالبنننًا اننجى الز حنننون( منننو هنناف الناينننل وشنننيى للناننىة )حانننىة علننن  الاطيننة( منننو السنننالم. 

(. واألغاان  شيى للسنالم )يمامنة حنو  عنادت لغانن ز حنون( وهن ا 9:7فالنال وشيى لساصه للناىة والغلبة )م 
األفىا  البقيقية وه ا  دل عل  فى  الشاب لالمسيح ال ي ما كان اليهود وصالوحه وه  وبحصلون لايد المظال، عيد 

 نندخل أوماننلي . وكننل مننن وملننك المسننيح علنن  قلبننه وغلننب و صننى . وفننى  األمس لالاضننىة هننو ممننز للايننى النن ي 
  حوقاوحه يين وملك المسيح.

رَ 9" -(:21:9آييية )مييت اُنوا َيصييْ وا كييَ ِذيَن َتِبعييُ ُموا َوالييَّ دَّ ِذيَن َتقييَ وُع الييَّ اَرٌك َواْلُجمييُ ِن َداُوَد! ُمبييَ نَّا البييْ ُخوَن َقاِئِليَن:»ُأوصييَ
! ُأوَصنَّا ِفي اأَلَعاِلي!«. بِ    " اآلِتي ِباْسِم الرَّ

نهحامل البشيىون عبامات ماحلصة ولكن ه ا واني أن الباإ كان ولول ه ا والباإ اآلخى كان ولول  لك. وكل 
ا   حطنق أمامني ماننا  خلاننا  أوصيناسنابيبه  فحىكنزت فني كلمنة نحجيلي نححل  مما قيل ما  حناهب منو نحجيلنه. أمن 

فهي مأخو ة من هواانا لمان  الاال  أي وا مب خل  )هو من  هو (، فالصى  كان لالمسيح المال  وغالبنًا 
ه  فهموا الاال  أن المسيح هيملك عليه  أم يًا و الاه  من الىومان. وه   الحسببة )أو ننا.. ..( منأخو ة 

 (.118من مزموم )
طباًا ه    شيى ألن لاإ الجموع  لدموا الموكب وباإ الجموع هاموا = الجموع الذين تقدموا والذين تبعوا

وماء الموكب. ولكنها  شيى لمن  من لاَ وعااوا قرل مجيء المسيح من اللدوسين، ولمن  من لالمسيح لاد  
الجبي  من الناىة. ل لك فالمسيح حزل نل   مه المسيح. الكل في موكب مجيئه. فالكل نهحصاد لالاال  ال ي قدَ 

ليصحبه و اى  اللدوسين ال  ن كاحوا فيه و أخ ه  نل  الصىدوس. فالمسيح هو مال  كل الاال .   الاليب  لل رَ قْ 
فهو ال ي أ   من السماء وهي هب  = أوصنا في األعاليناامة لناهوت المسيح و جسد . = أوصنا إلبن داود 

فهو   أوصنا إلبن داود(. واليك أن مح  ال ي  حكل  عن المسيح نبن داود وشيى له ا للوله 13:3للسماء .. ) و
 . أوصنا في األعالي جسد ليىفانا فيه لألعالي=  
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ة :»َمْن هيييَذا؟« 10" -(:11-21:10اآلييييات )ميييت ا َقاِئليييَ ُة ُكلُّهيييَ ِت اْلَمِدينيييَ ِليَم اْرَتجيييَّ َل ُأوُرشيييَ ا َدخيييَ ِت 11َوَلميييَّ َفَقاليييَ
 "اْلُجُموُع:»هَذا َيُسوُع النَِّبيُّ الَِّذي ِمْن َناِصَرِة اْلَجِليِل«.

أغلرينحه  منن الجليلينين هكان المد نة ل  واىفو . ولكن من همو عننه وعمنل مانه ماجنزات قند عىفنو . وهنؤالء كنان 
ال  ن ه  في وهل الجموع. وكل منن دخنل المسنيح قلبنه  نى   قلبنه فيطنىد منن داخلنه كنل خطاونا  منانه منن الصنى  
لالمسيح المال  و ردأ في الحانى  علينه. للند خطنل المسنيح دخولنه أومانلي  فني هن ا الموكنب المهينب لنيالن أحنه 

وم الصاننح )الجماننة(. فهننو بهنن ا أثننام اليهننود  نند  فهننو دخننل ملننك ولكننن علنن  الللننوب وكجننزء مننن  نندبيى  ننلبه  نن
 هملك ظافى، المسيا اآل ي لاال  اعبه )فهو ملك لاليبه(.

 

ْيُتوِن، َأْرَسَل  1  " -:(11-11:1اآليات )مر َوَلمَّا َقُرُبوا ِمْن ُأوُرَشِليَم ِإَلى َبْيِت َفاِجي َوَبْيِت َعْنَيا، ِعْنَد َجَبِل الزَّ
ا  َوَقاَل َلُهَما:»اْذَهَبا ِإَلى اْلَقْرَيِة الَِّتي َأَماَمُكَما، َفِلْلَوْقِت َوَأْنُتَما َداِخاَلِن ِإَلْيَها َتِجَداِن َجحْ 2اَلِميِذِه، اْثَنْيِن ِمْن تَ  ش 

بُّ َوِإْن َقاَل َلُكَما َأَحٌد: ِلَماَذا َتفْ 3َمْرُبوق ا َلْم َيْجِلْ" َعَلْيِه َأَحٌد ِمَن النَّاِس. َفُحالَُّه َوْأِتَيا ِبِه.   َعاَلِن هَذا؟ َفُقواَل: الرَّ
ا َعَلى الطَِّريِق، َفَحالَُّه. 4ُمْحَتاٌج ِإَلْيِه. َفِلْلَوْقِت ُيْرِسُلُه ِإَلى ُهَنا«.  َفَمَضَيا َوَوَجَدا اْلَجْحَش َمْرُبوق ا ِعْنَد اْلَباِب َخاِرج 

َفَقااَل َلُهْم َكَما َأْوَصى َيُسوُع. َفَتَرُكوُهَما. 6َتُحالَِّن اْلَجْحَش؟«  َفَقاَل َلُهَما َقْوٌم ِمَن اْلِقَياِم ُهَناَك:»َماَذا َتْفَعاَلِن،5
َوَكِثيُروَن َفَرُشوا ِثَياَبُهْم ِفي الطَِّريِق. َوآَخُروَن  8َفَأَتَيا ِباْلَجْحِش ِإَلى َيُسوَع، َوَأْلَقَيا َعَلْيِه ِثَياَبُهَما َفَجَلَ" َعَلْيِه. 7

َجِر َوَفَرُشوَها ِفي الطَِّريِق. َقَطُعوا َأْغَصان ا ِمنَ  ُموا، َوالَِّذيَن َتِبُعوا َكاُنوا َيْصُرُخوَن َقاِئِليَن:»ُأوَصنَّا! 9 الشَّ َوالَِّذيَن َتَقدَّ
 ! بِ  ! ُأوَصنَّا ِفي اأَلعَ 10ُمَباَرٌك اآلِتي ِباْسِم الرَّ بِ  َفَدَخَل َيُسوُع  11 اِلي!«.ُمَباَرَكٌة َمْمَلَكُة َأِبيَنا َداُوَد اآلِتَيُة ِباْسِم الرَّ

  َعْنَيا َمَ  االْثَنْي َعَشَر. ُأوُرَشِليَم َواْلَهْيَكَل، َوَلمَّا َنَظَر َحْوَلُه ِإَلى ُكلِ  َشْيٍء ِإْذ َكاَن اْلَوْقُت َقْد َأْمَسى، َخَرَج ِإَلى َبْيتِ 
" 

  6و اة المسيح عل  األمس  ة من ييهن 3ن بايات منه      10ن با ، نهحغى   16نحجيل مىق  كله 
(. مم ا وشيى ألن مىكز الثلل في خدمة المسيح كاحت  المه وفدا   للبشى ة  16-11ن بايات ألهروع اآلالم )

أهثى مما  هي  االيمه ل لك  الي الكنيسة "لمو ك وا مب حبشى" وكاحت كىازة الحالمي  مبومها  لب المسيح 
 المسيح ألومالي  هي نفحلاد  األخيى له   المد نة يح   كون بال ع م. ومو ه وقيامحه. وحاليك أن ز امة 

 

ا َعَلى الطَِّريِق، َفَحالَُّه.4" -(:11:4آية )مر  " َفَمَضَيا َوَوَجَدا اْلَجْحَش َمْرُبوق ا ِعْنَد اْلَباِب َخاِرج 
  مشرهون لالجبشن  ه ا أيسن و ف لبال األم . فه=  وجدا الجحش مربوقا  عند الباب خارجا  على الطريق

ل   حمىن ول  واضو لناموس   واى احه من قرل، وعيشون في وثنيحه  وخطاواه  في غباوة كالجبش، خطيحه   
بيت  ال ي  ىك  أفلد ه  يكمحه . مىبوطين بىباطات خطاواه  واهوا ه . خامجًا عن معو ة   كاإلبن الضال 

من  لي   أبيه  من  بال يماوة  الطى ق  عل   اإلبن    أبيه فاام  به ا  نهح   المسيح  ولكن  له.  من  هح   وال  وضمه 
 الضال وأ   ليبله من مباطا ه وأمهل  المي   ليبلو . 

 

1 
2 
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)مر َعَلْيِه.  7"   -(:8-11:7اآليات  َفَجَلَ"  ِثَياَبُهَما  َعَلْيِه  َوَأْلَقَيا  َيُسوَع،  ِإَلى  ِباْلَجْحِش  َفَرُشوا 8َفَأَتَيا  َوَكِثيُروَن 
َجِر َوَفَرُشوَها ِفي الطَِّريِق.  "  ِثَياَبُهْم ِفي الطَِّريِق. َوآَخُروَن َقَطُعوا َأْغَصان ا ِمَن الشَّ

نللاء الثياب ممز للاضوع، فهل حاضو أجسادحا للمسيح عو ًا عن الشهوات الدحسة. وحاليك أن الشهداء فىاوا  
سلك عليه الىب ليدخل قلوب الوثنيين. والنساك أجساده  خالل قروله  هصك دمايه  من أجل اإلومان كطى ق و

فىاوا أجساده  بنسكه  فاامت ييا ه  طى لًا وسيى عليه الىب لللوب الناس. وهك ا كل خادم وادم   و حأل  
لنا  و اطي  منحاىًا.  لللوبنا  المسيح  فيدخل  الاحيق  نحساحه  المسيح  قدمي  وطى  عند  أن  من ا  كل  وعل   و حاب. 

 (. 26-24:118+ مز 1:5هو 2السماء، مسكن أبدي )الىب مسكنًا في 
 

! ُأوَصنَّا ِفي اأَلَعاِلي!«.10 -(:11:10آية )مر بِ   " ُمَباَرَكٌة َمْمَلَكُة َأِبيَنا َداُوَد اآلِتَيُة ِباْسِم الرَّ
هنا حى  موكب المسيا الموعود، كلنا فيه وهو مأس ه ا الجسد المنطلق للسماء.  ومىق  =  أوصنا في األعالي

فهي   بإسم الربال ي وكحب للىومان أ باب أهرى مملكة في الاال ، ولول له  أن المسيح أ   ليؤه  مملكة  
نحسان    فلد  المسيح  كوت مل  أما.  لسيوفه   الىومان  وملوك  قيا ىة  أهسها  الح   الىومان  همملكةليست من نمادة 

 والب   أن  قرل  كحصه  عل   يمله  ال     ليبه  أ "  كحصه  عل    الى اهة   كون "  لاليبه،  علينا  وملك  المسيح  أهسه
 فمملكة   وبه ا.  المسيح  هو  هنا  والىب .  الشا    و صات   وقدمات   الشااية  عن  وارى  اإلسم(.  6:  9ن )  عليه

 . دمه للوة  أهست  المسيح
 

ا ِإَلى ُأوُرَشِليَم.  28  "-:(84-19:28اآليات )لو َم َصاِعد  َوِإْذ َقُرَب ِمْن َبْيِت َفاِجي َوَبْيِت َعْنَيا، 29َوَلمَّا َقاَل هَذا َتَقدَّ
ْيُتوِن، َأْرَسَل اْثَنْيِن ِمْن َتاَلِميِذِه   َمُكَما، َوِحيَن َقاِئال :»ِاْذَهَبا ِإَلى اْلَقْرَيِة الَِّتي َأَما30ِعْنَد اْلَجَبِل الَِّذي ُيْدَعى َجَبَل الزَّ

اَلُه َوْأِتَيا ِبِه.   ا َمْرُبوق ا َلْم َيْجِلْ" َعَلْيِه َأَحٌد ِمَن النَّاِس َقطُّ. َفحُّ َوِإْن َسَأَلُكَما َأَحٌد: ِلَماَذا 31َتْدُخاَلِنَها َتِجَداِن َجْحش 
بَّ ُمْحَتاٌج ِإَلْيِه«.   اَلِنِه؟ َفُقواَل َلُه هَكَذا: ِإنَّ الرَّ اَلِن 33ى اْلُمْرَساَلِن َوَوَجَدا َكَما َقاَل َلُهَما.  َفَمَض 32َتحُّ َوِفيَما ُهَما َيحُّ

اْلَجْحَش؟«   اَلِن  َتحُّ َأْصَحاُبُه:»ِلَماَذا  َلُهَما  َقاَل  ِإَلْيِه«.  34اْلَجْحَش  ُمْحَتاٌج  بُّ  َيُسوَع، 35َفَقااَل:»الرَّ ِإَلى  ِبِه  َوَأَتَيا 
اْلَجحْ  َعَلى  ِثَياَبُهَما  َيُسوَع.  َوَقَرَحا  َوَأْرَكَبا  الطَِّريِق.  36ِش،  ِفي  ِثَياَبُهْم  َفَرُشوا  َساِئٌر  ُهَو  ِعْنَد 37َوِفيَما  َقُرَب  َوَلمَّا 

ْيُتوِن، اْبَتَدَأ ُكلُّ ُجْمُهوِر التَّاَلِميِذ َيْفَرُحوَن َوُيَسبِ ُحوَن هللَا ِبَصْوٍت َعِظيٍم، ألَ  اِت الَِّتي  ْجِل َجِميِ  اْلُقوَّ ُمْنَحَدِر َجَبِل الزَّ
اأَلَعاِلي!«.  38َنَظُروا،   ِفي  َوَمْجٌد  َماِء  السَّ ِفي  َساَلٌم   ! بِ  الرَّ ِباْسِم  اآلِتي  اْلَمِلُك  َبْعُض 39َقاِئِليَن:»ُمَباَرٌك  َوَأمَّا 

َتاَلِميَذَك!«.   اْنَتِهْر  ُمَعلِ ُم،  َلُه:»َيا  َفَقاُلوا  اْلَجْمِ   ِمَن  يِسيِ يَن  َوقَ 40اْلَفرِ  َسَكَت َفَأَجاَب  ِإْن  ِإنَُّه  َلُكْم:  َلُهْم:»َأُقوُل  اَل 
 هُؤاَلِء َفاْلِحَجاَرُة َتْصُرُخ!«.

ا، َحتَّى ِفي َيْوِمِك هَذا، َما 42َوِفيَما ُهَو َيْقَتِرُب َنَظَر ِإَلى اْلَمِديَنِة َوَبَكى َعَلْيَها 41 َقاِئال :»ِإنَِّك َلْو َعِلْمِت َأْنِت َأْيض 
َقْد ُأْخِفَي َعْن َعْيَنْيِك.  ُهَو ِلَساَلِمِك! وَ  َوُيْحِدُقوَن ِبِك 43لِكِن اآلَن  ِبِمْتَرَسٍة،  َأْعَداُؤِك  َفِإنَُّه َسَتْأِتي َأيَّاٌم َوُيِحيُط ِبِك 

َيْتُرُكوَن ِفيِك َحَجر ا َعَلى َحَجٍر، أَلنَّ 44َوُيَحاِصُروَنِك ِمْن ُكلِ  ِجَهٍة،   َوَبِنيِك ِفيِك، َواَل  َتْعِرِفي َزَماَن َوَيْهِدُموَنِك  َلْم  ِك 
َقاِئال  َلُهْم:»َمْكُتوٌب: ِإنَّ َبْيِتي َبْيُت 46َوَلمَّا َدَخَل اْلَهْيَكَل اْبَتَدَأ ُيْخِرُج الَِّذيَن َكاُنوا َيِبيُعوَن َوَيْشَتُروَن ِفيِه 45اْفِتَقاِدِك«.
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ُلُصوٍص!«. َمَغاَرَة  َجَعْلُتُموُه  َوَأْنُتْم  اَلِة.  َمَ  َوَكانَ 47  الصَّ َواْلَكَتَبُة  اْلَكَهَنِة  ُرَؤَساُء  َوَكاَن  اْلَهْيَكِل،  ِفي  َيْوٍم  ُكلَّ  ُيَعلِ ُم   
ْعِب َيْطُلُبوَن َأْن ُيْهِلُكوُه،  ا ِبِه َيْسَمُ  ِمْنُه.48ُوُجوِه الشَّ ْعَب ُكلَُّه َكاَن ُمَتَعلِ ق   " َوَلْم َيِجُدوا َما َيْفَعُلوَن، أَلنَّ الشَّ

 

ا َمْرُبوق ا َلْم َيْجِلْ" 30"  -(:19:30)لوآية    َقاِئال :»ِاْذَهَبا ِإَلى اْلَقْرَيِة الَِّتي َأَماَمُكَما، َوِحيَن َتْدُخاَلِنَها َتِجَداِن َجْحش 
اَلُه َوْأِتَيا ِبِه.  "  َعَلْيِه َأَحٌد ِمَن النَّاِس َقطُّ. َفحُّ

رحه أماد أن وكون لكل وايد دوم وخدمة. فالحلمي  ن   هبان المسيح أ   ليلوم هو لكل الامل الصدايي ولكنه في مب
و بضىان الجبش، و ايب الجبش واطيه للسيد. وحاليك أن من  ىهله المسيح لادمة فهو  هيم له النجا  

 فيها. وحاليك هنا عدم نعحىاس  ايب الجبش.
 

)لو الزَّ 37"  -(:39-19:37اآليات  َجَبِل  ُمْنَحَدِر  ِعْنَد  َقُرَب  َيْفَرُحوَن َوَلمَّا  التَّاَلِميِذ  ُجْمُهوِر  ُكلُّ  اْبَتَدَأ  ْيُتوِن، 
! َساَلٌم  38َوُيَسبِ ُحوَن هللَا ِبَصْوٍت َعِظيٍم، أَلْجِل َجِميِ  اْلُقوَّاِت الَِّتي َنَظُروا،   بِ  َقاِئِليَن:»ُمَباَرٌك اْلَمِلُك اآلِتي ِباْسِم الرَّ

َماِء َوَمْجٌد ِفي اأَلَعاِلي!«. يِسيِ يَن ِمَن اْلَجْمِ  َفَقاُلوا َلُه:»َيا ُمَعلِ ُم، اْنَتِهْر َتاَلِميَذَك!«.39 ِفي السَّ  "  َوَأمَّا َبْعُض اْلَفرِ 
األعالي في  ومجٌد  السماء  في  في =  سالم  هلل  "المجد  المسيح  ميالد  الماليكة  وم  بحسببة  الحسببة  ه    قامن 

المجد في األعالي ومصحىقحان في السالم عل  األمس ه ا ما  األعالي وعل  األمس السالم" فهما مشحىكحان في  
ولوله الماليكة. بينما ولول البشى هالم في السماء. فالماليكة فىيت لالسالم ال ي  ناه المسيح عل  األمس، 
أم ا البشى فيصىيون لالسالم ال ي عل  األمس و حطلاون لصى  للسالم ال ي هيبالون عليه في األعالي، فىيين 

ملكوت   ال  به   أعداء  أن  بينما حاليك  السماييين.  مو  ححبادل اىكحنا  وهك ا  السماء.  في  له   الماد  السالم  ا 
قلوبنا   من  ولحىب  ن   المسيح  أن  ولناليك  وسكحه .  أن  المسيح  من  الصى سيين  طلب  وله ا  الحسريح  وصىيه  

يها الىو  اللدس  سابيح فىية. ه   الحسابيح )أوماليمنا الداخلية( فيحبول كل كياحنا الداخلي نل  قيثامة واز  عل 
الصىية هي لمناهبة حزع الاداء بين السماء واألمس ال ي أ   المسيح لياناه لاليبه، فاام هالم في السماء 

لنا عدوًا  واد    ل   ن   األمس  السماء ،    مو  نحصحا   فياني  األعالي  في  ال ي  المجد  أم ا  أوضًا.  السماييين  وال 
عل  النروات   لأمجادها  به    هؤالء  أفوا   عل   اللدس  نطق  الىو   كان  يلًا  األعالي.  في  ليحمجد  اإلحسان 

 الماجزات الحي  ناها السيد المسيح خاو ًا نقامة لاازم.      = القوات التي نظرواوالحسابيح. 
اللول   نخحام  ال ي  البنا مو    المسيح افيانا  ال ي  حكل  عن  السماء ومجدولوقا   في األعالي   سالم في 

 فالمسيح لشصاعحه يملنا للسماء ليكون لنا هالم مو السماء، ومجد في األعالي. 
 

 "  َفَأَجاَب َوَقاَل َلُهْم:»َأُقوُل َلُكْم: ِإنَُّه ِإْن َسَكَت هُؤاَلِء َفاْلِحَجاَرُة َتْصُرُخ!«.40" -(:19:40آية )لو
كأوثاحه ، يح  هؤالء  منوا لالمسيح وهببو . بل  وم الاليب من عرد األوثان من األم   امت قلوبه  يجى ة  

  بىكت البجامة و زلزلت األمس فااًل. 
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ا  41"  -(:44-19:41اآليات )لو ى َعَلْيهيَ ِة َوَبكيَ ى اْلَمِدينيَ َر ِإليَ ِرُب َنظيَ َو َيْقتيَ ا هيُ َوِفيميَ
ِت 42 ِت َأنيْ ْو َعِلميْ ِك ليَ َقاِئال :»ِإنيَّ
ِك.  ْن َعْيَنييْ َي عيَ ْد ُأْخفيِ ِن اآلَن قيَ اَلِمِك! َولكيِ ا، َحتَّى ِفي َيْوِمِك هَذا، َما ُهَو ِلسيَ ِك 43َأْيض  يُط بيِ اٌم َوُيحيِ َتْأِتي َأييَّ ُه سيَ َفِإنيَّ

َوَيْهِدُموَنِك َوَبِنيِك ِفيِك، َواَل َيْتُرُكوَن ِفيِك َحَجر ا َعَلى 44لِ  ِجَهٍة،  َأْعَداُؤِك ِبِمْتَرَسٍة، َوُيْحِدُقوَن ِبِك َوُيَحاِصُروَنِك ِمْن كُ 
 "َحَجٍر، أَلنَِّك َلْم َتْعِرِفي َزَماَن اْفِتَقاِدِك«.

م فااًل لسرب اىومها. وحبن هنهلك كهؤالء أوضًا مثلها نن ل  حسنحجب لانوت النىو  70للد خىبت أومالي  هنة  
ا يند  للبشنى اللدس وححوب فنصى    وحسبح كهؤالء وكان لكاء المسنيح كمنا لكن  علن  قرنى لانازم نعالحنًا لبزحنه عمن 

والمسننيح هنننا وشننيى نلنن  مننا  نن  بواهننطة الىومننان لقيننادة ( 9:  63)ن مننن مننوت وفسنناد "فنني كننل  ننيله   ضننا ق" 
 ننيط  يننوالي قيننل أن المجحماننين فنني أوماننلي   ننوم أهلكهننا = ويهييدمونك وبنيييك فيييك ننيط  و نندميى  ألوماننلي . 

مليننون 2,1علنن   ننلبان وقحننل 120000مليننون لسننرب عينند الصاننح فنني  لننك السنننة. أيننى  منننه   ننيط  يننوالي 2
وباع  ال  كاريد والبناقون منا وا فني مجاعنة مهيبنة يحن  أن األمهنات أهلنن أبنناءهن. فمنن  نىفإ المسنيح وانىب 

 الاايان.( ه   أجىة 7:1+ أ 38، 37:23ومن ولرله وصى  و سبح. ماجو )مت 
= ما هو لسالمكلو كنت وا أومالي  قد قرلحيني كمال  ما كان هيبد  لك ما هيبد . = حتى في يومك هذا

ليحك ا غيت  " خطاواها.عدم اإلومان هو عمي لسرب = أخفى عن عينيكاإلومان لالمسيح طى ق هالم لها. 
 ( . 18:   48" )ن لو اواي فكان كنهى هالمك وبىك كلج  الببى

= لما ا ه  ل   اى  ، ولما ا ل  واىفوا المسيح  وجيب المسيح عل  ه ا و لول   أَلنَِّك َلْم َتْعِرِفي َزَماَن اْفِتَقاِدكِ 
لو كنح  قد عىفحموحي لاىفح  ابي   ألحه  ل  واىفوا اآلب ، فلو كاحوا قد عىفوا اآلب لاىفوا نبنه فهو عل   وم ه "

كيف  اىفوا اآلب  ألحه  ف  كرى ايه  طلروا مجد  وا ه  ول  وطلروا مجد   "( . ولما ا ه  ل  و7:  14" ) واوضا
(  44:  5" ) و  لدمون ان  ؤمنوا واحح   لرلون مجدا لاضك  من لاإ.والمجد ال ي من االله الوايد لسح   طلروحه

 . . أما الحالمي  البسطاء فاىفو  وأيرو  فه  بال كرى اء . أما الكرى اء فه   ايب لالام 
  

َوِفي اْلَغِد َسِمَ  اْلَجْمُ  اْلَكِثيُر الَِّذي َجاَء ِإَلى اْلِعيِد َأنَّ َيُسوَع آٍت ِإَلى ُأوُرَشِليَم، 12  "-: (19-12:  12اآليات )يو
مَ 13  ! بِ  الرَّ ِباْسِم  ُمَباَرٌك اآلِتي  َيْصُرُخوَن: »ُأوَصنَّا!  َوَكاُنوا  ِلِلَقاِئِه،  َوَخَرُجوا  النَّْخِل  ُسُعوَف  ِإْسَراِئيَل!« َفَأَخُذوا  ِلُك 
ا َفَجَلَ" َعَلْيِه َكَما ُهَو َمْكُتوٌب:  14 ْهَيْوَن. ُهوَ 15َوَوَجَد َيُسوُع َجْحش  ِِ ا »اَل َتَخاِفي َيا اْبَنَة َص َذا َمِلُكِك َيْأِتي َجاِلس 

َد َيُسوُع، ِحيَنِئٍذ َتَذكَُّروا َأنَّ هِذهِ 16َعَلى َجْحٍش َأَتاٍن«.   َكاَنْت   َوهِذِه اأُلُموُر َلْم َيْفَهْمَها َتاَلِميُذُه َأوَّال ، َولِكْن َلمَّا َتَمجَّ
َلُه.   هِذِه  َصَنُعوا  َوَأنَُّهْم  َعْنُه،  الْ 17َمْكُتوَبة   ِمَن َوَكاَن  َوَأَقاَمُه  اْلَقْبِر  ِمَن  ِلَعاَزَر  َدَعا  َأنَُّه  َيْشَهُد  َمَعُه  الَِّذي  َجْمُ  

اآلَيَة.  18اأَلْمَواِت.   هِذِه  َصَنَ   َقْد  َكاَن  َأنَُّه  َسِمُعوا  أَلنَُّهْم  اْلَجْمُ ،  اَلَقاُه  ا  َأْيض  َبْعُضُهْم 19ِلهَذا  يِسيُّوَن  اْلَفرِ  َفَقاَل 
 " ا! ِإنَُّكْم اَل َتْنَفُعوَن َشْيئ ا! ُهَوَذا اْلَعاَلُم َقْد َذَهَب َوَراَءُه!«.ِلَبْعٍض: »اْنُظُرو 
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ى آتٍ  َيُسوعَ  َأنَّ  اْلِعيدِ   ِإَلى  َجاءَ   الَِّذي  اْلَكِثيرُ   اْلَجْم ُ   َسِم َ   اْلَغدِ   َوِفي12"  -(:13-12:  12يو)  اآليات ِليَم، ِإليَ  ُأوُرشيَ
بِ   ِباْسِم اآلِتي ُمَباَركٌ ! »ُأوَصنَّا: َيْصُرُخونَ  َوَكاُنوا ِلِلَقاِئِه، َوَخَرُجوا النَّْخلِ  ُسُعوفَ  َفَأَخُذوا13  " .«!ِإْسَراِئيلَ  َمِلكُ ! الرَّ
 وسنوع أن السنام النبنأ أ اعنوا الاشناء يصنل يضنىوا الن  ن. السنرت   وم كاحت  الوليمة  ن اً .  األيد    وم  أي=  الغد  وفي
 لماجنزة هنماوا الن  ن ومن الجليليين من أغلره  كان نيحشد   ال ي  والجمو.  أومالي   نل   هيأ ي  كملك   ى دوحه  ال ي
  نظىون  ووقصوا الكهنة وم هاء الصى سيين مااو   أهدت  البافل اإلهحقبال ه ا وأمام. لللايه  فحبمسوا  لاازم  نقامة

 وضنىبون  الىومنان أن ححيجحهنا  كون  ةثوم  يدثت  لو وأمواله   وهيرحه   مىاهزه    ياع  من  خايصين.  وياقد ن  خايصين
 .وسوع وماء و هروا  ىكحه  الجماهيى أن من وياقد ن. الجميو

 لياينند  داود  حسنل مننن هنيأ ي وأحنه األحرينناء عننه  نبنأ النن ي المسنيا المسننيح، هنو وسنوع أن مأوا الصىيننة الجمناهيى هن  
. كله الاال  وبكموا وأن بل داود  كىهي لإهحاادة وبلمون   كاحوا  فه (  33-32:1لو+  17-15:3 ف)  الملك  له 

 ممننز هننو النايننل وهنناف .النايننل لسنناف الملننوك وسننحلرلون  كنناحوا أحهنن ( 4:14مننك2+ 51:13مننك1) مننن وحننى  
. الناينل هناف عليها المكابي هماان أوام  من  مسكوكة  عمالت   ووجدت (.  9:7م +  40:23ال)  والرهجة  للناىة
 خضنىاء. دايمناً   حوهنل كنأ مع الحنا  مثنل أغاناحها فامانة السنماء حبنو  اناماة   ى صنو  ألحهنا  مبروبة  اجىة  والنايل

  شنبه للمسنيح المبروبنة الننص  حنى   وفينه( 8-6:7حنش+ 13-12:92منز) السنين لمئات  و ثمى   زهى  الدوام  عل 
 .بنالة
  هو  و جد د ، اإلحسان لاال    نلهية للوة  أ   فالمسيح= الرب بإسم  اآلتي مبارك أوصنا الناس قول نخحام و وينا

 .جد دة خللة لياللنا أ   ال ي   نبن
 

)يو َمْكُتوٌب:  14"  -(:15-14:  12اآليات  ُهَو  َكَما  َعَلْيِه  َفَجَلَ"  ا  َجْحش  َيُسوُع  اْبَنَة  15َوَوَجَد  َيا  َتَخاِفي  »اَل 
ا َعَلى َجْحٍش   " َأَتاٍن«.َصْهَيْوَن. ُهَوَذا َمِلُكِك َيْأِتي َجاِلس 

فدخول المسيح ألومالي  كان للسالم ول  وأ ي ليبامب الىومان و سيل الدماء في أومالي  لكن ليمأل =  ال تخافي 
األم يين   كالملوك  ولي   هاديًا  ودواًا  دخوله  وكان  واألمس.  السماء  بين  هالمًا  ليانو  بل  هالمًا.  الللوب 

الصلى  وسحامله  والجبش  و طلرون جز ة.  لملك واناون يىبًا  وبلمون  ال  ن  المحكرى ن  لليهود  دمس  ه ا  وفي  اء 
أم ي. وفي  وا و المسيح ه ا ناامة ألن أيالم اليهود في مملكة عالمية هي أوهام خاطئة. ودمس لكل من 

 وبل  لمجد أم ي أحه وجىي وماء لاطل. 
 

)يو َأوَّال  16"  -(:16:  12آية  َتاَلِميُذُه  َيْفَهْمَها  َلْم  اأُلُموُر  هِذِه َوهِذِه  َأنَّ  َتَذكَُّروا  ِحيَنِئٍذ  َيُسوُع،  َد  َتَمجَّ َلمَّا  َولِكْن   ،
 "  َكاَنْت َمْكُتوَبة  َعْنُه، َوَأنَُّهْم َصَنُعوا هِذِه َلُه.

 .(  7:    13) و   لاد هثيىًا ما ال حصه  أعمال المسيح أواًل ولكننا من المؤكد هنصه  فيما  =  لم يفهمها تالميذه أوال  
أي أحه  ناحىكوا في  كى   المسيح كملك، وباحىكوا في  نصي  النروات، فه   عايدة عل  =  هذه له وأنهم صنعوا  
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النروات. ل  وكن الحالمي  فاهمين وال الشاب وال الصى سيين وك  من أموم  جىي في ييا نا وحبن ال حصهمها. علينا 
 أن ال حطالب لالصه  فسيأ ي  وم وحصه . لكن علينا لاإلومان.

 
ا اَلَقاُه اْلَجْمُ ، أَلنَُّهْم 18اَن اْلَجْمُ  الَِّذي َمَعُه َيْشَهُد َأنَُّه َدَعا ِلَعاَزَر ِمَن اْلَقْبِر َوَأَقاَمُه ِمَن اأَلْمَواِت.  َوكَ 17 ِلهَذا َأْيض 

 َسِمُعوا َأنَُّه َكاَن َقْد َصَنَ  هِذِه اآلَيَة.
يِسيُّوَن َبْعُضُهْم ِلَبْعٍض: »اْنُظُروا! ِإنَُّكْم اَل َتْنَفُعوَن َشْيئ ا! ُهَوَذا اْلَعاَلُم َقْد َذَهَب  َفَقاَل  19"  -(:19:   12آية )يو اْلَفرِ 
 " َوَراَءُه!«.

ه   =   تنفعون شيئا    ال ، وحى  غيظه  من  ياع هلطاحه .  ءألعداء لإومان الاال  و هاله وماه   حروة من ف  ا 
 س  ىكحه  وه ا هو ما أغاظه .مثل "مايت عليك ". فالنا

 

 (36-20:12قلب اليونانيين أن يروا يسوع )يو

َم هُؤاَلِء ِإَلى 21َوَكاَن ُأَناٌس ُيوَناِنيُّوَن ِمَن الَِّذيَن َصِعُدوا ِلَيْسُجُدوا ِفي اْلِعيِد.  20  "-(: 36-20:  12اآليات )يو َفَتَقدَّ
َيُسوَع«   َنَرى  َأْن  ُنِريُد  َسيِ ُد،  »َيا  َقاِئِليَن:  َوَسَأُلوُه  اْلَجِليِل،  َصْيَدا  َبْيِت  ِمْن  الَِّذي  َوَقالَ 22ِفيُلبَُّ"  ِفيُلبُُّ"   َفَأَتى 

ِلَيُسوَع.   َوِفيُلبُُّ"  َأْنَدَراُوُس  َقاَل  ُثمَّ  ْنَدَراُوَس،  اْبُن 23أَل َد  ِلَيَتَمجَّ اَعُة  السَّ َأَتِت  ِقاِئال :»َقْد  َفَأَجاَبُهَما  َيُسوُع  َوَأمَّا 
َتُمْت َفِهَي َتْبَقى َوْحَدَها. َولِكْن ِإْن َماَتْت َاْلَحقَّ اْلَحقَّ َأُقوُل َلُكْم: ِإْن َلْم َتَقْ  َحبَُّة اْلِحْنَطِة ِفي اأَلْرِض وَ 24اإِلْنَساِن. 

ِإْن 26َمْن ُيِحبُّ َنْفَسُه ُيْهِلُكَها، َوَمْن ُيْبِغُض َنْفَسُه ِفي هَذا اْلَعاَلِم َيْحَفُظَها ِإَلى َحَياٍة َأَبِديٍَّة.  25َتْأِتي ِبَثَمٍر َكِثيٍر.  
َوَحيْ  َفْلَيْتَبْعِني،  َيْخِدُمِني  َأَحٌد  ُيْكِرُمُه اآلُب. َكاَن  َيْخِدُمِني  َأَحٌد  َكاَن  َوِإْن  َخاِدِمي.  َيُكوُن  ا  َأْيض  ُهَناَك  َأَنا  َأُكوُن  ُث 

َأَتيْ 27 اَعِة؟. َولِكْن أَلْجِل هَذا  ِني ِمْن هِذِه السَّ َقِد اْضَطَرَبْت. َوَماَذا َأُقوُل؟ َأيَُّها اآلُب َنجِ  َنْفِسي  ُت ِإَلى هِذِه َاآلَن 
اَعِة   ا!«.  82السَّ َأْيض  ُد  َوُأَمجِ  ْدُت،  َماِء:»َمجَّ ِمَن السَّ َفَجاَء َصْوٌت  اْسَمَك!«.  ِد  َمجِ  َكاَن 29َأيَُّها اآلُب  الَِّذي  َفاْلَجْمُ  

ا َوَسِمَ ، َقاَل:»َقْد َحَدَث َرْعٌد!«. َوآَخُروَن َقاُلوا: »َقْد َكلََّمُه َماَلٌك!«.   ِمْن َأْجِلي   َأَجاَب َيُسوُع وَقاَل:»َلْيَ" 30َواِقف 
َأْجِلُكْم.   ِمْن  َبْل  ْوُت،  ا.  31َصاَر هَذا الصَّ اْلَعاَلِم َخاِرج  َرِئيُ" هَذا  ُيْطَرُح  َدْيُنوَنُة هَذا اْلَعاَلِم. َاآلَن  ِإِن  32َاآلَن  َوَأَنا 

اْلَجِميَ «.   ِإَليَّ  َأْجِذُب  اأَلْرِض  َعِن  ِمي33اْرَتَفْعُت  َأيَِّة  ِإَلى  ُمِشير ا  هَذا  َيُموَت.  َقاَل  َأْن  ُمْزِمع ا  َكاَن  َفَأَجاَبُه  34َتٍة 
َيْنبَ  ِإنَُّه  َأْنَت  َتُقوُل  َفَكْيَ   اأَلَبِد،  ِإَلى  َيْبَقى  اْلَمِسيَح  َأنَّ  النَّاُموِس  ِمَن  َسِمْعَنا  »َنْحُن  اْبُن اْلَجْمُ :  َيْرَتِفَ   َأْن  ِغي 

 َلُهْم َيُسوُع:»النُّوُر َمَعُكْم َزَمان ا َقِليال  َبْعُد، َفِسيُروا َما َداَم َلُكُم النُّوُر َفَقالَ 35اإِلْنَساِن؟ َمْن ُهَو هَذا اْبُن اإِلْنَساِن؟«  
وا  َما َداَم َلُكُم النُّوُر آِمُنوا ِبالنُّوِر ِلَتِصيرُ 36ِلَئالَّ ُيْدِرَكُكُم الظَّاَلُم. َوالَِّذي َيِسيُر ِفي الظَّاَلِم اَل َيْعَلُم ِإَلى َأْيَن َيْذَهُب.  

 "  َأْبَناَء النُّوِر«. َتَكلََّم َيُسوُع ِبهَذا ُثمَّ َمَضى َواْخَتَفى َعْنُهْم.

 
مَ 21. اْلِعيدِ  ِفي ِلَيْسُجُدوا َصِعُدوا الَِّذينَ  ِمنَ  ُيوَناِنيُّونَ  ُأَناٌس  َوَكانَ 20 "-(:22-20:  12يو)  اآليات ى هُؤاَلءِ  َفَتَقدَّ  ِإليَ
بَُّ"  ِذي ِفيلييُ نْ  الييَّ تِ  مييِ ْيَدا َبيييْ َأُلوهُ  اْلَجِليييِل، صييَ اِئِلينَ  َوسييَ ا: قييَ يِ ُد، »يييَ َرى  َأنْ  ُنِريييدُ  سييَ وَع« نييَ َأَتى22 َيسييُ بُُّ"  فييَ الَ  ِفيلييُ  َوقييَ

ْنَدَراُوَس،  " .ِلَيُسوعَ  َوِفيُلبُُّ"  َأْنَدَراُوُس  َقالَ  ُثمَّ  أَل
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 أن حصهن  أن وجنب  و ىالطهنا الحالينة اآلونات  حصهن  ولك  وسوع،  ىوا أن  ى دون   وحاحيين أحاها  لأن  بدأ  هنا  المو وع
 فنن  ماننه حكننون  وبالحننال  .لننه فنننؤمن يقيلحننه علنن  بننل الجسنند  يسننب  لنني  حننىا   لكننن وحاىفننه، حننىا   لكنن  أ نن  المسننيح
 .الردء من   اآلب  أماد  كما( وأم   هود ) اإلحسان  حمجد  أن مجيئه هد  هو فه ا فنحمجد  مجد  ف  وحىا  .  المجد 

  ه ا  فيه  دام  ال ي  الوقت   هو  فه ا  الملدهة،   البااة  من  اإلثنين  ليلة  من  األول   الساعة   في  الصال   ه ا  ولىأ 
  كالم   ومبوم  الاال ،  كل  خال    هو  فالاليب   الاليب،  عيد   لاهى  و لىأ.  ألومالي   الىب   دخول  لاد   البد ل 

 .  الاليب  يمل  ىومة  عن  هو هنا المسيح السيد 
 المجننوس جنناء كمننا اليهننود، ملننك الماننلوب  لحبيننة جنناءوا األمنن  اليوحنناحيين أن هنننا وحننى  . وسننوع  ننى   وصاننل ومننن

 و ارند ، لنه وسنجد  فالكنل والغنىب، الشى   ومما ه ييا ه في المسيح وجمو لكي اليهود،  ملك  المولود   لحبية  الوثنيين
 قرنول عانى وصححبنان كالهمنا ،(اليهنود ) البظينىة هن   منن ليسنت  الحي الاىا  من ه ( ومجوس   وحاحيين)  هالهما
 ودبننى المجننوس عنننه فننحش(. المجننوس) األمنن  ومجنند  منن ود  فنني فولنند . اليهننود  مفضننه مننيالد  فنني أن واليننك. األمنن 

 اليوحاحيننة الجنسننية أ ننباب  هنن  هنننا واليوحنناحيين. للحلننه اليهننود  و نندبى اليوحنناحيين األمنن  ولرلننه واآلن. قحلننه هيننىودس
 لاليهودونة، ماجرنين الجلينل فني وعيشنون  كناحوا ولكننه  ليسنجدوا، أ نوا قينل ن     هنودوا  لكنه   الشحات    هود   من  وليسوا
 مننو ملابلننة لهنن  لينندبى فيلننب  نلنن  جنناءوا لنن لك األمنن ، دام فنني الهيكننل فنني فمكنناحه  دخننالء اليهننود  حظننى فنني وألحهنن 
 وقني  يينل  الجلينل منن واىفوحنه ألحهن  لصيلنب  أ نوا اليوحناحيين أن  وحالينك.  الهيكنل  داخنل  كنان  المسنيح  ألن  المسيح
 وماجزا ننه المسننيح عننن هننماوا هنن . ماهنن  قىالننة لننه كننان فىبمننا  وحنناحي نهننمه فيلننب  أن وحاليننك. كثيننى ن  وحنناحيين
 . ىو  أن وأمادوا له فأعجروا للهيكل و طهيى  وبهحقباله
 -:معانى ثالث لها اليونانيين كلمة

  Heathens عموما أوموبا أو الجزايى قرى /هى ت/اليوحان من  وثنيين   وحاحيين (1
: 6أع) وحيلننوالوس( 1: 10أع) كىحيليننوس مثننل وهننؤالء Proselytes النندخالء و سننموحه  و هننودوا لاليهودوننة  منننوا  وحنناحيين (2

5.) 
 فنن  النن  ن اليهننود وهننؤالء وماننى اليوحننان فنن  وعااننوا  هرننوا الشننحات وباننإ. لابننل هننر  لانند  شننححوا هننؤالء: الشننحات  هننود (3

 أماملهن  أن منن نانحكوا الن  ن هن  وهنؤالء.  هنود هن  هنؤالء ولكنن اليوحناحيين، أوضا وسموحه ( وماى  أوموبا)  الغىب   الشحات
 بثلافنات نخحلطنوا ألحهن  لهن   ى نايون  ال كناحوا أومانلي   هنود ألن ماجو وه ا(. 1: 6أع) اليومية الادمة ف  عنه   واغصل  هان

  . المحبىم الصكى له  جال مما  اليوحاحيين
 

ا23" -(:24-23: 12يييو) اآليييات وعُ  َوَأمييَّ ا َيسييُ دْ :ِقاِئال   َفَأَجاَبُهمييَ تِ  »قييَ اَعةُ  َأتييَ دَ  السييَّ نُ  ِلَيَتَمجييَّ انِ  ابييْ قَّ 24. اإِلْنسييَ  َاْلحييَ
  ".َكِثيرٍ  ِبَثَمرٍ  َتْأِتي َماَتْت  ِإنْ  َولِكنْ . َوْحَدَها َتْبَقى َفِهيَ  َوَتُمْت  اأَلْرضِ  ِفي اْلِحْنَطةِ  َحبَّةُ  َتَق ْ   َلمْ  ِإنْ : َلُكمْ  َأُقولُ  اْلَحقَّ 
َاد  ال ي البااد  لاهومة اليوحاحيين  مجيء  في  المسيح  مأ   الن ي للمسنيح  شنيى البنطنة فببنة. مو ه بواهطة هيابل

 فيؤمننوا، اآلن يقيلحنه واىفنوا أن بنل لالجسند   نىو  لنأن مهنح  غينى والمسيح. واليهود   لاألم   ليأ ي   لبه  لاد   هيدفن
 هنو لن لك والطى نق(. 24: 17 نو) أوضنا هن  ليحمجندوا مجند  فن    ىوحه  ث   . ؤمنوا  الناس  لأن  المسيح   حمجد   وبه ا

 و وحناحيين  هوداً  الاال  لكل الاال   هيكون  بها والحي مو ه هاعة  نقحىاب   ليالن  الصى ة  نححهز  والمسيح  .الاليب 
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 ومو ننه ثنن  لقيامحننه و نناود  وجلوهننه عننن ومننين اآلب. وبنن لك وكننون المننوت لاننليبه = يتمجييد. ووثنيننين  هننوداً  أي
بداوة للبياة المجيدة السمايية لألم  كما لليهود وبه ا  حمجد وسوع. وفي ه ا  شاله مو الر مة في دفنها. اليوحاحيون 
أ وا ليىوا مجد وسوع ال ي دخل في نهحقبال عظي  وطهى الهيكل. لكن حجد وسوع  نحكل  عنن مو نه. فالانليب هنو 

مظاهى. وعل  كل مؤمن أن وميت  ا ه مثل يبة البنطة مجد . وه ا عك  الملوك األم يون ال  ن وصحاىون لال
في ه ا الاال ، وه ا منا هنو  واطينه ييناة أبدونة. ومنن ومينت  ا نه وكنون المسنيح لالنسنبة لنه هنو الطى نق للقيامنة 

لن ات هن ا الانال  فيكنون قند نخحنام المنوت كمنا أن الرن مة لنو  ىكنت بندون دفنن وأهلهنا موالبياة. أم ا من نحغم  فني 
هك ا  هحظلالسوس،  ول  وأهلها لو  اىكت الر مة في الماازن دون أن  ادفن في األمس   وأ(.  39:10)مت السوس 

خضنىت البلنول و وجنت لالسننابل لن لك ببدون جمال، مجىد بن مة والسنة لكنهنا محن  ما نت حرحنت وأثمنىت وأ نانت و 
ا الببنة الحني   نىفإ الحضنبية و نىفإ الانليب فالحضبية هي لاب اإلثمنام واإلححنا ، والانليب لناب المجند. وأمن 

قييد أتييت  ظننل وينندها بننال منظننى، بننال ثمننام وبننال مجنند. والثمننام هننحأ ي أوضننًا بحالمينن   النن  ن هننير لون ييننا ه . 
المسننيح والننن أن هنناعة الاننليب نقحىبننت، النن ي لننه هننيدخل األمنن  )اليوحنناحيون( لدومننان. هنن  أ ننوا ليننىوا = السيياعة

جميننو ماننن  المجنند البقيلنني السننماوي. والمسننيح ن  مننات ودفننن ثنن  قننام مجنند أم نني. ولكننن أ ننت السنناعة لياننى  ال
عىفه الكل، و من الاال  له. هو يبة البنطة الحي ن   موت في الحىبنة و حبلنل وانى  منهنا هننابل خضنىاء مملنوءة 

األمن  )المؤمنين في كل الاال (. فامل المسيح الصدايي أعط  يياة لكثيى ن جدًا فني كنل الانال . وبالانليب هنيى  
 فياىفو  و ؤمنوا له فيحمجد نبن اإلحسان. ، واليهود المسيح م  ة قلرية لالىو  اللدس

دخل المسيح نل  أومالي  كملك وملك عل  قلوب مبريه، دخل وهل جو كله مببة وفى ، مببة منه ألومالي   
يالب، فالاليب )ممز لكنيسحه( ودخل ليالب و كون يبة ينطة  موت ليؤه  كنيسحه و ملك عليها، ودخل ل

هو قمة البب، وأمام مبرحه ه   ملكحه كنيسحه عليها، عل  قلوب أوالدها. ومن ملكو  عل  قلوبه  وجالو   حاش   
ماه  كما يد  مو أهىة هماان األبى  ولاازم لاألم  هيجاله   حاشوا ماه في السماء عشاء عىس  

بيت الاناء، بيت عنيا عل  األمس نل  مجد  . و ىفو من كاحوا في( و حمجدوا20:  3+ م    9: 19الاىو  )م 
السماء. فشىكاء األل  اىكاء المجد. والمسيح كان وهل أيبايه، وقد قرل أن وسل  حصسه للموت،  امكًا حصسه  

أليبايه ليكصنو . وكان ه ا البب  ىطيبًا آلالمه. لكنه كان قد بدأ طى ق الاليب. طى ق نعالن أعظ  يب من  
لآلن كل يب مالن، كل زجاجة طيب مكسوم هو ماصى  لللب المسيح، الزجاجة المكسومة     للبشى ة. ومازال

هي  ليري ولكن طى ق المجد هو الاليب، ه ا ما مأ نا  مو المسيح، وه ا هو الطى ق ال ي  دعوحا نليه  
 المسيح. )البب+ يمل الاليب(.

 

 " .َأَبِديَّةٍ  َحَياةٍ  ِإَلى َيْحَفُظَها اْلَعاَلِم هَذا  ِفي  َنْفَسهُ  ُيْبِغُض  َوَمنْ  ُيْهِلُكَها، َنْفَسهُ  ُيِحبُّ  َمنْ 25" -(:25: 12يو) آية
  أحا  دوم   ه  الثاحية الاطوة أما و لوم، وموت  المسيح أن هو وسوع لنى   األول  الاطوة أن مأ نا الساللة اآلوة ف 
  سم    الحوبة  وه    الاطية  عن  أموت   أن  أ   وسوع  الىب  عمله   ما  حص   هو  وسوع   ألم    له  أقوم  أن  عَل َ   ما ا  –

  كل   وعل   اليوحاحيين  هؤال  عل     ىد   المسيح  هنا.  الاال   اهوات   عن   وموت =  نفسه   يبغض  من .  األول   القيامة
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 اليهود   أن  وحاليك.  الاال   عن  و موت   وسوع   ناه  ما  فليانو   وسوع   ى    أن   ى د   فمن .  وسوع   ى    أن   ى د   من
 كاحت   للمسيح   اليهود   م  ة.  هلل   ولي    ألحصسه   المجد   طلروا  ألحه    وه ا   لرو ،  بل  واىفو   ول   لالجسد   المسيح  مأوا

)و اطيك   ل   مما  وأخ    هو"  لالىو    المسيح  حى    المسيح،  حى    هك ا  ولي   لالجسد   قال   وهك ا(  14:  16 و " 
َنا  َوْبنل "  الىهول  بول   اللدو  َنا  َقدل   كا نَ ٱ  َلْكنْ   للَجَسْد،ٱ  َيَسبَ   للَمْسيحَ ٱ  َعَىفل ْىفاها   اَل   آلل دا   َحال )َلال   من     (.16:  5هو2" 
 ل ا ه    حىك  فمن  البقيقية،  البياة  فهي  األبدوة  البياة  أم ا.  البسية  الطريعية  للبياة   شيى  هنا  النص =  نفسه   يحب

  المسيح   هي   األبدوة   والبياة  األبدوة،  البياة  ليسحبق   ى صو   وب لك  حصسه    دفن  كمن  وكون   اآلن   الااطئة  البسية
  وبة  وحلدم  أحصسنا  عل  اآلخى ن  وب ثام  الو ية  لبصك  ولنردأ.  فيه  المسيح  يياة   ظهى  األحا   والب  من  أن  والمان 
 البنطة   كببة  وكون   أن   ى د   ال  من  وأم ا.  لألحا  دفن   هو  اآلخى  وب ثام  .الاحيق  الجسد   دفن  هي  فالحوبة  يقيقية، 
 عزلة   في  و بيا  لآلخى ن  البب   نعطاء  و ىفإ   اآلخى ن  خدمة   ىفإ   من  بثمى،  وأ ي  فلن  و مت   المدفوحة
 مبىومة  والسوس  للصساد   ماى ة  مجد   وال  جمال  بال  الماازن   في  كر مة  وكون   الجسدوة  لبسيا ه  محل  اً   وبحصىادوة

 ثمام  و ظهى  اللدس  الىو   من  ومحلم  الاليب   وبمل  من  .الموت   يح   وسوع   ليب   فلنبمل.  األبدوة  البياة  من
 أن   ومكن  ال   لالمادة   حمسك  ومن   .البقيقية  وسوع  م  ة  واطينا  ال    هو  والىو (  24-22:  5غل )  فيه  الىو 
 .المسيح م  ة طى ق هو ه ا(. الدحيا همل ات ) ماه وصن  فان   لشيء  لحاق ومن(. السماو ات ) فو   نل   ى لي
 نل     ؤد   ه ا.  وسوع  وسلكه  ال     الطى ق  غيى  طى ق  ف   حسيى  وحبن   وسوع  حى    كيف:  مه   هؤال  هناك  وأوضاً 

 . اللادمة اآلوة ف  هنىا   ما وه ا. ماه ححالق  لن أحنا
 

ا  ُهَناكَ   َأَنا   َأُكونُ   َوَحْيثُ   َفْلَيْتَبْعِني،  َيْخِدُمِني  َأَحدٌ   َكانَ   ِإنْ 26"  -(:26:  12يو )  آية  َكانَ   َوِإنْ .  َخاِدِمي  َيُكونُ   َأْيض 
 "  .اآلبُ  ُيْكِرُمهُ   َيْخِدُمِني َأَحدٌ 
ْدم  أ    ال    وسوع  طى ق  حص   ف   وسيى  أن  وجب   وسوع   ى    أن   ى د   من َدمل   ال   لَيال  وسوع   الىب  حجد   ل لك  .لياال

 اآلبُ   ُيْكِرُمهُ   وسوع  وادم  من  ألن  المجد   ف   وهناك  األمس   عل   هنا  وسوع  له  حى    كطى ق  الادمة  عن  هنا   حكل 
 .مجد  ف  وسوع فيى   المجد  حايبه فيكون 
 أي   المسيح   طى ق  في   حسيى  أن  هي   بل  لآلخى ن  خدمة  مجىد   ليست   فهي  الادمة  مصهوم   ولدم  هنا  المسيح
  ومن   (.أوالد   خدمة  ف   و ظهى  و اوا   يصك  ف    ظهى  المسيح  مببة)  البا لة  المببة  هو  والاليب   .الاليب 

 ف    وسوع   ى    المجد   وف   ،اآلبُ   ُيْكِرُمهُ   نبنه  وادم  من  وكىم  اآلب   ألن (17:  8مو)  ماه   حمجد   ماه   حأل  أن  ولرل
 و اوا    لبصك  طى له  في  وحسيى.  الاليب   حبمل  أن  حلرل  ل   نن  ححباه  هيف=  فليتبعني   (.24:  17 و)  مجد 

(. فاإلومان الااد  لالمسيح هو أن حسيى في طى له وححبمل  39،  38:10وقرول أي  ليب  و و علينا )مت 
)مو أمجاد   هيشامكه  وشامكه  المه  فمن  الىويي  الجهاد  أحواع  كل  هريله  يكون (.  17:8في  أنا  أكون  حيث 

وكون  =  خادمي المجد أي  ث   الاليب  أي  المسيح  حص  طى ق  هو طى ق  له  الاليب  للمسيح    ، يمل  الحلم ة 
( فالاليب هو المببة البا لة ، وه   ه  مدمهة المسيح ومن  ى د أن وايى  لمي ا فيها عليه أن  27:    14)لو

ال ولاد به ا خدمحه في الاال  بينما هو في الجسد ألن هاعة =  إن كان أحد يخدمني  .   حال  يمل الاليب 
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.  مو ه قد نقحىبت. ولكن  اني يصك و اوا  وخدمة أوالد  َدمل ْدمل ال لياال من =  يكرمه اآلب ، و حشبه له فهو أ   لَيال
(. وهنا المسيح وشى  30:2   1+  40:10 حبو المسيح و ادمه ياماًل  ليبه هينال كىامة من   اآلب )مت 

نبنًا لآلب.  بينه وبين اآلب. فمن وكىم اإلبن وكىمه اآلب أوضًا، وال واود عردًا بل وايى  ويدة ال ات اإللهية 
ال أحه  ولناليك  وكىمه .  فاآلب  والشهداء  اللدوسين  حكىم  )  وحبن  بدون  از ات  وه   10-3:1هو 2 ليب   .)

الحاز ات هي عىبون األفىا  واألمجاد السماو ة فشىكاء األل  اىكاء المجد. ومن  للي حصسه لإومان في طى ق 
[ وادم معيحي.. كيف  وبمل الاليب مثلي: 2[ وبصك و يحي ]1]=  يخدمنيالاليب  ردأ  ح و  ه ا الاىبون.  

 [ قرول أي أل . 2[ وموت عن اهوات الاال  ]1]
  -  34:    25= ن ًا فلنسأل أحصسنا أ ن  وجد المسيح وح هب فنجد  )مت   حيث أكون أنا يكون هناك يكون خادمى

نلخ(. ومن هنا حصه  أحنا حجد المسيح ييل الصلىاء والمى   والمساجين وييثما  وجد كل مبحا    هب له لحلدم 
مة ملدمة لىبنا. ن ًا كل خدمة حلدمها ألوالد مبنا أو أل   له خدمة ...نلخ. وكل نفحلاد لااطم أو  ال هو خد 

ولرلون  د  نحه   واثلين  يين  زومه   المى    ولرل  د  من  هناك  ل لك  حصسه.  وسوع  لىبنا  فأحت  لدمها  مبحا  
 المسيح. أما األماهن الح   وجد بها خطية أو ابه خطية فلن  وجد فيها المسيح فاهىب منها.

ن بو الىب "سيح دايما هنا عل  األمس هيكون ماه أوضا ف  المجد لبسب وعد ومن وغلب و كون مو الم
(. وأوضًا  3:   14" ) وحح  اوضاً أحا  كوحون أهون أ، يح  ييل ليَ نخ ك    ي اوضا و   عددت لك  مكاحا أ مضيت و 

حك  اعطيحني، ألحا، لينظىوا مجدي ال ي أهون أعطيحني وكوحون ماي ييل أ ن هؤالء ال  ن أم د أب  ها اآل"أ
 وحنظى مجد   ان  أن حكون ف  يضىة   فناك  مجد ، فحكون لنا  (.24:   17)يو" حشاء الاال نيررحني قرل أ

 أجسادا ممجدة، وحى  حوم  فيكون لنا أجسادا حوماحية. 
 

ِني اآلبُ  َأيَُّها َأُقوُل؟ َوَماَذا. اْضَطَرَبْت  َقدِ  َنْفِسي َاآلنَ 27" -(:27: 12يو ) آية اَعةِ  هِذهِ  ِمنْ  َنجِ   أَلْجلِ  َولِكنْ . ؟ السَّ
اَعةِ  هِذهِ  ِإَلى َأَتْيتُ  هَذا  "  .السَّ

 في   ه ا  و ناك      مو   حبد    بها  لاَ  اإل اال  أداة   فهي  الىو   أم ا.  اإلحساحية  المشاعى  قاعدة  هي  النص 
 اإلحسان،  ه ا  بىو    حال  اللدس  والىو   اللدس،  الىو   ولود    ال     هو  الىوي    فاإلحسان  ل لك.  و االيمه   اريىا ه
. اإلحسان   كل   أ   والنص   الجسد   ولود   ال    هو   اللدس  للىو    الاا و  اإلحسان  ومو .  مو   مو    حاامل  فالىو 

 ويمل  الموت   وهو   دفاه  أن  عليه  ال ي  الثمن   حاَوم  اآلن   وهو  كامل  نحسان  ألحه  وشيى   هنا  المسيح  وب طىاب 
  فالمسيح   الاو   واني  ال  اإل طىاب .  فيالاوا  له،  و ؤمنوا  نحسان  كل  بل  اليوحاحيين   ىا    يح   البشى ة  كل  خطاوا

 لاد   فما  الموت   من  وحاا .  خطية  بال  والمسيح  الاطية  هو  الموت   من  حاا   وجالنا  فما  الموت   من  واا   ال
 داخل   اد د   عاطصي   نحصاال  هو  بل  خو   لي    هو   ن اً .  السماوي   المجد   فياى   المسيح   أما   لنا،  مجهول  الموت 
  والاطية .  البام  اللدوس  وهو  هيبملها   الحي  الاطاوا  أجل  من[  1]  ولكن  الاليب    الم   أجل  من  لي .  النص 
 لي    والموت .  والبياة  القيامة .  المبيي  البي   وهو  هيح وقه  ال ي  الموت   أجل  من [  2. ]جداً   مكىو   ام   له   لالنسبة

(. 11:    19  ،  2:    5عد )   حنج   ميت   مو   حالم   ومن  حجاهة  اللدو   الاهد  ف   الموت   كان  بل  ،  طرياحه  من
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  د   وه ا  له،  وكىاهيحه    ايره   ال  ن  الناس  خياحة[    4.] ندماهنا  مسحو    فو    وه ا  عنه،   اآلب   وجه  يجب [  3]
 كان   مهما  الاليب   نل   الحوجه  هو  ياه   قىام  له  كان  لاآلب   الىويي  إل االه  ولكن(.   مببة  فاَ  المببة)طرياحه
   -: و لك البشى خال   ألجل محجسدا أ   اإلبن= أتيت هذا ألجل ولكن= الثمن 
 .     للبشى لمبرحه [1]
 .  لآلب  طاعحه [2]
 .  مجد  ف  وحىا   المجد  ف  ماه لنكون  بل ليقيمنا فلل لي  أ   المسيح [3]
َ   الموت،  من  وحجا ه   البشى  خال    ه   اإلمادة  وه    اإلبن،  نمادة  حصسها  ه   اآلب   نمادة  أن  واليك  [4]  وبب   فا

 . نماد ه أوضاً  ه  ه    ألن   جسد  فاإلبن. البشى
  حبن   حسحطيو  ال  ألالم  كامل  كإحسان   المسيح  وقرول  اإلحساحية  اإلمادة   سلي   ماناها  اإلبن  طاعة   كون   وبه ا[  5]

 الىباحية   المشيئة  ن مام  حبو   قوة  لكل  موجهاً   قىام   وكان.  البشى  خال    ف    اإللهية  اإلمادة   ح   يح   ححاومها،  أن
    .أوضاً  يس  وبكل

المسيح ال وسأل، بل هو  لصت النظى إل طىاله وبحصااله ححيجة الماىكة مو الموت والحي في حها حها  =  ماذا أقول
لبساب ( لياى  منحاىًا من ه   الماىكة و ضا  نححاام   7:5وموت الموت. وهو كان والي و اىخ )عب 

 اإلحسان و كون لدحسان يياة عو ًا عن الموت.
الساعة هذه  من  لقيامة =  نجني  أعلنها  اآلب  وبهحجالة  اآلب  وقرول  لالقيامة.  الموت  عل   اإلححاام  أعطني 

 اإلبن. 
 

وَ 28"  -(: 30-12:28اآليات )يو ْدُت،  َماِء:»َمجَّ السَّ ِمَن  َفَجاَء َصْوٌت  اْسَمَك!«.  ِد  َمجِ  ا!«. َأيَُّها اآلُب  َأْيض  ُد  ُأَمجِ 
َماَلٌك!«.  29 َكلََّمُه  »َقْد  َقاُلوا:  َوآَخُروَن  َرْعٌد!«.  َحَدَث  َقاَل:»َقْد  َوَسِمَ ،  ا  َواِقف  َكاَن  الَِّذي  َيُسوُع 30َفاْلَجْمُ   َأَجاَب 

ْوُت، َبْل ِمْن َأْجِلُكْم.  " وَقاَل:»َلْيَ" ِمْن َأْجِلي َصاَر هَذا الصَّ
د   ( .1:   17ه  حصسها "أ ها اآلب.... مجد نبنك" ) و =  إسمكأيها اآلب مجِ 

)عرى ة( إسمك=   هو=  هو   أحا  ) وحاحية(=  نومي  للمسيح.    .  نجو  نهمًا  إسمك=   هو   ام  نبنك. مجد  مجد 
وطلب أن ومجد  اآلب و ؤ د  في ه   الماىكة مو الموت لينحاى عل  الموت. ولكن لناليك أن اآلب   فالمسيح

جد اإلبن هو مجد اآلب أوضًا. ول لك فالمسيح لي  مشحاقًا أن ومجد  اآلب، بل هو مشحا  أن واإلبن وايد فم
 حمجد جسد ، و كون ه ا المجد لبساب كنيسحه الحي هي جسد . وه ا المجد  ردأ لإححاام  عل  الموت، و اطي 

ال ه ا  و كون  لجسد ،  و حمجد  للسماء  وااد  ث   أبدوة  يياة  وهي  للمؤمنين  ه    من  ييا ه  وغلب  من  لكل  مجد 
والاوت (22:    17) و  المؤمنين عالقحه   .  ظهىت  أن  لاد  لالمسيح  فيؤمنوا  المجحماون  ليسماه  كان  الشد د 

لاآلب. و  هرق وكل  موه  وببىاهي  وكثيى من األحرياء واآلن وكل  نبنه ليظهى الاالقة بينه وبين نبنه، نال  أن  
وبهحمامه فالباإ      حكل  لكن كل وايد وسمو لبسب نهحاداد  وحلاوة قلبه=  رعد .. مالكاليهود ل  وصهموا.  

فهموا أن ه ا  وت فلالوا مالك والباإ ل  وصه  أبدًا فلالوا معد. وعمومًا فاوت الىعد واايب كالم   كما 
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يد  مو موه . وحاليك أن المجحماين ل  وميزوا  وت   ول  وصهموا ما قيل، فالناس في لشى حه  وخطيحه  
 الة المسيح ليست مثل  ال نا وفيها حىجو وحح لل وحنسبق    ال وسحطياون أن وسماوا  وت  . وحاليك أن

ليلرلنا  ، ولكن هي حوع من نعالن الالة بينه وبين أبيه ومن خالل ه   الالة  نسكب اللوة اإللهية لحساحد 
من  .  هو  المسيح  لأن  فيؤمنوا  الالة  ه    الناس  و ى   الموت.  ماىكة  في  يح   نحاى  الضعيف  الجسد 

سيح ييل أحه وايد مو اآلب ومشيئحهما وبماد هما وايدة  شيى ألحه والن مشيئة اآلب الحي هي مشيئحه و الة الم
في ييا ه وماجزا ه وبى  وأن كل اإل هامات  د  نم دت عل  ملاوميه. كما اهد اآلب لدبن في =  مجدتأوضًا. 

الميالد قايلة "المجد هلل في األعالي.."   الاماد والحجلي وقال "ه ا هو نبني البريب" وكما اهدت الماليكة له  وم
األزل=   من   لدبن  ال ي  للمجد  وشهد  اآلب  أيضا  هنا  ولوم  =  وأمجد  ن   مو ه  لاد  لناهو ه  ال ي هيايى  المجد 

ن ًا الاوت لي  =  بل من أجلكمو ااد للسماء و جل  عن ومين اآلب. وهيؤمن له كل الاال  و سجدون له.  
 )هو نعالن للناس(. لحشجيو المسيح لكن ليؤمنوا 

 
ا اْلَعاَلِم هَذا َرِئيُ"  ُيْطَرحُ  َاآلنَ . اْلَعاَلِم هَذا َدْيُنوَنةُ  َاآلنَ 31" -(:31: 12يو) آية  "  .َخاِرج 
 قو ة    ىبة  ححيجة  لانف  وسلل=  دينونة.  الاال   حهاوة  في  هي  لالن  ماَاَىَفةل   فالد نوحة.  الد نوحة  ولل  ول   د نوحة   قال

 بل  نبلي ،  عل   نححاى     أن   لي   واإلححاام.  الكلمة  مان   ه ا  نحهزم،  ن    الماامعة  دايىة  خام    و اى 
 هناك   ولكن (.  4:5 و 1)   ؤمن  لمن  هي  والغلبة  للسماء  لاليبه   ليج بنا   عليه  لبسابنا  نححاى  اإلحسان  المسيح
   -:مياادها في كل   كثيىة د نوحات 

  الىوماح     يط    د   عل   أومالي   خىبت   ول لك  عليه،  يكموا  من  عل    حرها  هيلو  الظالمة   المسيح  فمباهمة*1
 .م70هنة
 لظلمحه   الاال   هاد   أن  لاد   الشيطان   وسلل  أن  فالبد   الشيطان  وبىكه   ظلماً   المسيح  عل   يكموا  من  وألن*2

 (. 19-18:10لو) طو الً 
 والشيطان   الاال    اى  أظهى  برى    المسيح.     ألوالد   مداحة  ماىوفة  ييله  و امت   الكل  أمام  نبلي   نحكشف  وللد *3

 .  الاال  وماء وسيى إلحسان  ع م فال. المسيح الاال   لب  يين الاال  وبىك ال ي
 و لبه   عليه   قام  لالمسيح  وصى   أن  عن  عو اً   فالاال   اىوم ،  كل  عل   الاال   نداحة  دليل  الاليب   كان  للد *4
 نل    الاليب   بَول  وللد (.  30:14 و)  الاال   ه ا  ميي   الشيطان  أن  وماىو (.  11:16+  39:9+  19:3 و )

   الشيطان، بها  هزمون  وقوة للمؤمنين  ويياة للمسيح مجد 
 إلبلي   هلطان  كل     هلب   لالاليب .  له   ؤمن  ال  ولمن   لبه  لمن  وبداحة  ود نوحة  عام  الاليب   و ام *5

  ث    ومن(.  15-14:2هو)  له  عريداً   و جاله    له    له    كان  له  حصو    كل   من  وجىد (.  29:12مت )  البشى  عل 
 هاعة   هجنه  في   نحظى      عل    محمىد   اى ى  يليى  مالو    مجىد   ليايى  الاال   خام   وطىيه  عىاه  من  خلاه

.  3-1:20م )   الاليب   لاد   لسالهل  مليداً (  4:2لل2)  الد نوحة  حهاوة   في  األبدوة  النام  في   لل    أن   نحظى( 
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 من   وهىب   دخان   نل    بول  ولطالما  نبلي ،    ىعب   الاليب   عالمة    امت   ( .24:1مى +  41:25مت )  األوام
     .الاليب  لاالمة  اللدوسين أمام
  ه    من  دايىة  خام   هو.     أوالد   عل   هلطان  للشيطان  واد   ل   ُيطرح  اآلن=  لالاليب   بدأ  طىيه  ولكن*6

  .عليه   له هلطان ال  لكن وبامبه  هو. للمسيح
 وحاليك .     لىو   الماادوة  المادوة   هو  لالاال   والملاود   الغادم  الاال   وجه  كشف  أي   :العالم  دينونة  وقوله*7
 والمسيح (. 22-21:11لو) خام   من وبامبه  وظل ولكن المؤمنين يياة من  ماماً  الشيطان واى   لالمامودوة أحه

 وصلد   وبالحالي  له    هب   من  هناك  ولكن.  منه  يىمحا  أن  لاد   عليه  حدوس  أن  هلطاحاً   وأعطاحا  حطىد   أن  اللوة  أعطاحا
 (.  36:8 و )  لك حصال ال  أن المسيح  نبه ل لك يى حه
 (.3:8مو) علينا  هلطان  بال وأ ببت  ما ت  أي فينا  الاطية أد نت  لالاليب * 8

 

 َأيَّةِ   ِإَلى  ُمِشير ا  هَذا  َقالَ 33.  اْلَجِميَ «  ِإَليَّ   َأْجِذبُ   اأَلْرضِ   َعنِ   اْرَتَفْعتُ   ِإنِ   َوَأَنا32"  -(: 33-32:  12يو)  اآليات
  " .َيُموتَ  َأنْ  ُمْزِمع ا َكانَ  ِميَتةٍ 

+ 51:9لو +  19:16مى)  الااود   ث  (  28:8+  14:3 و )  الاليب   عل   األول   مىيلحين   عل   نم صو  المسيح
  وشحهون   المؤمنون    ام  ل لك.  األول   الاطوة  كان  فهو  ألعل   الااود   طى ق  هو  الاليب   وكان(.  11:1أع

.  ىو  أن اليوحاحيين طلب  عل  مداً  ه ا كل كان( 3-1:14 و ) للمجد  اإلم صاع وهي الحالية الاطوة لسرب  الاليب 
 َأحلتَ "  وقال  لطىس  عىفه  كما  األمس   عل   وه   لالىو   هيىوحه  لاإلومان  .هيىوحه  فلل  ولي   ألعل   هيج به   فهو
 ، (16: 16مت " ) للَبي ْ ٱ هللْ ٱ بلنا ٱ للَمْسيحا ٱ هاوَ 
 لإم صاع (.  24:  17 و)  للمجد   ماه   ى صاون   ن    مجد   ف    ىوحه    لك  وباد   هو،  ومن  يقيلحه  الىو   له   وكشف هنا 

  نم صاع   و امت   لانة  كاحت    ليب   هلمة=  مشيرا  .  األبدوة  البياة  نل   المؤمنين  هيج ب   الاليب   عل   المسيح
 للسماء   البشى   ج ب   جبامة  قوة   امت   بل  أوضًا،  للااود   و شيى  للاليب    شيى  نم صاع  كلمة   امت   للد .  للمجد 

 .وأم   هود =  الجمي  وقوله وسحجيب، وايد  كل لي  لكن وج ب  هو. الشى قو   وعك 
 

َتُقوُل 34"  -(:34:  12آية )يو  َفَكْيَ   َيْبَقى ِإَلى اأَلَبِد،  اْلَمِسيَح  َفَأَجاَبُه اْلَجْمُ : »َنْحُن َسِمْعَنا ِمَن النَّاُموِس َأنَّ 
 "َيْنَبِغي َأْن َيْرَتِفَ  اْبُن اإِلْنَساِن؟ َمْن ُهَو هَذا اْبُن اإِلْنَساِن؟«.َأْنَت ِإنَُّه 

)دا   أبدي  المسيح  ملك  أن  عن  األحرياء  أ  14-13:7 نبأ  يز 7:9+  مز25:37+   +3:89-4  ،35-36  +
وا أن ( ولكن اليهود فهموا ه   النروات خطأ ألحه  ظنوا أن ملك المسيح هيكون عل  األمس ول  وصهم4:110مز

( األمس  عن  نم صات  نن  المسيح  قال  يينما  ول لك  هماوي.  أبدي  ملك  هيكون  أحه 32ملكه  اليهود  فهمها   )
فهمه   اليهود  خطأ  وكان  األبد.  نل   هيملك  ال ي  المسيا  وهو  وموت  فكيف  اللب   يد   هنا  ومن  هيموت، 

حصسه أحه نبن اإلحسان فببسب   السطبي فكيف وقي  المسيح ملكًا أبدوًا عل  أمس مايىها الصناء. هو قال عن
 فهمه  أحه لو كان المسيح فإبن اإلحسان لن وموت.
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َلُكُم النُّوُر ِلَئالَّ 35  "-(: 36-35:  12اآليات )يو َبْعُد، َفِسيُروا َما َداَم  َقِليال   َمَعُكْم َزَمان ا  َلُهْم َيُسوُع:»النُّوُر  َفَقاَل 
َما َداَم َلُكُم النُّوُر آِمُنوا ِبالنُّوِر ِلَتِصيُروا َأْبَناَء 36ِفي الظَّاَلِم اَل َيْعَلُم ِإَلى َأْيَن َيْذَهُب.  ُيْدِرَكُكُم الظَّاَلُم. َوالَِّذي َيِسيُر  

 "  النُّوِر«. َتَكلََّم َيُسوُع ِبهَذا ُثمَّ َمَضى َواْخَتَفى َعْنُهْم.
عل   اومه  أن المسيح    السيد   ىد    ( . وهنا9:    1البقيل  ) و= المسيح هو النوم    النُّوُر َمَعُكْم َزَمان ا َقِليال  َبْعدُ 

 ... هيبل  عل  األمس نل  األبد. ومان  كالمه
 عل  األمس كما  ظنون. لجسد  ه ا ألل  لألبد  لن أحا ال

واطيه  محشككين  الىب   وهنا  ألحه   أم     حايبة  ملك  له  هيكون  اآل    فالمسيح  فكىه   فببسب  ومااحد ن. 
ل لك مفض )أبد ،  اآلوة  له  ف   قال  المسيح  امكا األمس كما  أن  ى صو  لىفضه   33وا فكىة  أحه   والبقيلة   .)

للمسيح يسدا، فه  وصحشون عل  أ  هرب ليىفضوحه، و باولون أن  حايدوا عليه أ  خطأ بل ياولوا كثيىا أن  
له ف  خطأ )مت  أف15:    22 وقاوا  المنحظى لبسب  للمسيح  فه  مهموا ألحصسه   ومة   . ول  (  المادوة  كامه  

وسيى  لن  فاَ  لأمايه ،  محمسكين  وااحدوا  أن ال  واطيه  حايبة  والمسيح  المحوا و.  المسيح  السيد  وجدوها ف  
لبسب أمايه  بل عليه  ه  أن وسيىوا لبسب فكى  .    ى د له  ولنا يياة همايية وه   ى دون يياة أم ية  

صو فهو ن ًا هيى صو ولن وغيى خطحه. وعليه  أن وادقوا ه ا و حالموا منه مادوة. وطالما قال له  المسيح أحه هيى  
:   6( و"هالم البياة األبدوة عند " ) و 63:    6لجسد ، فكالم المسيح هو "مو  ويياة" ) و   طالما هو عل  األمس 

 نحصاوا لصى ة وجود  ماه  فهو النوم اللادم أن ولوده . فهو لي    ( . وبالحال  قد وان  كالمه أن عليه  أن68
.   (19:3+  10-6:1+  5:9+  12:8حوم من حوم ) و  -  نحسان  ي جسد عادي مثل لاقي البشى، بل هو  

( ووا ح أن  1:27+ مز2:104+ مز22:2+ دا19:38وحصه  من الكحاب الملدس أن النوم هو    ا ه )أي
 و نحهزوا فى ة وجود  عل  األمس لجسد  ليحالموا. أبناء النور ليصيروا  ؤمنوا له ألن  المسيح  دعوه 

ه هو  وااد للسماء ممزًا ألح  .غالبًا كان نخحصايه لطى لة عجيبة ملبوظة من أمامه =  ثم مضى وإختفى عنهم
   ولن واودوا  ىوحه لالجسد لاد  اود .

له   أن  ؤمنوا  عليه   أن  المسيح  واصه  من كالم  حوم  قد  و دمكوا  أن  ىوحه  قادم ن  لالجسد وه   طالما هو ماه  
جسدوا، و لك قرل أن  ضيو الصى ة ن  وااد لجسد  فال واودوا  ىوحه لجسد . وه ا  بيح جزييا لليهود ال  ن 

 وسماوحه. 
  بىاثن فلول المسيح ه ا لليهود ال  ن وسماوحه كان ليسماوا  االيمه و سحصيدوا منه ومن  االيمه فال وسلطوا ف

 أي الشيطان والمان  نن ل   لرلوحي هيسيطى عليك  الشيطان =    لئال يدرككم الظالم  الشيطان هلطان الظلمة = 
   . ن ًا نححهزوا الصى ة فمن ال وسيى في النوم لن وال للبياة األبدوة.(53:   22هلطان الظلمة )لو 

للمسيح   ومفضه   عناده   فنحيجة  فاال،  لليهود  يد   ما  لالب وه ا  األمى  به   وو ل  الظلمة،  ف   هلطوا 
لمدة   بل  الىوماح .  عل   د  يط   منه   المال ين  وهالك  أومالي   خىاب  والنحيجة  وه    2000المسيح.  هنة 

مشىد ن ف  الاال  كله مىفو ين ومنرو  ن. وعل  كل من وسلك ف  الظلمة عليه أن  حوقو ه   النهاوة. وكان  
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  36:  6المايى و اا ره  أحه  مأو  وهماوا  االيمه ومأوا أعماله ول   ؤمنوا ) و  المسيح وشصق عل  اليهود من ه ا
 ( . 46،   45:   8+  و

... وما ا لاد  اود المسيح، كيف حى  حبن النوم لنؤمن  وهل مان  كالم المسيح هنا   ولكن هنا يثور سؤال
 ق لدومان لالمسيح نن ل  حىا  لالجسد  لليهود أن وسحغلوا فى ة وجود  عل  األمس لالجسد ليؤمنوا، أحه ال طى 

قطاا المسيح ال ولاد ه ا عل  اإلطال . فإن كان اى  أن حؤمن لالمسيح أن حىا  جسدوا، فكيف  ؤمن البشى 
 له ف  كل مكان وكل زمان. 

مظلمة نل  وف  ه   اآلوات  ىه  المسيح لكل نحسان طى ق اإلومان له، وطى ق  غييى طرياة اإلحسان من طرياة 
والطى ق ببساطة أن من  ى د أن  حغيى طرياحه عليه أن  حىك طى ق الاطية والظلمة، وأن وسلك ف    طرياة حيْ ىة.

 النوم أ   لحزم بو اوا .
أوالً  قال  فهو  الىب  كالم  النور  *  واليك  سلسل  في  فلالسيروا  خطوة  بالنور*  ث   لدم  بي. =  آمنوا    منوا 

النُّورِ ِلَتِصيُروا  * جد دة  =  َأْبَناَء  خليلة  وايى  كياحيًا،  لالمسيح  حغيى  من  ؤمن   ايى و ،  (17:    5هو 2)  أي 
 (.36:11حوماحي )ه   مثل "وايى حيىْ ًا كله" لو

وكل من وسلك ف  النوم منص ا .  فسيروا في النورفي  ىجمة أخى  )اللطمامس(  =  النور   ما دام لكم  فسيروا*
ال  ىا  هو    فالنوم  النوم.  و باى  الح   ى   المصحوية  الاين  له  هحكون  الاطية،  المسيح  امكا طى ق  و اوا 

(. وه ا وان  أحه هيدمك 8:    5مصحو  الاينين  ايب الللب النل  "طوب  ألحقياء الللب ألحه  واا نون  " )مت 
 ( . 27  –  24:  7، وه ا مان  مثل الىب ف  )مت المسيح يقيلة، فالمسيح هو النوم

= ومن نحصحبت عينا  هيى  المسيح و اىفه، ومن واىفه يقيلة هيببه وهيؤمن له. بل هيسكن آمنوا بالنور  *
 ( . 23:   14عند  اآلب واإلبن ) و 

حوماحية، فالنوم البقيل  وسكن  = من وسكن عند  اآلب واإلبن هححغيى طرياحه نل  طرياة    ِلَتِصيُروا َأْبَناَء النُّورِ *
   فيه و ناك  عليه.

 -وكل إنسان أمامه قريق من إثنين :
نما واحام المسيح فياحام طى ق النوم والبياة األبدوة، واليك أن من واحام ه ا الطى ق وساعد  المسيح،   (1

 ( .5:   15فردون المسيح لن حلدم أن حصال ايئا ) و 
ط (2 أ   الظلمة  طى ق  اإلحسان  واحام  أ   أو  الظلمة  هلطان  بىاثن  ف   فيلو  الجسد،  واهوات  الاطية  ى ق 

 ( وحهاوة ه ا الطى ق الموت.53:  22الشيطان )لو 
وه ا حص  ما مدد  موه  النر  ف  الاهد اللدو  "قد جالت قدامك البياة والموت. الرىكة واللانة. فإخحى البياة  

 ( . 19:   30لك   بيا أحت وحسلك" ) ل 
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 (50-37:12ح )يورفض اليهود للمسي
)يو ِبِه،  37"  -(:50-12:37اآليات  ُيْؤِمُنوا  َلْم  َعَدُدَها،  هَذا  آَياٍت  َأَماَمُهْم  َصَنَ   َقْد  َكاَن  َأنَُّه  َقْوُل 38َوَمَ   ِلَيِتمَّ 

؟«   بِ  َق َخَبَرَنا؟ َوِلَمِن اْسُتْعِلَنْت ِذَراُع الرَّ ، َمْن َصدَّ ِإَشْعَياَء النَِّبيِ  اَلذي َقاَلُه:»َياَربُّ
ِلهَذا َلْم َيْقِدُروا َأْن ُيْؤِمُنوا. 39

ا:   ْم، ِلَئالَّ ُيْبِصُروا ِبُعُيوِنِهْم، َوَيْشُعُروا ِبُقُلوِبِهْم، َوَيْرِجُعوا »َقْد َأْعَمى ُعُيوَنُهْم، َوَأْغَلَظ ُقُلوَبهُ 40أَلنَّ ِإَشْعَياَء َقاَل َأْيض 
َعْنُه.  41َفَأْشِفَيُهْم«.   َوَتَكلََّم  َمْجَدُه  َرَأى  ِحيَن  هَذا  ِإَشْعَياُء  َؤَساِء 42َقاَل  الرُّ ِمَن  َكِثيُروَن  ِبِه  آَمَن  ذِلَك  َمَ   َولِكْن 

ا، َغْيَر َأنَُّهْم ِلَسبَ  يِسيِ يَن َلْم َيْعَتِرُفوا ِبِه، ِلَئالَّ َيِصيُروا َخاِرَج اْلَمْجَمِ ،  َأْيض  أَلنَُّهْم َأَحبُّوا َمْجَد النَّاِس َأْكَثَر  43ِب اْلَفرِ 
 ِمْن َمْجِد هللِا. 

َوالَِّذي َيَراِني َيَرى الَِّذي َأْرَسَلِني. 45َفَناَدى َيُسوُع َوَقاَل:»الَِّذي ُيْؤِمُن ِبي، َلْيَ" ُيْؤِمُن ِبي َبْل ِبالَِّذي َأْرَسَلِني.  44
ْن َسِمَ  َأَحٌد َكاَلِمي َوَلْم ُيْؤِمْن َوإِ 47َأَنا َقْد ِجْئُت ُنور ا ِإَلى اْلَعاَلِم، َحتَّى ُكلُّ َمْن ُيْؤِمُن ِبي اَل َيْمُكُث ِفي الظُّْلَمِة.  46

َمْن َرَذَلِني َوَلْم َيْقَبْل َكاَلِمي َفَلُه َمْن َيِديُنُه. َاْلَكاَلُم 48َفَأَنا اَل َأِديُنُه، أَلنِ ي َلْم آِت أَلِديَن اْلَعاَلَم َبْل أُلَخلِ َص اْلَعاَلَم.  
أَلنِ ي َلْم َأَتَكلَّْم ِمْن َنْفِسي، لِكنَّ اآلَب الَِّذي َأْرَسَلِني ُهَو َأْعَطاِني  49ْوِم اأَلِخيِر،  الَِّذي َتَكلَّْمُت ِبِه ُهَو َيِديُنُه ِفي اْليَ 
َقاَل ِلي اآلُب   َوَأَنا َأْعَلُم َأنَّ َوِصيََّتُه ِهَي َحَياٌة َأَبِديٌَّة. َفَما َأَتَكلَُّم َأَنا ِبِه، َفَكَما50َوِصيَّة : َماَذا َأُقوُل َوِبَماَذا َأَتَكلَُّم.  

 " هَكَذا َأَتَكلَُّم«.

 
)يو ِبِه،  37"  -(:41-12:37اآليات  ُيْؤِمُنوا  َلْم  َعَدُدَها،  هَذا  آَياٍت  َأَماَمُهْم  َصَنَ   َقْد  َكاَن  َأنَُّه  َقْوُل 38َوَمَ   ِلَيِتمَّ 

؟«   بِ  َق َخَبَرَنا؟ َوِلَمِن اْسُتْعِلَنْت ِذَراُع الرَّ ، َمْن َصدَّ ِإَشْعَياَء النَِّبيِ  اَلذي َقاَلُه:»َياَربُّ
ِلهَذا َلْم َيْقِدُروا َأْن ُيْؤِمُنوا. 39

ا:   ْم، ِلَئالَّ ُيْبِصُروا ِبُعُيوِنِهْم، َوَيْشُعُروا ِبُقُلوِبِهْم، َوَيْرِجُعوا »َقْد َأْعَمى ُعُيوَنُهْم، َوَأْغَلَظ ُقُلوَبهُ 40أَلنَّ ِإَشْعَياَء َقاَل َأْيض 
  " َقاَل ِإَشْعَياُء هَذا ِحيَن َرَأى َمْجَدُه َوَتَكلََّم َعْنُه.41َفَأْشِفَيُهْم«. 

روات، ولو حى  هنا عدم نومان اليهود لالىغ  من كل ما عمله المسيح أمامه . بل كل ما عمله كان  ادولًا للن
= من صدق خبرنانهح  هؤالء الالماء الدامهين أن وصهموا، لو نهحموا لالببل عن البقيلة لىأوها مجسدة أمامه .  

من  د  كالم المسيح )اإلحجيل(. ولآلن فهناك من ال واد  يح  من المسيبيين، فمن واد  البد أن  حوب 
يت عيوحه . ويح  ه ا  نبأ عنه ناعياء. فه  ال  ن أعموا و حغيى ييا ه. ولكنه  ألحه  ل   ببثوا عن البق فلد عم

عيوحه  ألحه  ال  ى دون. ه  لبثوا عن أحصسه  ال عن   ل لك ل  وجدوا   بينما كان هو أمامه . وكون ناعياء 
سما  والن ه ا، فه ا وشيى نل  أن كل ام  ح  لبسب  دبيى  ، لي  للو ه  وال مؤامىا ه   لروا المسيح، بل ل

و وينا ولاد به ا ما قاد  ناعياء.. ألاد ما مأ  =  إشعياء قال هذا حين رأي مجده(.  11:19من  . ) و
ل   ؤمنوا.   للمسيح  المجد  ه ا  كل  الرباليهود  ذراع  إستعلنت  المحجسد =  لمن  للمسيح  ناامة  الىب   ماع 

أ 1:53+  9:51)ن  و 9:52-10+  لأعماله  وأظهى  الجسد،  في  ظهى  فالمسيح  ولكن (.  مببة  ،  أقواله 
 اللدو   قول  وبلق  وه اأاعياء  حاجب، لمن يد  ه ا  لليهود ال  ن مفضو  و لرو ، للد  بللت حروة ناعياء.  

 لكنه    اليهود   ألجل  (الىب    ماع  نهحالنت )   جسد   المسيح(.  11:  1 و " )  لرله  ل   وخا حه  جاء  خا حه  نل "   وينا
 ولكن عدم نوماحه  ل   وقف  دبيى الاال  بل  ام عثىة له  ويده ، وبهحالنت   (. لرله  ل   وخا حه)  ولرلو   ل 
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في أ  =  حين رأي مجدهلي  ألن اإلومان  اب. لكنه  ل   ى دوا.  =  لم يقدروا أن يؤمنوا ماع الىب لألم .  
أعمى ( مأ  أاعياء مجد  ، وهنا  وينا  نسب ه ا المجد للمسيح. وبه ا حصه  أن المسيح هو مب المجد.  6)

أي همح لأن وغمضوا عيوحه  عن البق و لك لشىه .   وباول مو اإلحسان لكي  ؤمن فإ ا عاحد =  عيونهم
 قس  قلب اإلحسان أو أن   أعم  عينيه وه ا اإلحسان فاَ  حىك اإلحسان و كف عن مباوال ه ماه فيلال أن  

اعياء حل  الللب نما يد  مو فىعون. ن ًا    ىكه  للساوة قلوبه  ول   ساحده  حامحه فل   دمكوا مجد  ، أما  
 مأ  مجد  . ومو قساوة قلوبه  فاَ ل   حوقف عن خال  البشى ة.

 
يِسيِ يَن  َولِكْن َمَ  ذِلَك  42"  -(:43-12:42اآليات )يو ا، َغْيَر َأنَُّهْم ِلَسَبِب اْلَفرِ  َؤَساِء َأْيض  آَمَن ِبِه َكِثيُروَن ِمَن الرُّ

 " أَلنَُّهْم َأَحبُّوا َمْجَد النَّاِس َأْكَثَر ِمْن َمْجِد هللِا.43َلْم َيْعَتِرُفوا ِبِه، ِلَئالَّ َيِصيُروا َخاِرَج اْلَمْجَمِ ، 
 عدمه، فسرب عدم اإلعحىا  هو الاو  عل   ياع مىاهزه  اإلومان بال نعحىا  وساوي  

هأعضاء في مجمو السنهدم   وه   لها كىامة عظيمة عند اليهود، وكيف وكون   في مى بة أقل من مىاهزه . 
والكحاب  كى نثنين من ال  ن  منوا من الشيوخ وه  حيلودوموس و وهف الىامي وهؤالء كاحوا وأ ون للسيد لياًل يح  

خطى ال   لأي  مبالين  غيى  لإوماحهما  وجاهىا  مو ه  عند  اجاعة  لادها  ما  اجاعة  أظهىا  لكنهما  أيد،   ىاه  
 (.22:9+  و 2، 1:3+  و 51-50:23+ لو 57:27)مت 

 ه   اآلوات   كىها  وينا هنا لنى  فيها:
 46-44  ملام المؤمن

 48-47 ملام غيى المؤمن
 50-48 ملام كالم المسيح

ح وحاد  بها من قرل و سجلها  وينا هنا كحاليق عل  عدم نومان اليهود لالمسيح لاد أن وه   مبادئ  كىها المسي
(  نصىد المسيح بحالمي   في أياد ل خا ة و الي  13أحه  المسيح  اليمه للجموع ولليهود. فإبحداء من ن با  )

دا المسنننيح لاننند هننن   الكلمنننات   نننحكل  منننو الصى سنننيين أو  لهننن  وينننده  و نننال ه الشنننصاعية  نننوم الامننني . ولكنننن لننن  َوانننا
الشاب. ل لك وضو  وينا ه   اآلوات كاحنام لمانن  أن المسنيح  ننو لهن  كنل انم وأماهن  كنل انم. وكنل نحسنان 

منن وظلن  فلنيظل  لاند ومنن هنو حجن  فليحننج  لاند "( 11:22يى أن ولرل أو  ىفإ. وه    شبه ما قيل في )م 
 ." ومن هو لام فليحرىم لاد 

 
)يو َأْرَسَلِني. 44"  -(: 45-12:44اآليات  ِبالَِّذي  َبْل  ِبي  ُيْؤِمُن  َلْيَ"  ِبي،  ُيْؤِمُن  َوَقاَل:»الَِّذي  َيُسوُع  َفَناَدى 

 " َوالَِّذي َيَراِني َيَرى الَِّذي َأْرَسَلِني.45
ه ا  اليق عل  من  من وأعلن  =  الذي يؤمن بيأي لاوت عال  نظهامًا لغيى ه الشد دة عل  خال ه .  =  نادى

، 40من  من من الى هاء والشيوخ وأخص  نوماحه، وعل  من مفضوا اإلومان  مامًا ) وات  نوماحه جهامًا، وعل   
لالمسيح فلد نحصحبت   (42  . عينا  وعىفه ، ويين عىفه فلد عى  اآلب ألن المسيح هو  ومة اآلب   من  من 

 ىاحي لبسب البقيلة و اى  مجدي السماوي. الاين المصحوية هنا هي دمجة أعل  من اإلومان، =  والذي يراني
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و بحا  إلعالن لالىو  اللدس. وحى  هنا أن المسيح ال وصال بين اإلومان لاآلب واإلومان له فهما جوهى نلهي 
جسد لنى  فيه  ومة لآلب ( ، وهو  3:  1)عب   ى  اآلب وايد. والمسيح هو  ومة اآلب ومه  جوهى  فمن  ىا  

( وهو قال "ال   م ح  فلد مأ  18:  1"  ل   ى  أيد قل ، اإلبن الوييد ال   هو ف  يضن اآلب هو خَرى" ) و
و أهيد المسيح الداي  أحه مىهل من اآلب هو  أهيد عل  ه   الويدة   =  بل بالذى أرسلنى  .  (9:    14اآلب" ) و 
أبيه   ليال  السماوي مو  للاال   ومة اآلب ال   أمهله  نوماحية   . ن  البشىي( بل م  ة  من  ى  وسوع )لي  لشكله 

 هيى  كل ما ومكن ندماهه عن اآلب. 
( الىو   نيى قلب اإلحسان فيى  ما ال  اى .  ى  لايني قلبنه، لبواهنه الداخلينة. كمنا حطنق لطنىس "أحنت 1تعليق:  

 هو المسيح نبن   البي".
ي، فنناإلبن هننو الطى ننق "لننآلب عننن طى ننق اإلبننن( حبننن حاننل 2               ْب ْناَل بننْ ألْ ي ْنلننَ  ِآلل د  وننَ يلَ  َأيننَ  (.6: 14" ) ننولننَ

والملاود أحنا لنن حانى  اآلب نال لناإلبن، فهنو األلنف واليناء، هنو الن   فن    .واآلب وال لنا عن طى ق اإلبن
عننىوس النشننيد مننن عى سننها المسننيح (. لنن لك طلرننت 18: 1يضننن اآلب وأ نن  لننيالن اآلب لنننا و ارىحننا عنننه ) ننو

أ  واطيهننا أن  نندمك و حنن و  مبرحننه. فننالاى   هننياىفها لنناآلب لحصننى   (2:1)حننش"ليلرلننن  )اآلب( للننرالت فمننه" 
 للرال ه ومبرحه.

 
 

   " الظُّْلَمِة.َأَنا َقْد ِجْئُت ُنور ا ِإَلى اْلَعاَلِم، َحتَّى ُكلُّ َمْن ُيْؤِمُن ِبي اَل َيْمُكُث ِفي 46" -(:12:46آية )يو
قرل المسيح كان الاال  في ظلمة ال  دمك   وال  ىا  وال واىفه. ومجيء المسيح بدد الظلمة بنوم . لكن ال  =  نورا  

هو البق المدمك الكامل. والمسيح جاء ليسحالن  ات   المافية في    نحصو به ا النوم هو  من  ؤمن لالمسيح.
أظلمت   والاطية  فاإلومان اااه.  ل لك  عنها.  وححوب  خطيحنا  حى   بنوم   والمسيح  حى   .  عدحا  فما  عيوحنا 

لالمسيح وايدحا نل  البالة األول ، لنا عيون  باى   و ىا  كما كان  دم في الجنة، وه ا عك  ما قيل في  وة 
ولرل المسيح،  نيى له (. ه   اآلوة  و يح لما هرق، فمن  39( قد أعم  عيوحه  لسرب عدم نوماحه  ) وة 40)

وال   البق  وال  الطى ق  وال  واى     فال  ظالم  في  وعيش  فاإلحسان  المسيح  وبدون  اآلب.  فياى   قلبه  المسيح 
 المسحلرل. 

 
)يو  بَ 47"  -(:12:47آية  اْلَعاَلَم  أَلِديَن  آِت  َلْم  أَلنِ ي  َأِديُنُه،  اَل  َفَأَنا  ُيْؤِمْن  َوَلْم  َكاَلِمي  َأَحٌد  َسِمَ   أُلَخلِ َص َوِإْن  ْل 
   " اْلَعاَلَم.

اآلن   لن  ادان  ومن  ىفإ  لدومان،  الجميو  ليدعو  أ ي  ليد ن،  ال  ليال   أ    األول  مجيئه  في  المسيح 
(. وه ا ما حىا  فكثيى ن من الملبد ن  هاجمون   والمسيح، وال وااقره   . والدعوة ماىو ة أمامه   17:3) و 

 همو و نص .= سم     الزمان هو زمان الىيمة ولي  الد نوحة.يح   خى  وم في ييا ه . ه ا 
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ي 48"  -(:50-12:48اآليات )يو َمْن َرَذَلِني َوَلْم َيْقَبْل َكاَلِمي َفَلُه َمْن َيِديُنُه. َاْلَكاَلُم الَِّذي َتَكلَّْمُت ِبِه ُهَو َيِديُنُه فيِ
ُم. أَلنِ ي َلْم َأَتَكلَّْم ِمْن َنْفِسي، لِكنَّ اآلَب الَِّذي َأْرَسَلِني ُهَو َأْعَطاِني َوِصيَّة : َماَذا َأُقوُل 49اْلَيْوِم اأَلِخيِر،   َوِبَماَذا َأَتَكليَّ

 "َكلَُّم«.َوَأَنا َأْعَلُم َأنَّ َوِصيََّتُه ِهَي َحَياٌة َأَبِديٌَّة. َفَما َأَتَكلَُّم َأَنا ِبِه، َفَكَما َقاَل ِلي اآلُب هَكَذا َأتَ 50
( البند األول وطهنى و نلني و لطنو 12:4هنالم   هنو هنيف  و يند ن )عنب =  الكالم الذي تكلميت بيه هيو يدينيه

( ومننن  ننىفإ فالبنند الثنناحي  نند ن لننه المسننيح هنن ا الشننا ، وبننه 23:1لننل1الاطيننة مننن داخلنننا لنولنند مننن جد نند )
(. منننن  نننىفإ كنننالم المسنننيح وكنننالم المسنننيح ييننناة. ن ًا هنننو  نننىفإ البيننناة. ن ًا هنننو وقنننو  بنننت 13:2وبامبنننه )م 

( ن ًا 20-19:3م منن الشنى ى ) نوالد نوحة. هو و و حصسه بنصسه  بت الد نوحة. فكالم المسنيح حنوم وهنيميز البنا
المسيح لسلطان كلمحه وبيي و لدس و طهى وأوضنًا ومينت. فالكلمنة الحني لهنا قنوة الانال  لهنا أوضنًا قنوة الد نوحنة 

اقي  له  حريا من وهل اخو ه  مثلك واجال كالمي في فمه فيكلمه  حروة موه  عن المسيح "  وه ا  حطابق مو مو
-18:18) نل  "االحسنان الن ي ال وسنمو لكالمني الن ي  نحكل  لنه لاهنمي احنا اطالبنهو كنون ان  .لكنل منا او نيه لنه

فكلمننات ( . لنن لك 2:  1فنناآلب "هلمنننا فنن  نبنننه" )عننب  ،(، فمننن ال وسننمو كننالم المسننيح و ننؤمن لننه  د نننه اآلب 19
فضننه اآلن ال  نند ن أينندًا، فهننو مننا جنناء لينند ن. لكننن مننن  ى  المسننيح هننحلف انناهدًا  نند مننن وسننحهين بهننا. المسننيح

مين و و حصسه خام  دايىة الىيمة. وهيدان في األبدوة ن   لف كلمنات المسنيح اناهدة علينه أحنه مفنإ الىيمنة= 
لن  ولرنل  اليمني، فكنالم المسنيح و اليمنه هنو البنق وهنو حصسنه = لم يقبل كالمييأي مفإ أن  ؤمن بني. =  رذلني

دان. فالد نوحنة ليسنت أن حلنف فني مباهمنة أمنام هالم اآلب. وه ا الكالم ال  زول، ومن ولرله وبيا ومن ال ولرلنه  ن
 ، بل أن كالم المسنيح ينق هنيواجه  نميى اإلحسنان و بكن  علينه. كنل وايند هنيدان منن البنق الن ي هنماه فني 

هني فني  ا هنا ييناة. أي ينين  لرنل و نية = وصييته حيياة أبديية(.  15:2 وم من األوام " نمايىه  مشنحكية" )مو
   ى نند لدحسننان البينناة األبدوننة. ويننين واطنني اإلحسننان و ننية فهننو ال  ى نند أن  المسننيح  أخنن  يينناة فنني داخلننك.

  حبك  في يى حه بل أن  ساعد  ه   الو ية أن وبيا يياة أبدوة وال  هلك.
وحصه  من كالم المسيح هنا أن كالمه هو حصسه كالم اآلب فهمنا وايند. لن لك فكنل منن ال  نؤمن لالمسنيح وبكالمنه 

سحبق للغصىان والاال  ال ي أ   ألجلهما المسيح. وبالحالي ال وسحبق البياة األبدوة. فهند  هيرىهن أحه غيى م
و اوا المسيح و جسد المسيح أن واطينا ييناة أبدونة. وخال نة كنالم المسنيح هننا أحنه هنو   الظناهى فني الجسند 

 ه البياة األبدوة.ومن  ؤمن له  نال يياة ابدوة، وو اوا اآلب الحي هي و اوا  من وطياها  كون ل

 =   قال لي اآلب(.  19-18:18ه ا حص  ما قاله موه  ) ل =  فما أتكلم أنا به فكما قال لي اآلب هكذا أتكلم
 ه    اني أحه، ألن اآلب واإلبن وايد فالماىفة محطاللة واإلمادة وايدة، ولكن ما  ى د  اآلب والنه اإلبن و نص  .
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 عودة للجدول ( ثالث عشر)إنجيل يوحنا()اإلصحاح ال

 اإلصحاح الثالث عشر
 
 (  غسل األرجل   30-1:13)يو

اَلِم 1  "-(:30-13:1وياآليات ) ْن هيَذا اْلعيَ َل ميِ َأمَّا َيُسوُع َقْبَل ِعيِد اْلِفْصِح، َوُهَو َعاِلٌم َأنَّ َساَعَتُه َقْد َجاَءْت ِلَيْنَتقيِ
ى.  ى اْلُمْنَتهييَ بَُّهْم ِإلييَ اَلِم، َأحييَ ي اْلعييَ ِذيَن فييِ َتُه الييَّ بَّ َخاصييَّ ْد َأحييَ اَن قييَ ى اآلِب، ِإْذ كييَ دْ 2ِإلييَ اُء، َوقييَ اَن اْلَعشييَ يَن كييَ ى  َفحييِ َأْلقييَ

لِ َمُه،   َخْرُيوِقيِ  َأْن ُيسيَ ْمَعاَن اإِلسيْ وَذا سيِ ِب َيهيُ ْيَطاُن ِفي َقليْ الشَّ
ى 3 ْيٍء ِإليَ لَّ شيَ َ  كيُ ْد َدفيَ اِلٌم َأنَّ اآلَب قيَ َو عيَ وُع َوهيُ َيسيُ

ي،  اِء، َوَخليَ َ 4َيَدْيِه، َوَأنَُّه ِمْن ِعْنِد هللِا َخَرَج، َوِإَلى هللِا َيْمضيِ ِن اْلَعشيَ اَم عيَ ا، قيَ َزَر ِبهيَ َفة  َواتيَّ َذ ِمْنشيَ ُه، َوَأخيَ مَّ 5 ِثَيابيَ ثيُ
ِزر ا بِ  اَن ُمتيَّ ا. َصبَّ َماء  ِفي ِمْغَسل، َواْبَتَدَأ َيْغِسُل َأْرُجَل التَّاَلِميِذ َوَيْمَسُحَها ِباْلِمْنَشَفِة الَِّتي كيَ ْمَعاَن 6هيَ ى سيِ اَء ِإليَ َفجيَ

!«    ُبْطُرَس. َفَقاَل َلُه َذاَك:»َيا َسيِ ُد، َنُ ، 7َأْنَت َتْغِسُل ِرْجَليَّ ا َأصيْ ا َأنيَ َت اآلَن ميَ َأَجاَب َيُسوُع َوَقاَل َلُه:»َلْسَت َتْعَلُم َأنيْ
ْيَ" 8َولِكنََّك َسَتْفَهُم ِفيَما َبْعُد«.   ُلَك َفليَ ُت اَل َأْغسيِ ا!« َأَجاَبُه َيُسوُع:»ِإْن ُكنيْ َك َقاَل َلُه ُبْطُرُس:»َلْن َتْغِسَل ِرْجَليَّ َأَبد   ليَ

يٌب«.  ي َنصيييِ ي«. 9َمعييِ َديَّ َوَرْأسيييِ ا ييييَ ْل َأْيضييي  ْط بييَ يَّ َفقيييَ ْيَ" ِرْجليييَ يِ ُد، ليييَ ا سيييَ ْمَعاُن ُبْطُرُس:»يييَ ُه سيييِ اَل ليييَ ُه 10قيييَ اَل ليييَ قيييَ
تُ  ُه. َوَأنيْ اِهٌر ُكليُّ َو قيَ ْل هيُ ِه، بيَ ِل ِرْجَلييْ ى َغسيْ ٌة ِإالَّ ِإليَ ُه َحاجيَ ْيَ" ليَ َل ليَ ْيَ" َيُسوُع:»الَِّذي َقِد اْغَتسيَ ْن ليَ اِهُروَن َولكيِ ْم قيَ

َأ 12أَلنَُّه َعَرَف ُمَسلِ َمُه، ِلذِلَك َقاَل: »َلْسُتْم ُكلُُّكْم َقاِهِريَن«.11ُكلُُّكْم«.   ُه َواتَّكيَ َذ ِثَيابيَ ْم َوَأخيَ َل َأْرُجَلهيُ ْد َغسيَ اَن قيَ ا كيَ َفَلميَّ
ا، َقاَل َلُهْم:»َأَتْفَهُموَن َما َقْد َصَنْعُت ِبُكْم؟   ذِلَك. 31َأْيض  ا كيَ ي َأنيَ وَن، أَلنيِ  ن ا َتُقوليُ ا، َوَحسيَ يِ د  ا َوسيَ َأْنُتْم َتْدُعوَنِني ُمَعلِ مي 

َل َبْعضيُ 14 ْيُكْم َأْن َيْغسيِ ُب َعليَ َأْنُتْم َيجيِ ْم، فيَ ْلُت َأْرُجَلكيُ ْد َغسيَ ُم قيَ يِ ُد َواْلُمَعليِ  ا السيَّ ٍض، َفِإْن ُكْنُت َوَأنيَ َل َبعيْ ي 15ُكْم َأْرجيُ أَلنيِ 
ا. َأْعطَ  َاْلَحقَّ اْلَحقَّ َأُقوُل َلُكْم: ِإنَُّه َلْيَ" َعْبٌد َأْعَظَم ِمْن 16ْيُتُكْم ِمَثاال ، َحتَّى َكَما َصَنْعُت َأَنا ِبُكْم َتْصَنُعوَن َأْنُتْم َأْيض 

اُكْم ِإْن َعِمْلتُ 17َسيِ ِدِه، َواَل َرُسوٌل َأْعَظَم ِمْن ُمْرِسِلِه.   ُتْم هيَذا َفُطوبيَ وُه.  ِإْن َعِلميْ ميُ
ا 18 يِعُكْم. َأنيَ ْن َجميِ وُل عيَ ُت َأقيُ »َلسيْ
وَن، 19َأْعَلُم الَِّذيَن اْخَتْرُتُهْم. لِكْن ِلَيِتمَّ اْلِكَتاُب: َالَِّذي َيْأُكُل َمِعي اْلُخْبَز َرَفَ  َعَليَّ َعِقَبُه.  َأُقوُل َلُكُم اآلَن َقْبَل َأْن َيكيُ

ُل 20ا ُهَو.  َحتَّى َمَتى َكاَن ُتْؤِمُنوَن َأنِ ي َأنَ  َاْلَحقَّ اْلَحقَّ َأُقوُل َلُكُم: الَِّذي َيْقَبُل َمْن ُأْرِسُلُه َيْقَبُلِني، َوالَِّذي َيْقَبُلِني َيْقبيَ
َلِني«. ِذي َأْرسييَ ْم: ِإنَّ َواحييِ 21الييَّ وُل َلكييُ قَّ َأقييُ اَل:»اْلَحقَّ اْلحييَ ِهَد َوقييَ وِح، َوشييَ الرُّ َطَرَب بييِ وُع هييَذا اضييْ اَل َيسييُ ا قييَ ْنُكْم َلمييَّ ا مييِ د 
ُه. 22َسُيَسلِ ُمِني!«.   اَل َعنيْ ي 23َفَكاَن التَّاَلِميُذ َيْنُظُروَن َبْعُضُهْم ِإَلى َبْعٍض َوُهْم ُمْحَتاُروَن ِفي َمْن قيَ ا فيِ اَن ُمتَِّكئي  َوكيَ

ُه.  وُع ُيِحبيُّ وَن 24ِحْضِن َيُسوَع َواِحٌد ِمْن َتاَلِميِذِه، َكاَن َيسيُ ى َأْن َيكيُ ْن َعسيَ َأَل ميَ ُرُس َأْن َيسيْ ْمَعاُن ُبطيْ ِه سيِ َأ ِإَلييْ َفَأْوميَ
يِ دُ 25الَِّذي َقاَل َعْنُه.   ا سيَ ُه: »ييَ اَل ليَ وَع َوقيَ ْدِر َيسيُ ى صيَ َأ َذاَك َعليَ َو؟« َفاتَّكيَ ْن هيُ ، ميَ

ِذي 26 وُع:»ُهَو َذاَك اليَّ اَب َيسيُ َأجيَ
 . َخْرُيوِقيِ  ْمَعاَن اإِلسييْ وَذا سييِ ا ِلَيهييُ َة َوَأْعَطاهييَ َ" اللُّْقمييَ َة َوُأْعِطيييِه!«. َفَغمييَ ا اللُّْقمييَ ُ" َأنييَ َأْغمييِ

ُه 27 ِة َدَخلييَ َد اللُّْقمييَ َفَبعييْ
ْيَطاُن. َفَقاَل َلُه َيُسوُع: »َما َأْنَت َتْعمَ  اَذا 28ُلُه َفاْعَمْلُه ِبَأْكَثِر ُسْرَعٍة«. الشَّ يَن ِلميَ َن اْلُمتَِّكئيِ ٌد ميِ ْم َأحيَ َوَأمَّا هَذا َفَلْم َيْفهيَ

ِه ِلْلعِ 29َكلََّمُه ِبه،   اُج ِإَلييْ ا َنْحتيَ َتِر ميَ ْنُدوُق َمَ  َيُهوَذا، َظنُّوا َأنَّ َيُسوَع َقاَل َلُه: اشيْ َأْو َأْن ييِد، أَلنَّ َقْوم ا، ِإْذ َكاَن الصُّ
 " َفَذاَك َلمَّا َأَخَذ اللُّْقَمَة َخَرَج ِلْلَوْقِت. َوَكاَن َلْيال .30 ُيْعِطَي َشْيئ ا ِلْلُفَقَراِء.
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 مقدمة لإلصحاح الثالث عشر
ف  ليلة خمي  الاهد غسل السيد أقندام  المين   ثن  أهن  هنى اإلفاامهنحيا الن   كمنل لالانليب. فمنا هن  الاالقنة 

 بين البدثين 
 ة اآلب واإلبنعالق

 (.18:  1" ) وىرَ ب هو خَ يد قل. االبن الوييد ال ي هو في يضن اآلأ  ل   ى  "
 (.38:  10"اآلب فَ  وأحا فيه" ) و

 (.30:  10)يو "أحا واآلب وايد 
 

 اإلبن
 بال حهاوة = هىمد . أبدىبال بداوة. و أزلى

 وه ا    الحاريى عنه لص  مبنا وسوع المسيح.
 (. 11:  1)م    األول واآلِخر""أنا 

 
 

 اآلِخر                األول
 
 

 الخليقة
 (.1:  1أماد   أن والق = "ف  الردء خلق   السموات واألمس" ) ك

 (.3:  1اإلبن : "هل ام له كان، وبغيى  ل  وكن ام مما كان" ) و
 يين بدأ اإلبن الاللة ف  الزمان أخ  نه  
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 البداية 

 
 اإلبن بدأ الاليلة الح  خىجت منه 

 بدأت الاليلة لالماليكة 
 

 ث  خلق   اإلحسان 
 

 ما هى الصورة المثالية التى أرادها هللا للخليقة؟
( أ  هو  14:   3بداءة خليلة   )م الاليلة خىجت من اإلبن. وكان اإلبن هو مأس الاليلة، خىجت منه، هو  

ْلَق الكل  3:  1ال   بدأ الالق. واإلبن هو ال   وبصك خليلحه "يامل كل األاياء لكلمة قدم ه" )عب  (. "فيه خا
 All things( ف  اإلحجليز ة "3:    1(. وجاءت عبامة "هل ام له كان" ) و16:    1... الكل له وله قد خلق" )هو

were made through him". 
 فكان الو و المثال  للاليلة أن  كون ف  اإلبن، واإلبن لطرياحه ف  اآلب. وه ا وان 

 الوحدة
 

 لماذا خلق هللا الخليقة
 (. 7:  43" )ن لكل من دعي لاهمي ولمجدي خللحه وجرلحه و ناحه"

و سببه عليه كما قال    هاحت الاليلة هدفها أن  مجد  ، و ظهى مجد . و الن عظمحه وخيى حه و صى  لامله 
 (.7  -  1:  38أل وب )أ 

 أمثلة 
 (.16:  5فليضم حومك  هك ا قدام الناس، لك   ىوا أعمالك  البسنة، و مجدوا "ألاه  ال   ف  السموات" )مت * "
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* بدون الغال  الجو  لن وظهى جمال حوم الشم . فالهواء واك  حوم الشم  فحبد  اإلحامة. أما من واى   
الغال  الجو  )هما وبد  ف  هصن الصضاء(. فنجده   ىون ظالم مبيل، و ىون الشم  قى  مشحال خام  

 وهل ه ا الظالم.
* لو حظىت للببى ف  مناطق عميلة هحجد ظالم  ام بينما لو حظىت ف  أعما   بلة هحىاها منيىة فاألمس  

  اك  حوم الشم .
، والاضىة، الثل  ال   وغط  قم  الجبال، الطيوم المغىدة.. * أحظى للاليلة وجمالها، الجبال، الببام، األحهام

هل الاليلة  نطق لجمال وعظمة الاالق. وه ا مان  أن الجبال  سبح واألحهام  اصق كما ولول الكحاب. ه   
  الن عن مجد  . 

 ننن ننن للد لمو * وهك ا خلق   اإلحسان لياك  مجد . ولن كى ما ا يد  لوجه موه  يينما مأ  جزء من مجد  
وجهه. فما ا عن وجه  دم قرل السلو  ن  كان  ى    بال ماحو. كان  دم قرل السلو  واك  مجد  . وكان   

نل  ان  فى (.   فىيا ل دم وبحاك  فى    عل   دم فكان  دم ف  فى  )جنة َعدل
( و لول أوضا اللدو   22:  17مو  و  5:   17 و * والمسيح لصدايه لنا أعاد لنا  ومة المجد ه   نننن نننن )قامن 

( وه ا وان  أحنا ف  السماء هناك  مجد . و صى  بنا  2:  3 و 1 وينا أحنا "هنايى مثله ألحنا هنىا  كما هو" )
   و ناك  علينا فىيه، فنصى  أبدوا. 

 
 

 بدأت الاليلة لالماليكة 
 

 ث  خلق   اإلحسان 
 بالمالئكة بدأت الخليقة 

 
 لاإ الماليكة نهحمىوا ثابحين ف  اإلبن              والباإ هلطوا وبحصالوا

 
 هؤالء نهحمىوا ماليكة قدوسين                        هؤالء  اموا اياطين 
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 فهل يفشل قصد هللا؟! 
 قطعا ال يمكن أن يفشل قصد هللا

 ولهذا تجسد اإلبن وقام بفداء اإلنسان. 
 (.3:  13اللدو   وينا  لا  عمل السيد المسيح الاال   ف  اآلوة ) ووحجد أن 

     لى يديهإب قد دف  كل شيء يسوع وهو عالم ان اآل
  = الحجسد.  نه من عند هللا خرجأو 
 = لاد أن  م  الصداء و مجد الجسد اإلحساح  فيه.  لى هللا يمضيإو 
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 كل شئ إلى يديه 
( فوهب لنا اإلبن ييا ه.26:  5 كون له يياة ف   ا ه ) و( اآلب أعط  اإلبن أن  1  
( فدان نبلي . 22:  5( هلطان الد نوحة. اآلب أعط  كل الد نوحة لدبن ) و 2  
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 فماذا فعل اإلبن لنا؟ 
(. 3:  8( أدان الاطية ف  الجسد )مو1  
(. 11:  16+  و  19،  18:  10( أدان نبلي  وهبله )لو 2  
(.4:   6الاحيق "دفنا ماه ف  المامودوة" )مو ( مات ليميت فينا اإلحسان 3  
(. 20:  2+ غل   21:  1( أعطاحا ييا ه األبدوة "ل  البياة ه  المسيح" )ف  4  
(.    14:  7( غصىان الاطاوا والحرى ى "غسلوا ثيابه  وبيضوها ف  دم الاىو " )م 5  

يه فنبال عل  الجسد الممجد. قدم المسيح الصداء لدحسان و مجد لالجسد اإلحساح  وطلب منا أن حثرت ف 
 ومض  المسيح نل  اآلب لالجسد الممجد. وطلب منا أن حثرت فيه. 

(.4:  15) و"إثبتوا فىَّ وأنا فيكم"   
 ومن  ثرت فيه وبمله المسيح اإلبن نل  يضن اآلب أبيه.

-ولكن كي  نثبت فيه :   
نحسان جد د ومكنه أن  ثرت ف  المسيح.  وموت اإلحسان الاحيق ن  حدفن مو المسيح، و لوم فينا بالمعمودية (1

ولكن حبن ما زلنا أيىاما نننن ننننن  ول لك حاطم ن  أن المامودوة ال  ليد يى حنا نننن نننن فما هو البل ن  أن الاطية  
  صالنا عن المسيح نننن ننننن  

ال   أهسه المسيح  وم خمي  الاهد وبه ححبد وحثرت ف  جسد المسيح.   اإلفخارستياهان البل ف  هى ( 2
 ولكن كيف ححبد له وحبن ف  خطيحنا نننن ننننن   

وهذا ما ( نننن نننن 9  - 7:   1 و1) لمن يتوب ويعترف"وطهىحا من كل خطية ولكن "دم المسيح وكان البل ف   (3
ألوام، أن  دفو اارها للحوبة واإلعحىا ، و لدم له  هى  . وبهحمى ه ا عمل الكنيسة كل ا أشار له غسيل األرجل

... يح  كما  نات أحا  لاإ   مجلأ ن وغسل لاضك أفاحح  وجب عليك   اإلفاامهحيا. ل لك قال السيد لحالمي   "
 (.19:   22( + "ن ناوا ه ا ل كى " )لو15،  14:  13لك ،  اناون أحح  أوضا" ) و

( واإلفاامهحيا. 2( الحوبة واإلعحىا  1هى   * والىو  اللدس هو ال   وامل ف     
* فالىو  اللدس ف  هى اإلعحىا  وبمل خطاوا الماحى  و نللها للمسيح.     
* والىو  اللدس هو ال   وبول الارز والامى نل  جسد المسيح ودمه ف  هى اإلفاامهحيا. و بيبة اإلفاامهحيا  

  اط  يياة أبدوة لمن  حناول منها.  بمل الاطية فحغصى الاطاوا. وألحها  بيبة يية فه   
و ظل الامى كله واط  ماوحة ليميت اإلحسان الاحيق فيلوم اإلحسان والروح القدس يسكن فينا بسر الميرون  (4

 الجد د ثابحا ف  المسيح اإلبن. وه ا ما حسميه النامة.  
نج لا للاال . وه ا ولال عنه أحه  والثبات النهاي  ف  المسيح هو لمن  حجاوب مو عمل الىو  اللدس وال ولاومه م

(. وه  يياة أبدوة فه  يياة المسيح. ل لك ولول 7:  2وغلب "من وغلب أعطيه أن وأهل من اجىة البياة" )م  
   (.8-7: 3)عبالىهول "نن هماح   و ه فال  لسوا قلوبك " 

 وكل من  ثرت ف  المسيح وبمله المسيح فيه نل  يضن اآلب. 
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   -ل لك حى  أحه لالصداء  بلق قاد   ف  الاليلة أ  :
فاإلحسان  ام ف  المسيح اإلبن، واإلبن ف  اآلب.  -:الوحدة (1  
  ن   امت الاليلة  مجد   ف  فى ، ن   ام لدحسان جسد ممجد واك  مجد  -( الخليقة تمجد هللا: 2

نل كلمة عرى ة  ان    نل )َعدل و صى  لاَ ف  هماء مجد  فيسببه و مجد . واليك أن   خلق اإلحسان ف  جنة َعدل
الصى ( فه ا كان قاد   أن  صى  خليلحه ف  مجد . واليك فإن ه   كاحت طلبات السيد ف   ال ه الشصاعية  

 لآلب .... 
آلب فىَّ وأنا فيك، ليكونوا هم أيضا واحدا فينا.... وأنا قد أعطيتهم  "ليكون الجمي  واحدا، كما أنك أنت أيها ا

ملين إلى واحد. ... أيها   المجد الذى أعطيتنى، ليكونوا واحدا كما أننا نحن واحد. أنا فيهم وأنت فىَّ ليكونوا مكَّ
  21:   17) و  "اآلب أريد أن هؤالء الذين أعطيتنى يكونون معى حيث أكون أنا لينظروا مجدى الذى أعطيتنى

- 24.)  
(.2، 1:  17وعاد اإلحسان للمجد ليمجد  . ل لك قال المسيح أحه لاليبه مجد   ) و   

 وبه ا أخ  المسيح نه  
النهاية     

= اإلبن بدأ الاليلة ف  الزمن لحمجد الاليلة  . البداية  
وه ا كان قاد  .= المسيح لالصداء مجد   ن  جال الاليلة  مجد   لألبد،  النهاية  

* وف  أومالي  السماو ة وظهى   مبرحه وخيى حه وقاد  اإلله  ف  الاليلة الح  أيرحه ومفضت اىوم الاال   
(. 8  -  3:  1لل 1وثرحت فيه. لأن  بيا خليلحه الح  غلرت الاال  واىوم  "و رحهجون لصى  ال  نطق له ومجيد" )

  
هن  الح  قال عنها مب المجد "النام األبدوة المادة إلبلي  وماليكحه"  أما عن الشيطان ومن  باه فمايىه  ج *

(. وقال عنها اللدو   وينا ف  هصى الى  ا "الببيىة المحلدة بنام وكرى ت ال   هو الموت الثاح "  41:  25)مت 
(.10: 20+ رؤ  8:  21)رؤ  

ْهى لالابه ، عدله وقداهحه وهؤالء الهالكين أ  الشياطين ومن  باه ، فه  أوضا ومجدون    اللدوس ال   واظل
 ومفضه لشىومه . 
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 هللا سيتمجد فى النهاية فى كال األبرار واألشرار 
 فقصد هللا ال بد وأن يثبت 

 ويأتى بعد هذا مباشرة شرح اإلصحاح
لننن   حبننند  مالمننننا  ويننننا عنننن هنننى اإلفاامهنننحيا فلننند هنننبله البشنننيىون وانننىيو  وكنننان الطلننن  قننند أ نننبح الجمينننو 
ومامهوحه فال ياجة ألن وايد اىيه. وعو ًا عن اى  طل  هنى اإلفاامهنحيا حجند  وبندثنا عنن غسنيل األمجنل، 

المسيح والاياحة في  هو ا ولكنن أي  طهيى  المي   قرل أن  ناوله  جسد  ودمه، وكلمنا أوضًا عن البب في قلب 
(. وغسنننل األمجنننل هنننو بننن ل مببنننة نخحينننامي. ن ًا هنننو منننى بل 59-48:6 ويننننا أوضنننًا أانننام لهننن ا السنننى فننني ) نننو

( لنل  مببنة هنماان. أمنا 44:7لالاليب. وللد هرق السيد وعا ب هماان الصى سي أن "ماء لىجلي ل   ال" )لو
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ي  . ليطهىه  قرل أن  ؤه  اإلفاامهحيا. وهى اإلفاامهحيا هو قمة المسيح فألجل مبرحه الكثيىة غسل أمجل  الم
 البب، فالمسيح فيه وكسى جسد  لياطينا يياة.

ى 1  "-(:13:1آية )يو اَلِم ِإليَ ْن هيَذا اْلعيَ َل ميِ اَءْت ِلَيْنَتقيِ ْد جيَ اَعَتُه قيَ اِلٌم َأنَّ سيَ َو عيَ ِح، َوهيُ َل ِعييِد اْلِفصيْ وُع َقبيْ ا َيسيُ َأميَّ
َتُه الَِّذيَن ِفي اْلَعاَلِم، َأَحبَُّهْم ِإَلى اْلُمْنَتَهى.اآلِب،    "ِإْذ َكاَن َقْد َأَحبَّ َخاصَّ

للد    مان  الصاح اليهودي وأاهْمل الىمز فني  لندو  المسنيح حصسنه، جسند  ودمنه للكنيسنة فني هن ا الاشناء األخينى 
ص   وقيت  لدو  خنىو  الصانح. وحنى  ث  ب لح المسيح فااًل عل  الاليب عو ًا عن خىو  الصاح بل وفي ح

م المسيح كبمل   الم بو  ما ولىب من  هو وال  كل ام لالمه المطلنق. = وهو عالمٌ مى ة. 15أن هصى الى  ا قد 
هننو هيسنننل  حصسننه لإماد ننه وبسننلطاحه، فللننند هننرق وبجحنناز فننني وهننطه  دون أن ومسننو  لنننأ   = سيياعته قييد جييياءت

َبه لاا حه غط  كل مىامة= (. فهو لي  فلل عال   لساع59:8) و غاونة = إلى المنتهىحه بل هو  ى دها، ألن يا
المببننة الحنن  جالحننه  رنن ل حصسننه عنننه  وعنننا. والمببننة كاحننت هنني السننرب فنني كننل مننا وانننو يحنن  غسننل األمجننل. 

 من هنا أطللت الكنيسة نه  نححلال عل  الموت.= لينتقله  هنا الحالمي . = خاصته
 أحبهم إلى المنتهى..................................    كان قد أحب خاصته   

 
 فال ما ي... .فنصه  أن    كان

   وبب البشى وبل  األبد وال يدود لمبرحه  أن واللنا بل من  األزل         أيرنا قرل 
كنا ف  علله نمادة وفكىة، كنا فيه من  األزل.  هنا ف  علل   من  األزل ، فاَ الوسحجد عليه فكى جد د. لكننا  

مببة، ، هو أيرنا قرل أن واللنا فهو  ه يياة ليمحو ه ا اإلحسان لالمجد هو لمبرحه أماد أن والق اإلحسان و اطي 
( 8:    4 و1" ) هللا محبة نروع مببة ال  وجد فيه هو  المببة "  وبل  األبد . هو  هو أيرنا فاللنا، أيرنا من  األزل

" فالالق هو نعالن عن خيى ة   أ  عن فى البدء خلق هللا لك فأول  وة  لابلنا ف  الكحاب الملدس ه  "، ل
 الايىة الح   ى د أن  اط  يياة لبشى ليمحاه  ماه ف  مجد .  طرياحه

 (. 26:  1" ) كنعمل اإلنسان على صورتنا كشبهناولما جاء ملء الزمان قال    "
 = هنا الثالو  ولوم لاملية خلق اإلحسان.  نعمل
ن نحسان له يياة ليصى  ماه وبه ، لما ا   ه ا لمببة   فه   طرياحه.  اآلب  =  ى د أن والق و اكوْ 
 كل ام := ال   له كان  اإلبن

 (.7:  2) ك" جبل اإلنسان ترابا من األرض وعمل له جسدا  "  
 = الىو  المبي   الروح القدس

 (.7:  2" ) ك  أنفه نسمة حياة فصار آدم نفسا حيةنفخ فى " 
ن اإلبن جسدحا  ام مأها لكل الاليلة ( ويين كوَ 24:    1هو 1أقنوم اإلبن )ن ًا كنا ف  علل   ، وعلل   هو  

 ( فنبن كنا فيه فكىة ث   ىحا كياحا عاقال ييا .  14:  3( = بداءة خليلة   )م 15:   1= لكى كل خليلة )هو
 (. 3:  1بداوة كل خليلة أ  له كان كل ام ) و هو  
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ن فه   ن ) جنة أ  مكان جميل جدا ، وهك ا كاحت األمس قرل أن  الان . أما َعدل وو و    دم ف  جنة َعدل
 هلمة عرى ة لمان  فى  وبهجة ( 

 فه ا ما أماد    لدحسان أن وصى  . 
 فال اىكة بين النوم والظلمة..." اإلحسان فإحصال عن   اللدوس "وأخطأ 

 ( . 12:   6( وألن  دم نحصال عن   الب  مات ، وهك ا نجحاز الموت نل  جميو الناس...)مو14:  6هو 2)
 ( .  4:  2   1) "فاهلل يريد أن الجمي  يخلصون فل   حىكنا   المبب لنا " 

  -ولكن للاال  اىو :
 ( أن  حطهى اإلحسان من خطيحه . 1
 ليثرت ف  المسيح فحكون له يياة فال  هلك . ( واود 2
وكان أن   خللنا خللة ثاحية جد دة بوالدة ثاحية من الماء والىو  = أ  المامودوة الح  فيها واط  الىو  اللدس  

للاليلة األول  أن  موت مو المسيح وبه ا  غصى خطاواها. ث   لوم ماه لبياة جد دة . والىو   ثرحنا ف  المسيح  
الىهول  فنبي بول   قاله  ما  وه ا  عمله ألحنا  "ا،  األول (    نحن  يسوع)الاللة  المسيح  فى  )الاللة   مخلوقين 

وألن   ال  ى د أن وليد يى ة اإلحسان ، فهو  ىكه يىا، نن أماد وظل ثابحا ف  المسيح،   .(10:    2)أ "الثاحية(
وهنا ولول الىب لدحسان لو نخحام خطاوا   هو يى ف   لك ، وبن أماد أن واود للاال  وخطاوا  فهو يى أوضا .

( أ  ال اود فَ  ، ال  اود ثابحا فَ  ن  أحت ال   نخحىت ه ا 16:    3" )م  أنا مزم  أن أتقيأك من فمىالاال  "
 اإلحصاال .

 -ولكل ه ا حى  أهلوب الاللة الثاحية والح  قام بها الثالو  أوضا :
 =  ى د أن الجميو والاون.  اآلب
 ولوم لامل الصداء )وموت و لوم( .=  اإلبن

لنا البياة ، وه ا ما      الروح القدس ثابحين ف  المسيح وبه ا  اود  = واطينا ف  المامودوة أن حموت وحلوم 
 (. 14  –  1:  37اىيه  ماما ف  هصى يزقيال )ماجو ن با  

بيحنا )عب  ام أن واود نل  فطرياة البم}(  6:    3و أخ  الىو  اكل يمامة ليالن أحه هيلوم بىدحا نل  المسيح 
{ و لك لأن  بكت و اين يح  حاود وحثرت ف  المسيح . ولكن  ظل يى ة اإلحسان مكصولة. بل ه   البى ة بيحه

 ن اجىة البياة( أو أن  نصال عنه لو أخطأ  هاحت آلدم من  الردء ، ن  خَيى    بين أن  ثرت فيه )األهل م
 )وه ا ما أطلق عليه اجىة الماىفة( . 

 واليوم ،  وم خمي  الاهد حى  الىب ف  مببة عجيبة وايد اإلحسان نل  الثبات  
 -فيه ليبيا  :

ده  لسى اإلفاامهحيا ) و .  غسيل األرجلوطهى  المي   =    ( . 10:   13و لك ليااْ 
 ( 56:  6")يو من يأكل جسدى ويشرب دمى يثبت فىَّ وأنا فيه. " اإلفخارستياوايدحا للثبات فيه = 

 وطهى أوال ألحه ال وكون فيه وال  ثرت فيه نال  من كان طاهىا. 
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 هو حب عجيب أزلى منذ كنا فى عقل هللا  ، وإلى المنتهى . 
 فيه فنحيا . حب عجيب ال ينطق به . فى محبته يخلقنا، لنفرح ...نخطئ فيعيد تطهيرنا ويثبتنا 

حريتنا.   يقيد  ال  ولكنه  فيه،  ليعيدنا  عجيبا  فداء  لنا  فيقدم  بإرادتنا،  وخرجنا  فيه  كنا   ، عجيب  حقا حب 
 ( .6:  9)إش .....يدعى إسمه عجيبا مشيرا إلها أبديا رئي" السالم

 
ْيَطاُن ِفي 2" -(:13:2آية )يو   "َقْلِب َيُهوَذا ِسْمَعاَن اإِلْسَخْرُيوِقيِ  َأْن ُيَسلِ َمُه،َفِحيَن َكاَن اْلَعَشاُء، َوَقْد َأْلَقى الشَّ

 ( ) وم األمبااء(6-1:22ماجو  صسيى )لو
الشننيطان ال ولنندم أن وأخنن  منننك نال  للنندم مننا  ى نند أحننت أن  اطيننه نوننا . للنند  جنناوب  هننو ا مننو = ألقييى الشيييطان

والشننيطان لننن وكننف عننن مباوال ننه مننو  هننو ا طالمننا هننو ولرننل الشننيطان و هننب وب صننق مننو م هنناء الكهنننة مننن قرننل، 
منه. وه ا واني أحه وظل ولحى  عليه األهوأ دايمًا. الشيطان هو مجنىد قنوة فكى نة  لحنى  السنيم، فنإ ا قرنل اإلحسنان 

 فهو ولحى  عليه األهوأ.
 

ى َيُسوُع َوُهَو َعاِلٌم َأنَّ اآلَب َقْد َدَفَ  ُكلَّ شَ 3"  -(:4-13:3اآليات )يو َرَج، َوِإليَ ِد هللِا خيَ ْن ِعنيْ ْيٍء ِإَلى َيَدْيِه، َوَأنَُّه ميِ
 "َقاَم َعِن اْلَعَشاِء، َوَخَلَ  ِثَياَبُه، َوَأَخَذ ِمْنَشَفة  َواتََّزَر ِبَها،4هللِا َيْمِضي، 

  فيهنا الاظمة البقيقينة ليسنت عايلنًا فني هنريل اإل ضناع، نحمنا هني خينى لاعنل لنه. فهن   الانومة الحني أمامننا حنى 
فها ننان الينندان اللحننان  مسننكان لكننل السننماء = اآلب دفيي  كييل شييئ إلييى يديييهملنندام الحنننازل النن ي  نازلننه المسننيح. 

واألمس وغسل بهما السيد أمجل  المين   لكنل وهناهما، نانامة ألن المسنيح أ ن  ليغسنل قن امة اإلحسنان، ثن   ويندحا 
 فلقيد دفي  اآلب كيل شيئ والمسيح وامل ه ا للوة وبقحندام =أبيه. له في هى اإلفاامهحيا لياود بنا نل  يضن   

 10( . وال ولدم أيد أن واطصه  من  دونه ) نو30:  5، ليجمو خا حه و جال منه  أعضاء جسد  )أ إلى يديه
(. للو نه وبقحنندام  هنزم الشننيطان والمنوت والاطيننة، و صنحح أبننواب الجبني  لألبننىام فا بنا لهنن  الصننىدوس، 30 - 28: 
 نناا الشننيطان  بننت أقنندام المننؤمنين. وهننا هننو والننن أحننه وطهننى  المينن   لغسننل األمجننل نهننحادادا لحثريننحه  فنن  ووا

(. وكن لك هننيصال مننو كنل مننن  ننؤمن لننه لاند  لننك عننن طى ننق 14:  6هننو2جسند ، "فننال اننىكة للننوم مننو الظلمننة" )
(. ثن  عنن طى نق اإلفاامهنحيا 14:  13الكنيسة، ول لك طلب السيد من الحالمي  أن وصالوا ما فاله ماه  للكنل ) نو

  ثرت أفىاد الكنيسة كأعضاء جسد  الوايد. 
، فهيو مين عنيد هللا خيرج وإليى هللا يمضييعنال  لكنل منا لنه منن هنلطان  حانى  كانادم وغسنل األمجنل.   ن ًا وهو

للرينت ومادام هو الطى ق فسيأخ حا نل  يضن  . وعادة غسل األمجنل كاحنت عمنل الاريند لسناد ه  لاند مجنوعه  
خلننو ثيالننه الاامجيننة وهنن ا ال وصالننه هننو  الارينند )وغالبننًا فلنند = خليي  ثيابييهلغسننل أمجلهنن  مننن األ ىبننة الااللننة بهننا. 

وأخيذ منشيفة هاحت ه   الثياب الاامجية فاخىة فلد ألل  الجند قىعة عليها( وهو قد  ىاء  لحالمي   به   الانومة. 
خيرج مين المسيح هنا وشيى ألحه أخل   ا ه  خ ًا  ومة عرد، فهنو أوضًا فه ا عمل الاريد. ما  ناه = وإتزر بها
ليأخ حا فينه نلن   . فالمسنيح حنزل لانومة الارند = ثم يمضي إلى هللاأي  جسد و ام في  ومة عرد، =  عند هللا
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منن  ليىفو اإلحسان للكىامة والمجد، وه ا لأن وطهى  )غسل األمجل( و ويد  فيه )الحنناول(. فغسنل األمجنل هننا هنو
  مي  عمل الصداء أي الحطهيى والحلدو . والاجيب أن المسيح غسل مجلي  هو ا وهو عال  أحه هيسلمه.

 
زِ 5"  -(:13:5آية )يو اَن ُمتيَّ ي كيَ َفِة الَّتيِ ُحَها ِباْلِمْنشيَ َل التَّاَلِمييِذ َوَيْمسيَ ُل َأْرجيُ َدَأ َيْغسيِ ر ا ُثمَّ َصبَّ َماء  ِفي ِمْغَسل، َواْبتيَ
 " ِبَها.

غسل األمجل له مصهوم  هودي ومصهوم مومناحي. والمصهنوم اليهنودي أن الكناهن وغحسنل و سنحب  فني المىيضنة فني 
هنة. ث  وغسل  دوه ومجلينه فلنل فني المىيضنة 30الهيكل عند بدء  كى سه وخدمحه ككاهن عندما  رل  من الامى 

وسننحب  فيهننا الشننا  ولكنننه وغسننل  هلمننا دخننل للادمننة. أمننا المصهننوم الىومنناحي، فلنند كاحننت هننناك يمامننات عامننة
واإلعحننىا  قدميننه مننن األ ىبننة فلننل لانند عود ننه للمنننزل. وهنن ا فيننه ناننامة لسننى  المامودوننة )الغسننل الكلنني( والحوبننة 

+  26:  3) نو)غسل اللدمين(. وبالنسبة نل  الحالمي  فه  كاحوا قد  منوا و طهىوا لإوماحه  ومامودوة المسيح له  
( وأحننح  طنناهىون. 10)الغسننل الكلنني(، لنن لك قننال المسننيح فنني ) وننة امودوننة للحالمينن  هنن ( وهنن   الم2،  1:  4 ننو

واآلن وه  قادمون نل  هى الحنناول ال وبحناجون هنو  لغسنل األمجنل فلنل. وحالينك أن منن نغحسنل ال وبحنا  ألن 
نحسنان  ل  وه ا مثنل كنلوغحسل ثاحية وفي ه ا ناامة لادم  كىام المامودوة. أم ا الحوبة فححكىم مو كل نيحكاك لالاا

 واى  فححسخ قدميه و بحا  لغسلها. فالحىاب الال ق لاألمجل ناامة للاطية الحي  أ ي من اإليحكاك لالاال .
 

!«6" -(:13:6آية )يو   " .َفَجاَء ِإَلى ِسْمَعاَن ُبْطُرَس. َفَقاَل َلُه َذاَك:»َيا َسيِ ُد، َأْنَت َتْغِسُل ِرْجَليَّ
هننان الحالمينن  لهنن  فكننى عننالمي و ى نندون أن وكوحننوا علنن  وسننام وعلنن  ومننين المسننيح فنني ملكننه النن ي  اننومو  ملكننًا 
أم نننننيًا، ولننننن لك  شننننناجىوا علننننن  منننننن هنننننو األعظننننن . وبغسنننننيل األمجنننننل أعطننننناه    دمهنننننًا عملينننننًا فننننني اإل ضننننناع 

لطنىس، وعنن البناقين (. وكان ه ا الصكى المحضنو لايندًا عنن 48-46:9+ لو27-24:22+ لو28-20:20)مت 
 وضا ال  ن  شاجىوا عمن هو االعظ  .أ
 

 "َأَجاَب َيُسوُع َوَقاَل َلُه:»َلْسَت َتْعَلُم َأْنَت اآلَن َما َأَنا َأْصَنُ ، َولِكنََّك َسَتْفَهُم ِفيَما َبْعُد«.7" -(:13:7آية )يو
هان الصداء  حطلب اإل ضاع الكامل وأن وأخ  المسيح  ومة الارد، وه ا لن وصهمه لطىس اآلن، ل لك أخ  المسيح 
عل  عا له أن ولوم بندوم الاريند و غسنل أقندام  المين   نعالحنًا إل ضناعه الكامنل، وهن ا هنيصهمه الحالمين  فيمنا لاند، 

 المنوا بن لك أن اإل ضناع هنو هنى اإلم صناع. وهكن ا فكثينى يين  دمكون ألوهيحه فيدمكوا ك  كان ن ضاعه. وهن  قند 
مننن أعمننال المسننيح ومننا وسننمح لننه فنني ييا نننا لننن حدمكننه اآلن ولكننننا هنننصهمه فيمننا لانند، لنن لك علينننا فلننل أن حببننه 
وحطياه وحثق فيه وبكل ما وسمح لنه، ودون  سنا الت فهنو ال واطنم فني أيكامنه، بنل األمنوم أعلند ممنا ححانومها 

مبدودة زمنيا ا  ال حاى  المسحلرل ، ومبدودة مكاحيا ا  ال حاى  ما  دوم يولنا ،ومبدودة في ادماهها، لالولنا ال
 (.28:8وهناك الكثيى ماصي عن عيوحنا، لكن علينا أن حسل  أن كل األاياء  امل ماًا للايى.. )مو
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ا!8"  -(:13:8آية )يو د  ي َقاَل َلُه ُبْطُرُس:»َلْن َتْغِسَل ِرْجَليَّ َأبيَ َك َمعيِ ْيَ" ليَ ُلَك َفليَ ُت اَل َأْغسيِ وُع:»ِإْن ُكنيْ ُه َيسيُ « َأَجابيَ
  "َنِصيٌب«.

فال ي وغسل يقيلة هو السيد المسيح وبدمه ال ي وغصى و طهى. وهو لي  غسيل عنادي بنل =  إن كنت ال أغسلك
الاال ، فهنو   طهيى للللب. ن ًا غسل األمجل هو عمل  أهيلي لنوال حايب مو الىب. فهو عمل  حالق للضية

وشيى لحطهيى النصوس. وه ا هو عمل الادام أوضًا، دفو النصوس للحوبنة واإلعحنىا  ثن  الحنناول الن ي واطني لمغصنىة 
الاطاوا. والكنيسة  بل أوالدها عل  الجهاد ليبيوا في طهامة. مان  كالم السيد لبطىس، نن كنت ال  حطهنى منن 

هثيىًا ما حامل مثل لطىس، ن  حاى عل  أن  ماينا أفضنل = ال تغسل رجليَّ خطاواك فلن وكون لك ماي حايب. 
 مما وصاله   فنح مى عليه.

 
ا َيَديَّ َوَرْأِسي«.9" -(:13:9آية )يو  "َقاَل َلُه ِسْمَعاُن ُبْطُرُس:»َيا َسيِ ُد، َلْيَ" ِرْجَليَّ َفَقْط َبْل َأْيض 

الحي  صه  أن الحطهيى وكون لالماء. فطلب غسل جسمه كله لطىس ظن المو وع  طهيىًا لبسب الاللية اليهودوة  
وهنا أوضًا حجد لطىس  ى د  غييى فكى المسيح ولكن الحطهيى في المصهوم المسيبي هو بدم المسنيح وهننا حبانل 

 عل  مصاعيله في هىي المامودوة والحوبة وكالهما غسيل.
 

وُع:»الَِّذي قيَ 10"  -(:11-13:10اآليات )يو ُه َيسيُ َو َقاَل ليَ ْل هيُ ِه، بيَ ِل ِرْجَلييْ ى َغسيْ ٌة ِإالَّ ِإليَ ُه َحاجيَ ْيَ" ليَ َل ليَ ِد اْغَتسيَ
 "أَلنَُّه َعَرَف ُمَسلِ َمُه، ِلذِلَك َقاَل: »َلْسُتْم ُكلُُّكْم َقاِهِريَن«.11َقاِهٌر ُكلُُّه. َوَأْنُتْم َقاِهُروَن َولِكْن َلْيَ" ُكلُُّكْم«. 

 ل وكالهما نهحادما في ه   اآلوة.هناك كلمحين في اليوحاحية لمان  وغس
 .. غسل مجليه    ال ي قد نغحسل

  شيى لغسل اليد ن واللدمين      شيى لدهحبمام الكلي
 الحوبة واإلعحىا        المامودوة

 ( .22:  3= ه   ن ن  شيى ألن المسيح كان قد عمد  المي   من قرل . ماجو  صسيى ) والذى قد إغتسل 
ه ا  ب  ى أخيى ليهو ا فهو ولاد  هو ا، ال ي ل  وجند  مانه كنل منا  ننو المسنيح. وعجينب =  ولكن لي" كلكم

وهن ا   هنو ا.. ومنو هن ا غسنل المسنيح مجلني  هنو ا.مو كل مببة المسيح ه   ليهنو ا أن  سنحمى الاياحنة فني قلنب 
 هننو ا أ  بىكننة   نطرننق عليننه قننول المزمننوم "لكنن   حرننىم فنن  أيكامننك و غلننب ن ا يوكمننت"، فالمسننيح لنن  ومنننو عننن

 أخ ها الباقون.
 ماذا كان قصد المسيح من غسل أرجل تالميذه؟

أهمينة ( لحنى  مند  20-1 :15ماجو  صسنيى )منت و   ليحطهىوا.  هاحت عادة اليهود غسل أواد ه  قرل األهل .1
 وكون لالماء.فالحطهيى اليهود وعند  .ه ا عند اليهود 

سنند الننىب ودمننه وسننحلزم النلنناوة اإلفاامهننحيا لانند  لننك. والحننناول مننن ج أن  ؤهنن  هننى اً مزماننمسننيح كننان ال .2
ى  ال أي، . وهنن ا مننا كننان المسننيح هننيصاله(31-23: 11هننو1) والطهننامة الداخليننة مينن   ليننناوله  أن وطهننْ 

وأعطنا  لحالمين    ،الن   كنان هيسنصكه  نوم الجمانة هدمننلن   ل السيد المسيح الامىوكما يوَ   د  ودمه.جس
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 المي   لالمناء هنو  طهينىًا لهن  بدمنه الن   كنان مزمانًا   ، كان غسل المسيح ألمجل لك الليلة  في  هحليشىبو 
أن  هننو الحصكيننى اليهنننود  ه وطهننىه  فهنن احننأ واصهمننولكنننه نهننحامل المننناء لي أوضننًا. أن وسننصكه  ننوم الجماننة

 مى. وقوا طا  الاكما أحه  اىبوا دمه يقيلة ولكنه    .كان الحطهيى بدمه يقيلة ولكن ،الحطهيى لالماء
 ن.الموجود  فياأل غى  اريد أوهان غسل األواد  ولوم له ال .3
  لالمناء ولكنن لكنن لنيو  المين    ىل ه ْ طَ هنيا  هنو الن   لمسيح هو ال   ولوم به ا والمانن  أحنهاهنا أن    وحجد  .4

لنه ل منن  نؤمن طهنى كنكمنل هن ا الامنل و الغد. بل هو  جسد  خن ًا  نومة عرند لي فيال   هيسصكه    هبدم
 من البشى.

نيحكاك لل امة خامجينة، لكننه  أي ًا من خامجيالحطهيى لي   طهيىاً  هود  أنبه ا واَغيْ ى المصهوم اليالمسيح   .5
لُّ انَ داخل  وه ا وكون لالدم فلنل "ى   طهي ْك َدم  اَل َوكنا صل اماوْس ْلٱلنَدْم، َوبنْداوْن هنَ َب ِلننَ ىا َيسنَ ا َ َحَطهنَ ْى بنً ء  َ لل يل
اا  ْصَىة  َ بل  سل أمجل  المي  .ال   وغل لك فهو  والدم هو دم المسيح. (.22:9" )عب لا َمغل

ت الطىقننا فنيادل مصحوينة  حسننخ دايمنًا لالسننيى  لبسنون  ننن ان ماننىس لللن امة فكنناحو اأهثننى مكن هنيمجنل األ .6
 المحىبة. وه ا ناامة لدم المسيح ال   وغسل أ اب الاطاوا.

ها  قننَ قالننت مننن هنننا حصهنن  خطننأ عننىوس النشننيد يننين  .7 َف َأللَبسننا ْبي، َفَكيننل ول تا ثننَ دل َخَلاننل للتا دل غَ قننَ فَ  سننَ َي، َفَكيننل لننَ  ْمجل
وهنو الن   ، سنيح هنو منن طهىهنا وغسنل مجليهنا بدمنهل الم(. فه  ل   غسنل مجليهنا بن3:5" )حشاااهامَ أاَوه ْ 

 .ال ا يألبسها ثوب الرى. خطأ الاىوس هنا هو حوع من الرى 
ى  .8 مصهننوم الوغيننى  .الصاننح اليهننود  نلنن  اإلفاامهننحيا )الصاننح المسننيب ( اءالمسنن هنن ا فننيالمسننيح ن ًا َغيننَ

 نل  الحطهيى الداخل  بدمه. الاامجيسال حاء واإلغيى لالماليهود  للحطه
 

ْد 12"  -(:15-13:12اآليات )يو ا قيَ وَن ميَ اَل َلُهْم:»َأَتْفَهميُ ا، قيَ َأ َأْيضي  ُه َواتَّكيَ َذ ِثَيابيَ ْم َوَأخيَ َل َأْرُجَلهيُ َفَلمَّا َكاَن َقْد َغسيَ
ا، َوَحَسن ا َتُقوُلوَن، أَلنِ ي َأَنا َكذِلَك. 13َصَنْعُت ِبُكْم؟   َأْنُتْم َتْدُعوَنِني ُمَعلِ م ا َوَسيِ د 

ي ِ 14 ا السيَّ ُت َوَأنيَ ْد َفِإْن ُكنيْ ُم قيَ ُد َواْلُمَعليِ 
ا 15َغَسْلُت َأْرُجَلُكْم، َفَأْنُتْم َيِجُب َعَلْيُكْم َأْن َيْغِسَل َبْعُضُكْم َأْرُجَل َبْعٍض،   َنْعُت َأنيَ ا صيَ ى َكميَ اال ، َحتيَّ ُتُكْم ِمثيَ أَلنِ ي َأْعَطييْ

ا.   " ِبُكْم َتْصَنُعوَن َأْنُتْم َأْيض 
ححشبه له في ن ضاعه ومبرحه وب ل حصسه وخدمة األهرى لأل غى )ماجنو  المسيح وشى  له  أن قوة الادمة في أن

أيب خا حه( والصه  هنا وكون لإهحنامة من الىو  اللدس. وب ا فهمنا أن غسل األمجل ناامة للحطهينى فهن ا   1وة   
(. فامننل هننى الكهنننوت هنننا هننو 23-21:20عمننل هننى الكهنننوت وهننى اإلعحننىا  النن ي أعطننا  السننيد لحالمينن   ) ننو

وبننة ليحلدهننوا أي وبيننوا فنني قداهننة، أي مسنناعدة الننناس ودفاهنن  للح تصيينعون أنييتم أيضييا  غسننل و طهيننى الاطنناة = 
 و كون ه ا الامل لإ ضاع.

 
ْن 16"  -(:17-13:16اآليات )يو َم ميِ وٌل َأْعظيَ يِ ِدِه، َواَل َرسيُ ْن سيَ َم ميِ ٌد َأْعظيَ ْيَ" َعبيْ ُه ليَ ْم: ِإنيَّ وُل َلكيُ قَّ َأقيُ َاْلَحقَّ اْلحيَ
 " ُه.ِإْن َعِلْمُتْم هَذا َفُطوَباُكْم ِإْن َعِمْلُتُمو 17ُمْرِسِلِه. 
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المسيح وضو حصسه كمثال. وعل  الحالمي  أن واناوا حص  الشم. ل لك  انلي الكنيسنة طلن  الللنان  نوم خمني  
( يسنن  أن 17الاهد ) وم  ناه المسيح( و وم عيد الىهنل فهن ا عمنل الىهنل أن وكملنوا منا عملنه المسنيح. وفني )

س ولكننن هنن ا ناننامة للمامودوننة وال عالقننة لننه حالنن  واألفضننل أن حنصنن  )و وجنند طلنن  الللننان أوضننًا  ننوم عينند الغطننا
لغسل األمجل(. والسيد وطوبه  هنا لنو عملنوا حصن  الشنم ليشنجاه  فني طى نق خندمحه . أي منن وصانل هنيكافأ فني 

هو نيساس داخلي لالبقيلة وبهحيااب داخلي للدمس )الر ل واإل ضناع( ومنن  حضنو كالسنيد =  إن عملتمالسماء.  
 مهواًل يقيقيًا له.وكون  لمي ًا يقيقيًا له و 

 
ي18"  -(:13:18آية )يو ُل َمعيِ ِذي َيْأكيُ اُب: َاليَّ ِتمَّ اْلِكتيَ ْن ِلييَ ْرُتُهْم. لكيِ  »َلْسُت َأُقوُل َعْن َجِميِعُكْم. َأَنا َأْعَلُم الَِّذيَن اْختيَ

  " اْلُخْبَز َرَفَ  َعَليَّ َعِقَبُه.
داخلننه.   واحننام خدامننه لبسننب اللياقننة الصىدوننة للامننل  هننو ا لننن  حلرننل ولننن وصهنن  مننا أقولننه فليسننت لننه مببننة فنني 

(. 9:12هننو2المطلننوب أدا  ، و ننزود خدامننه لالماوحننة والحأ ينند، و كمننل حلاياننه  نن كنناحوا خننايصين نهننمه اللنندوس )
ولكننن كننل نحسننان يننى، ولننو نخحننام   اللدوسننين فلننل لادمحننه  نانندم مصهننوم البى ننة واإلمادة، و نانندم مصهننوم الجننزاء 

جحهنناد. و  نخحننام  هننو ا كشننا  محميننز فنني الشننئون الماليننة وظننل والمننه و فننيإ عليننه مننن مبرحننه ثننال  واإل
هنوات وأهثى وجاله من خا حه ولكنه كان حاهىًا للجميل. وبنص  الطى لة فاَ نخحامحي فما ا أحا فاعنل. وبهحشنهد 

 ا. وهنو كنان قى بنًا جندًا لنداود كمنا كنان  ىمنز ليهنو ، وما فينه قند قينل عنن أخيحوفنل الن ي  (9:41المسيح لمزموم )
 . هننو ا. ومفننو الالننب لانند األهننل هننو مننن عمننل البيننوان الننناهى للجميننل النن ي لانند أن وأهننل الالننف  ننىف   ننايبه

:  32 نل ) "فسنمن وشنومون ومفن ..." + "الثنوم وانى  قاحينه...أما نهنىاييل فنال وانى ..." وقامن منو قنول الكحناب 
 و لحاق له.   اني من وبيا مو الشا   الخبزأكل  ( .3:  1+ ن  15
 ال واني نخحيامه  للاال  بل كحالمي .= إخترتهم وهو اللدم.= العقب

 
  " َأُقوُل َلُكُم اآلَن َقْبَل َأْن َيُكوَن، َحتَّى َمَتى َكاَن ُتْؤِمُنوَن َأنِ ي َأَنا ُهَو.19" -(:13:19آية )يو

لانند القيامننة  نصننحح عيننوحه  و ننزداد = حتييى متييى كييان تؤمنييون قرننل  سننلي   هننو ا وقرننل الاننلب، = قبييل أن يكييون 
نومنناحه  لالمسننيح النن ي هننيدمكون وقحهننا أحننه كننان عالمننًا لكننل اننم يحنن  خياحننة  لمينن  ، وبالحننالي هننيصهمون أحننه هننَل  

  هو  الاال  لكل ام وأحه هل  حصسه لإماد ه. = إني أنا هوحصسه لإماد ه. 
 

ِذي 20" -(:13:20)يييوآييية  ُل الييَّ ي َيْقبييَ ِذي َيْقَبُلنييِ ي، َوالييَّ ُلُه َيْقَبُلنييِ ْن ُأْرسييِ ُل مييَ ِذي َيْقبييَ ُم: الييَّ وُل َلكييُ قَّ َأقييُ قَّ اْلحييَ َاْلحييَ
 "َأْرَسَلِني«.

بل هنا وكلمه  المسيح عن نمهاليحه  للاال  ليكوحوا خدامًا لحطهيى الاال . وه ا  شجيو له  ليحبملوا مشا  الكىازة. 
 أن ولرلوا غسيل أمجل من وضطهده  كما غسل هو أمجل  هو ا.
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ا ِمْنُكْم 21"  -(:13:21آية )يو وِح، َوَشِهَد َوَقاَل:»اْلَحقَّ اْلَحقَّ َأُقوُل َلُكْم: ِإنَّ َواِحد  َلمَّا َقاَل َيُسوُع هَذا اْضَطَرَب ِبالرُّ
  " َسُيَسلِ ُمِني!«.

وب ننطىاله وشننيى لطرياحننه اإلحسنناحية الحنني  اننى  الماىكننة الحنني هننحبد ، المسننيح هنننا  نظننى نلنن  داخننل الضننمايى. 
مىكزها أي مىكز ه   الماىكة جسد  هو. وهو ن طىب أوضًا ألحه مأي  هو و ىاع النوم والظلمة، والحي هيكون 

هرق المسنيح وب نطىب أمنام قرنى لانازم وهنا قد مأل قلب  لمي  ، بل  لماه فااحه ه ا الحلمي . وللد   أن الشيطان
هو وضطىب أمام  هو ا الميت، فهنو ال  ى ن  عنن الشنى. هنو ن نطىاب الحننافى بنين البنب والارنل، بنين الننوم 

النن   والظلمننة. وب ننطىاله اوضننا وشننيى لطرياحننه  فننن "  مببننة" و  خللنننا علنن   ننوم ه وهننو  حننأل  لشنندة ن  ححبننول
 .   ومة الكىاهية والاياحة ه

 

ُه. 22"  -(:24-13:22اآليات )ييو اَل َعنيْ ْن قيَ ي ميَ اُروَن فيِ ْم ُمْحتيَ ٍض َوهيُ ى َبعيْ ُهْم ِإليَ ُروَن َبْعضيُ اَن التَّاَلِمييُذ َيْنظيُ َفكيَ
ْن 24َوَكاَن ُمتَِّكئ ا ِفي ِحْضِن َيُسوَع َواِحٌد ِمْن َتاَلِميِذِه، َكاَن َيُسوُع ُيِحبُُّه. 23 َأَل ميَ ُرُس َأْن َيسيْ ْمَعاُن ُبطيْ َفَأْوَمَأ ِإَلْيِه سيِ
 " ى َأْن َيُكوَن الَِّذي َقاَل َعْنُه.َعسَ 

 

 

 

 
 

 

هنان حظنام الجلننوس علن  المايندة لبسننب الىهن . و جلنن  المسنيح فني الوهننل )هن ا مكنان مب الريننت لالنسنبة لألهننىة( 
و جلنن  عننن ومينننه أهرننىه  هنننًا ثنن  األ ننغى منننه وهكنن ا نلنن  أن وجلنن  عننن وسننام  أ ننغىه  وهننو  وينننا. و رنندو أن 

لااو  الجلوس عنن ومنين المسنيح. فمننه  منن نعحرىهنا لبسنب هننه ومننه  منن نعحرىهنا لبسنب مشاجى ه  كاحت 
( ومن  أهيد المسيح له   البقيلة بدأوا  حساءلون. 21" ) وةواحدا  منكم يسلمنيملامه. وه  يين هماوا الىب ولول "
 ويننا عنن وسنام المسنيح وهن  كناحوا  ليسأل المسنيح، ن  كنان أومأ بطرس ليوحناولما أاْغلَق عليه  فه  كالم المسيح، 

محكئين عل   ده  اليسى  )ه   كاحت الاادة عندما وجلسون ليأهلوا محكئين( وححاوم أن  وينا لنو منال بىأهنه لنيكل  
المسننيح لاننام فنني يضنننه. ومبمننا كننان  هننو ا هننو أهرننىه  هنننًا وهننو النن ي جلنن  عننن اليمننين )لنن لك لنن  وسننمو أينند 

 لك كان أقىب المبروبين للمسيح هو الجال  عن وسام  أي  وينا.البد ل بين السيد و هو ا( ل  
 

 وسائد

 وسائد

 المائدة

يتكئون يمددون أجسادهم على الوسائد=   

 وسائد
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َو؟« 25"  -(:26-13:25اآليات )يو وُع:»ُهَو 26َفاتََّكَأ َذاَك َعَلى َصْدِر َيُسوَع َوَقاَل َلُه: »َيا َسيِ ُد، َمْن هيُ اَب َيسيُ َأجيَ
.َذاَك الَِّذي َأْغِمُ" َأَنا اللُّْقَمَة َوُأْعِطيِه!«.    " َفَغَمَ" اللُّْقَمَة َوَأْعَطاَها ِلَيُهوَذا ِسْمَعاَن اإِلْسَخْرُيوِقيِ 

الللمة في  نبن لنه منز   حاليك هنا مقة المسيح، فهو لآلن ال  ى د أن وجى  مشاعى  هو ا. وحاليك أن غم  
ىْ  14-13:2من عايى الصواهه )ما  اإلبنن األهرنى لغمن  م ( الممزو  لالنري  هو  لليد فانبي. كنان مب الرينت واكنَ

ىْ   لكلمنننة، و اطينننه  خنننى فى نننة. ولكنننن فننني  م  هنننو ا ولننن  وجىينننهللمنننة فينننه و اطيهنننا لنننه. فالمسنننيح يحننن  اآلن واكنننَ
ا   ( حى  أن  هو ا هو ال ي مندَ 23:26)مت   ند  فني الانبصة ولكنن الاالمنة أعطينت ليويننا فلنل.  و صسنيى هن ا نمن 

حلندو  للمنة مغموهنة نلينه، مبمنا ألن الانبصة أقنىب للمسنيح أو أن المسيح وجد  ومد  د  في الابصة، فبنادم  هنو ب
لاد أن كى مه المسيح وأعطا  للمة مغموهة من الابصة  جىأ هو ومد   د  وم   الحالمي  ومد  ند . الينك مقنة السنيد 
المسيح فهو ل   نىد أن وصضنح  هنو ا لاإلهن ، فإهنحادم عالمنة الغمن  فني الانبصة يحن  ال وجنى  مشناعى . وهني 

مننة  نندل علنن  نهننىام الشننا  )اإلبننن األهرننى أو الضننيف الاز ننز( ومبمننا لننو أدمك اننا  مننندفو كبطننىس مننا عال
 وبد ، مبما كان هيلحل  هو ا.

  قق" الفصح اليهودى:

* ىج  الىجوع لكحاب الج وم اليهودوة لسى اإلفاامهحيا ف  ملدمة كحاب األهىام. وبإخحاام فلد كان من  من 
الموجودون عل  المايدة للمة من الارز ف  طرق منن الالانة و أهلوحهنا. وهن ا منا كنان طل  الصاح أن وغم   

 هو ا وامله ف  ه ا الوقت لبسب نحجيل محن . ولكنن كننوع منن نهنىام اإلبنن األهرنى ن ا أماد مب األهنىة أن وكىمنه 
ل  ويننا. فنال  وجند وهل نخو ه أن وغم  هو الللمة و ضاها ف  فمه، وه ا ما فاله الىب مو  هنو ا لبسنب نحجين

 اامس بين نحجيل  مح  و وينا لو فهمنا الطل  اليهود . للند مند  هنو ا  ند  لالللمنة فن  الانبصة كمنا وصانل كنل 
الجالسين عل  المايدة. ولكن لنادم النىب لنأن وغمن  هنو الللمنة و اطيهنا لنه، وكاحنت هن    خنى مباولنة منن النىب 

 ليسل  المسيح ول  وأهل من اإلفاامهحيا. وسوع مو  هو ا. وباد ه   المباولة خى   هو ا
*وكننناحوا لاننند طلننن  غمننن  الللمنننة فننن  هننن ا الانننو ، لهننن   نننلوا ه  الحننن  لاننندها ونننأهلون منننن خنننىو  الصانننح، 
والاجيب أن خىو  الصاح ه ا المشنو  لالننام المو نوع علن  المايندة، والن   وأهلوحنه فن  الصانح كناحوا وطللنون 

ألهننل منن خنىو  الصاننح وأعطناه  خرنزًا قنند لامكنه ويولنه نلنن  جسند  وقننال والمسنيح نهنحردل ا"الجسييد".  علينه نهن 
للنند ألطننل المسننيح األهننل مننن جسنند خننىو  الصاننح، وبهننحردله لاألهننل مننن "خن وا كلننوا هنن ا هننو جسنند ". 

 جسد  هو، فلد كان جسد خىو  الصاح ممزًا لجسد المسيح.
هنني لح  ننوم الجماننة مسنناء، هنن   ننلروا *وحاليننك أحننه لنن  وكننن هننناك خننىو  علنن  الماينندة، فاننىو  الصاننح كننان 

المسيح و هروا ليأهلوا الصاح. أما ما كان عل  المايدة فهو خرز وخمى وطرنق الانو ، هن ا منا أهنل مننه  هنو ا 
  ث  خى .
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َأْكَثِر 27" -(:29-13:27اآليييات )يييو ُه بييِ ُه َفاْعَملييْ َت َتْعَملييُ ا َأنييْ وُع: »مييَ ُه َيسييُ اَل لييَ ْيَطاُن. َفقييَ ُه الشييَّ ِة َدَخلييَ َد اللُّْقمييَ َفَبعييْ
ْنُدوُق َمَ  يَ 29َوَأمَّا هَذا َفَلْم َيْفَهْم َأَحٌد ِمَن اْلُمتَِّكِئيَن ِلَماَذا َكلََّمُه ِبه، 28ُسْرَعٍة«.   وا أَلنَّ َقْوم ا، ِإْذ َكاَن الصُّ ُهوَذا، َظنيُّ

 " َأنَّ َيُسوَع َقاَل َلُه: اْشَتِر َما َنْحَتاُج ِإَلْيِه ِلْلِعيِد، َأْو َأْن ُيْعِطَي َشْيئ ا ِلْلُفَقَراِء.
 دخليه الشييطانهان األهل منن الللمنة هنو  خنى انااع منن حنوم البنب وجهنه المسنيح ليهنو ا الاناين. ولمنا  مفضنه 

  نحسننان نال لننو مفننإ كننل مبناوالت   ماننه، و هننو ا أ ننى علنن  موقصننه ال  نندخل الشننيطان فن ودخنل هننو للظلمننة.
ن  كنف المسنيح حنوم الانال  عنن مباوال نه  دخليه الشييطانمافضا كل مباوالت المسنيح مانه وخنى  وقينل عنن هن ا 

ماه. وطالما كان المسيح وامل مو اإلحسان ولال أن ه ا حهام، فنوم المسيح مو اإلحسان و امل مانه. ولكنن منو 
( "خنى  للوقنت. 30اناد وكف المسيح عن الامل فيلال أن اإلحسان  نام فن  اللينل و لنو فن   ند الشنيطان )اآلونةال

 (.10-9: 11" )ماجو  صسيى اآلوات  ووكان ليال

ْيَطانُ  = يح  ه   اللبظة الح  و و الىب وسوع الللمة المغموهة ف  الالاة )الاو     َفَبْعَد اللُّْقَمِة َدَخَلُه الشَّ
dipping كان الشيطان  حبناوم منو  هنو ا، و هنو ا وصنحح لنه الطى نق. ومنا ا وانن  هن ا  *وانىس الشنيطان منثاًل )

ح / وكلمنا الشك ف  المسيح و حلرنل  هنو ا هن ا الشنك، و صنحح  هنو ا لالنا للشنيطان ليندخل مننه و شنحك  علن  المسني
فننحح  هننو ا للشننيطان لالننا، واننىس الشننيطان فكننىة أخننى  علنن   هننو ا بننل  ثيننى  ليكننى  المسننيح / *فمننثاًل  ثيننى  لننأن 
المسننيح يطننَ  أمالننه بىفضننه الملننك وهنن ا  نند أيننالم  هننو ا الطننامو فنن  المننال والمكسننب مننن وماء قرولننه السننيى مننو 

*لمنا ا  نىك المسنيح  ويننا المامندان  –لشنيطان لغيىهنا، منثال :المسيح والحلم ة له / ويين  حلرل ه   الصكىة وأ   ا
ليد هيىودس ليلحله ول   دافو عنه *أو  نحل  ممنن قحلنه، *ولمنا ا نحسنبب المسنيح لاند قحنل المامندان نلن  الجلينل. 

. ومنو *ولما ا مفإ المسيح عمل  وة للصى سييين  ثرت بها أحه من   و صبمه . وبه ا  ز د كىاهية  هو ا للمسيح
هثننىة هنن   المبنناوالت  حسننو البنناب النن    نندخل منننه الشننيطان. وهنن   طى لننة الشننيطان مانننا: ن ا فحبنننا لننه لالننا كمننا 
فحبت أمنا يواء ماه لالا للنلنا   ندخل و نأ   لصكنى  خنى و شنكيك  خنى أو  ن مى  خنى عن  و نانا. وكلمنا حصنحح 

مصحوينا  مامنا، فلن  واند الشنيطان ونأ   لأفكنام   دخل و سيطى عل  فكىحا. ومو  هو ا و ل األمى أن الباب  ام
بل أن الشيطان دخل وبهحلى داخل  هو ا، و ام هو ال   وبىكه و سيطى عليه. واليك أن المسيح ال  حىكه بل 

 وباول أن وسحلطصه ليثنيه عن الشى ال   وصكى فيه وهو مافإ لمباوالت المسيح ماه.

   الللمنة الحن  أعطاهنا لنه هن   خنى مباولنة للمسنيح منو  هنو ا. ومو عناد  كف المسنيح عنن مباوال نه، وكاحنت هن
ولننناليك أحننه مننن الاطننومة أن حصننحح لالننًا للبننوام مننو الشننيطان. وعننادة مننا وننأ   هنن ا البننوام أو مننا قلنننا عنننه البنناب 

ى منن ال   حصحبه لالحن مى علن   جىبنة أ نابحنا أو ملامحنة أيوالننا المادونة أو الانبية لناآلخى ن. وينين  رندأ الحن م
 جىبة  ثيىحا الشيطان لصكىة أخى  و  مى  خى و كون الشيطان هو المشحك  ف  داخلنا  د المسيح، وهك ا  دخل 
الشننيطان أخيننىًا ن  وجنند أبننواب قلوبنننا وأفكامحننا مصحويننة لننه  مامننا. وهنننا وسننيطى علنن  قىامحننا وأفكامحننا  مامننا، وهنن ا مننا 

ْيَطانُ وانيه اللول = يد  ليهو ا ن  أحه  ام منلادا للشيطان وه ا ما  . ولألهف فإن قرولنا َفَبْعَد اللُّْقَمِة َدَخَلُه الشَّ
ألفكننام الحنن مى والشننكو  الحنن   لليهننا الشننيطان فنن  داخلنننا، فننأن هنن ا وصننحح لننه البنناب أن ولودحننا نلنن  الحاننادم مننو 
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لمسيح طالبنا علابننا ن  المسيح ومفإ قىاما ه  دحا. وحردأ لالشكو   د المسيح وهنا وااد ه ا الادو و شحكينا ل
 ناحكينا المسيح. ل لك واَسَم  الشيطان لالمشحك .

هاحت  خى مباوالت المسيح مو  هو ا نعطاء  الللمة ف  فمه و لك ليثنيه عنن خياححنه و سنليمه، ولكنن كنان  هنو ا 
هُ قد قىم الاياحنة وأحنه هيسنل  المسنيح. وهننا قنال لنه المسنيح  ُه َفاْعَمليْ َت َتْعَمليُ ا َأنيْ ْرَعٍة«»ميَ َأْكَثِر سيُ والاجينب أن .  بيِ

َن "النننىب وسنننوع وانننود لاننند قرلنننة  هنننو ا الغاانننة فننن  لسنننحان جثسنننيماح  و لنننول ليهنننو ا  لِ ُم ٱبيييْ ٍة ُتسيييَ وَذا، َأِبُقْبليييَ ا َيهيييُ ييييَ
ْنَسانِ  (. هننا  منت الاياحنة وو ناوا  نده  علن  وسنوع. فمنا ا  ى ند النىب وسنوع أن ولنول ليهنو ا بهن ا 48:22)لنو"ٱإلِْ
 .لو قدمت توبة ورجعت سأقبلكاللطيف   ه ا مانا   الاحاب 

 هل كان ما أعطاه المسيح ليهوذا هو سر اإلفخارستيا، أي هل أعطاه جسده؟
، هنن   الللمننة كاحننت للمننة مغموهننة فنن   ننو  ) لاننة( واامننل مننن أجننل فالللمننة كاحننت للمننة عادوننة اإلجابيية ال.

 -والسى  أه  لادما خى   هو ا ألن: طل  الصاح.
 الحناول لي  فيه غم . .1
هيننف وسننمح السننيد لهنن ا الحلمينن  النن ي دخلننه الشننيطان أن  حننناول وهننو النن ي قننال ال  للننوا دممكنن  قنندام الاننناز ى  .2

 (.6:7)مت 
الن   قرنل أن واطن   المين    الكنيسة ال  ناول نال  من كان مسحادًا  ايبًا، وقد  المنت هن ا منن مالمهنا المسنيح .3

، والىهننل النن  ن قننالوا فنني الدهننلولية أن الكنيسننة وجننب أن  منننو الماننى علنن  مننن جسنند  ودمننه غسننل أمجلهنن 
 .من أن  حناول من جسد الىب ودمه خطاوا 

( نن الن ي  حنناول بندون نهنحبلا  وانبح مجىمنًا فني جسند النىب 27:11هنو1نا بول  الىهول في )مولول مال .4
 هو ا وال  أن ما واطيه له المسيح وجاله مجىمًا، وهل طلب  هو ا الحنناول أم أن المسنيح هنو   ودمه فهل كان

ال ي أعطا ، لو كان  هو ا وال  و لدم للحناول لإماد ه لإهحهحام ن  كان ماىًا عل  خطيحه وماىًا عل   سنلي  
ب ه ا اإلهحهحام. ولكن هن ا المسيح، في ه   البالة وابح مجىمًا في جسد الىب ودمه و دخله الشيطان لسر

يحنن  الحالمينن  مننا كنناحوا  فهننل واطنني المسنيح جسنند  لمننن ال وسننحبق! أن واطنن  الننىب جسنند  ليهننو ا. لن  وبنند  
فاهمين ما وبد  ف   لك الليلة. فهل وااط  الىب جسد  لشا  ال وصه  وقند دخنل فينه الشنيطان ثن  واباهنبه 

 لاد  لك عل  أحه أهل من جسد  دون نهحبلا .
ل الصاننل فنن  هنن ا المو ننوع هننو الطلنن  النن   و نناه   بنصسننه فنن  الاهنند اللنندو  وهننلمه لموهنن  النرنن  اللننو  .5

ا" هننً لا قادل ي   اَل َوألهننا َنرننْ لُّ َأجل اْهنْ  .....َوكننا َس ْلللكننَ دل َفوا ِلللننا دل ها َو ننَ سننَ ْه خامل ًوا، َ ْز نندا َعَليننل هل ا هننَ هننً ان  قادل َل ْنحلسننَ اَل . َوْبَ ا َأهننَ فننَ
وَن أَ  ، اَدحْ سننا ا ْللننَىبْ  َفااوَحهننَ ي َ ىل َىاْييَل َِلحننْ ي ْنهننل َداَس َبنننْ ُهْم. قننل َأْكِلِهْم َأْقَداسييَ ٍم بييِ َب ِإثييْ وَنُهْم َذنييْ لييُ ا ِلننَىبُّ  َفُيَحمِ  ي َأحننَ أْلَحننْ 
ها ل  ها يين وااط  الكاهن  يصا عنند  منن لبن   وان  أحه  فيحملونهم ذنب إثمهم  فلوله  (.16-10:  22" )الماَلدْ 

ًا  ثمنن أن الكناهن وكنون  فننو  كنون  ،لمننو منن ال وجننوز لنه أن وأهنل األقنداس هوكنون لانندم نعحناين األقنداس، فهنو
وهن   اآلونة  ثرنت وجهنة  .لغينى نهنحبلا  األقنداس منن ل غينى  اإلثن  لأهلنهمن ْ بَ هنربًا ألن وا أحنه وكنون    لصاله هن ا،
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ىبناح ، لن  وكنن جسند المسنيح ودمنه، فالمسنيح النظى الح   لول أن منا  ناولنه  هنو ا ليلنة  أهني  هنى الاشناء ال
قطاا كان ال  ى د أن  ز د أثام  هو ا، خاو ا أن الحالمي  ف   لك الوقت ما كاحوا فاهمين  ماما ما هو هنى 
اإلفاامهحيا. فإن كان األهنل منن لبن   بيبنة ييواحينة هنو نثن ، فكن  وكن  وكنون نثن  منن  حنناول منن جسند النىب 

 المسيح و ية هو و اها و اط  األقداس لمن ال وسحبق.بدون نهحبلا . وهل وكسى 
( حجنند أن السننيد وكشننف للحالمينن  مننن النن ي وسننلمه لاالمننة األهننل مننن الاننبصة، 25-20:26وبننالىجوع نلنن  )مننت 

وكنان  وحى   هو ا في جىأة وسأل السيد هل أحا هو وا هيدي والسيد  ىد عليه هىًا يح  ال وجىيه قناياًل أحنت قلنت.
أمنا فن  نحجينل  ويننا حجند أن الاالمنة الحن   يوينا ال   وغم   د  مان  فن  الانبصة هنو وسنلمن ".الىب قد قال ل

(. وينل هن ا اإلانكال وا نح 26:13أعطاها المسيح ليوينا كاحت "هو ا  اك ال   أغمن  أحنا الللمنة وأعطينه" ) نو
 لاننة( واملوحننه مننن كحننب  لالينند اليهننود. فصنن  طلنن  الصاننح كنناحوا وغمسننون كننل واينند للمننة فنن  طرننق  ننو  )

(. ولكن نن أماد مب األهىة نهىام اإلبن الكريى وغم  هو الللمة و اطيها له فن  dippingخاياا ليوم الصاح )
فمه. وهن ا منا عملنه النىب وسنوع منو  هنو ا، فنإ  أماد  هنو ا أن ومند الللمنة فن  الانو  هنبله المسنيح وغمن  هنو 

 خى مباوالت المسيح ليالطف  هو ا فيحنوب، لكننه أ نى للمة ف  الاو  وأعطاها ليهو ا ف  فمه. وكاحت ه   
وفنني نحجيننل  وينننا النن ي حبننن لانندد  حننى  أن  هننو ا خننى  فننومًا لانند قاننة . فدخلييه الشيييطان علنن  الاياحننة، فليننل
( حجد أن السيد  ؤه  هى اإلفاامهنحيا بندون وجنود  هنو ا الن ي كنان قند خنى . وحصن  26:26الللمة. ث  في )مت 
نحجيل مىق  فيهو ا يضى الاشاء الاادي وأعطا  السيد من الابصة وأعلن أن  هو ا وسنلمه ثن  الحى يب حجد  في  

أم ا نحجيل لوقا فالغالب أحه ل   ححبو حص  الحسلسل الزمنني  .  ؤه  السى لاد أن خى   هو ا لبسب ما قال  وينا
 خنى كنأس منن كئنوس الىمنز  هما فال محن  ومنىق  ثن   ويننا لكننه عنىس أواًل الاشناء الانادي وأن المسنيح انىب 

-14:22اليهودي وألبق ه ا بحأهي  السى ليالن أن الطلوس اليهودوة قد لطلنت وبححهنت بحأهني  هن ا السنى )لنو
ه أومد حرنوة المسنيح عنن  سنلي   هنو ا لنه، فرحسنلي   هنو ا لنه  رندأ ين( وباد أن نححهن  منن هنىد الىمنز والمىمنوز نل23

محداد لنه . ولكنن  هنو ا كنان قند خنى ، فيكنون قنول المسنيح "ولكنن هنو ا نمىايل الالب ال   هى االفاامهحيا هو 
( قند قاند لنه أحنه هنو  وسنل  للمنوت بواهنطة منن كنان مانه 21:22 د ال ي وسلمني هي ماني علن  المايندة" )لنو

د . ولكنه ل  والن نهنمه للحالمين  األيند عشنى، فلن  ولنل منثال الن   خنى  اآلن هنو وسنلمن  وبال كناحوا قنعل  المايدة
. و أهيدًا له ا حجد أن لوقا ل   ومد قاة نعطاء الللمة ليهنو ا ن  خىجوا وماء  ومناو . ولكن أعلن السى ليوينا فلل

 .هان قد خى . و كون لوقا به ا ل   هح  للاة الللمة الحي أعطاها السيد ليهو ا
 ي  ن  أن  هو ا كان قد خى .(  لم11الاومة الطلسية للاشاء الىباحي وكون فيها السيد المسيح مو ): ملحوظة

(  رنندو أن  هننو ا بنندأ وصكننى فنني الاننىو  وقرننل أن وسننحأ ن هننمح لننه المسننيح بنن لك، هننو أعطننا  هننؤل قلبننه. 27) وننة
مييا  (.18:10(. وموافلننة المسننيح علنن   لننك هنني موافلننة علنن  الاننليب فهننو لننه هننلطان أن وضنناها ) ننو4:20)مننز

بهنا  ىاجنو  هنو ا  نميى . ولكنن هن   العبنامة  شنيى أن منا وبند   أي  كميل خياححه. ه   العبامة مبمنا= أنت تعمله
أي أيكن  القبضنة علن  نماد نه. فهنو جلن  منو = دخليه الشييطانمن  هو ا هنو لموافلنة السنيد المسنيح. وقولنه هننا 
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الىب لألهل وقرل الللمة لشكل ودي والللب مملوء خرثًا وه ا فحح الباب للشيطان ليدخل و محلك الللنب. والينك أن 
 المسيح و المي   لالىغ  من فلىه  كاحوا واطون الصلىاء.

 انني *ل    كى   وينا لإهمه فلد هلل من عداد الحالمي  ن  خى . وقند و  ه ا قد  ان  * هو ا =أما هذا(:  28) وة
 ه ا الكالم ال ي قاله وسوع ليهو ا. وه ا الكالم ل  وصهمه أيد.

 ؤكند أن الصاننح كننان  ننوم الجماننة وأن عشناء الامنني  لنن  وكننن هننو هنن ا = إشييتر مييا نحتيياج إليييه للعيييد(: 29) ونة
 عشاء الصاح.

 
 ترتيب األحداث ليلة خمي" العهد

(. ولكنن بندون الانىو  الن   كنان هنيلدم 18: 26أعد الحالمي  مايدة الصاح كما أمىه  الىب وسوع )مت  .1
 الاو . مساء الجماة. فل  وكن عل  المايدة هو  الارز والامى واألعشاب المىة وطرق

 (.21: 13+  و 20: 26المسيح وارى الحالمي  أن أيده  هيسلمه )مت  .2
 (.22: 13+  و 22: 26الحالمي   حساءلون كل وايد "هل أحا هو وا مب" )مت  .3
 هو ا  حساءل هىًا "هل أحا هو وا هيد " والمسيح وجيبه هىًا "أحت قلت". وكان كالم المسيح هنىًا يحن  ال  .4

 (. 25: 26لئال  ؤ وحه )مت  وبىجه أمام لقية الحالمي  
( فيغم  الىب الللمة وأعطاهنا ليهنو ا كننوع منن نهنىام 26: 13 وينا وسأل المسيح من ال   هيسلمه ) و .5

  هو ا ليالن ليوينا أحه به ا هو ال   هيسلمه.
أعطن  الننىب لحالمينن   كننأس خمننى ليلحسننموها بينننه ، وكاحننت هنن   الكننأس مننن  ننمن طلننوس ماينندة الصاننح  .6

 ولكن ه   الكأس ل   كن ه  كأس دمه.( 17: 22)لو
: 22أمام ن ىام  هو ا عل  الاياحة، كف المسيح عن مباوال ه ماه، فدخله الشيطان هلطان الظلمة )لو .7

(. وهننن ا هنننو الملانننود للنننول الكحننناب "فننن اك لمنننا أخننن  الللمنننة خنننى  للوقنننت. وكنننان لنننيال" 13: 1+ كنننو 53
 (.30: 13) و

اامهحيا وأعطاه  خرزا وقال له  "ه ا هو جسند " وأعطناه  أوضنا لاد خىو   هو ا أه  المسيح هى اإلف .8
 (.28: 26+ مت  16: 10هو1"هأس الرىكة" وقال "خ وا ناىبوا ه ا هو دم  ال   للاهد الجد د" )

دا لاد ما أهن  المسنيح هنى اإلفاامهنحيا، وكنان  هنو ا قند خنى ، قنال المسنيح لبقينة الحالمين  " .9 َوَ ا  نَ نل هنا َوَلكنْ
َدةْ َِلْ ي واسَ  ي َعلنَ  ِللَماينْ َي َمانْ (. وهنو بهن ا  نرنئه  أن وايندًا مننه  هيسنلمه ليانلب، 21:  22" )لنولْ ماْني هنْ

( واينندًا منننه  هيسننلمه وهياننلب.   1وهننو  هننو ا. يلننا كننان  هننو ا قنند خننى ، ولكننن المسننيح ولانند أن:    
ًا وبهنن ا وكمننل هننى ( لاىوجننه بنندأت عمليننة الاننلب عملينن3(النن   هيسننلمه كننان ماهنن  علنن  الماينندة.    2

اإلفاامهحيا، فسى اإلفاامهحيا هيح  لالاليب يين وسصك دم المسيح، دم المسيح هن ا الن   قدمنه المسنيح 
ْصك لالاليب.  لحالمي   ليشىبو  ها

 وفحح قلبه لحالمي   األيباء و كل  ماه  عن الباماقليل و ل  أمامه   ال ه الشصاعية. .10
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  " َلمَّا َأَخَذ اللُّْقَمَة َخَرَج ِلْلَوْقِت. َوَكاَن َلْيال .َفَذاَك 30" -(:13:30آية )يو
( هنو 35:12ه ا لي  ناامة للحوقيت الزمني فلل بل لبالة الظلمة الىويينة الحني كنان فيهنا  هنو ا ) نو=  وكان ليال  

امهنحيا بنل الللمنة ليسنت منن هنى اإلفا= أخيذ اللقميةخى  من دايىة النوم للظلمة الاامجينة. ن  خنى  و نىك وسنوع. 
 طاام عادي.

 
َد هللُا ِفييِه. 31"  -(:32-13:31اآليات )يو اِن َوَتَمجيَّ ُن اإِلْنسيَ َد ابيْ وُع:»اآلَن َتَمجيَّ اَن هللُا 32َفَلمَّا َخَرَج َقاَل َيسيُ ِإْن كيَ

ُدُه َسِريع ا. ُدُه ِفي َذاِتِه، َوُيَمجِ  َد ِفيِه، َفِإنَّ هللَا َسُيَمجِ    " َقْد َتَمجَّ
قول الكحاب فلما، فيه ناامة ألن المسيح فحح قلبه أليباينه لاند خنىو   هنو ا الاناين.. وأعلنن نعالحنات =  خرجفلما  

لنن  والنهننا مننن قرننل )أحاجيننل البنناماقليل( فصيهننا المسننيح واننزي أوالد  وأحننه لننن  حننىكه  ويننده  بننل  ىهننل لهنن  الننىو  
 المازي و لول له  وا أوالدي. 

أيندا  الانلب الحني  مجند بهنا المسننيح. يلنًا هن   األمنوم مبنددة أزليننًا،  يقيلننةً  فبانىو   هنو ا بندأت = اآلن تمجيد
لكنهننا اآلن دخلننت الحنصينن  لنن لك فصنني بداوننة اللننداس ومسننك الكنناهن البمننل و لننول )مجنندًا وبهىامننًا..( فالمجنند هنننا بنندأ 

ا  ننحكل  عننن )فنني الما نني( كننأن األينندا  قنند وقاننت وهنن   عننادة الكحنناب الملنندس يينمنن تمجييدلالاننليب. و لننول 
 أيدا  هحبد  ولينًا.

أي نححاى عل  أعدايه وه  الشيطان والاطية والموت. فأي ملك  حمجد يين  هزم أعدايه. وبالاليب =  تمجد
   حمجد يين وسل  نحسان حصسه للموت ألجله. هنا  وينا =  وتمجد هللا فيههزم المسيح هؤالء األعداء الثالثة.  

( لطاعة اإلبن له، وبىجوع الناس 32وظهى أن المسيح قْدم حصسه  بيبة عل  الاليب لآلب ليحمجد اآلب ) وة 
بنا فيه طاياين لآلب. والمسيح كىم كلمة  نليه. للد فشل البشى في طاعة اآلب وه ا عمله المسيح ال ي أ   

( خم  مىات ليالن قرول اآلب ل بيبحه، وبه   ال بيبة  مجد   فيه وبسربه. والمجد 32-31اآلوات )  المجد في
والنه المسيح هنا إلبن اإلحسان ال ي هى اًا ما هيحمجد أوضًا لجلوهه عن ومين اآلب. فباىو   هو ا  ردأ أول  

اإل وبمادة  اآلب  نمادة  لحح   عليه  المسيح  ال ي   لح  الاليب  في خطوات  اإلبن  و نجح  اإلحسان  في خال   بن 
 بليق الهد ، والنجا  نححاام واإلححاام مجد. وب   مجد نبن اإلحسان  مجد   اآلب أوضًا فبه ظهىت مببة 

فهو محبد له =  سيمجد إبنه في ذاته(. وبن كان اآلب قد  مجد في نبنه فإن اآلب  16:3  اآلب للبشى ) و 
د اآلب هو مجد اإلبن ومجد اإلبن هو مجد اآلب، وقوله في  ا ه أي في  ات   ن بادًا كاماًل وبالحالي فمج

( أي دخوله لاى  اآلب وهيكون له حص  مجد اآلب فهو في اآلب واآلب فيه. 5-4:17) صسيى ه ا حجد  في  
إن هللا فه    شيى للحمجيد الالني للمسيح أمام الناس،  =  تمجد (  31وه ا ولال عن الناهوت. وحاليك أحه في )

ماليكحه.ه ا =  سيمجده مو  للد نوحة  وأ ي  و وم  له،  البشى  اآلب وخضوع  ومين  عن  وجلوهه  و اود   لقيامحه 
 مجيد هىي خا ، فيه  ىفو نبن اإلحسان و لرل نل  المجد ال ي  حمحو له اآلب  ا ه فيكون الجو المبيل له  

ولول خىجت من عند   ل لك  ، دة اآلب واإلبنويمجدًا في مجد. وقوله ومجد  في  ا ه هو ن طال  الهو ي وصيد  
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)ماجو  صسيى   ال  حجز ن  فهما  نحلسام،  دون  ليحمجد  نليه  و اود  ليحجسد  منه  واى   وايد،  كيان  فهما  اآلب 
 (. 28:16 و 

الهو يا اآلب ف  اإلبن واإلبن ف  اآلب، ومجد اآلب هو مجد اإلبن هو مجد الىو  اللدس، فاآلب واإلبن والىو  
د. ويين  جسد اإلبن وب ا  له جسدا من الا ماء مى   كان ه ا الجسد مشاله لجسدحا  ماما، ن ًا اللدس نله واي

 هان جسد المسيح ه ا بال مجد وهو عل  األمس.
  وقول المسيح هنا أبيه".    "جل" عن يمينويين  اد المسيح لجسد  أخ  ه ا الجسد  ومة المجد وه ا مان   

ِفي    هللاَ  ُدُه  المسيح    َذاِتهِ َسُيَمجِ  لاإلحصاال عن اآلب. و ام  لي   المسيح يين  مجد كان ه ا  وان  أن جسد 
 ( . 18،  1:   1لجسد  كما بالهو ه ف  يضن اآلب أ  ف  اآلب ) و 

وه ا وان  لالنسبة لنا أن كل من  ثرت ف  المسيح هيكون له مكان ف  يضن اآلب أ  ف  اإلبن وف  اآلب 
( . وه ا ما هيلوله المسيح ف  اآلوات اللادمة أحنا  21:   17 ه الشصاعية لآلب ) و وه ا ما طلبه المسيح ف   ال

 ال ومكن أن حأ   نل  اآلب نال له فهو الطى ق. 
 

 بين داخل العلية م  المسيح وخارجها 
 ه   اآلوة  جالنا ححأمل ف  الملامحة بين خام  الالية وداخل الالية..وخرج يهوذا وكان ليال  

كننان ليننل )ظننالم الاطيننة واليننأس والبىمننان مننن م  ننة حننوم المسننيح ومبرحننه( هنن   قيننل عنهننا الظلمننة  العلييية:خييارج 
 (. 30:25الاامجية )مت 
ال اىكة ف  جسد المسيح، ن ًا هناك موت فالمسيح هو البياة، ل لك من وأهل جسد  وبيا . و هو ا   خارج العلية:

 طى ق الموت. و هو ا دخل ف  يالة وأس دفاه لدححبام.  لإ ىام  عل  اإلحصاال عن من ف  الالية نخحام
 كاحت الاياحة والمؤامىات  د المسيح ف  يلف مو الشيطان.  خارج العلية:
 وأس من غصىان الاطية، وثلل الاطية ال وابحمل ل لك نححبى  هو ا. خارج العلية:
 ف  ييا ه األبدوة وه ا هو ظالم الليل خامجًا.  كان  هو ا طاماًا ف  مال أو مىاهز دحيو ة، وال واصكى  خارج العلية:
حوم، فالمسيح حوم الاال ، وممز ه ا كان النوم ماضاء داخل الالينة. والكنيسنة  بنى  علن  ن ناءة   داخل العلية:

(. ن ًا فنن  الاليننة حننوم داخلنن  8:20)أع النننوماحيين األحننوام فنن  أثننناء اللننداس اإللهنن  ممننزًا لوجننود المسننيح والماليكننة
مينن  واطئننون و شننحهون المىاهننز الاالميننة والجلننوس عننن اليمننين واليسننام، لكننن هننناك غسننيل لألمجننل وغصننىان والحال

 للاطية. 
(. وهن   المببنة جالنت المسنيح  نادلْ ل  المين   قناياًل: ونا 1:13اىكة يابل  ناها المسيح لمبرحه ) و  داخل العلية:
ها  لالمجد الماَادل 33:13أوالد  ) و   له .( و ااز ه  وَ ْادل
نفاامهحيا أ  اىكة ف  جسد  المسيح أ  يياة. ف  الداخل ابو وهالم وفى  لوجود المسيح ماه .  داخل العلية:

 الشبو الماد  )ه   اشوا( ث  الشبو الىوي  )نفاامهحيا(.
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د حوم ، ومن له النوم ال وضنل فن  الطى نق و كنون لنه الانين المصحوينة لماىفنة المسنيح وطى نق المجن  داخل العلية:
 ف  السماء.
(. والالينة ماى صانة عنن المننزل كلنه ممنزًا للسنماء. فهن  15:14يياة هماو ة فهن  كناحوا فن  علينة )منى  داخل العلية:

(. وكاىبون لهن ا  بينا الكنيسنة ييناة هنماو ة علن  األمس 5:22 اشيى ألومالي  السماو ة الح   انيىها المسيح )م 
 (.18:8لكنه مجد هياسحالن أخيىًا ) مو(. و 5:2( والمسيح وهطها مجدًا )زك20:3)ف 

 ! فص  المسيح البياة والغصىان والسالم والصى  والحاز ة وهنل  نيلات الانال  إذا  كي  نختار العالم تاركين المسيح
بينما خام  المسيح ال  وجد هنو  اللن ات الشنهواحية هنال  نبلني  وهن   ال ، وف  المسيح الشبو فلن حبحا  لسوا .  

 لميا  المالبة، ال بل واايرها نحادام السالم والصى  البقيل  والحابل ف  الاال . شبو، فه  كا
= ال يك احه مهما يانل اإلحسنان علن  المجند والمنال ... النخ ، فن  الانال  فلسنو  وظنل وشنحه  و طلنب   الشب 

أهثى. وال ام واشبانا هو  اا  المسيح الالحهاي ... ولكن المسيح  مجد لالاليب وكاحت حهاونة هن ا الجلنوس 
. فهننل  لرننل أن  ننىفإ  عننن ومننين اآلب. واللاننة بنندأت بننىفإ كننل نغننىاءات الشننيطان فنن  الحجىبننة علنن  الجرننل

 نغىاءات الاطية الح  ف  الاال  و لرل الاليب يح  الموت واإلهحشهاد 
 

 خطب المسيح الوداعية 
 (25: 14-31:13يو) الفصل األول
َد هللُا ِفيِه.  31  "  -(:38-13:31يواآليات ) َد اْبُن اإِلْنَساِن َوَتَمجَّ ِإْن َكاَن هللُا 32َفَلمَّا َخَرَج َقاَل َيُسوُع:»اآلَن َتَمجَّ

ُدُه َسِريع ا.   ُدُه ِفي َذاِتِه، َوُيَمجِ  َد ِفيِه، َفِإنَّ هللَا َسُيَمجِ  َتْطُلُبوَنِني، َيا َأْواَلِدي، َأَنا َمَعُكْم َزَمان ا َقِليال  َبْعُد. سَ 33َقْد َتَمجَّ
َوِصيَّة  َجِديَدة  َأَنا ُأْعِطيُكْم: 34َوَكَما ُقْلُت ِلْلَيُهوِد: َحْيُث َأْذَهُب َأَنا اَل َتْقِدُروَن َأْنُتْم َأْن َتْأُتوا، َأُقوُل َلُكْم َأْنُتُم اآلَن.  

ا. َكَما َأْحَبْبُتُكْم َأَنا ُتِحبُّوَن َأنْ  ا.  َأْن ُتِحبُّوا َبْعُضُكْم َبْعض  ا َبْعُضُكْم َبْعض  ِبهَذا َيْعِرُف اْلَجِميُ  َأنَُّكْم َتاَلِميِذي: 35ُتْم َأْيض 
ا ِلَبْعٍض«. َقاَل َلُه ِسْمَعاُن ُبْطُرُس:»َيا َسيِ ُد، ِإَلى َأْيَن َتْذَهُب؟« َأَجاَبُه َيُسوُع:»َحْيُث َأْذَهُب  36ِإْن َكاَن َلُكْم ُحبٌّ َبْعض 

َقاَل َلُه ُبْطُرُس:»َيا َسيِ ُد، ِلَماَذا اَل َأْقِدُر َأْن َأْتَبَعَك اآلَن؟ ِإنِ ي 37َتْتَبَعِني، َولِكنََّك َسَتْتَبُعِني َأِخير ا«.  اَل َتْقِدُر اآلَن َأْن  
يُك َحتَّى ُتْنِكَرِني  َأَجاَبُه َيُسوُع:»َأَتَضُ  َنْفَسَك َعنِ ي؟ َاْلَحقَّ اْلَحقَّ َأُقوُل َلَك: اَل َيِصيُح ال38َأَضُ  َنْفِسي َعْنَك!«.   دِ 

 " َثاَلَث َمرَّاٍت.

ا 33  -(:13:33آية )يو ُب َأنيَ ُث َأْذهيَ وِد: َحييْ ُت ِلْلَيهيُ ا ُقليْ َتْطُلُبوَنِني، َوَكميَ اَل َيا َأْواَلِدي، َأَنا َمَعُكْم َزَمان ا َقِليال  َبْعُد. سيَ
 . َتْقِدُروَن َأْنُتْم َأْن َتْأُتوا، َأُقوُل َلُكْم َأْنُتُم اآلنَ 

فنني اآلوننات السنناللة  كلنن  المسننيح عننن مجنند  الاحينند، وهنننا حجنند   نحلننل هننى اًا نلنن  الحصكيننى فنني  المينن   لكننل ينننو 
أ لها أوالدي الاغام أو المبروبون و شيى لانا حه بهن  ومعا حنه لهن  وماىفحنه لن المه . = يا أوالديوعطف قاياًل  

ول  حسمو المسيح ولول ه   الكلمة هو  هنا ألحه اناى أن الحالمين  هنيكوحون مثنل اليحنام  ينين وصنامقه  وهن   لن  
وكمييا قلييت اليهننود و مننوت فبانند هنناعات هياننلبه = أنييا معكييم زمانييا  قليييال  بعييدوسننماها  هننو ا فهننو ال وسننحبلها. 

( ألن المسنيح ينين  حنىك الانال  لنن وانود أيند 21:8+  34:7هرق المسيح وقنال حصن  الشنم لليهنود )=  لليهود..
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ا   ىا  لالجسد هواء من اليهود أو من الحالمين . ولكنن هنناك فنام  فناليهود لنن  نىوا المسنيح لسنرب عندم نومناحه ، أمن 
هب للاننننلب فسنننني هب وينننند  فهنننن ا عملننننه وينننند  ال ولنننندم عليننننه هننننوا  ويننننين  نننن   ه لننننالىو .حننننالحالمينننن  فسننننو   ىو 

( فالاننليب ماىكننة مننو نبلنني  والاطيننة والمننوت ال ولنندم عليهننا أينند هننو  المسننيح. ويننين وانناد نلنن  3:63)أ 
هنان المسنيح هنو المبنامي عننه  وكنان = سيتطلبوننيمجد  لن وسحطيو اآلن هنواء اليهنود أو الحالمين  أن  ن هروا. 

أن وااد و ردأ اإل طهادات والضيق هيطلروحه في  المه  ولكنه  لن وسحطياوا ال هاب نليه في  هأب له . وباد 
مجنند ، هنن   اننودوا أن  نن هروا نليننه فنني  ننيلا ه  وهننو ماهنن  فنني الجسنند ولكننن الو ننو هننيحغيى لانند القيامننة. ولكننن 

(  ىوحنه لاإلومنان 20:28المسيح لن  حىكه   حام  بل هيىهل له  الىو  المازي بل هنيكون ماهن  كنل ينين )منت 
 وفي اإلفاامهحيا. ولكن لاد المجم الثاح  هنىا  وجها لوجه .

 
ا. َكَما َأْحَبْبُتُكْم َأَنا ُتِحبُّوَن َأْنُتْم 34  "-(:35-13:34اآليات )يو َوِصيَّة  َجِديَدة  َأَنا ُأْعِطيُكْم: َأْن ُتِحبُّوا َبْعُضُكْم َبْعض 

ا.   ا َبْعُضُكْم َبْعض  ا ِلَبْعٍض«.بِ 35َأْيض   "هَذا َيْعِرُف اْلَجِميُ  َأنَُّكْم َتاَلِميِذي: ِإْن َكاَن َلُكْم ُحبٌّ َبْعض 
( فلما ا وسميها المسنيح جد ندة  هني جد ندة ألحهنا علن  حصن  حمنل مببنة 18:19همانا عن و ية المببة في )ال

اإلحسننان قى بننه ولكننن المسننيح علمنننا أن حبننب المسننيح، مببننة لا لننة يحنن  المننوت. وكننان اليهننود والمننون أن وبننب 
هلل  أعداءحا، بل حبب اآلخى ن أهثى من  وا نا، وه ا ما عمله المسيح عل  الانليب. و نية المببنة و نية قدومنة

 ، لكن الاليب قدمها لنا لأعما  جد دة. ولللى ب وكاحت لالحغاب ومامهوحها كأمى
ي واطيننا هنن   المببننة يحنن  ألعننداينا فجننوهى المسننيح النن ي و ننية جد نندة ألن المسننيح النن ي فينننا هننو النن    نامت و 

فينننا هننو المببننة، فنناَ مببننة ولنن لك فالمببننة هنني أول ثمننام الننىو  اللنندس.  ننامت مننن ححنناي  الطرياننة الجد نندة ، 
وال ، ثنن   ننأ   كثمننىة للاليلننة الجد نندة الحنن  حأخنن ها .  ننامت و ننية المببننة ألالحغاننب  حرنندأ ولكنني حلحنيهننا علينننا

 نًا وصنىس علنن  اإلحسنان منن خنام  ، بننل هني ييناة وهنني قنوة مببنة لا لنة  امننل فينه لإمكاحينات المسننيح ليسنت فى 
ال ي فيه. و امت ه   المببة دليل وجود  فيننا. و نامت هن   المببنة الحني فيننا كنىازة بهنا وسنحالن المسنيح حصسنه 

ىو  اللدس فيه ، والنىو  اللندس وسنكب للاال  فالينا أن ال حندهش ن  ال حجد المببة في اآلخى ن، فه  ال وسكن ال
(. لن لك ظنل  ويننا البرينب 23-22:5(. ومن ثمام النىو  اللندس، بنل أولهنا، المببنة )غنل5:5فينا مببة   )مو

وكىز به   الو ية عمى  كله، فه   الكلمات ظلت  ىن في أ حيه الامى كله. وباد أن أ بح انياًا كناحوا وبملوحنه 
أيرننوا لاضنك  لاضننًا، ولمنا هننألو  لمنا ا  كننىم هن ا الكننالم قنال "أليسننت هن    اننالي  السننيد للكنيسنة فيلننول ونا أوالدي 

هني  سنمية  شنيى للاالقنة الاا نة بنين المسنيح و المين  ، وهني = تالميذيالمسيح وفيها كل الكصاوة لو حص  موها.  
 ه.عالقة هامية عااىوا المسيح فيها فحىة طو لة. ومن عشىة المسيح  امت له  حص   صا 

 
َتْقِدُر 36  -(:13:36آية )يو اَل  َأْذَهُب  َيُسوُع:»َحْيُث  َأَجاَبُه  َتْذَهُب؟«  َأْيَن  ِإَلى  َسيِ ُد،  ُبْطُرُس:»َيا  ِسْمَعاُن  َلُه  َقاَل 

 اآلَن َأْن َتْتَبَعِني، َولِكنََّك َسَتْتَبُعِني َأِخير ا«.  
 ولدم أن  حباه ولما ا ال وسحطيو لطىس أن  حباه فه  لطىس من كالم الىب أحه هيغادمه  وأحه أي لطىس ال 
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ألن لطىس ل   حم  لاد عمله ال ي نخحام  له  ، فهو له مهالة عليه أن  حممها. حبن مالنوقين لننحم  أعمنال  .1
 ( ولن حموت قرل أن ححممها.10:2 البة هرق   فأعدها لكي حسلك فيها )أ 

 لاد دقايق بل نن الاليب والصداء هو عمل المسيح ويد . هو اآلن غيى مسحاد للاليب والدليل أحه أحكى .2
هان الصداء ل   ح . ل لك فإن مكان لطىس في المجد غيى ماد، كما أن لطىس كان غيى ماد له ا المجد. بل  .3

نن لطىس ل   دمك من كالم السيد أحه  اهنب للانلب والمسنيح هنرق وأحبنأ  المين   لأحنه هيسنل  للمنوت و هنان 
+  19-18:20+  28-21:16الينننوم الثالنننل نال  أحهننن  لننن  وصهمنننوا هننن ا  مامنننًا )ماجنننو منننت و منننوت و لنننوم فننني 

( ومبما كان هؤال لطىس هننا للنىب كينف  ن هب 33-31:18+  25:17+   44:9+ لو31:9+    31:8مى
 لايدًا وأحت هو   ملك عل  أومالي .

 
 ْقِدُر َأْن َأْتَبَعَك اآلَن؟ ِإنِ ي َأَضُ  َنْفِسي َعْنَك!«. َقاَل َلُه ُبْطُرُس:»َيا َسيِ ُد، ِلَماَذا اَل أَ 37 -(:13:37آية )يو

حى  هنا لطىس في غىوم  حاْوم حصسه فادونًا للصنادي. ولكنن لني  لالبمناس ويند  فلنل حضنو أحصسننا عنن المسنيح 
 بل لالنض  الىويي وحمو المببة.

 
َك 38  -(:13:38آية )يو ي َأَجاَبُه َيُسوُع:»َأَتَضُ  َنْفسيَ ى ُتْنِكَرنيِ يُك َحتيَّ يُح اليدِ  َك: اَل َيصيِ وُل ليَ قَّ َأقيُ قَّ اْلحيَ ي؟ َاْلحيَ َعنيِ 

 َثاَلَث َمرَّاٍت.
عحنناب مسننرق مننن المسننيح لبطننىس. وبطننىس و ننو حصسننه فنني هنن ا الموقننف المبننى  ألحننه لنن  ولرننل كلمننات السننيد 

 لمسيح وو اوا  دون مناقشة.المسيح "ال  لدم اآلن أن  حباني" ن ًا األليق بنا أن حلرل كلمات السيد ا
حى  في اإل با  الثالنل عشنى غسنل األمجنل الن ي هنرق الحنناول ثن  حنى  و نية المببنة البا لنة. وهكن ا لاند كنل 
قنننداس ححنننناول و غصنننى خطاواحنننا وحانننى  منننن الكنيسنننة لنعنننيش وهنننل النننناس حاننندمه  لمببنننة لا لنننة فننني ييننناة خدمنننة 

 محوا اة.
 ملحوظة:

 للحالمي  هنا مشاله لكالمه لليهود.هالم السيد المسيح 
 -( ولكن هناك فىو :34:7( هنا مو ) و36، 33قامن  وات )

"هننحطلروحني وال  جنندوحني" هنن   قيلننت لليهننود فهنن  لننن  ننىو  لسننرب عنندم نومنناحه . أمننا للحالمينن ، "هننحطلروحني وال  (1
  لدمون أحح  أن  أ وا أقول لك  أحح  اآلن" فه ا و و مؤقت.

 ولكنك هححباني أخيىًا" وه ا ل  ولوله الىب لليهود.ينحهي و  هب الحالمي  للمجد "وه هان و و مؤقت  (2
( مباانىة 33واطي الىب و نية المببنة لحالمين   لاند قولنه "ال  لندمون أحنح  أن  نأ وا أقنول لكن  أحنح  اآلن" ) ونة (3

 ( والسرب أحه بدون مببة لن  دخل أيد نل  المجد.34في ) وة
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 عودة للجدول (   عشربرا)إنجيل يوحنا()اإلصحاح ال

 اإلصحاح الراب  عشر 
 

ِفي َبْيِت َأِبي َمَناِزُل َكِثيَرٌة، 2»اَل َتْضَطِرْب ُقُلوُبُكْم. َأْنُتْم ُتْؤِمُنوَن ِباهلِل َفآِمُنوا ِبي.  1  "    -(:25-14:1يواآليات )
، 3َوِإالَّ َفِإنِ ي ُكْنُت َقْد ُقْلُت َلُكْم. َأَنا َأْمِضي أُلِعدَّ َلُكْم َمَكان ا،   ا َوآُخُذُكْم ِإَليَّ َوِإْن َمَضْيُت َوَأْعَدْدُت َلُكْم َمَكان ا آِتي َأْيض 

َقاَل َلُه ُتوَما:»َيا َسيِ ُد، 5َوَتْعَلُموَن َحْيُث َأَنا َأْذَهُب َوَتْعَلُموَن الطَِّريَق«.4ا،  َحتَّى َحْيُث َأُكوُن َأَنا َتُكوُنوَن َأْنُتْم َأْيض  
َقاَل َلُه َيُسوُع: »َأَنا ُهَو الطَِّريُق َواْلَحقُّ َواْلَحَياُة. َلْيَ" 6َلْسَنا َنْعَلُم َأْيَن َتْذَهُب، َفَكْيَ  َنْقِدُر َأْن َنْعِرَف الطَِّريَق؟«  

ا. َوِمَن اآلَن َتْعِرُفوَنُه َوَقْد َرَأْيُتُموُه«.  7َحٌد َيْأِتي ِإَلى اآلِب ِإالَّ ِبي.  أَ  َقاَل َلُه 8َلْو ُكْنُتْم َقْد َعَرْفُتُموِني َلَعَرْفُتْم َأِبي َأْيض 
َوَكَفاَنا«.   َأِرَنا اآلَب  َسيِ ُد،  َزَما9ِفيُلبُُّ":»َيا  َمَعُكْم  َيُسوُع:»َأَنا  َلُه  َالَِّذي َقاَل  ِفيُلبُُّ"!  َيا  َتْعِرْفِني  َوَلْم  ُتُه  ُمدَّ ن ا هِذِه 

اآلَب؟   َأِرَنا  َأْنَت:  َتُقوُل  َفَكْيَ   اآلَب،  َرَأى  َفَقْد  الَِّذي 10َرآِني  اْلَكاَلُم  ؟  ِفيَّ َواآلَب  اآلِب  ِفي  َأَنا  َأنِ ي  ُتْؤِمُن  َأَلْسَت 
ُقوِني َأنِ ي ِفي اآلِب َواآلَب 11ُأَكلِ ُمُكْم ِبِه َلْسُت َأَتَكلَُّم ِبِه ِمْن َنْفِسي، لِكنَّ اآلَب اْلَحالَّ ِفيَّ ُهَو َيْعَمُل اأَلْعَماَل.   َصدِ 

ُقوِني ، َوِإالَّ َفَصدِ  َاْلَحقَّ اْلَحقَّ َأُقوُل َلُكْم: َمْن ُيْؤِمُن ِبي َفاأَلْعَماُل الَِّتي َأَنا َأْعَمُلَها 12ِلَسَبِب اأَلْعَماِل َنْفِسَها.    ِفيَّ
ا، َوَيْعَمُل َأْعَظَم ِمْنَها، أَلنِ ي َماٍض ِإَلى َأِبي.   َد اآلُب َوَمْهَما َسَأْلُتْم ِباْسِمي َفذِلَك َأْفعَ 13َيْعَمُلَها ُهَو َأْيض  ُلُه ِلَيَتَمجَّ

َوَأَنا َأْقُلُب ِمَن اآلِب  16»ِإْن ُكْنُتْم ُتِحبُّوَنِني َفاْحَفُظوا َوَصاَياَي،  15  ِإْن َسَأْلُتْم َشْيئ ا ِباْسِمي َفِإنِ ي َأْفَعُلُه.14ِباالْبِن.  
اأَلَبِد،   ِإَلى  َمَعُكْم  ِلَيْمُكَث  آَخَر  ي ا  ُمَعزِ  اْلحَ 17َفُيْعِطيُكْم  َواَل ُروُح  َيَراُه  اَل  أَلنَُّه  َيْقَبَلُه،  َأْن  اْلَعاَلُم  َيْسَتِطيُ   اَل  الَِّذي  قِ  

ِفيُكْم.   َوَيُكوُن  َمَعُكْم  َماِكٌث  أَلنَُّه  َفَتْعِرُفوَنُه  َأْنُتْم  َوَأمَّا  ِإَلْيُكْم.  18َيْعِرُفُه،  آِتي  ِإنِ ي  َيَتاَمى.  َأْتُرُكُكْم  َقِليل اَل 19اَل  َبْعَد 
ا، َوَأمَّا َأْنُتْم َفَتَرْوَنِني. ِإنِ ي َأَنا َحيٌّ َفَأْنُتْم َسَتْحَيْوَن.    َيَراِني ِفي ذِلَك اْلَيْوِم َتْعَلُموَن َأنِ ي َأَنا ِفي َأِبي، 20اْلَعاَلُم َأْيض 

، َوَأَنا ِفيُكْم.   ِني، َوالَِّذي ُيِحبُِّني ُيِحبُُّه َأِبي، َوَأَنا ُأِحبُُّه، َالَِّذي ِعْنَدُه َوَصاَياَي َوَيْحَفُظَها َفُهَو الَِّذي ُيِحبُّ 21َوَأْنُتْم ِفيَّ
:»َيا َسيِ ُد، َماَذا َحَدَث َحتَّى ِإنََّك ُمْزِمٌ  َأْن ُتْظِهَر َذاَتَك َلَنا22َوُأْظِهُر َلُه َذاِتي«.  َقاَل َلُه َيُهوَذا َلْيَ" اإِلْسَخْرُيوِقيَّ
ِلْلَعاَلِم؟«   َنْأِتي، َوِعْنَدُه َنْصَنُ    َأَجاَب َيُسوعُ 23َوَلْيَ"  َوِإَلْيِه  َيْحَفْظ َكاَلِمي، َوُيِحبُُّه َأِبي،  َأَحٌد  َوَقاَل َلُه:»ِإْن َأَحبَِّني 

َأْرَسَلِني.24َمْنِزال .   الَِّذي  ِلآلِب  َبْل  ِلي  َلْيَ"  َتْسَمُعوَنُه  الَِّذي  َواْلَكاَلُم  َكاَلِمي.  َيْحَفُظ  اَل  ُيِحبُِّني  اَل  ِبهَذا 52  َالَِّذي 
 " َكلَّْمُتُكْم َوَأَنا ِعْنَدُكْم. 

 
 " »اَل َتْضَطِرْب ُقُلوُبُكْم. َأْنُتْم ُتْؤِمُنوَن ِباهلِل َفآِمُنوا ِبي. 1 "-(:14:1آية )يو

الحالمي  حجده  فااًل في =  ال تضطرب وهنا  البزن.  أو لسرب ادة  المجهول  الاو  من  اإل طىاب  نشأ من 
يالة ن طىاب لسرب ما هماو  من أن أيد الحالمي   نكى  و خى وسلمه وأحه هيصامقه ، بل هماوا أحه هيموت، 

أماله   نهام. والمسيح هنا   قيامها وها هي  لأحه هو  بل نيساهه  لايبة أمل في مملكة  وقاوا  وطمئن  المي   
مؤمن.  كل  عل   أن  أ ي  فالضيلات  نبغي  المجهولة،  اللادمة  الىهيبة  الضيلات  وهل  هيبميه   ال ي  اللايد 
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(. والمسيح وطلب أن وضاوا مجاءه  في   22-16:10والمسيح وطمئنه  يح  ال  حزعزع نوماحه  )ماجو مت 
والاواطف، ومادم الاو  هو فلدان الالة   مادم الشاوم   اريى قدو  ولآلن عن  الللب هو=  قلوبكموفيه.  

فإ ا مكز   الدواء.  لاَ هو  واإلومان  الداء  هو  والاو   فاإل طىاب  لاإلومان،  لاَ  لالحمسك  والالة  أ ي  لاَ، 
ح اد دة ول  وضو اإلحسان فكى  في الواقو المصزع أمامه وغى  في البال، وه ا ما يد  مو لطىس ن  مأ  الى 

الى ح.   في  م  حه  مكز  بل  الىب  في  بي ثلحه  اإلومان  =  فآمنوا  هو  اإل طىاب  عال   أن  حى   هنا  بي.  ثلوا 
لشااه المبامك ومان  اآلوة، أحح   ؤمنون لاَ وه ا يسن، ولكنك  يح  اآلن ال  صهمون أحني وايد مو اآلب. 

، ن ا جاءه  الموت وهو يحمًا هيجيء فأحا ه  ي و خ ك  نل َ ولكنك  هحصهمون فيما لاد. وأحا أفال ما أفاله يح   
الثلة في  أن  الاال . وحاليك  لك  طى ق  وصحح  أفاله  ما  أن كل  و منوا  أ ىكك .  لن  أحني  الاو   منوا  فلما ا 

 المسيح  الاي من النص  أي ن طىاب.
قوة مطللة. وال  لدم خليلة أن هو أن    الل الكل اللادم عل  كل ام، اللو     وما هو اإليمان المطلوب؟

 امل ام بدون هما  منه. وأحه هو أبوحا السماو  ال   أيرنا فر ل نبنه ليصد نا. وأحه  احو خيىات. وباد كل 
 ه ا فكيف حاا  من أ  ام وحبن حال  أن ما وسمح له   هو لايى أوالد .

 
 ِفي َبْيِت َأِبي َمَناِزُل َكِثيَرٌة، َوِإالَّ َفِإنِ ي ُكْنُت َقْد ُقْلُت َلُكْم. َأَنا َأْمِضي أُلِعدَّ َلُكْم َمَكان ا، 2 -(:14:2آية )يو
 ننناظى أموقننة وغننى  الهيكننل. وكلمننة منننازل  اننني نقامننة دايمننة. وحبننن هننننال مكاحننًا فنني السننماء لبسننب = منييازل

بنل مكنان  لندمجات مجند ن وضيق لمن هو أهل له. وكلمنة مننازل ال  شنيى ن ًا الملكوت ل= منازل كثيرةوعد  ه ا.  
"األبننىام وضننيئون كالشننم  فنن  ملكننوت أبننيه " )هنني دمجننات ن نناءة  .. لكننن هننناك دمجننات مجنند لكننل مننن وغلننب 

 (.41، 23-22:15هو1قال بول  الىهول أن حجمًا ومحاز عن حج  في المجد ) وهك ا +( 43:13مت 
أ ننلها بينوت حسنكن فيهننا لانصة دايمننة، هني مسنناهن دايمنة وبقامنة مسننحمىة )فني اليوحاحيننة(، أمناهن مايننة. = منيازل

 وحبننن حقنني  فنني األمس هنننا فنني خيمننة )نقامننة مؤقحننة( حالاهننا لننالموت، نهننحادادًا لكنني حباننل علنن  بننناء )جسنند 
(. المسنيح قنال هننا علن  األمس  نيق لكنن هنناك 1:5هنو2ممجد( في السماء لنقي  فيه حهاييًا لاد طول  غنىب )

( لكنن هنناك 2:16لنا مكان مجد في السماء. ه ا هو البق ال ي لي  فينه خنداع. هننا هنياىجوحنا منن المجنامو )
 ماية للجميو وأبدوة.
إني أمضي في بيت أبي منازل كثيىة لك  جمياًا هل كنت قلت لك  ه    اني "ن ا ل  وكن  = وإال  فإني قد قلت لكم

 وطين اإلحسان عند   مىة أخى ، فباند أن دخنل المسنيح لجسند لشنى حه للسنماء  نام البضنن =  ألعد لكم مكانا  
ن األبننوي وسننو اإلحسننان الجد نند النن    رنننا    . المسننيح هنننا وطمئنننه  لننأن لهنن  كلهنن  أمنناهن فنني السننماء، وأحهنن  لنن

  نصالوا عنه، فه ا اإلحصاال هو ما كاحوا واشوحه.
 

ُتمْ 3  -(:14:3آية )يو وَن َأنيْ ا َتُكونيُ وُن َأنيَ ُث َأكيُ ى َحييْ ، َحتيَّ يَّ ُذُكْم ِإليَ ا َوآخيُ  َوِإْن َمَضْيُت َوَأْعَدْدُت َلُكْم َمَكان ا آِتي َأْيضي 
ا،    َأْيض 
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يحمية لنى  الملكوت وال حظل فني غىبنة هن ا الانال  فهني المسيح هنا  لطف من  دمة الصىا  بل وجالها  ىومة 
. اآلوة  شيى للسبالة الحي كاحت  حلدم الشناب فهنو  حلندمه  نلن  السنماء . فىقة وقحية اآلن لبساب ن باد أبدي  ت 

وهننل  وهننو اآلن .  ومنناً  40فهننو جزييننًا عنناد لهنن  لانند قيامحننه وظننل ماهنن   .وفنني هنن   اآلوننة ناننامة للمجننيء الثنناحي
المسيح هنا وسحلرل أوالد  و ضنمه  نلن  يضننه، وهنو الن ي = آخذكم إلى  ( حىا  لاإلومان.  1:2+13:1ه )م هنيسح

وبدد ميااد نححلاله  ليسحلىوا عند  بل هو وج به  نليه لبسب ادة قوة يبه الصايق. ل لك كاحت اهوة اللدوسين أن 
هنل منىة ححلابنل منو المسنيح فني = أيضيا  تى آ (.24:  7+ مو 24-23:1)في نطللوا و حالاوا من هجن الجسد 

 الة أو قداس ححلابل ماه ث  أخيىًا ونأ ي ليجن بنا للسنماء مانه. والملكنوت هنو يينل وكنون المسنيح هننكون حبنن، 
 لاد مجيئه الثاحي.

 
 َوَتْعَلُموَن َحْيُث َأَنا َأْذَهُب َوَتْعَلُموَن الطَِّريَق«.4 -(:14:4آية )يو

 المي   قد فهموا الطى ق ال ي هيسلك فيه من خالل  االيمه الساللة أي أحه هيانلب و منوت المسيح وصحىس أن 
 و لوم و ااد للسماء ليصحح الطى ق لدحسان.

 
 َقاَل َلُه ُتوَما:»َيا َسيِ ُد، َلْسَنا َنْعَلُم َأْيَن َتْذَهُب، َفَكْيَ  َنْقِدُر َأْن َنْعِرَف الطَِّريَق؟« 5 -(:14:5آية )يو

حنى  الاجنز البشنىي عنن الصهن . هن  مبمنا  انوموا أحنه واناد للسنماء كإ لينا فنال  نىو . فهن  لن  وصهمنوا مو ننوع هننا 
الجسنند المكسننوم والنندم المسننصوك النن ي قَدمننه لهنن  مننن  دقننايق. ولنن  وصهمننوا قاننة  سننليمه بواهننطة  هننو ا. ويحنن  نن 

هنن  ومجنناًء فنني القيامننة. ولنن  وصهمننوا أن  فهمننوا نن المسننيح هيسننل  و مننوت فكيننف وكننون هنن ا المننوت طى لننًا لبيننا ه 
بحمسكنا لالمسيح وبثبا نا فيه حسلك حص  الطى ق. ولي  من الاطأ أن حسأل. فناإلعالن اللنادم أعلننه المسنيح لمنن 

  ساءل لأماحة ألحه  ى د أن واى .
 

 َلْيَ" َأَحٌد َيْأِتي ِإَلى اآلِب ِإالَّ ِبي. َقاَل َلُه َيُسوُع: »َأَنا ُهَو الطَِّريُق َواْلَحقُّ َواْلَحَياُة. 6 -(:14:6آية )يو
ه ا جواب المسيح عل  من  حساءل أ ن الطى ق. فهو كنإبن يمنل جسند لشنى حنا ثن   ناد لنآلب =  أنا هو الطريق

مننن ييننل جنناء و لننك مننن خننالل قننوة قيامحننه وبواهننطة مو  البينناة األبدوننة الحنني فيننه ليىفننو البشننى ة الحنني فيننه لننآلب 
ل لنآلب لإهنحاالن انا  اآلب فني   السماوي و ايى هو الطى ق الوييند )ولني  هنوا  فهنو لن  ولنل طنى ( المو نْ 
واألد  فينه،  اآلب وهو يامل جسد لشى حنا وب لك ال وسحطيو أيد أن ونأ ي نلن  اآلب نال  لنهحصسه وبالو ول نل   

 هنرق وبخحرنى حصن  اآلالم بنل. هو طى لنا في ييا نا اليومينة و المننا وبدوحنه حضنل وحهلنك، فهنو لكل من  ثرت فيه
ْى  كينننف  واجههنننا، وبخحرنننى المنننوت وقنننام و ننناد لألقنننداس السنننماو ة نلننن  اآلب  وأهثنننى منهنننا لمنننا ال  و نننف وعنننَ
السننماوي فمننن  ثرننت فيننه ولنندم أن  واجننه  الم الاننال  مهمننا كاحننت  نناوبحها و واجننه المننوت و كننون المسننيح طى لننه 

 لألقداس السماو ة.
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طيننى ومعنند وم ننا  وظلمننة وهننو خننايف. ظهننىت لننه هننيامة يملحننه لمكننان  مننن. هنن ا : نحسننان  ايننه فنني جننو ممثييال
اإلحسان هو أحا وهل  الم ه ا الاال  و جامبه. والسيامة ممز للمسيح الن ي وبملنني فينه ألعرنى  الم هن ا الانال  فني 

ب الاطينة. هنو هالم وبطمئنان نل  السماء.. نل  أيضان اآلب، لاد أن كان اإلحسنان قند فلند عالقحنه لناآلب لسنر
لسنا نعلم أين   وما فسؤال. "ال أحد يأتي لآلب إال  بي البنا مو اآلب. نبن   حزل لنا ليبملنا فيه و ىفانا هلل" "

لنآلب. فنال أيند وانل هلل نال  لالمسنيح. المسنيح لن  واطننا طى لنة  أحنا  اهنب لنآلب آلخن ك  فنيَ    ىد السنيد و=  تذهب
دم حصسننه طى لننًا نلنن  اآلب، حنندخل لننه لننآلب دون أن حاننى  مننن اإلبننن ألن وو ننصة وو نناوا حاننل بهننا لننآلب. بننل قنن

(. ن ًا كنل منا علن  المنؤمن 4:15) نو اإلبن في اآلب. هك ا لإ بادحا له ححبد لاآلب. ل لك ولول المسيح نثرحوا فنيَ 
 نام المسنيح طى لنا للبيناة أن  ثرت في المسيح وبه ا وكون في طى له لألقداس السماو ة دايسنًا  الم هن ا الانال . 

األبدونة، وكنل مننن  ثرنت فيننه  ثرنت فنن  البيناة األبدوننة وال وكنون لنه مننوت بنل نححلننال. و انيى المسننيح أوضنا طى لننا 
 حبيا فيه ف  ه ا الاال  ف  فى   نحاى عل  كل أالم ه ا الاال .

وبدثنا المسيح عن أحه أوضًا هو عن الطى ق أي المسيح  نحاداعنا لمل ات الاال  الباطل. ل لك  وما ال ي وصالنا
 (.32:8البق، ومن واىفه  حبىم من الارودوة للباطل ) و

: مجنند  مثييالالبننق هننو الشننم البقيلنن  الثابننت فنن  ملابننل الباطننل النن   هننو الاننال  الماننادع كالسننىاب. = والحييق
 وجد غدا، وه   زول أو  السماء هو يق، أما أمجاد الاال  فه  خداع، والسرب أن أمجاد الاال  قد  وجد اليوم وال

الصنى  الن   واطينه   ألوالد   مثيال آخير :حمنوت حبنن وال حأخن ها ماننا. أمنا أمجناد السنماء فهن  أبدونة ال  نزول. 
(. أمنننا اللننن ات البسنننية فهننن  لاطنننل 22:  16علننن  األمس وهنننل أالم الانننال ، هننن ا ينننق  ننندوم وال  نزعنننه انننم ) نننو

ولنسننأل أحصسنننا هننل اللنن ات البسننية قننادمة علنن  أن  اطنن  هننالما  وعنناجزة عننن أن  اطنن  هننالما أو فىيننا ألينند. 
وفىيننا إلحسننان مهنندد لننالموت لسننرب مننىس خطيى...قطاننا ال. والاكنن  فننأوالد   واطننيه  نححانناما علنن  مانناو  
الموت. أل   نام لطىس ف  السجن وهو عال  أن هيىودس مزمو أن ولحلنه لالسنيف لاند هناعات. والصحينة فن  أ نون 

منننن   فننن  فنننى  غينننى اننناعى ن لنننأالم الننننام. وداود ال وانننا  منننن الجينننو  المبيطنننة  ون منننو مىهنننلالننننام ومشننن
هل واط  المال أماحا أليد. من المبزن أن حسنمو أن أغنن  أغنيناء األمس منات جايانا،   مثال ثالث :(.  26)مز

ن  دخل خزاححه المملوءة برال ينه ومجوهىا ه، وكان  دخلها  وميا ليسحمحو لما فيهنا منن كننوز. وبحغلنق لابهنا السنى  
هنن   البجننىة لانند هنننوات  عليننه  ومننا، وكننان قنند أخصنن  مكننان هنن   البجننىة السننى ة عننن كننل نحسننان. نلنن  أن نهحشننصت 

 هثيىة. ووجد أن ه ا الرليوحيى داخلها وقد كحب "مات أغن  نحسان جاياا".
"الن   لني  عنند   غيينى أو ظنل دومان"   انني  ات  لن لك هن   انني الشنم الثابنت، الن ي ال  حغينى،   الحق  هلمة
ييننناة وكننل مجننند وكنننل فنننى   ماننندم كنننل اآلب  البنننق و سننحالن . ومهنننالة المسنننيح كاحننت أحنننه وسنننحالن(17:  1)وننو

دمكنه وحبنن ال فاإلحسان لسرب الاطية فلد ماىفة   أما المسنيح فهنو الوييند الن ي واىفنه و ا .  (  18:1) و  يقيل 
 (. = عرد الباطل ن  ل  واى  البق حدمكه )وب  ل   دمك اإلحسان   عرد الشم ..الخ

 غة الاىبية نهحادامها  مييزًا لآلب عن أي أب  خى[.ت الل]اآلب كلمة هى احية  اني المادم َفَضلَ  -ملبوظة :
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دمك مننا  ننحالم  ماننه، فيحاننوم أحننه البقيلننة. اإلحسننان مأ  أن الشننم   اطنن  حننوما ودفئننا  مشننكلة اإلحسننان أحننه  ننا
فحاومها مادما للبياة فألهها. وهك ا  اوم اإلحسان أن الل ات البسية ه  يقيلة ألحه  حالم  ماها لسهولة ن  

 127نخحبام . وللد جىب داود ه ا فلال "الىب واط  أليبايه حومنا" )منز غىايز . لكن البق أوضا ومكنأحها  شبو  
( . ولن لك  نانبنا بنول  الىهنول 7:  4( وجىبه بنول  الىهنول وبخحرنى "هنالم   الن   وصنو  كنل علنل" )فن 2:  

الحنن   ننى  وقحيننة وأمننا الحنن  ال  ننى  فأبدوننة" قننايال "غيننى حنناظى ن نلنن  األاننياء الحنن   ننى  بننل نلنن  الحنن  ال  ننى ، ألن 
 ( .18:  4هو2)

والمسيح ال واَالْ  ل البق عن  ، بل هو البق اإللهي حصسه، البق الكامل المطلنق لني  فينه  مة لطنالن والانك بنل 
فناآلب ينق والمسننيح اإلبنن هنو ينق. المسننيح البنق أعلنن اآلب البننق،  هنو  رندد كنل مننا هنو لاطنل ومنا هننو خطنأ.

ا كان ال ومكن لننا أن حنى  اآلب البنق،  جسند اإلبنن لننى  فينه البنق محجسندا. وأمهنل لننا النىو  اللندس مو  فألحن
لياىفننا البنق فنمينز بنين البنق والباطنل، وال حانود حناندع وحنجن ب للباطنل بنل وحشنهد للبنق  (17:   14البق ) نو

فمنننن  نن و  الصنننى  البقيلنن  ال وانننود  (.32:  8النن   نخحرىحنننا ، وهنن ا مانننن  " اىفننون البنننق، والبننق وبنننىمك " ) ننو
 نادع لالمل ات البسنية، ومنن عنى  مانن  أن المسنيح هنو كنل انم لنه، لنن وشناى لإيحينا  أليند وال وشناى لنأن 

 المال قادم أن  ؤمن له مسحلرله فيارد  كسيد. 
  حنى   نومة ومهل المسيح بوي  من الىو  اللدس كحروا الكحاب الملدس وهو ينق. وفن  الكحناب الملندس كلمنة 

المسننيح بحجسنند  أعلننن البننق وبانند  نناود  أمهننل لنننا الننىو  اللنندس، مو  البننق لننيالن البننق فنن   للمسننيح البننق.
 قلوبنا، و ىه  لنا  ومة للمسيح البق ال   ما عدحا حىا  لالجسد لاد  اود .

ن  هننو يامننل لمننلء  فالمسننيح هننو النن ي أعلننن البننق، أعلننن   وأدخلننه نلنن  الاننال  فنني اااننه فهننو "بهنناء مجنند "
( وبه حاى  37:18(. هو   اإلبن وهو نهحاالن اآلب. هو الوييد ال ي وشهد للبق ) و10-9:2الالهوت )هو

(. فال ي  دمك المسيح  دمك   اآلب. المسيح هو البق ألحه كلمة  ، وهنو والنن 14:1+  و  20:5 و1البق )
نننًا فنني قداهننحه ومبرحننه. المسننيح هننو البننق لَ والمسننيح هننو البننق مال لنننا كننل مننا  لزمنننا ماىفحننه عننن   وعننن أحصسنننا. 

والاال  هنو الباطنل. المسنيح هنو البنق الن ي  نبغني أن حنؤمن لنه وحشنهد لنه يحن  المنوت. هنو أظهنى البنق لأقوالنه 
 كمنا نهحشننف ل ا نه وزايننلموأعمالنه. المسنيح هننو النداي  لألبند والنن ي واطني فىينًا يقيقيننًا لكنن الانال  غننا  وخنادع ل

لهننا فلننال عنهننا  هنن ا هننليمان أيكنن  يكمنناء الاننال  وأغننناه  لانند أن جننَىب كننل الملنن ات البسننية المحايننة وبهحشننف لاطل
وغيى قادم   رل  و نحهيفالاال  )هىاب(  "لاطل األلاطيل الكل لاطل وقبإ الى ح" هصى الجاماة(. قبإ الى ح =

هننو لنني  يننق بننل كنن ب. فننالبق الويينند النن ي ال ف أن وشننبو أينند وعنناجز عننن أن واطنن  عننزاء وفىيننا لمحننأل . لنن لك
  حغيى هو  . ومن وكحشف البق و اىفه  ثرت في الطى ق فحكون له يياة.

الانال  الباطننل واطنن  ملنن ات يسننية ولكنهننا كالمنناء المننالح، مننن وشننىبها واطننش و مننوت أمننا البننق فهننو واطنن  منناء 
 ى ة.مىو ا من وشىب منه ال وموت وال واطش كما قال المسيح للسام
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وهنننا حسننأل مننا هنن  البينناة األبدونة، هننل أن وبيننا نحسننان نلنن  األبنند وال ومننوت  قطاننا هنن   نجالننة حاقاننة، = والحييياة
فالشيطان وكل أ باعه هيعيشون نل  األبد، ولكن ف  حام ال  طصأ ودود ال وموت وف  ظلمنة. ن ًا السنؤال هنو عنن 

 ( .25:  11عن حصسه "أحا هو القيامة والبياة" ) وحوعية البياة. فالبياة األبدوة  ان  المسيح ال   قال 
وألن المسيح هو النوم البقيل  فمن له البياة األبدوة وكون ف  حوم أبد . وألن   ولول أهون مجدا ف  وهطها" 

( فمن له البياة هيكون ف  مجد أبد  وحوم أبد  وفى  أبد . ولنى  عك   لك ماجو قنول النىب لمنن 5:    2)زك
  ( .30:   25ينا ف  وزححه "نطىيو  نل  الظلمة الاامجية، هناك وكون البكاء و ى ى األهنان" )مت هان غيى أم

 البياة األبدوة لمجدها وحومها وفىيها. والمسيح أ   ليايد لنا ه  
 (، وهو قادم أن ومنبها لمن  ى د، وهو26:  5ف   ا ه ) و البياة هو البياة، له المسيح 

(. ن ًا المسنننيح ال ومننننح ييننناة غينننى 31:20+10:10+  63 ،57:6+ 24:5+ 4:1) نننو واطيهنننا لمنننن  ثرنننت فينننه
هو  ا ه. وهو مات ليصحد نا و اطينا ييا ه فهو ناحى  لنا البياة لمو ه ووهرنا نواها بىوينه لاند  بل ييا ه،  ييا ه  
قضنية المنوت" لكنن المسنيح البني المبيني، بنل البيناة  ا هنا أ ن  لياطينني اها لالاطية. "أحنا نخحطصنت لني  أن فلدح

يياة فال أظل ميحنًا لألبند. المنوت هنو نحصانال عنن  . والمسنيح أ ن  ليحبند بني فحانود لني البيناة "لني البيناة هني 
  يياة أبدوة "من وأهلني وبيا بي".( وهو 21:1)فيالمسيح" 

. كنل طى نق المسيح هو الطى ق ال ي حثرنت فينه لنانل لنه نلن  البيناة و كنون ماننا كبنق حشنهد لنه فني جهادحنان ًا  
غيى   الل وكل يق هوا  لاطل وكل يياة عدا  موت. بندون الطى نق ال  لندم وال مسنيى وبندون البنق فنال ماىفنة 

ننا أن حنؤمن لنه والبيناة الحني حسنا  وبدون البياة فهناك موت. هنو الطى نق الن ي عليننا أن ححبانه والبنق الن ي علي
لنوالها. هنو الطى نق الوييند للبيناة األبدونة. هنو ييناة   الماطناة لدحسنان. وهنو الطى نق الن ي لنه حشناى لنأبوة   

 لنا.
  هو  الارى ة. الاىبية للصك حىجمةالهي  =أنا هو  شيى للكيان البي اإللهي. و= أنا هو

وهنن ا  نن  هنند  الحجسند هننو و ننول   لدحسننان وو ننول اإلحسننان نلنن    اآلب. = لييي" أحييد يييأتي لييآلب إال  بييي
(. الحيياة) ييا نه المنسنكبة لنالموت لنلرنل  ث  موت المسنيح(  الحق)  ث  نهحاالن اآلب في اإلبن(  الطريق)  لالحجسد 

   اللدس.     ثرحنا ف  االبن هو الىو ل( وا18: 1فيه وبمله ال  يضن اآلب فهو ف  يضن اآلب) و ومن  ثرت 
[ هن  لهن  مكنان 2[ اإلومنان والثلنة لنه ]1في اآلوات الساللة حجد المسيح وازي  المي   و ىه  له  طى نق السنالم. ]

 [ هو الطى ق والبق والبياة.3في بيت أبيه وهيأ ي و أخ ه  نليه ]
 

ا. َوِمَن اآلنَ َلَعَرْفُتْم َأِبي  َلْو ُكْنُتْم َقْد َعَرْفُتُموِني7 -(:14:7آية )يو  َتْعِرُفوَنُه َوَقْد َرَأْيُتُموُه«.  َأْيض 
هنننا مىاجاننة وعحنناب فالمسننيح ماهنن  كننل هنن   السنننين ولنن  واىفننو . فهننو قننال لهنن  أحننه "أحننا هننو" وأحننه النننوم والارننز 

ى" رننَ والقيامننة.. ومأوا أعمالننه وبهننحماوا أقوالننه. فنناآلب غيننى منندمك وال منظننوم ولكننن المسننيح أعلنننه فنني حصسننه "هننو خَ 
( حى  أن فىية اإلبنن هني لنأن حانى  اآلب. ومنا 24-21:10( ]في )لو22:10َى  له الاال  )لوعً ( و 18:  1) و

أخص  عن البكماء هو ماىفة اآلب الحني أعلنهنا لألطصنال )المحضناين البسنطاء( ومنا  نظىوحنه ولهن  الطنوب  علينه 
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د مفإ  ، فكينف  نىفإ المسنيح الن ي هو اا  اآلب في  ومة المسيح[. ل لك كل من مفإ المسيح فهو ق
 (. 25-23:15هو  ومة   ) و
لل فيهنا مشنيئة اآلب وطاعنة اإلبنن. =  من اآلن تعرفونيه منن هناعة بندء المبننة الحني هنحأ ي لاند دقنايق والحني  اَكمنَ

همننًا لسننى ولكننن الحالمينن  لنن   نندمكوا كننل هنن   األهننىام الاا ننة لنناإلبن نال  لانند يلننول الننىو  اللنندس النن ي أعطنناه  ف
فبمننوت المسننيح  ننح   وحاليننك أن مننن هنناعة الاننليب هننيردأ اإلعننالن عننن مببننة اآلب واإلبننن لنننا.. اآلب واإلبننن

الاننلح، وباننناود المسنننيح وجلوهنننه عننن ومنننين االب  حمجننند الجسننند اإلحسنناح  و اىهنننل   النننىو  اللننندس للكنيسنننة. 
صننحح أعينننك  و اىفننوح . فننالىو  وأخنن  ممننا لنن  والننىو  اللنندس النن   هننيبل علننيك  هيسننكب مببننة   فنن  قلننوبك  فحن

 (.14: 16و ارىك  ) و
فداء المسيح أد  إلمهنال النىو  اللندس  (15:1+ كو 3:1)عب  مأوا المسيح ال ي هو  ومة اآلب.=  وقد رأيتموه

 ال ي واطينا م  ة يقيقية بها حاى  اآلب واإلبن. 
فمببة الاال   امن   عدم مببة الاال  وأن حغلب الشى ى.( حصه  أن الطى ق لماىفة اآلب هو 15  ،13:2 و1ومن )

(. وكلمننا مننات اإلحسننان عننن مببننة الاننال  حنناظىا 4:  4الاننين عننن ماىفننة  ، لنن لك "مببننة الاننال  عننداوة هلل" )وننو
، فلرول الاليب لشنكى حاى    وحح وقه خالل قرولنا لألل  وللاليب  وهك ا للسماء  نصحح عينا  عل    و اىفه.

وه ا هو السى  .وارى عن الثلة والبب هلل عند اإلحسان، وكلما نم ل  اإلحسان ف  مبرحه نحصحبت عينا  فياى   
أحهنن  أمادو  ملكننا وأمادوا ألحصسننه  مجنند الاننال .  –هنننة  5,3أن الحالمينن  لنن  واىفننو  خننالل منندة عشننى ه  ماننه لمنندة 

ايطاحا! ولما ا ل  وسحطياوا  ه ا ألحه   اا نموا فن   ول لك غضب المسيح عليه  ألحه  ل  وسحطياوا أن واىجوا
( فياطينننه   15: 57(. أمنننا المحوا نننو وسنننكن   عنننند  )ن 37-14: 9الطى نننق عمنننن هنننو األعظننن  فنننيه  )منننى

 األ ن الىويية الح   دمبها الىو  اللدس عل    و  وفه  كالم  .
 لكنن  أن أحطلننق ألحننه نن لنن  أحطلننق ال وننأ يك  الماننزي هنننا حصهنن  لمننا ا قننال المسننيح خيننى  = لييو كنييتم قييد عرفتمييوني

هنين ول  واىفو ، أما يين يل عليه  النىو  اللندس عىفنو   3( فالمسيح له ماه  اآلن لالجسد أهثى من 7:16) و
 بى  ة يقيقية.

 
 َقاَل َلُه ِفيُلبُُّ":»َيا َسيِ ُد، َأِرَنا اآلَب َوَكَفاَنا«. 8 -(:14:8آية )يو

المشكلة هنا أن فيلب   ى د أن  ى  ايئًا مبسوهًا لاينيه كما يد  أوام موه  ومأوا   عل  الجرل، كان فيلنب  
"هابل"  ام المبدودة. لاد الحلسكوب الصضاي   وظن أن المسيح  ى ه ما هو أعظ . وكيف  ى  الالمبدود لاينيه

. فنإ ا كنان هن ا 22أس 10مضنىوبة فن   50بلينون  ى لينون أ  50الالماء ولدموم عدد النجوم ف  الكون لبنوا   
ه   الطلبة  المبدود ال ومكنه أن واا ن غيى المبدود. .الكون غيى مدمك فكيف حدمك من خلله وهو غيى مبدود 

المسيح لالجسد ومكنه أن  ى  اآلب. ولكنه ل   نادمك   اَوم أحه كما  ى    فيلب  شبه طلبة موه  "أمحي مجدك".  
ى  لننالاين قننل ) ننو ( ولكننن داخننل 18:1أن  جسنند المسننيح هننو النن ي مكنننه مننن م  ننة الجسنند، أمننا الالهننوت فننال  ننا

، علن  المسيح وسكن كل ملء الالهوت. ومن وسمو كالم المسيح  دمك ألاناد ال ومكنن ندماههنا لنالبواس الجسندوة
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مادة والمنطق اإلله  ف  الكحناب الملندس، وهن ا ال وكنون هنو  للمحضناين الن  ن وطلرنون مجند أن وكون قد فه  اإل
( فإ ا  كل  اإلبن أو عمل، وظهى فيه   اآلب غيى المنظوم، فالمسيح وسنحالن 43:8) و   ، وماجو  صسيى اآلوة

لن  وصهمنوا فني  لنك الوقنت أن اآلب اآلب لأعماله وأقواله. وفيلب  أخصق فني أن  نى  اآلب المنحكل  فني اإلبنن. هن  
فنني اإلبننن واإلبننن فنني اآلب. المسننيح فنني  وا نناه ومبرحننه.. أي  ننصا ه أعلننن  ننصات اآلب. وفنني أعمالننه )اننصاء، 

+  50-49:12نقامننننة أمننننوات..( أعلننننن نمادة اآلب مننننن حبننننو البشننننى. وفنننني  االيمننننه كننننان اآلب  ننننحكل  فيننننه ) ننننو
 (.19-15:18)ماجو أوضًا بنص  المان   ل (. ل لك فمن مأ  اإلبن فلد مأي اآلب. 2:1عب 
 

ْد َرَأى ا9  -(:14:9آية )يو ي َفقيَ ِذي َرآنيِ بُُّ"! َاليَّ ا ِفيليُ ي ييَ ُتُه َوَلْم َتْعِرْفنيِ آلَب، َقاَل َلُه َيُسوُع:»َأَنا َمَعُكْم َزَمان ا هِذِه ُمدَّ
 َفَكْيَ  َتُقوُل َأْنَت: َأِرَنا اآلَب؟ 

وال وصهنن  هننو   المسننيح هنننا واا ننب فيلننب  علنن  نخصاقننه هنن ا. وهننرب هنن ا اإلخصننا  أن فيلننب  كننان مى بطننًا لالاننال 
( و انا  المنوت وهن ا منا ظهنى عنند هىوبنه هناعة 7:6المادوات والمبسوهات "ال وكصنيه  خرنز لمئحني د ننام" ) نو

هنننا = فكييي  تقييول أنييت أرنييا اآلب(. 4:4الاننليب فمببننة الاننال  والمادوننات  طصننم لاننيىة اإلحسننان الىوييننة )وننو
أحه ل   نى  قوله ، وه ا ثرت منأ  ل  واىفه يقيلة لاد المسيح  واجه فيلب  لبقيلة  عبة وهو أحه ل   ى المسيح 

ولن  ولنل وأحنت ماني، ألن المسنيح هنو الن ي أ ن  لصيلنب  = وأنيا معكيماآلب، بينما أن المسيح كان وسنحالن اآلب. 
 (.16-12:16وللبشى ة كلها ولي  الاك . وكان ه ا عمل الىو  اللدس أحه واطينا م  ة  بيبة للمسيح ) و

 
ْن 10 -(:14:10)يييوآيية  ِه مييِ ُم بييِ ُت َأَتَكليَّ ِه َلسييْ ْم بيِ ِذي ُأَكلِ ُمكييُ اَلُم اليَّ ؟ اْلكييَ يَّ ي اآلِب َواآلَب فييِ ا فيِ ي َأنييَ ْؤِمُن َأنيِ  َت تييُ َأَلسيْ

 َنْفِسي، لِكنَّ اآلَب اْلَحالَّ ِفيَّ ُهَو َيْعَمُل اأَلْعَماَل.
د  السيد المسيح هنرق وقنال لليهنود أمنام  المين   منن قرنل " با َواينْ ا َوِآلل تا ( وأوضنًا قنال "30:10" ) نوَأحنَ ننل نل ْننل كا َوَلكنْ

ا ْفينهْ  َي َوَأحنَ َب فننْ ْمنناوا َأَن ِآلل وا َو اؤل ْىفنا يل َ ال اْل، ْلكنَ منَ َعل ي فننَ ْمناوا ْلٱألل ْمنناوا بنْ ْإنل لنَ ل  اؤل ، فنَ لا منَ (. وقنال غيننى 38: 10" ) نوأَعل
واد  ول   ؤمن لما قاله الىب، ول  وصه  أن كل األعمال الح  عملها  لك الكثيى ل لك واا ب الىب فيلب  أحه ل  

( 11:1المسيح واألقوال الح  قالها المسيح كاحت ألن اآلب فيه. ل لك قال المسيح عن حصسه أحه األلف والياء )م 
َى ا أ  أحننه هننو اللغننة الحنن  واالننن بهننا اآلب عننن حصسننه. وبنننص  الماننن  للننول الننىب وسننوع " َا لننَ ل  ننَ نا م لُّ. َاِْلبننل د  قننَ  َأيننَ

ْب هاَو َخَرىَ  ْن ِآلل  (.18:1" ) وِللَوْييدا َِلْ ي هاَو ْفي ْيضل
 ل لك فأحا الطى ق نل  اآلب. = أنا في اآلب واآلب في  

المسيح واإلومان هو ال   واط  الى  ة البقيقية أن   ثرت في ه ا الطى ق.ناإلومان هو الوهيلة ل=    ألست تؤمن
ل لك قال اللدو  بول  الىهول أحه "بندون نومنان ال ومكنن  (.30:10هما كيان وايد بال نحصاال ) واإلبن واآلب  

والجسد ال ي أخ   اإلبن ل ا نه وويند  بالهو نه قند دخنل فني هن ا الكينان دخنواًل أبندوًا محمينزًا   (.6:11نم ا  " )عب 
 (36:3) ننو لننه يينناة هننو قننادم أن  باننى، فاإلومننان واطنن  يينناة، ومننن وهنن   يلننايق حنندمكها لاإلومننان(. 13:3) ننو

 ( .4:  1"فيه كاحت البياة والبياة كاحت حوم الناس" ) و
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(. 22:5اإلومنان )غنل النىو  اللندس منن ثمنامو ، فن  لقينة ن نبايات البناماقليل ث  ونأ ي الكنالم عنن النىو  اللندس
كننن  أن أحطلنننق.." . لننن لك قنننال النننىب "خينننى  ل(14:  16) نننو وهنننو واطننني م  نننة  نننبيبة عنننن المسنننيح فننننؤمن لنننه

 (. 16:5هو2(. فى  ة المسيح لالجسد ل  وسحصيدوا منها كثيىًا في ماىفة المسيح )7:16) و
  -: والمسيح ولدم بىهان ويد ه مو اآلب عل  مسحو ين

+  2:  1فناآلب  نحكل  فن  نبننه )عنب  هنو والنن اآلب لننا لكلما نه وأعمالنه...  الكالم اليذي أكلمكيم بيه  [ كالمه=1]
أي لي  كالم نحسان عنادي كمنا  ىوحنني أمنامك  اآلن. بنل هنو كنالم = لست أتكلم به من نفسي . (18:   18 ل 

   اآلب والنه فَي.
فأعمال ،  (2-1:1)عب (، وبه عمل الاالمين 24:  1هو1  )هو قوة   مسيحفالهو يعمل األعمال    [ أعماله=2]

( حنى  المسنيح 4،  3:  1. وفن  )عنب مشيئحه منن حبنو اإلحسنانبظهام مبرحه و اآلب و   نمادة  المسيح هي نهحاالن
ن  طهى  من خطاوا .  فبينما وقي   و لك بحجد د طرياة اإلحسان  ومة   ال   قدم الصداء لدحسان، ليى  المجد،

 10-9:51اآلب وامنل لناإلبن فهنو  ماع اآلب )أ  المسيح مو   فهو والنن أن اآلب  ى ند لننا ييناة أبدونة وهكن ا.
  ( ل لك ولول "جئت أل نو مشيئة ال ي أمهلني". فاآلب  ى د 10:52 +

 . فهو أقنوم الحنصي   واإلبن  نص  نمادة اآلب  فهو أقنوم اإلمادة،
كنان المسنيح ولندم حصسنه دايمنًا كمثنل أعلن  لدحسنان الجد ند الن ي  -:  ف  "جئت ألعمل مشيئة ال   أمهنلن "تأمل  

وطاعة المسيح الكاملة كإحسان لآلب، جالنت فينا  وم ه فنطيو اآلب.   وسمو لآلب و طياه. فالمسيح كان وطبو
(. ول لك كان    حنس  مايبة الى ا مو  بيبة المبىقة الح  28:    1هل من  ثرت ف  المسيح وابسب طاياا )هو

سننرون  شننيى للطاعننة الكاملننة للمسننيح، والسننرب أن اآلب كننان  ننى  أحننه لطاعننة المسننيح هننياود لننه أوالد  النن  ن هيب
 طاياين كاملين ف  المسيح. 

ولكنن ألحننا منا  وكالم المسيح هنا حصه  منه أحنا عدحا للبالة الصىدوهية األول  يين كان   وكل  أبو نا  دم ويواء.
  عدحا حبحمل أن وكلمنا   ف   ومة مجد  لئال حموت،  جسد اإلبن و ام اآلب  حكل  ف  نبنه.

 
ُقوِني ِلَسَبِب اأَلْعَماِل َنْفِسَها. 11 -(:14:11آية )يو ، َوِإالَّ َفَصدِ  ُقوِني َأنِ ي ِفي اآلِب َواآلَب ِفيَّ  َصدِ 

أ   ؤمنوا لنه وأحنه هنو واآلب وايند، ومنا وسناعده  علن  اإلومنان و طنىد الشنك منن   المسيح هنا وطلب أن وادقو 
  انننني أن اآلب واإلبننن همنننا وايننند و النننن الحسننناوي هننن   = إنيييي فيييي اآلب واآلب فيييي  أعمالنننه  شنننهد لنننه. قلننوبه  أن 

وهنن ا ماننن   ،المطلننق. لكننن الحمننا ز بينهمننا واننني أن لكننل أقنننوم عملننه فنناآلب  ى نند واإلبننن  نصنن  هنن   اإلمادة و النهننا
اآلوة الساللة. وه   البقيلة حسحنحجها من كالم المسيح عن نمهال الىو  اللدس فمىة وشيى ألن اآلب هيىهل لهن  

( واآلن نن لن  واندقوا 26:15+  و 26:14للدس ومىة أخى  ولول أحه هو ال ي هيىهل الىو  اللدس ) والىو  ا
المسيح فليادقو  لسرب أن األعمال الحي واملها  شهد لأن اآلب فينه وهنو الاامنل فينه. نن هند  المسنيح هنو أن 

ه أن واود البشى للبياة منو   وأن وظهى مببة اآلب له  وأن اآلب وشحا  أن واسْاد البشى ة، وأن ه   هي مشيئح
( 26-25:17هنناادة المسننيح  حىكننز فنني  و ننيلنا لننآلب لنشننحىك فنني حصنن  البننب النن ي لننه وبننب اآلب اإلبننن ) ننو
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وأعمننال المسننيح  نطننق لبننب اآلب فهننو وشننصي الملانند لننيالن أن مشننيئة اآلب هنني  اننبيح مننا فسنند فنني طرياحنننا 
ة اآلب هي أن النوم اإللهي وامل في الطرياة الاحيلة. وهو وقي  منن الاحيلة. و صحح أعين األعم  ليالن أن مشيئ

هن   طرياحني أحنني = صدقوني إنيي فيي اآلب واآلب فيي  األموات ليالن أن نمادة اآلب هي أن واطينا يياة أبدونة. 
بب فصيدقوني بسيغيى منصال عن اآلب. ول لك فأحا الطى ق نل  اآلب. وه    بحا  إلومان. وبن لن   صهمنوا هن ا 

 وه    بحا  لحاد ق لالالل.= األعمال
 

ا، َوَيعْ 12  -(:14:12آية )يو ُل َاْلَحقَّ اْلَحقَّ َأُقوُل َلُكْم: َمْن ُيْؤِمُن ِبي َفاأَلْعَماُل الَِّتي َأَنا َأْعَمُلَها َيْعَمُلَها ُهَو َأْيضي  ميَ
 َأْعَظَم ِمْنَها، أَلنِ ي َماٍض ِإَلى َأِبي. 

مسننيح  ىكننز علنن  الاالقننة بينننه وبننين اآلب واآلن  نحلننل ليو ننح هنن   الاالقننة لالنسننبة ( كننان ال11-8فنني اآلوننات )
للحالمينن . فمننن  ننؤمن لالمسننيح )ومننن  ننؤمن لالمسننيح  ننؤمن لنناآلب يحمننًا( هيسننحطيو أن وامننل حصنن  األعمننال الحنني 

  .( و لك لحكمل الادمة و سحمى الكنيسة في مواجهة ن طهاد الاال20-17:3عملها اآلب لاإلبن )أ 
ن ًا الىب هيالن يقيلة جد دة. وهي أن مصامقحه لحالمي   هحكون هرب قوة عظيمة له . والسرب أحنه =  الحق الحق

هننيكون فننيه . وهننو هننيكون فنني مجنند اآلب. فسننرب اللننوة الحنني هننحكون فننيه  هننو المجنند النن ي هننيكون المسننيح فيننه. 
فالبيناة الحن   نامت فن   حصن  هن   لن  واملهنا المسنيح،3000لطىس لاظنة وايندة  منن  المسيح مفو البشى ة فيه.

لطىس ه  يياة المسيح الن    مجند لجسند  عنن ومنين اآلب، وأمهنل النىو  اللندس الن   ينَل علن  لطنىس وعلن  
 مفنو للبشنى ة للسنماء وبهمنال الصنداء= مياٍض إليى أبييومن واطينا يياة المسنيح فيننا هنو النىو  اللندس.     الحالمي .

ت بنى أال(، فحانيى اعضناءه  22،  21: 1هنو2رنت يينا   فنيك  )وجندد طريانحك  و ثوبمهال الىو  اللندس الن    
ا لطنىس فكننان = ويعميل أعظيم منهيا. حنا لامنل االعمنال أهنحاملها أ(  6)مو فنازفنة الندم انصيت بلمسنها للمسنيح أمن 

( وبننول  كنناحوا وأخنن ون المنن زم مننن علنن  جسنند  فحشننصي األمننىاس و اننى  األموا  15:5ظلننه وشننصي المى نن  )أع
( فنننبن حامننل أعمالننه و كننون لنننا فكننى ، فهننو زمع 16:2هننو1(. وأوضننًا حبننن لنننا فكننى المسننيح )12:19الشننى ىة )أع

( 6:3الحالمين  وانناون هن   الماجنزات لإهن  المسنيح أي للو نه )أع ولكن كنان. و لإهمه حامله هييا ه فينا. وما 
و نال نا. )فه  كطصل ومسك أبو  بيد  فيىه  لوية ماياة( ل لك فكل عمنل حاملنه هنو لإهن  المسنيح. يحن   نومنا 

أي = مياٍض إليى أبيي ألنيي ن لالمسيحوبالحالي  ؤمنو  الماجز ة، الحالمي   صىيون عندما  ىون أعمالوكان الناس و
لننن وسننحطيو الحالمينن  أن وصالننوا اننيئًا نال  لانند أن  ننح  الصننداء و نن هب المسننيح نلنن  اآلب و ىهننل الننىو  اللنندس وامننل 
فنيه  و ننحم  ن بناد المسننيح بحالمين   وثبا ننه فنيه . و شننصو فنيه  أمننام اآلب فيوا نلون عملننه الن ي بنندأ  علنن  األمس 

 أ ي بثمى نال  ن ا ن بندت لالكىمنة ن بنادًا قو نًا. وأهن  ماجنزة هنيلوم بهنا   (. فأغاان الكىمة ال39:7+  و  1:1)أع
حصن . أعمنال 3000لاظنة لطنىس  ولن لك  منن. ييناة أبدونة الحالمي  هي نقامة المو ي لالاطاوا، فينأ ون بهن  نلن  

ليغيننىوا انناوب الحالمينن  كاحننت أعظنن  لكننن كننان المسننيح هننو الاامننل فننيه . عمومننًا الامننل هدفننه مجنند  . والحالمينن  
وثنينننة نيحننناجوا ألعمنننال أعظننن . فمنننا  بحاجنننه الكنننىازة واملنننه المسنننيح فننني مهنننله. فكاحنننت أهرنننى ماجنننزة  غيينننى األمننن  
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فلن أهون موجودًا لالجسد، وأحنح  = ألني ماٍض إلى أبيالوثنيين نل  المسيبية. وبه ا حصه  مان   خى للول الىب 
 يا ي وأمهل لك  الىو  اللدس.هحكملون الامل وحشى اإلومان، لكنني هأعطيك  ي

 
َد اآلُب ِباالْبِن. 13 -(:14:13آية )يو  َوَمْهَما َسَأْلُتْم ِباْسِمي َفذِلَك َأْفَعُلُه ِلَيَتَمجَّ

أي  ليح . وهنا حى  أحنا حطلب من اآلب لإه  المسيح، والمسيح وامنل والنىو  اللندس والمننا منا ا =  مهما سألتم
(. والننننننىو  والمنننننننا أن حطلننننننب لبسننننننب مشننننننيئة   ليسننننننحجيب لنننننننا   26:8مو+ 18:2+ أ 5:15حطلننننننب ) ننننننو

هننمجد ألحننا = يتمجد اآلب بياإلبن ئ  يين،  َفذِلَك َأْفَعُلهُ  فاإلبن وامل = ، (. ويينما وسحجيب لنا اآلب 14:5 و1)
إلم نناء الن ات وانهوا ها. لنن لك ومكنن أن  املننوا أعمنال أعظنن    حمجنند   ولني أن  ،هنند  اإلبننهنو  وهن ا ،اآلب 

 لنني  هننو نهنن  الشننا ، لكننن هننو قدما ننه وقو ننه، واإلهنن =  بإسييمىمننن أعمننالي ن ا طلرننح  لإهننمي لمجنند اآلب. 
، وقننوة هنن ا النندم  المسننيحوالمسننيح لصدايننه  ننام لنننا قرننول عننند اآلب. ولهنن ا وسننحجيب اآلب لاننلوا نا لإمكاحيننات دم 

ومننازال المسننيح هدفننه أن = بإسييميالحنني حاملهننا يينئنن  هنني للننوة وقنندمة المسننيح اللنند ى=  . واألعمننالةغيننى مبنندود 
فناإلبن = ليتمجيد اآلب بياإلبن(  ى د أن  المين   وكنون هندفه  مجند اآلب= 4:17 حمجد اآلب، فكما مجد  هو ) و

مسيح دايمًا، أن  حمجد اآلب. أل  ولل هياطي قو ه للحالمي  لياملوا و نشىوا الكىازة فيحمجد اآلب وه ا هو هد  ال
 (16:5لنا جمياًا "لكي  ى  الناس أعمالك  البسنة و مجدوا ألاه  ال ي في السموات" )مت 

 
 ِإْن َسَأْلُتْم َشْيئ ا ِباْسِمي َفِإنِ ي َأْفَعُلُه.14 -(:14:14آية )يو
( وشنى  أن 13ماد ننا . وهن    رندو أحهنا  كنىام لآلونة السناللة ولكنن هنناك فنى . فصني  ونة )نعالن عن ن =  إن سألتم

اآلب وسننى و حمجنند لسننؤالنا و نصينن  طلبا نننا. أمننا فنني هنن   اآلوننة حننى  أن المسننيح وضننو كننل نمكاحيا ننه مهننن هننؤالنا ، 
اإلهنن  = بإسييمياننم .  ينند علنن أليسننت ييا ننه فينننا ، ومننن  ى نند وسننأل والمسننيح واطيننه ان وامننل ، فهننو الوجرننى أ

وارننى عننن الشننا  لكننل قو ننه وكىامحننه. لنن لك فهنن   اآلوننة  ظهننى نمكاحيننات المسننيح الصايلننة و شننيى لمجنند المسننيح 
أوضًا. والدعاء لاإله  وايى هو نهحدعاء ودخول للبضىة اإللهينة. ولن لك فصني بندء اللنداس ولنول الكناهن.. خنين 

اللننندس. وهننن ا نهنننحدعاء للثنننالو  ليبنننل و لننندس اللنننىابين و نلنننل  نفنننىان نم نفينننوت.. أي لإهننن  اآلب واإلبنننن والنننىو 
الموجود ن نل  البضىة اإللهية الحي للثالو  اللدوس وبه ا فإن المسيح ألل  عل  يضوم  السىي مو كنيسحه فني 
هل يين كلما نيحاجو  كمادم قوة وعمل وعزاء. حبن حطلب اآلن من اآلب لي  فلل عن طى ق عالقة   لكل 

البقيقيننة ومننا واطينننا ثلننة  ننالبين وأاننىام، بننل لطى ننق جد نند طهننى  المسننيح بدمننه. وهنن ا هننو مانندم اللننوة البشننى 
السناللة وطلنب فيهنا المسنيح أن حامنل منن أجنل مجند  اآلونة.  هو دالة الرنين الح  كاحت لنا لامنل المسنيحللسؤال.  

اآلب، وهو هياطينا اللنوة فني كنل عمنل حاملنه. وفني هن   اآلونة ولنول السنيد المسنيح.. أمنا عنن يينا ك  الشاانية 
فأحننا مسننئول عنهننا، وأطلرننوا أي اننم وأحننا هننأعمله لكنن . ن ًا لضنن  اآل حننين واننبح الماننن . أحنننا حامننل لمجنند اآلب 

 وايننا. إسمها و امل فينا للو ه. وفي كال األمى ن فلو ه= والمسيح مسئول عن
 



  )اإلصحاح الرايع عشر(يوحنا أنجيل  –األناجيل 
 

 
348 

)يو َوَصاَياَي،  15  -(:16-14:15اآليات  َفاْحَفُظوا  ُتِحبُّوَنِني  ُكْنُتْم  ي ا 16»ِإْن  ُمَعزِ  َفُيْعِطيُكْم  اآلِب  ِمَن  َأْقُلُب  َوَأَنا 
 آَخَر ِلَيْمُكَث َمَعُكْم ِإَلى اأَلَبِد،  

كيف حثرت في الطى ق "نثرحوا فَي". الطى ق هو لبصك الو ية ، فال اىكة للنوم المسيح هو الطى ق لآلب، لكن  
وأنا أقلب من اآلب   لأن  ىهل الىو  اللدس =  وكيف ومكننا أن حبصك الو ية  هنا واد المسيحمو الظلمة.  

ىا  وطلب  ( ولول المسيح أحه هو ال   هيىهل الىو  الماز ، لكن هنا ح26:    15= ف  ) و   فيعطيكم معزيا آخر
نمكاحية  هناك  وفدايه  ام  المسيح  فردم  اآلب،  أمام  الكصام ة  المسيح  اصاعة  مان   حصه   ه ا  ومن  اآلب،  من 

 نمهال الىو  اللدس لدحسان. بل  ام لنا أن حطلب لإه  المسيح واآلب واطينا ما حطلبه. 
لىب "خيى  لك  أن أحطلق. ألحه للول ا  خى  والىو  اللدس هو ال ي وساعدحا عل  يصك الو ية. وهنا حى  هربًا  

 نن ل  أحطلق ال وأ يك  المازي" فالىو  هو ال ي  ثرحنا في الطى ق. 
 له حسأل فيسحجيب لنا.   ال ي اإليمان( وكلمنا المسيح عن 14 -  12)  في اآلوات 

َحَرىل لأن حسأل أهئلة وحطلب ان وكون لنا عمل لمجد   .الحبعن      حسمو(  16  -  15وف  اآلوات ) فاإلومان واال
اهمه ، ومبرحنا  احرى لأن حبصك الو اوا أي حطيو الو اوا. والسيد واد لإمهال الىو  اللدس ال ي وايننا عل  

ومن   . فمن  ؤمن  كون له يياة، والب  قادم أن  باى.(. اإلومان وأ ي أواًل ث  البب 26:8يصك الو اوا )مو 
ومن وبب وطيو   نحصحبت عينا   ى  المسيح. ومن  ى  المسيح هيببه ألن المسيح وسحبق ه ا لبالوة عشى ه.

هو اللدس  والىو   قلوبنا    الو اوا  في  مببة    وسكب  اللدس  فالىو   الو اوا.  فنبصك  البب  واطينا  ال ي 
لبمية )يز5:5)مو نل  قلوب  الاالية من (.  19:11(. فححبول قلوبنا من قلوب يجى ة  البجى ة هي  والللوب 

المببة، أما الللوب اللبمية هي المملوءة مببة. ومن وبب وساد  أن  نص  أوامى من وببه، والىو  اللدس وايننا  
(. ومن وبصك الو اوا وكىهه الاال ، ل لك واد المسيح  33:31(. وه ا مان  قول نممياء )26:8عل   لك )مو

ْهًل الىو  المازي ليا ز نا نن أهاء الاال  لنا وليالمنا الو اوا، و شىيها لنا، و كحرها في قلوبنا. هنا حجد  لأن  اىل
ماز  ماس  وماز   ت  فلوله نيصظوا و اواي هي و ية وداعية. ماز  ماس   اني أن المسيح بوجود  لاومة  

والىو  .  (  20:28وعد  )مت جسدوة عل  األمس، ه ا هينحهي لااود  لكنه موجود في الكنيسة دايمًا لبسب  
وسميه المسيح هنا المازي والكلمة  اني المبامي ال ي وساحد المحه  و شصو فيه و دافو و بامي عنه يح    اللدس

وبال عل  الرىاءة، فيصى  اإلحسان لالرىاءة. ويصك الو ية  ردأ لالحغاب لكن الىو  وازي فنصى . والىو  وظل 
لد  ملرولين  حايى  وبه ا  ححوب  يح   و اين  الصى      بكت  و اطينا  أبناء  وأحنا  لنا  للرول    لنا  فيشهد  اآلب. 

(. ه   هي الىاية الحي واطيها لنا الىو . والمازي جاءت "المبامي األعظ " 7-5:4فناىخ وا  لا اآلب )غل
الثالو  )اآلب( واإلبن ) خى غيى ( والىو  )ماز ًا(  16لاماهليحوس واليك في  وة )  ه   =  وأنا أقلب( ظهوم 

اصاعة المسيح عنا. فبشصاعحه  ىهل اآلب الىو  اللدس ليالزمنا. أي من ثمام عمله الصدايي نمهال الىو  اللدس  
و المنا و اوا  و  كىحا بها طوال اليوم و بكحنا نن خالصنا   هو ال ي وسكب يب هلل في قلوبنانا. والىو  اللدس  ل

 و اوا   و ايننا عل  يصظها وبه ا حثرت في الطى ق.
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َتْعِرُفوَنُه  ُروُح اْلَحقِ  الَِّذي اَل َيْسَتِطيُ  اْلَعاَلُم َأْن َيْقَبَلُه، أَلنَُّه اَل َيَراُه َواَل َيْعِرُفُه، َوَأمَّا َأْنُتْم فَ 17  -(:14:17آية )يو
 أَلنَُّه َماِكٌث َمَعُكْم َوَيُكوُن ِفيُكْم. 

المسيح ماس  فهو  ىهل الىو  اللدس له . وهو هما أن المسيح هو البق ك لك الىو  اللدس هو يق. وألن  
البق ألحه  ىاد للبق، وه ا في  الاال  كله. وهو مو   ليسماه   أفواهه  وفي قلوبه   ال ي هينطق عل   البق 
ملابل مو  الضالل ال ي في الاال . اإلبن كان والن اآلب.. ه ا هو البق ال ي ولوله المسيح و امله. والبق 

-13:4 و 1لىو  اللدس فيه  وبه  هو اإلعالن عن اإلبن وبهحاالن اآلب ال ي في اإلبن )ال ي ولوله و امله ا
غيى =  والحق ( أي واطينا م  ة يقيقية له.  14:16(. هو  ىادحا للمسيح البق "وأخ  مما لي و ارىك " ) و 15

 خى في يزن وهك ا ال   محغيى بل ثابت. فمن هو مملوء لالىو  ال  حللب وال  حغيى. ال  جد   ومًا في فى  و وماً 
الظىو . بحغيى  يقبله   حغيى  أن  العالم  يستطي   مو  =  ال  فهو  الاال   مو   أما  البق،  مو   هو  اللدس  فالىو  

( هك ا مفضوا الىو  25:17+ لو   25-24:15الحز يف والضالل. وكما مفضوا المسيح و لرو  وهو البق ) و 
اللدس ال ي  نطق عل  ف  الحالمي  بىفضه  للحالمي  ومفضه  للىو  اللدس ألحه   ىفضون المسيح والىو  وشهد  

) و )  (.21:15للمسيح  الاال   المسيح  ىفإ  ولرل  فمن  الاال   15:2 و 1والاك   أيروا  ال  ن  لالاال   ولاد   .)
فبملوا نهمه. الىو  اللدس ال ولرله الاال  فهو  دعو للاالة والزهد والحسريح فنجد فى  يقيلي، أما الاال  فيببل 

ال ن وصضبه النوم .  أطيق  يب الظلمة ال وأعن المل ات البسية ل لك لن ولرل من  دعو  نل  عك   لك. من  
الىو  اللدس ال  اى  لالاين المجىدة، ولكن  اى  لالالل الىويي. والاال  لي  لدوه ه   اإلمكاحية، =  يراه وال يعرفه

الىويية   والممامهات  الىويية  لالبلايق  وبحشغل  أعطا     بل  ادمكه من  لالاال   نحشغل  فهو يق ال  ادمكه من 
اس مدمبة. وكل من  حوقف من المؤمنين عن الممامهات الىويية  حوقف فيه  مىكز  ( لحايى له البو 14:5)عب 

لالمبسوهات.  اإل اال لاَ و صلدوا يساهيحه  و ابح ماىفة   غيى وا بة له ، وه ا وبد  لمن  نشغل 
)ماجو   الاال   نحسان  أي  الدحيا  الاصة  وهي  طريعيًا  نحساحًا  وايى  ه ا  فمن  نشغ 16-11:2هو1مثل  ل (. 

الىويية   البساهية  له  فيه  ايى  و حأمل  الملدس  كحاله  و لىأ  والي  لالىوييات  الىوييات  و لامن  لالىوييات 
ويواهه الىويية مصحوية،  ى  البق و محلم هالمًا وفىيًا وماية. أم ا من  نشغل لالاال  لن وجد الىاية فاإلحسان  

البق عك  الاال  الباطل، فالاال  محغيى محردل  افه، مالو  عل   ومة   ولن  ى ا  الاومة نال  عل  أ لها.  
هيالو   الاال   وماء  وعيش  من  وال  حردل.  فال  حغيى  البق  أم ا  مثله،  وايى  له  حصسه  ومن  لاق  له  أمان  ال 

) و  الصى   فسيجد  المسيح  مو  وعيش  من  أما  أن  يأس،  نل   وال  هدأ  الببى  كمو   ماه  +  27:14و ناصإ 
أي ال وسحطيو أن وسحلرله فلي  له جهاز نهحقبال ال ي له  دمك البق، هو  =  قبلهال يستطي  أن ي (.  22:16

ال ي  دمك أ الجسد  يواس  هي  الحي  امل  يواهه  ماطلة،  عند   الىويي  الوعي  فمىاهز  ل لك  الىو   طصأ 
الملموهات، الشيطان أعم  الاال  عن كل ما هو هماوي لأن فحح أعين الاال  عل  كل ما هو أم ي ومادي 

سداحي. ن ًا مثل ه ا لن ولرله ألحه ال  ىا  وال واىفه. بل نن من نحصحبت يواهه عل  الاال   امت مل ا ه في  وج
  4-3:4هو2الاال  بل أ بح ال وبحا  هلل وه ا وغلق جهاز اإلهحقبال  مامًا. فالاال  ال  دمك هو  المبسوهات )

يف واى  البق والىو  اللدس هو مو  البق. (. فالاال  مملوء اىًا وألاطيل فك20-19:5 و1+    5-1:2+ أ 
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وأما أنتم  ه ا الاال  ال وصه  األموم الىويية. فالىو  اللدس ال وااى  من الاام  بل من الداخل حشاى له وبامله.
يينما  ىفو المسيح هيأ ي =  ويكون فيكمماهل ماه  اآلن لمكوثه  مو المسيح.  =  فتعرفونه ألنه ماكث معكم 

  فيه  و شحىك ماه  بل وامل األعمال الحي هياملوحها. الىو  اللدس وقي  فينا و دمب يواهنا الىو  اللدس ليقي 
جد د.   من  واللها  كأحه  و جددها  و لدهها  طرياحنا  و غيى  له  هياهل  وحكون  تعرفونهفيصحبها  ال ي =  أنتم  أحح  

و اطي و  كى  و ال   فهو  بكت  عمله،  و دمكون  هحاىفوحه  فيك   اللدس  الىو   يينه    هيسكن  في  يكمة  كلمة 
( و اطي قوة وقت اإل طهاد. بل 10:2هو1و ازي و اطي فى  وهالم بل وصحح األعين الداخلية عل  السماء )

(..الخ كل ه ا حدمكه داخليًا وحاىفه. كل ما  اليظه 17:5هو2وغيى طرياحنا من طرياة عحيلة نل  خليلة جد دة )
الحي  بد  في هلوكيا نا. الحغيىات  لالجسد.  =  ماكث  الاال  هو  أحا اآلن  وصامقك  كما هأفامقك   هو  =  الحقلن 

) و  فاآلب يق  والمسيح يق )3:17و ف هلل.  والن يق   6:14(  اآلوة( وهو  )ه    اللدس يق  والىو    .)
 ومجد   و د  ومببة   واا  نبن   و ىاد للبق.

 
 ِإنِ ي آِتي ِإَلْيُكْم.اَل َأْتُرُكُكْم َيَتاَمى. 18 -(:14:18آية )يو

ال  زال المسيح وانزي  المين   علن  الصنىا  لاند مو نه وقيامحنه ولكننه واطنيه  وعند لأحنه هنيظل يا نىًا فني كنيسنحه 
( ولكنننن  هالنننه لنننآلب  نننىومي لانننالبه . والنننىو  اللننندس وكشنننف لننننا عنننن عمنننل 20:28فهنننو مأس الكنيسنننة )منننت 

ناامة لمو نه. فهن  هيشناىون لناليح  = ال أترككم يتامى( 20:2المسيح ووجود  في كنيسحه وعمله لي ااايًا )غل
 ن  وصامقه  السيد، لكن الىو  اللدس عمله الحاز ة.

 -:ناامة لقيامحه= إني آتي إليكم 
 لاد القيامة هيىوحه. •
هنا أحنا ماكن   ب((. 20: 18"ييثما نجحمو نثنين أو ثالثة لإهم  فهناك أهون ف  وهطه " )منت   أ(وعد    •

 (.20: 28هل األوام وبل  نحلضاء الدهى )مت 
 هيأ   ف  حهاوة األوام عند مجيئه الثاح  ليأخ  كنيسحه للمجد. •

 
ا، َوَأمَّا19 -(:14:19آية )يو  َأْنُتْم َفَتَرْوَنِني. ِإنِ ي َأَنا َحيٌّ َفَأْنُتْم َسَتْحَيْوَن.  َبْعَد َقِليل اَل َيَراِني اْلَعاَلُم َأْيض 

ا ولاد لالجسد. فالانال  لن  وكنن  دمكنه نال  كإحسنان وبمو نه لنن وانودوا  ىوحنه.= ال يراني العالم = أنيتم فتروننيي أمي 
 ىوحني هنا  صيد الى  ا اليلينية. أي  ىوحه لالى  ة الىويينة الحني واطيهنا النىو  اللندس للمنؤمنين. وباإل نافة لن لك 

المسيح وشيى للوة القيامة الحي فيه وكنأن المنوت هنيارى لنه عرنومًا وكأحنه = إني أنا حيفه  مأو  فااًل لاد القيامة. 
اآلب فنني المجنند. وكننل مننن  ننؤمن لالمسننيح  كننون لننه يينناة=  لنن  وكننن. هننو ينني وبانند القيامننة والانناود هننيظل مننو

= أنيا حيي فيأنتم سيتحيون يياة المببة واإلومان والىجاء عل  األمس ويياة المجند فني األبدونة. =  فأنتم ستحيون 
 هنحكون هن  ييا ننا ألحننا ححبند لنه فن  المامودونة(. البياة الحني فينه 20:2غل +21:1فيفالمسيح واطينا ييا ه )

 .( 14 – 1:  6)مو
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، َوَأَنا ِفيُكْم.  20 -(:14:20آية )يو  ِفي ذِلَك اْلَيْوِم َتْعَلُموَن َأنِ ي َأَنا ِفي َأِبي، َوَأْنُتْم ِفيَّ
هو هرق وقال في اآلوة الساللة " ىوحني" أي الىو  اللدس وسحالن المسيح، بل هناى  طرياة المسيح وأحه في  

في ذلك أبيه وأحنا فيه وهو فينا هى ييا نا. هنا حى  كيفية نمحداد ييا ه نل   المي   وأن  لك وكون لالىو . 
والىو  اللدس وشهد للمسيح أحه نبن  . تعلمون الىو  اللدس مو  الماىفة والصه =   وم الامسين،  وم يلَ = اليوم

وشيى  =  إني أنا في أبي(. 17-14:8( وهو وسحالن عالقحنا لالمسيح وبأحنا  ىحا ومثة )مو31-30:20  ) و 
ة ال وصهمها الحالمي  للويدة اللايمة بين اآلب واإلبن، ويدة الطرياة أو الجوهى، وجوهى   ألوهيحه. ه   البقيل 

اآلن، ألحه   ىون المسيح كإحسان. فاآلب واإلبن هما لالطرياة محبدان ليكوحا ال ات اإللهية الوايدة..  . لهما 
المشيئة الوايدة. الىو  اللدس وشهد لنا به   البقيلة. ما لسح   دمكوحه من عالقحي لاآلب هيشىيها لك  الىو   

المحكل  هنا هو المسيح نبن   المحجسد، ال ي ن بد  = وأنا فيكم  أنتم فيَّ لل هن. اللدس. فالىو  واطي نحصحا  
أي طرياحك   امت  لالطرياة البشى ة، و امت الكنيسة جسد . وقوله أحا فيك  أي ييا ي  امت فيك  وأحح  فيَ 

لبق هو الشىكة ماه  . و ى   أعضاء جسدي. وه ا هو ما فحح لنا المجال لنطالب لبق ه ا الحجسد. وه ا افيَ 
( أي 2:14أو فيه أو في ييا ه، و كون له هو الشىكة في ييا نا. وه ا مان  قوله "أحا أمضي ألعد لك  مكاحًا" ) 

هناك فى  ل جسد لشى حنا ال ي فيه للمجد، فيكون لنا نمكاحية أن حدخل حبن أوضًا. هي يالة ن باد. ولكن دخْ  ا 
أنا   عل  أهاس ويدة الطرياة أي الجوهى اإللهي، وبين قوله  الهو   اد فهنا ن ب.. أنا في أبي ااهو بين قوله

المسيح هو   المحأح  ال    جسد و ام له جسد  فهنا ن باد بين جسد المسيح البشى  وجسدحا البشى . ..فيكم
لجسدحا. وكان ه ا مدا لشى حنا، هو بالهو ه محبد الهو يا مو اآلب، وه   ويدة لالالهوت. والمسيح لجسد  ن بد 

( فجاء المسيح ليانو ه ا الالح بين  33:  9" )أ ي  بيننا ماالح وضو  د  عل  كليناعل  اكو  أ وب "ل
   واإلحسان، فريد  اإلحساحية أمسك ببشى حنا وبالهو ه هو محبد لاآلب. 

فو الصوام  بل واطي يلوقًا مجاحًا  وال  ى  ال  ويد ال ات  أنا فيكم  اني أحهما  ات وايدة ولكن أنا في أبي األول 
وألن  = وأنا فيكم ( 57-56:6+  و   20:2( أوجد فيه + )غل9:3و ااَرى عنه لمصهوم الشىكة في يياة المسيح )في 

أعطاحا يياة   فهو ،جسدوًا هنلوم(. فنبن يين حموت 9:6يياة المسيح أبدوة "وال وسود عليه الموت لاد" )مو
(. ه   الشىكة ماه لن  رل  مداها نال  في البياة  17:3لاإلومان في قلوبك " )أ  أبدوة. وه   مثل "وبل المسيح 

األخى ، ولكنها  ردأ  حبلق من  اآلن جزييًا عل  مسحو  اإلهحاالن بواهطة الىو  اللدس وبحلدو  الىو  أوضًا  
بسب  ومة خالله.  وبالحغييى والحجد د المحوا ل. لالو اإلحسان الاحيق ولب  اإلحسان الجد د ال ي  حجدد ل

وعل  أهاس اإل صا  الكامل في الامل والمشيئة مو الىو  اللدس لحكميل البياة المسيبية. ومن له اىكة مو  
المسيح لالىو  هيدمك يقيلة المسيح المنيىة و وم ه  ابح ال  صام  النص  الواعية بوجود ، وه ا ومأل النص   

 فىيًا وهالمًا يقيقيًا. 
ه   اىكة بيننا وبينه، هي اىكة فيها واطينا ييا ه و اطينا أن وشحىك مانا في كل عمل =  فيكم أنا  و أنتم في   

وهو وامل االعمال فينا ، و اطينا قداهة، وهلطان عل  نبلي  وعل  الاطية وبه ا وايى لنا هلطان أن حكون  
 أوالد  .
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ا  21  -(:14:21آية )يو ُه، َالَِّذي ِعْنَدُه َوَصاَياَي َوَيْحَفُظهيَ ا ُأِحبيُّ ي، َوَأنيَ ُه َأبيِ ي ُيِحبيُّ ِذي ُيِحبُّنيِ ي، َواليَّ ِذي ُيِحبُّنيِ َو اليَّ َفهيُ
 َوُأْظِهُر َلُه َذاِتي«.

(  5:5وامنى لمنن وبنب . وينب   وسنكبه فيننا النىو  اللندس) مو أيند  انبح و ناوا وطلبنات المبرنوب هن  أمن وبب 
ولكنننن البننند أن ال حلننناوم عمنننل النننىو  وحااحننند، مسنننحمى ن فننن  الاطاونننا. ومنننن  رننندأ فيطبنننو فننن  قلوبننننا و ننناوا المسنننيح . 

 .  (. ويننين  رنندأ الننىو  ومننأل مننن ال ولنناوم عملننه، ومننأل  أوضننا لمببننة26:8لالحغاننب و محنننو، واينننه الننىو  اللنندس )مو 
 فنال لن لك فندليل مبرحننا للمسنيح هنو طاعنة و ناوا  ، وبالحنال   ثرنت فنيَ  هنا  نص  الو ية بدون  غاب ولكن عنن ينب.

اننىكة للنننوم مننو الظلمننة . ومننن هننو ثابننت ومحبنند مننو االبننن فنناآلب وببننه ، ألن اآلب وبننب االبننن و بننب مننن هننو محبنند 
 وثابت ف  ابنه  
وأطاعها فالطاعة عالمنة المببنة. وو ناوا المسنيح هني مببنة الكنل وخدمنة ال ي قد هطىها في قلبه = الذي عنده

ويمنننل الانننليب و نننىك مببنننة الانننال  والانننالة بننندون ملنننل  ،أمجلهننن  خاو نننًا منننن قنننال عننننه  نخو نننهالكنننل وغسنننل 
 لينسكب الىو . و كى   المسيح وكون لبصك وطاعة وبيحىام كلمحه وكل و ية قالها. 

(. ومنن واكنْىمل المسنيح لبصنك و نيحه 30:2 ن 1"أهىم ال  ن وكىموحني.." )= يحبه أبيهو أب خا  لي. =  أبي
مبروبًا من اآلب. فال ثبنات فني المسنيح بندون مببنة، ومنن  ثرنت فني واكْىمل اآلب. ومن وبب المسيح  ؤهل ليكون 

المسيح اإلبن  نا  لبب اآلب له. فبالبب ال ي وبرني أبي له ، وبب له اآلب من وبرني. فالمسيح هو البامنل 
يب اآلب هو يب أبوي  دخلنا لميىا  الرنين ويب اإلبن هنو ينب الانى   =  وأنا أحبهإلهمه واآلب في اإلبن.  

هننو ظهننوم ال  دمكننه هننو   المننادة والاننال ، ي  كمننا وظهننى لايوحنننافننايق لننهننو ظهننوم  وأظهيير لييه ذاتيييوهننه. لاى 
البننواس الىوييننة فهننو اعننالن مننن الننىو  اللنندس النن   واطينننا م  ننة يقيقيننة للمسننيح. و ننزداد الى  ننة و ننويا لمننن 

  لالمنحالء ، فمنن وانى علن  ومحلم من الىو  اللدس . والنىو  ومنأل منن  ثرنت فن  المسنيح . ويصنك الو ناوا انى 
خطاوا  فهو ولناوم النىو  فينطصنم داخلنه فيصلند الى  نة . لن لك فهن   الماىفنة هني ماىفنة داخلينة للمسنيح واىفهنا منن 
وبصك الو ناوا أي وبنب المسنيح. هن   نحنامة خا نة منن المسنيح. هني يالنة مويينة محلدمنة حنى  فيهنا مجند الندهى 

  كنل وايند )وهن ا  حضنح منن مهنايل هنصى الى  نا السنبو( فالمسنيح كنان اآل ي. والمسنيح وظهنى  ا نه لبسنب نيحينا
وظهى لكل كنيسة لاومة  حناهب مو نيحياجا ها.  ن ًا لن  دمك المسنيح و نىا  لايننه الىويينة و سنحمحو بننوم  هنو  

 ماىفة المسيح لها ل ة خا ة  جال من وشاى بها وبحلى كل مل ات الاال .. الو ية من وطيو 
 

:»َيا َسيِ ُد، َماَذا َحَدَث َحتَّى ِإنََّك ُمْزِمٌ  َأْن ُتْظِهَر َذاَتَك َلَنا 22  -(:14:22)يوآية    َقاَل َلُه َيُهوَذا َلْيَ" اإِلْسَخْرُيوِقيَّ
 َوَلْيَ" ِلْلَعاَلِم؟« 

مالي   ل  وصه   هو ا أن الظهوم ال ي ولاد  الىب هو ظهوم مويي. فيهو ا كان  حوقو أن وملك المسيح عل  أو 
 يهوذا ملكًا مادوًا. فالمسيح  حكل  عن السموات و هو ا وصكى في األمس. الىب والن ألوهيحه و هو ا  نظى للجسد.  

 هو لباوس أو  داوس كا ب مهالة  هو ا وهو أخو والوب كا ب الىهالة.
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ٌد  23  -(:14:23آية )يو ي َأحيَ ُه:»ِإْن َأَحبَّنيِ يَأَجاَب َيُسوُع َوَقاَل ليَ ْظ َكاَلميِ ْأِتي َيْحفيَ ِه نيَ ي، َوِإَلييْ ُه َأبيِ َدُه  ، َوُيِحبيُّ ، َوِعنيْ
 .َنْصَنُ  َمْنِزال  

المسننيح وشننى  ليهننو ا أحننه هننيظهى لحالمينن   وهننيىوحه ولكننن لنني  لالجسنند كمننا وصهنن  هننو، ولننن  ننىا  هننو  مننن وببننه 
، ومثننل هنن ا وامننل فيننه الننىو  مننن وبصننك الو نناوا، وكننون خا نناًا للننىو  اللنندس وال ولنناوم عملننه و بصننك و نناوا .

  (.14: 16اللدس و ارى  عن المسيح ماهما  ومة للمسيح ف  قلبه ) و
فنإ ا فهن   هنو ا ألوهينة السنيد فننبن وايند،  - أي أحنا واآلب = إليه نأتيهنا المسيح  ىفو فكى  هو ا لالهو ه فلوله  

المسيح فسنيحال  عنن مصهومنه عنن ملنك المسنيح الزمنن  علن  األمس. و صهن  أوضنًا أن الظهنوم هنو ظهنوم نلهن  
وه   ناامة لويداحيحه منو اآلب. والينك أحنه هنرق وقنال نن النىو  ماهنل ماكن  و كنون فنيك . ولي  بى  ة جسدوة.  

 ىب نن أمد ني أن أظهى لك فأعمل ما وببه اآلب.فال نحصاال بين األقاحي . ومان  كالم ال
( 10-9:  15= من  نص  الو ية، فهو ال   وبب المسيح. ومن وبب المسيح هيثرت ف  المسيح ) و  َوُيِحبُُّه َأِبي

 ومن  ثرت ف  المسيح اإلبن هيببه اآلب.
ق. والاطية هي حنوع ( فاَ وسكن عند المنسب15:57+ ن 21:17+ لو20:3)ه   مثل م = عنده نصن  منزال  

منن الكرى ناء فمنن أظنن حصسني يحن  أخنالف أوامنى  . وب ا أطاننا فناآلب وكنون ماننا وسنكب يبنه األبنوي فنسنحمحو 
  لالرنوة هلل.

  هننو النن ي وانننو منننزاًل عننند مننن وطيننو الو ننية، فيسننمح هلل لننأن وانننو المنننزل. وعنندم طاعننة = نصيين  منييزال  
المنزل فالاطية  منو عمل   والاطية  نشأ من عدم المببنة. والمسنيح وكنون كلايند الو ية واطل   عن نقامة  

ومال  والىو  اللدس للحالي  والشهادة والدفاع عنن اإلومنان. وهن ا  ننازل منن   أن وسنكن عنندحا اآلن هننا علن  
(. 16:6هو2لسماء )األمس و شحىك مانا في  يق البياة و نازل منه أوضًا أن حسكن حبن ماه في منازل في ا

وفننني البنننالحين لننننا مجننند ماننند علننن  األمس أو فننني السنننماء. منننن وسحضنننيف   علننن  األمس وسحضنننيصه   فننني 
السماء. واإلحسنان واجنز عنن أن واننو مننزاًل هلل، ولكنن منن وطينو    امكنًا الاطينة واننو   عنند  مننزاًل  ى نا  

 ا  نو   عندي منزاًل فره ا أما  وبه ا وظهى  ا ه لني، وهن   فيه هنا عل  األمس، و اطيه منزل في السماء. وب
(. وقطانًا هني م  نة داخلينة وليسنت لنالاين الجسندوة. ومنن واننو   عنند  22هي اإلجالة عل  هؤال  هو ا ) ونة

( وكالهما انبو. علن  األمس 20:3منزاًل عل  األمس وشبو لاَ=  حاش  ماه. و حاش  مو   في السماء )م 
 ىبون الشبو في السماء.ع
 

 َالَِّذي اَل ُيِحبُِّني اَل َيْحَفُظ َكاَلِمي. َواْلَكاَلُم الَِّذي َتْسَمُعوَنُه َلْيَ" ِلي َبْل ِلآلِب الَِّذي َأْرَسَلِني.24 -(:14:24آية )يو
  يحفييظ كالميييال  ومثننل هنن ا (  حنكننى هلل وكلما ننه=4:4)وننو مننن نحجننى  فنني  يننام مببننة الاننال = الييذي ال يحبنييي
(. هن   نجالنة علن  هنؤال  هنو ا 16:6هنو2طاعنة للو نية. فنأي موافلنة لهيكنل   منو األوثنان )  البب  حىج  نلن 

فالمسيح وسحالن اآلب و سحالن الويدة = لي" لي بل لآلب .المسيح فالاال  ال وبب ظهى حصسه للاال " "لما ا لن و
المسننيح  . فمننن ال وبصننك أقننوالهننالة اإللهيننةلننه نلنن  مسننحو  الى  ال ا يننة مننو اآلب. ومفننو مسننحو  الكننالم النن ي  ننحكل 
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ال وبنب   اآلب.  هننو ا هنأل السنيد لمننا ا  نىاك النباإ وال  ننىاك النباإ اآلخننى.  فهنو وهن  حصسنها أقننوال اآلب ،
 وكاحت اإلجالة أن من وسمو كالمي  ىاحي، وه   أهمية دماهة الكحاب الملدس.

 ِبهَذا َكلَّْمُتُكْم َوَأَنا ِعْنَدُكْم. 25 -(:14:25آية )يو
هنا المسيح وشى  أحه في الوقت البا ى طالما هو موجود لالجسد فهو والن  و نحكل  لشاانه، وعلن  قندم فهمهن  
 اآلن. و ودع كالمه أماحة عنده  نل  أن وأ ي الىو  اللدس فيالمه  كل ام و  كىه  لكل ما قاله السيد المسيح.

 
)يو ُكلَّ 26  "   -(:31-41:26اآليات  ُيَعلِ ُمُكْم  َفُهَو  ِباْسِمي،  اآلُب  َسُيْرِسُلُه  الَِّذي  اْلُقُدُس،  وُح  الرُّ اْلُمَعزِ ي،  َوَأمَّا 

»َساَلم ا َأْتُرُك َلُكْم. َساَلِمي ُأْعِطيُكْم. َلْيَ" َكَما ُيْعِطي اْلَعاَلُم ُأْعِطيُكْم َأَنا. اَل 27  َشْيٍء، َوُيَذكِ ُرُكْم ِبُكلِ  َما ُقْلُتُه َلُكْم.
َتْرَهْب.   ُقُلوُبُكْم َواَل  َلُكْنُتْم تَ 28َتْضَطِرْب  ُتِحبُّوَنِني  ُكْنُتْم  ِإَلْيُكْم. َلْو  َأْذَهُب ُثمَّ آِتي  َأَنا  َلُكْم:  ُقْلُت  ْفَرُحوَن َسِمْعُتْم َأنِ ي 

ُتْؤِمُنوَن. 29أَلنِ ي ُقْلُت َأْمِضي ِإَلى اآلِب، أَلنَّ َأِبي َأْعَظُم ِمنِ ي.   َيُكوَن، َحتَّى َمَتى َكاَن  َقْبَل َأْن  َلُكُم اآلَن  َوُقْلُت 
َيْأِتي َوَلْيَ" َلُه ِفيَّ 30 َمَعُكْم َكِثير ا، أَلنَّ َرِئيَ" هَذا اْلَعاَلِم  ا  َأَتَكلَُّم َأْيض  ِلَيْفَهَم اْلَعاَلُم َأنِ ي ُأِحبُّ 31 َشْيٌء.  اَل  َولِكْن 

 "  اآلَب، َوَكَما َأْوَصاِني اآلُب هَكَذا َأْفَعُل. ُقوُموا َنْنَطِلْق ِمْن هُهَنا.

َو ُيَعلِ ُمكييُ 26 -(:14:26آييية )يييو ِمي، َفهييُ ُلُه اآلُب ِباسييْ ِذي َسُيْرسييِ ُدُس، الييَّ وُح اْلقييُ زِ ي، الييرُّ ا اْلُمعييَ ْيٍء، َوَأمييَّ لَّ شييَ ْم كييُ
 َوُيَذكِ ُرُكْم ِبُكلِ  َما ُقْلُتُه َلُكْم.

هنا المسيح وشى  أحه لاد نحطالقه وكون الىو  اللدس هو الاامنل فني هن   المالننات، وهنو الن ي والن  و ن كى لكنل 
لكننل مننا قالننه المسننيح. ومننا كحبننه  وينننا لالنن ات فنني هنن   اإل ننبايات وشننيى فانناًل أن الننىو  اللنندس هننو النن ي  كننى  

هنننة بننل هنن ا الكننالم هننماه  وينننا وهننو فنني قمننة 60هلمننة، فكيننف  نن كى  وينننا  صا ننيل هنن ا الكننالم لكننل دقننة لمنندة 
( فالىو  اللندس 16:2هو1(. وه ا مان  قول بول  الىهول "أما حبن فلنا فكى المسيح )21:1لل2الحاب واألل  )

( قنادم أن وكشنف لننا يحن  10:2هو1)     ىفو فكىحا و المنا و  كىحا. فالىو  ال ي وصب  كل ام يح  أعما
فانننوت   منننناصإ خفينننف ال وسنننمو وهنننل  نننجي  الانننال   أعمنننا   . ولكنننن هنننل حجلننن  فننني هننندوء لننننحال .

لصنننداء وانننود النننىو  اللننندس ( وبا3:6وحالينننك أحنننه ينننين أخطنننأ اإلحسنننان فامقنننه مو  النننىب ) نننك (.12:  19منننل1)
لدحسان لياطيه قوة اللداهة مىة أخى . ول  وكن ه ا ممكنًا أي أن وأ ي الىو  اللدس قرل أن  ح  الصداء لن لك قنال 

(. وهنن ا خيننى  لنننا أن وكننون الننىو  فنني داخلنننا كننل وقننت ليالمنننا و نن كىحا 14-7:16) "خيننى  لكنن  أن أحطلننق"المسننيح 
إلحسان أو وصكى في أن واطم   كى  الىو  اللدس لأحه هياالف و ية المسنيح ن  واطم ا=  يذكركميين حبحا .  

أ ننل الكلمننة = المعييزي و نن كى  لالو ننية. وفنني كننل موقننف يننى   نن كىحا لكلمننات المسننيح لنننىد علنن  ملننوك ووالة. 
+  26:15+  26-16:14منننىات لنننالمازي )4منننىات فننني الاهننند الجد ننند.  ىجمنننت 5البننناماقليل وأ نننت هننن   الكلمنننة 

( عن المسيح و ىجمنت انفيو. وحالينك أحهنا فني 1:2 و1وكلها في نحجيل  وينا. وجاءت مىة وايدة في )  (7:16
األمبانننة األولننن  جننناءت عنننن النننىو  اللننندس. ولكنننن المانننن  وايننند. و شنننيى الكلمنننة نلننن  منننن  ننندافو عننننا فننني المنننىات 

ضعيف ليساحد  فيكون لمساحد ه ولها مااحي الشفيو والماين والمشجو ال ي ولف لجوام ال  .  المباه  أمام اللضاء
( 16(. وفنني  وننة )parallelمشنناىًا نوننا  لاألمننان و اننن  البا ننى للماوحننة )لنناما ومننالزم ومجنناوم ومنهننا  لننه ماز نناً 
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ن المسيح هيىهل الىو  اللدس ماز ًا  خى ألحه كان في يالة  جسد  هو المازي له  والمدافو عننه  وفني أهمانا  
مننام   ، بننل هننو أاللنندس اننفيانا فنني هنن ا الانال  لاملننه الاصنني فينننا ليجالنننا ملرننولين  السنماء اننفيانا لصدايننه والننىو 

(. والنننىو  والمننننا كنننل انننم واننن  المسنننيح )مجننند  2:  14+ هنننو 27-26:8والمننننا منننا ا حلنننول فننني الانننالة )مو
ىاطلنة. الكنيسة عنن اإلومنان الانبيح  ند اله  كيف دافات ف( وبال   14:16وماجو ) و  وعظمحه ومبرحه وطرياحه(.

وبواهطحه. هو هيغيب جسدوًا لكن هنو يا نى لشاانه.  وببضوم الصداي   عملهقوة وسوع و أي لسرب =  بإسمي
واآلب هيىهنله لشنصاعة هن . واإله  والن كنل قنوة اإلبنن وطرياحنه وقو نه وعملنه ومشنيئحه فكنل هن ا محضنمن فني اإل

للنوة وقندمة عمنل المسنيح الصندايي الن ي أد   وشنيىيح   اود  للسنماء. وقولنه لإهنمي ي   صداوكل عمله الالمسيح  
ل الىو  اللدس لدحسان، وه ا اىيه   في أن م لح المبىقة وم لح الباوم كان لهما قنىون واللنىن ممنز ىهَ أن  ا 

الييروح جنناءت فنني  ننيغة المسننحلرل الننداي  فننالىو  اللنندس هيىهننله اآلب للكنيسننة كننل األوننام. وهننو = يرسييلهلللننوة. 
  وكىهنننها هلل و هيأهنننا كانننىوس للمسنننيح. فحكنننون ملرولنننة أمنننام اآلب وهننن ا مانننن  أولننندس الكنيسنننة ألحنننه = القيييدس

( حننىا  وأخن  ممننا 16( حننى  النىو   بكننت فنحنوب. وفنني هن   اآلونة حننىا  والن  و نن كى. وفني  )16انصاعحه. فني  )
نننا الننىو  عننن للمسننيح و ارىحننا فيكننون لنننا م  ننة  ننبيبة عننن المسننيح فنببننه. ولننو و ننلنا لدمجننة البننب وكشننف ل

 (.19: 3أ )(. وكحشريه لهن   المببنة الصايلنة الماىفنة 12:13هو1+  12-9:2هو1لغز )أمجاد السماء كما في  
عند  قاى جميل مبان. فال وهيلة لكي حى  ما في اللاى هو  الدخول مو  ايبه في  فلو هناك مجل غني

 .(5:  5ال   وسكب مببة   ف  قلوبنا )مو الىو  اللدس عالقة  داقة ويب. وه ا هو دوم
 

َطِرْب 27 -(:14:27آييية )يييو ا. اَل َتضييْ يُكْم َأنييَ اَلُم ُأْعطييِ ي اْلعييَ ا ُيْعطييِ ْيَ" َكمييَ يُكْم. لييَ اَلِمي ُأْعطييِ ْم. سييَ ُرُك َلكييُ اَلم ا َأتييْ »سييَ
 ُقُلوُبُكْم َواَل َتْرَهْب. 

هنني عطيننة المسننيح، هبننة مننن المسننيح ووعنند منننه وهننو  ننودع = سييالميهنن ا عهنند بننين المسننيح وكنيسننحه. = سييالما  
( 7:4( و  واطنني هننالمًا وصننو  كننل علننل )فنني1:5ن  قنند  رىمحننا لاإلومننان لنننا هننالم مننو   )مو= سييالم المينن  . 

الهندوء والسنكينة اإللهينة وطمأحيننة   ى، والحرى ى وانن  السنلوك فن  الرنى. هنو هنالم واطن  الالنل رى حولكن اىطه ال
 والبيننىة الحنن   ندخل الالننل عننندما  واجننه مشنناهل كريننىة وهننل  ننيلات الاننال ، مايننة  حصنو  علنن  اإل ننطىاب وماينة 

( فيوقف ن طىابها. ن ًا مجال 15:3(. وهو هالم  ىفانا فو   وا نا و سكن في قلوبنا و ملك عليها )هو8:4هو2)
دل َكلَ وال هالم يقيل  هو  فن  المسنيح، "هالم   في الللب والالل.   اَلْ  قنَ اَلم . فنْي ِللانَ َي هنَ وَن َلكنا ل فنْ َ ا ْلَيكنا حاكا ل ْبهنَ منل

(. السالم ال   واطيه المسيح  نحاى عل  الضيق ال   فن  الانال . وهكن ا الصنى  33:  16" ) وَهَيكاونا َلكا ل ْ يق  
. َوَلْكنْ ي َهَأَماها ال   واطيه المسيح " ن  َن يازل ،َفَأحلحا ل َكَ ْلَك، ْعنلَدها ا ِآلل َى ا قالاوباكا ل وال  نزع أيد فىيك  منك "    ل َأولًضا َفَحصل

   (.22: 16) و
هو أوضًا هبة. و حالزم السالم والصى  في وعود = أعطيكمهو اآلن منطلق و حىك له  السالم كميىا . =  أترك لكم

ح. لن لك فجهادحنا اآلن أن المسيح للمؤمنين كاىبون لما هنح وقه في البياة األبدوة، وهما عالمة الثبات فني المسني
ليي" كميا ( وعالمة الثبات السالم والصى . فسالم المسيح مى بل لالثبات في ااانه. 4:15حثرت في المسيح ) و
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ما ا واطي الاال   مال/ منا ب/ جا / مباه  ومل ات زايصة وزايلة. وهن   كنان  المين    نحظىوحهنا =  يعطي العالم
زمنيًا و كوحون ه  ياايحه. ولكن عطاوا الاال  نن أعط  فهني  ندوم نلن  زمنن ن  كاحوا  حاومون أحه هيملك ملكًا  

وهى اًا منا  ن هب كنل انم ولكنن عطينة المسنيح  منأل الللنب و محند لألبدونة وهني ثابحنة. اإلحسنان الانالمي ن   لابلنه 
 ؤجننل بننال حهاوننة  [  ؤجننل اإلحسننان مشننكلحه و ظننل2[  هننىب منهننا مننثاًل لننالنوم أو الحليصز ننون أو اإلدمننان ]1مشننكلة ]

ال غينى محغينى و نمنو.  ي هنالم. أمنا هنالم المسنيح فهنو لنا   [  نازل ملابل ام أيال عليه. وكل ه ا ال واطن3]
هنيلابلك  اآلن وباند  لنك  نيلات كثينىة ولكنن ال  انافوا فسنأعطيك  هنالمًا ومنأل قلنوبك  كاطينة =  تضطرب قليوبكم

فايلة. بل أعط  المسيح  المي   أن  هروا السالم لآلخى ن، وه   قَوة فاالنة مويينة  انى  منو النطنق لحسنكن الصكنى 
(. وهنن ا مننا واننناه الكنناهن 6-5:10ووالللننب وب ا لنن   جنند لهننا مكاحننًا فنني اآلخننى ن  اننود مننىة أخننى  نلنن  حاطلهننا )لنن

يينما والي قاياًل "السالم لكن " ن ى نني لاهني. وفني حهاونة كنل نجحمناع أو  نالة ولنول "ن هرنوا لسنالم هنالم النىب 
مننو جمننياك " فهننو بداوننة وحهاوننة كننل  ننالة )والشنناب  ننىد علنن  الكنناهن ومننو مويننك أوضننًا(. حرنندأ الاننالة لالسننالم 

ة، وحنهنني لننه الاننالة كأحنننا حسننحودع السننالم كاطيننة فنني قلننوب الشنناب قرننل أن لنشننحىك فنني الاننالة لأ هننان  ننايي
هني حصن  العبنامة الحني بندأ = ال تضطرب قليوبكم ناىفوا. لكن من هو منصال عن   وبيا بال هالم في ييا ه. 

 بها اإل با . لكن هي  اني هنا أن لالسالم ال ي أعطيه لك  لن  ضطىب قلوبك .
 سيح وهل ه ا الاال  المضطىب حلول "وا ملك السالم".وألن السالم عطية الم

 
نِ ي ُقْلُت َسِمْعُتْم َأنِ ي ُقْلُت َلُكْم: َأَنا َأْذَهُب ُثمَّ آِتي ِإَلْيُكْم. َلْو ُكْنُتْم ُتِحبُّوَنِني َلُكْنُتْم َتْفَرُحوَن ألَ 28  -(:14:28آية )يو

 َأْمِضي ِإَلى اآلِب، أَلنَّ َأِبي َأْعَظُم ِمنِ ي.
فننال  ضننطىب قلننوبك  لهنن ا السننماع. هنننا المسننيح واننزي  المينن   عننن فىاقننه لهنن  = سييمعتم أنييي قلييت لكييم أنييا أذهييب

لالموت و شى  له  أن الموت هو الطى نق الوييند للالنود يناماًل مانه كنيسنحه، وهنو هني هب لكننه هنيأ ي ليأخن ه  
و هيىهنل لهن  النىو  اللندس الن ي وشنى  ماه. فالنحاي  الحي هيبالون عليها هي أعظ  مما  لو لل  ماه ، بل هن

لهنن  و المهنن  و نن كىه  لكننل اننم و كشننف لهنن  يقيلننة المسننيح، فكيننف ال وصىيننون ب هالننه، فهننو هننيحمجد لبسنناب 
-2:14+  و 1:2 و1+  25-24:7+ عب   24  ،12:9( وه  وكسرون مكاهب عظيمة )عب 26:24الكنيسة )لو

(. ن ًا هننن  هنننيصىيون لنننأن المسنننيح لجسننند  هنننيكون لنننه حصننن  مجننند اآلب. وهننن ا 27 ،16:8+ مو 26 ،16-18 ،3
ولولهنا المسنيح وقند أخلن   ا نه و نام نحسناحًا  بنت اآلالم. فناآلب = أبي أعظم منييهياود لالرىكة عل   المين  .  

ال  أبينهو جلن  عنن ومنين  المجند واإلبن وايد في الطرياة وفي الجنوهى وملامهمنا وايند. وينين وأخن  اإلبنن  نومة 
. فنإن اآلب فني مجند  فهنو أعظن  منن يالنة اإلبنن ينال  جسند ، والاريند  هينوحنه بنل هنو قنادم علن  منوت ولال هن ا

 انيو وملاون. و كون الملاود أن الاومة السماو ة هي أعظ  من الاومة األم ية المحوا اة.
 

 َمَتى َكاَن ُتْؤِمُنوَن. َوُقْلُت َلُكُم اآلَن َقْبَل َأْن َيُكوَن، َحتَّى 29 -(:14:29آية )يو
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المسيح وارى  المي   لكل ما هيبد  من موت وقيامة و اود وبمهال للىو  اللدس، يح  يينمنا  نح   لنك  نزداد 
 وأحا عل  واك الىييل.= اآلننوماحه  له. 

 
ا َمَعُكْم َكِثير ا، أَلنَّ َرِئيَ" هَذا 30 -(:14:30آية )يو  اْلَعاَلِم َيْأِتي َوَلْيَ" َلُه ِفيَّ َشْيٌء.اَل َأَتَكلَُّم َأْيض 
المسنيح واننى  أن السنناعة أ نت وال وقننت للكننالم الكثينى، للنند نححهنن  وقنت الحالنني  لننالكىازة وأ ن  وقننت الامننل = كثيييرا  

لالصننداء. أ نن  وقننت الاننىاع مننو مينني  هنن ا الاننال  النن ي هننيأ ي لانند دقننايق مننو كننل مننن يننىكه   نند  لننيهج  عليننه 
( حجنند فيننه حصنن  المصهننوم، وأهننما  بننول  الىهننول نلننه هنن ا 6-5:4)لننو= رئييي" هييذا العييالمهجمننة. لننأهرى وأاننىس 

( والشنيطان قنوي وقو نه فني اللحنل وفن  12:6( أي نلنه هن ا الزمنان أو الانال  )ماجنو أوضنًا أ 4-3:4هو2الدهى )
لكن ب والغنش والمسنيح قو نه  حاجى بهنا، أمنا مسنيبنا فلو نه فني البيناة. الشنيطان قو نه فني ا  الح   ل اخطاوا ه ا الا
فصننن   ننند  أن واطننن   رئيييي" هيييذا العيييالم هنننو (.12:6+ أ  18:26+ أع 29:12+ منننت  31:12فننني البنننق ) نننو

ليي"  .  العيه من مل ات وخطاوا الاال  وبها وسحارده ، كما قال للسيد "أعطيك كل ه   .. ولكن خى وأهجد ل "
هنل نحسنان خناطم، للشنيطان فينه انم هنو الاطاونا الحني أعطن  لنه أن واملهنا، لن لك وطالنب لمو نه = له فيي  شيئ

( "من منك   بكحني علن  خطينة" . وكنل 46:8ثمنًا للاطية. ولكن المسيح ولدم حصسه لإماد ه ثمنًا لاطاوا غيى  ) و
من  د الشيطان خطاوا وابح من هو ثابت في المسيح وسحطيو أن ولول "الشيطان لي  له في  ام" . ومن ولرل 

مد وحا لنه . فينأ   الشنيطان لبظنة مصامقنة النىو  للجسند و طالنب لنالثمن ، أال وهنو حصوهننا وأخن ها مانه للجبني  . 
( . ومنن هنو ثابنت فن    2، 1: 20م خطية قبإ هنو علينه وقيند  لسلسنلة )لكن المسيح لبظة مو ه ن  هو بال 

    له أم النوم )  الة الغىوب ( و بمل حصسه الماليكة ال  السماء .ن يين  أ يه ه   الساعة ،  أالمسيح اآل
 

ْن 31  -(:14:31آية )يو ْق ميِ وا َنْنَطليِ ُل. ُقوميُ َذا َأْفعيَ اِني اآلُب هكيَ ا َأْوصيَ بُّ اآلَب، َوَكميَ ي ُأحيِ اَلُم َأنيِ  َيْفَهَم اْلعيَ ْن ليِ َولكيِ
 هُهَنا.

انم لكنننني ألجننل مبرحني لننآلب وطنناعحي لنه ومبرحنني لكنن  أهننل   منو أحننني لسننت منن الاننال  والشننيطان لني  لننه فننيَ 
. و ى  الناس طاعحي ه   فياىفون مبرحي لآلب، فالطاعة عالمة حصسي للموت، وهمبت للشيطان أن وأ ي عليَ 

المببة. ل لك فمن أجل أن نمادة اآلب هي خال  البشى من هلطان نبلني ، فمنن أجنل  بلينق خطنة اآلب هنمح 
لي  أن  دخل ماه في ماىكة كأحه نحسان عادي، وأ ي نبلي  ليقبإ علن  موينه. لكنن المسنيح السيد المسيح إلب

ال ي بال خطية ل  وسحطو نبلي  ماه ايئًا بل قبإ هو عل  نبلي  وقيد  وأاهى  جهنامًا. والينك أن المسنيح قندم 
 لطان البياة.حصسه للموت لإماد ه ولي  للموت هلطان عليه. هو ل  ومت مغلوبًا من  اف، فهو له ه

 :إني أحب اآلب
(. فهي ن ًا مببة محبادلة. ولكن  ه ا 6:1(. وقيل عن اإلبن أحه المبروب )أ 20:5وقيل "اآلب وبب اإلبن" ) و 

الكالم ال وصه  عل  المسحو  البشىي، أي كما وبب نحسان نحساحًا  خى. بل هو  اريى عن الويدة بين اآلب 
 ( 8:4 و1هي طرياة  ، فاَ مببة )واإلبن، ولكن بلغة المببة الحي 
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و اريى   مببة وان  أن   حبو مببة،  نبو منه المببنة. فلولننا اآلب وبنب اإلبنن هن ا وسناوي اآلب فني اإلبنن. 
وقولنا اإلبن وبب اآلب فه ا وساوي اإلبن في اآلب. فالمببة الحي  نبو من اآلب  اب في اإلبن، والمببنة الحني 

 اآلب.من اإلبن  اب في 
 :وكما أوصاني اآلب هكذا أفعل

(. ولكننن مننىة 8:2دليننل المببننة هننو الطاعننة. والمسننيح دليننل طاعحننه أحننه أطنناع يحنن  المننوت، مننوت الاننليب )فنني
(. ومشنيئحهما وايندة. ن ًا هنناك ن صنا  30:10أخى ، فالمان  لي  مباانى هكن ا. لكنن ألن اآلب واإلبنن وايند ) نو

ا "   دايي.أزلي عل  أن ولوم اإلبن لامله الص وْدْ  َأحنَ اْء. ماننل ا واجنا ْء فنْي ِللَاصنَ دل َن ِللرنَ َ ا: لنَ ل َأَ َكلنَ ل منْ َمااوا هنَ َلَدماوا ْنَلَي. ِهل
ها  وينننا َلْني َوما هنننَ يْ دا ِلنننَىبُّ َأمل َن ِلسنننَ اَكَ َوِآلل  اآلب وانننني أن اآلب  ى ننند وأحنننا أحصننن . . وقولنننه أو ننناحي(16:48" )ن هاننننَ

بيننه  لالبنب  عالمنة ويندةفاآلب  ى د واإلبن والىو  اللدس همنا أقننومي الحنصين . وبهن ا  كنون طاعنة المسنيح لنآلب 
 وبين اآلب .

 :قوموا ننطلق من ههنا
اآلب، ولشنندة فهنني  شنيى لشنندة نانحيا  المسننيح لحنصين  نمادة  كمييا أوصيياني اآلب هكييذا أفعيلينين  نأ ي مبااننىة لاند 

 ( لحى  او  المسيح لصداء البشى.5-2:27ناحياقه هو أوضًا في  نصي  الصداء ليال  البشى. ماجو )ن 
هو كان وال  أن أعندا   نهنحادوا لنه، فلن   نحظنى أن ونأ ي نلينه المنوت، بنل قنام هنو  اهبنًا =  قوموا ننطلق من ههنا

نليننه فنني اننجاعة وبمبننإ نماد ننه. قولننه هنن ا واننني هيننا حواجننه الاننليب. ألنني  عملننه أن والننن يننب اآلب و نصنن  
أحكن  هنححباوحني  و يحه فهو واى  طواعية وبمبإ نماد ه ليواجه الانليب والمنوت. بنل قولنها هن ا لحالمين   وانني

وهن   العبنامة . كميا أوصياني اآلب ومًا نل  الاليب فال  هابوا. ه ا اللول هو  اليق علن  أحنه  نصن  و نية اآلب= 
م لهن  جسند  ودمنه فني الاشناء السنىي. وغالبنًا نحطللنوا  اني غالبنًا أحهن  خىجنوا منن الالينة يينل غسنل أقندامه  وقندَ 

( وباند 17( وباند  لنك  نل    نال ه الشنصاعية )  16-15لوامدة فني )  نل  الهيكل ييل فا  السيد بحااليمه ا
( ووادي قندمون هن ا هنو وادي وصانل بنين الهيكنل 1:18 لك حسمو أحه خى  منو  المين   نلن  عرنى وادي قندمون )

( كاحننت فنني الطى ننق. والاننالة 16-15وجرننل الز حننون ييننل لسننحان جثسننيماحي. وهننناك مننن ولننول أن  اننالي  )  
( وبدثه  فيها المسيح أحنه هنو الكىمنة البقيقينة و لنول المصسنىون 15كل. واآلوة األول  في )  ( في الهي17)  

أن المسيح مأ  كىمة في الطى ق فأاام لها وقال أحا هو الكىمة البقيقية. أم ا أ باب الىأي األول ال  ن ولولنون 
 هريننة مجسننمة علنن  أبننواب  ( كاحننت فنني الهيكننل فيلولننون أن الكىمننة الملاننودة هنني كىمننة16-15أن  اننالي  )  

الهيكل )فالكىمة كاحت  ىمز إلهىاييل(. عمومنًا فالملانود نهنحاامة منن واقنو منا  ىوحنه لاينوحه . والمسنيح وسنحامل 
ما حىا  لايوحنا ليبدثنا عن طى له )مثل الزامع والاياد والبلول..( والمسيح نخحام الكىمنة ألحهن  منن  دقنايق انىبوا 

سنيح الن ي واطنيه  ييناة فيكوحنوا أعضناء يينة فني كىمنة المسنيح. والكىمنة قيلنت أواًل من عايى الكىمنة أي دم الم
(. 46-23:21+ مت 19-8:80+ مز2-1:5 ن+  22-21:2منعن نهىاييل ولكن قيل أحها أعطت ثمىًا مد ئًا )

سند وكل  طهيىات الناموس لن  صيد في  طهيىهنا ثاحينة فكنان البند أن  لطنو و غنىس   كىمنة أخنى  جد ندة هني ج
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المسيح السىي فنبن أعضا   من لبمه ومن عظامه. وحبن حولد لالمامودوة لنكون أغاان في الكىمة وعايىها 
 أي دمه وسىي فينا ويينما حبصك الو اوا حثرت في الكىمة.
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 عودة للجدول ()إنجيل يوحنا()اإلصحاح الخام" عشر 

 اإلصحاح الخام" عشر
 

َوَأِبي اْلَكرَّاُم.  1"  -(:25-51:1اآليات )يو َيْنِزُعُه، َوُكلُّ َما 2»َأَنا اْلَكْرَمُة اْلَحِقيِقيَُّة  ِبَثَمٍر  َيْأِتي  ُكلُّ ُغْصٍن ِفيَّ اَل 
يِه ِلَيْأِتَي ِبَثَمٍر َأْكَثَر.   ُاْثُبُتوا ِفيَّ َوَأَنا ِفيُكْم. َكَما 4َأْنُتُم اآلَن َأْنِقَياُء ِلَسَبِب اْلَكاَلِم الَِّذي َكلَّْمُتُكْم ِبِه.  3َيْأِتي ِبَثَمٍر ُيَنقِ 

الَ  اْلُغْصَن  َتْثبُ َأنَّ  َلْم  ِإْن  ا  َأْيض  َأْنُتْم  َكذِلَك  اْلَكْرَمِة،  ِفي  َيْثُبْت  َلْم  ِإْن  َذاِتِه  ِمْن  ِبَثَمٍر  َيْأِتَي  َأْن  َيْقِدُر     . ِفيَّ َأَنا 5ُتوا 
ْم ِبُدوِني اَل َتْقِدُروَن َأْن َتْفَعُلوا َشْيئ ا. اْلَكْرَمُة َوَأْنُتُم اأَلْغَصاُن. الَِّذي َيْثُبُت ِفيَّ َوَأَنا ِفيِه هَذا َيْأِتي ِبَثَمٍر َكِثيٍر، أَلنَّكُ 

ا َكاْلُغْصِن، َفَيِجفُّ َوَيْجَمُعوَنُه َوَيْطَرُحوَنُه ِفي النَّاِر، فَ 6 ِإْن َثَبتُّْم ِفيَّ  7َيْحَتِرُق.  ِإْن َكاَن َأَحٌد اَل َيْثُبُت ِفيَّ ُيْطَرُح َخاِرج 
ُد َأِبي: َأْن َتْأُتوا ِبَثَمٍر َكِثيٍر َفَتُكوُنوَن َتاَلِميِذي. 8ُتِريُدوَن َفَيُكوُن َلُكْم.  َوَثَبَت َكاَلِمي ِفيُكْم َتْطُلُبوَن َما   ِبهَذا َيَتَمجَّ

َأنِ ي َأَنا   ِإْن َحِفْظُتْم َوَصاَياَي َتْثُبُتوَن ِفي َمَحبَِّتي، َكَما10َكَما َأَحبَِّني اآلُب َكذِلَك َأْحَبْبُتُكْم َأَنا. ُاْثُبُتوا ِفي َمَحبَِّتي.  9
َمَحبَِّتِه.   ِفي  َوَأْثُبُت  َأِبي  َوَصاَيا  َحِفْظُت  َفَرُحُكْم.11َقْد  َوُيْكَمَل  ِفيُكْم  َفَرِحي  َيْثُبَت  ِلَكْي  ِبهَذا  ِهَي  12  َكلَّْمُتُكْم  »هِذِه 

َأْحَبْبُتُكْم.   َكَما  ا  َبْعض  َبْعُضُكْم  ُتِحبُّوا  َأْن  أَلْجِل 13َوِصيَِّتي  َنْفَسُه  َأَحٌد  َيَضَ   َأْن  هَذا:  ِمْن  َأْعَظُم  ُحبٌّ  أَلَحٍد  َلْيَ" 
ا، أَلنَّ اْلَعْبَد اَل َيْعَلُم َما َيْعَمُل َسيِ ُدُه، اَل َأُعوُد ُأَسمِ يكُ 15َأْنُتْم َأِحبَّاِئي ِإْن َفَعْلُتْم َما ُأوِصيُكْم ِبِه.  14َأِحبَّاِئِه.   ْم َعِبيد 

َلْيَ" َأْنُتُم اْخَتْرُتُموِني َبْل َأَنا اْخَتْرُتُكْم، َوَأَقْمُتُكْم 16لِكنِ ي َقْد َسمَّْيُتُكْم َأِحبَّاَء أَلنِ ي َأْعَلْمُتُكْم ِبُكلِ  َما َسِمْعُتُه ِمْن َأِبي.  
ِبهَذا ُأوِصيُكْم َحتَّى ُتِحبُّوا َبْعُضُكْم 17ُتوا ِبَثَمٍر، َوَيُدوَم َثَمُرُكْم، ِلَكْي ُيْعِطَيُكُم اآلُب ُكلَّ َما َقَلْبُتْم ِباْسِمي.  ِلَتْذَهُبوا َوَتأْ 
ا. َقْبَلُكْم.  18  َبْعض  َأْبَغَضِني  َقْد  َأنَُّه  َفاْعَلُموا  ُيْبِغُضُكْم  اْلَعاَلُم  َكاَن  مِ 19»ِإْن  ُكْنُتْم  ُيِحبُّ َلْو  اْلَعاَلُم  َلَكاَن  اْلَعاَلِم  َن 

اْلعَ  ُيْبِغُضُكُم  َأَنا اْخَتْرُتُكْم ِمَن اْلَعاَلِم، ِلذِلَك  َبْل  ِمَن اْلَعاَلِم،  َتُه. َولِكْن أَلنَُّكْم َلْسُتْم  اْلَكاَلَم الَِّذي  20اَلُم.  َخاصَّ ُاْذُكُروا 
َسي ِ  ِمْن  َأْعَظَم  َعْبٌد  َلْيَ"  َلُكْم:  َكاَلِمي  ُقْلُتُه  َحِفُظوا  َقْد  َكاُنوا  َوِإْن  َفَسَيْضَطِهُدوَنُكْم،  اْضَطَهُدوِني  َقِد  َكاُنوا  ِإْن  ِدِه. 

 َلوْ 22لِكنَُّهْم ِإنََّما َيْفَعُلوَن ِبُكْم هَذا ُكلَُّه ِمْن َأْجِل اْسِمي، أَلنَُّهْم اَل َيْعِرُفوَن الَِّذي َأْرَسَلِني.  21َفَسَيْحَفُظوَن َكاَلَمُكْم.  
َالَِّذي ُيْبِغُضِني ُيْبِغُض 23.  َلْم َأُكْن َقْد ِجْئُت َوَكلَّْمُتُهْم، َلْم َتُكْن َلُهْم َخِطيٌَّة، َوَأمَّا اآلَن َفَلْيَ" َلُهْم ُعْذٌر ِفي َخِطيَِّتِهمْ 

ا.   ْيِري، َلْم َتُكْن َلُهْم َخِطيٌَّة، َوَأمَّا اآلَن َفَقْد َرَأْوا َلْو َلْم َأُكْن َقْد َعِمْلُت َبْيَنُهْم َأْعَماال  َلْم َيْعَمْلَها َأَحٌد غَ 24َأِبي َأْيض 
 " لِكْن ِلَكْي َتِتمَّ اْلَكِلَمُة اْلَمْكُتوَبُة ِفي َناُموِسِهْم: ِإنَُّهْم َأْبَغُضوِني ِباَل َسَبٍب.25َوَأْبَغُضوِني َأَنا َوَأِبي. 

 اْلَحِقيِقيَُّة َوَأِبي اْلَكرَّاُم.»َأَنا اْلَكْرَمُة 1 -(:15:1آية )يو
خى  المسيح مو  المي   من الالينة محجهنين نلن  لسنحان جثسنيماح ، وفن  طنى له  منىوا لالهيكنل ثن  واد  قندمون  

(. وقينل أن النىب وسننوع قنال هن ا الكننالم وكنان منو  المين   أمننام الهيكنل. وكنان علنن  أيند أبنواب الهيكننل 1:18) نو
 ال   وشبه لالكىمة والحينة والز حوحة وحص  ه   الحشريهات  لال عن الكنيسة.هىمة  شيى لشاب نهىاييل 

ه   في ملابل الكىمة الحي ل  = الكرمة الحقيقيةنبحداء من ه ا اإل با   حكل  المسيح ويد  والحالمي  وسماون. 
-2:27هني  ارينى عنن الكنيسنة جسند المسنيح )أ   الكرمية(. و7-1:5+ أ 13-8:80 ثرت وهي نهىاييل )منز
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 اننن  لغو ننا الثابحننة الحنن  ال حغيننى و ال  صسنند وال  ننزول. لكننن نهننىاييل ليسننت يقيقيننة ألحهننا فسنندت  حقيقييية(. و5
الامنى ممنز الصنى  والكنيسنة بثمىهنا  صنى   . والمسنيح  جسند  الكىمنة  اطنيألن  الكنيسة لالكىمنة،  وبححهت و شريه  

. اآلب أماد أن  كنون الكنيسنة  نايب الكىمنة  الكيرام وصنى  اآلب ليويدحا فيه ليلندمنا لنآلب كجسند  البن  وهن ا منا 
 هىمة  صىيه ، فأمهل نبنه محجسدا ليؤه  ه   الكىمة .

ن بناد وثينق، فناإلبن  نام  كإ بناد الكىمنة لاألغانان. فهنو المسيح هنا  حبد  عن ن باد  بحالمي   وكنيسحه وأحه
وبمنننل المنننؤمنين الننن  ن ثرحنننوا فينننه واطنننيه  جسننند  ودمنننه طاامنننًا وانننىالًا كاانننامة  جانننل الكىمنننة يينننة. ومفنننو عننننه  

لهنن  البينناة و ليلنندمه  هلل اآلب  يننزن قلننب اآلب ، جنناء االبننن لياينند أخطاونناه  الحنن  كاحننت هننربا فنن  مننو ه  النن   
َة، "وقال عنها داود صى  به . ه   الكىمة  الكىام لي منَ ْ ْ  ِللَكىل دل هنَ ىل َوَ َاهنَ َماْء َوِحلظنا َن ِلسنَ َن. َِطلنْول منْ ْجانَ ناوْد، ِمل ا ْنَلَه ِللجا

ْسكَ  15 َ ها ْلَنصل َحىل َس َِلْ ي َغَىَهحلها َوْميناَك، َوِِْلبلَن َِلْ ي ِخل ن الكىمنة حروة مبطت بيوه   ( 19-14:80)مز .." َوِللَغىل
 فننناَ اآلب هنننو الننن ي  ننندعوحا لماىفحنننه وبلننن  .(23-17:1وقنننال عنهنننا بنننول  الىهنننول .. )أ  .وب ننناليها واإلبنننن

ميىاثننه وقدم ننه وقو ننه وهننو النن ي أقننام المسننيح مأهننًا لهنن   الكىمننة وهننو  ثرننت األعضنناء يسننب عمننل انندة قو ننه فنني 
(. فهننا اإلحسنان 4:17(. والامل قطاًا هو عمل مشحىك بنين اآلب واإلبنن ) نو44 ،37:6+  و12:17المسيح ) و

  مسنحو  الغانن فني الكىمنة. واآلب عضنوًا يينًا فني المسنيح علن  ليانيى  هو المامودونة  نلهي حبد لالمسيح لسى  
المسيح لسرب نحساحيحه ن بد لالكىمة أمنا اآلب فهنو = أبي الكرامهو ال ي أمهل نبنه ليكون هرب يياة للمؤمنين= 

فهننو النن ي  ى نند  ليكننون هننناك يينناة للكنيسننة الكىمننة. وهنن    ، محميننز عنهننا. اآلب هننو يننامس هنن ا اإل بنناد والثرننوت 
الكىمننة يقيقيننة لهننا  ننصة البلنناء والالننود وعنندم الحغييننى والصسنناد كمننا ينند  للكىمننة اليهودوننة. هنن   الكىمننة الجد نندة 

 ( و حصىع منه أغاان كثيىة )المؤمنين المامد ن( ليكوحوا الكىمة.1:11)الكنيسة( بدأت لغان )المسيح( )أ 
 
يِه ِلَيْأِتَي ِبَثَمٍر َأْكَثَر.2 -(:15:2)يو آية  ُكلُّ ُغْصٍن ِفيَّ اَل َيْأِتي ِبَثَمٍر َيْنِزُعُه، َوُكلُّ َما َيْأِتي ِبَثَمٍر ُيَنقِ 

( وأعمننال يسنننة 23-22:5الثمننام هنني اإلومننان والىجنناء والمببننة والشننهادة للمسننيح وثمننام الننىو  اللنندس فينننا )غننل
(. فناآلب وطلنب الثمنى وعلن  أهناس الثمنى 6-1:5 مجد   و نصو اآلخى ن. واآلب  نزع الغان عدو  الثمنى )أ 

ىمنة فهنو وأخن  منن عانيى الكىمنة دون عندو  الثمنى ألحنه واطنل حمنو الك حاامل مو األغاان. وهو  نزع الغانن 
ان كنل منن لنه واطن  فينزداد ومنن لني  لنه فالن ي عنند   ؤخن  ، وه ا كما قال الىب "فايدة بل وبىم الغان المثمى

. ومننا وننأ ي بثمننى  نقيننه علنن  المسننحو  الىوينني مننن كننل حجاهننة واننهوة لالحجننامب. فالحنقيننة ( 29:  25" )مننت منننه
انوكة بنول  الىهنول. ن ًا فناَ ال  ى ند ثمنىًا وكصن    و يد ن. وه ا ما حىا  فني  أد ب. أو  نقيه لالكلمة فهي هيف

(. بنل نن انى  ييا ننا هنو 30:5فال ومكنن فانل المنؤمنين عنن المسنيح )أ = ن فيَّ صكل غبل  ى د ثمى كثيى. 
 يياء.أن بادحا لالمسيح. وطاعة الو ية  ثرحنا ف  الكىمة فنسحمى 

 
 َأْنُتُم اآلَن َأْنِقَياُء ِلَسَبِب اْلَكاَلِم الَِّذي َكلَّْمُتُكْم ِبِه. 3 -(:15:3آية )يو
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أي = أنيتم اآلن أنقيياءالحي  لطو أو الحي  نل  قال له  النىب=  يح  ال  حساءل الحالمي  هل حبن من األغاان
أن المسنيح  نىاه  مثمننى ن، فهنو أ ن  عملننه ماهن  بحااليمنه وكلمحننه البينة الصايانة والباحيننة والمبكحنة والماز نة والحنني 

اآلوة السناللة حجند  سحالن البق اإللهي. وه ا الكالم قيل لاد خىو   هو ا. وحاليك أن المسيح لكالمه  نلي وفي 
دل  اآلب  نلننني لالحجنننامب النافانننة. وكلمنننة المسنننيح هنننيف  و يننند ن، لبننندها األول  نلننني و لننندس فحبيننني وكأحهنننا َ لنننْ

( فإن ل   أ ي كلمة   بثمنى  كنون هن   48:12+  22:5( وببدها الثاحي  د ن ) و23:1لل1اإلحسان من جد د )
هنح  لكلمنة   فني ييا ننا حنزداد حلناوة. فكلمنة   يينة وفاالنة ( وكلمنا ح12:4+ عنب 16  ،12:2الكلمة للد نوحنة )م 

ولها قوة عل  الحنقية. ل لك فالكنيسة  ناح الشاب لادم الحناول لمنن لن  وسنمو اإلحجينل. فكلمنات اإلحجينل  اطني 
ه أي هنل  انالي  النىب لهن  لكنن نهنحمىام النلناوة محوقنف علن  انىكحه  مان= بسيبب الكيالمحلاوة وبحاجها المحنناول. 

 نهحمىام ثبا ه  في المسيح.
 

ْت فييِ 4   -(:15:4آييية )يييو ْم َيْثبييُ ِه ِإْن لييَ ْن َذاتييِ ٍر مييِ ْأِتَي ِبَثمييَ ِدُر َأْن يييَ َن اَل َيقييْ ا َأنَّ اْلُغصييْ يُكْم. َكمييَ ا فييِ يَّ َوَأنييَ وا فييِ ي ُاْثُبتييُ
ا ِإْن َلْم َتْثُبُتوا ِفيَّ   اْلَكْرَمِة، َكذِلَك َأْنُتْم َأْيض 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  خلق  دم. ومن جنب  دم خللت يواء. واألوالد ه  جزء من  دم وجزء من يواء. ل لك فالاليلة   = اثبتوا فيَّ 
هو مأهه   ن جسد ثان  ي و ْ كَ جاء المسيح ليا  هلها اآلن هي أجزاء من  دم ولكنها خليلة ميحة ف دم مأهها ميت.

ْمْه َوْمنل ْعَظاْمهْ أْلََحَنا أَعل "  في المسيحوكلنا  نحمي له ا الجسد لالمامودوة. و كون  ْمْه، ْمنل َلبل "  َضاءا ْجسل
   .(30:5)أ 

 آدم

 حواء آدم

 األوالد
 آدم

 كل الخليقة

 المسيح

 الشعب المسيحي

 كٌل منا 
 "في المسيح"
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( ويين أ بد له  5-3:6المسيح مات وقام. وأحا أموت مو المسيح وأقوم محبدًا له في المامودوة )مو= وأنا فيكم
"  ( "مو المسيح  لرت فأييا ال أحا بل المسيح وبيا فيَ 21:1 كون لي ييا ه "لي البياة هي المسيح" )في 

وب ا كنت ثابحًا في   .(13:6( ويين  كون لي البياة هي المسيح فهو وسحادم أعضايي ك الت بى )مو 20:2)غل
فه   =  وأنا فيكم= ن بو ثابت ف  الجسد. وأما  إثبتوا فىَّ  تشبيه: ولي يياة المسيح فأحا غان مثمى. ،المسيح

   هل وال الدم للد بو.
. حانود لمثنال اإل نبو، فلنو  اطيني قوة ألثرت في المسيح وأثمى وه ا  نطرق عل  مثال الكىمنة  ويياة المسيح فيَ 

  نحلطو الدم عن اإل بو وااب لالغىغى نا و موت اإل بو.
 

 فكل 
.=         في الكرمة       هو غصن   إثبتوا في 

 وأنا فيكم.في كل غصن  =   سى     الحياة   والااامة  
أعطاحا جسد  ودمه لنثرت فيه، ومن  حناول لإهحبلا  )في يالة  وبة  نادقة(  ثرنت فينه. ومنن  ثرنت فينه المسيح  

فني الكىمنة. ن ًا فلنلحانق  حناً ولدهه و اطينه ييناة و كنون لنه ثمنى. فالغانن ال ومكنن أن ونأ ي بثمنى نن لن  وكنن ثاب
ل ثمى بى المسنيح )وام ييا نا. والمسيح هو منبو الثمى والىو  اللدس هو ال  ألاَ كل   ( أي أن 27:2 نو1ي  و ْ 

و نية منن المسنيح لننا وهنو واطني منو و ناوا  = اثبتيوا فييَّ الىو  اللدس )المسبة( والمنا أن حثرت في المسنيح. 
-14:3ه    اني نقرلوا ثرو ي فيك ، أي علينا أن حصحح قلوبنا ليندخلها المسنيح ليامنل )أ =  وأنا فيكمقوة للحنصي .  

ؤمن فنني المسننيح اننى  الزم لثرننوت المسننيح فنني المننؤمن. وثرننوت المسننيح فنني المننؤمن هننو ححيجننة (. وثرننوت المنن17
ومنبنه  لنأن ، ثرنت فينه المسنيح ثرنت فني المسنيح لأعمالنه و وبحنه ومبرحنه  منن .المسيحطريعية لثروت المؤمن في 

حامحه و مأل  من مويه. ومان  اآلوة أن المسيح ولول نعطوحي الصى ة ألثرت فيك . فالثبنات فني المسنيح وسنحلزم 
 [ نمادة اإلحسان.2[ عمل المسيح ]1]
( فكلما مات نحسناحنا الاحينق، كلمنا ثرحنت فيننا ييناة 10:  4هو2+  11:    6[ نما ة اإلحسان لشهوات جسد  )مو3]

 ن قيامة المسيح كاحت لإ باد ييا ه األبدوة لجسد  المايت . المسيح . واليك أ
 

دُ 5  -(:15:5آية )يو ْم بيِ ٍر َكِثييٍر، أَلنَّكيُ ْأِتي ِبَثميَ ا ِفييِه هيَذا ييَ يَّ َوَأنيَ وِني اَل َأَنا اْلَكْرَمُة َوَأْنُتُم اأَلْغَصاُن. الَِّذي َيْثُبُت فيِ
 َتْقِدُروَن َأْن َتْفَعُلوا َشْيئ ا. 

أحننه مانندم البينناة البقيقيننة، حسننحمدها منننه لاننصة ثابحننة وحسننحمد منننه كياحنننا، وبنن لك حبلننق  نندبيى   الننىب وشننيى 
فيكنننون لننننا ثمنننام. ولنننناليك أحننننا ال ومكنننن بدوحنننه أن حصانننل انننم فنننالثمى هنننو منننن هنننااء الكىمنننة ولننني  منننن  ننننو 

قادم ن فمن  ثرت فيه ال واود  وأوضًا علينا أال  حظن أحنا  اصاء غيى بدوني ال تقدرون أن تفعلوا شيئا  الغان=  
له. كيف  ةالثبات فيه ال قيم وكل عمل خام  ( .13:  4)ف   عيصًا "أهحطيو كل ام في المسيح ال ي ولو ني"

[ دماهننة 3[ ممامهننة األهننىام ]2( ]14:12[ النلنناوة )فرنندون اللداهننة ال  ننى  أينند الننىب عننب 1حثرننت فنني المسننيح ]
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[ 5( )ب( نوجننابي ) ننالة /  ننيام..( ]11:6[ جهننادي )أ( هننلري )حمننوت عننن الاطيننة مو4هلمننة   لإهننحمىام ]
هنا عانامة الكىمنة )ييناة المسنيح(. والغانن قرول الاليب. به ا حثرت فني الكىمنة وحانيى أغاناحًا يينة  سنى  في

 البي وكون له ثمام.
 

اِر، 6 -(:15:6آيية )ييو ي النييَّ ُه فيِ ُه َوَيْطَرُحونيَ فُّ َوَيْجَمُعونيَ ِن، َفَيجيِ ا َكاْلُغصيْ َرُح َخاِرجي  يَّ ُيطيْ ُت فيِ ٌد اَل َيْثبيُ اَن َأحيَ ِإْن كيَ
 َفَيْحَتِرُق. 

هن ا هينصانل عنهنا فيجنف. منن لني  لنه ثمنام هنيلطو و بنى  هنا نح ام مايف لمن هو غيى ثابت في الكىمنة، ف
)مبما أاام المسيح نل  لاإ األغاان الحي قطاوها نهحادادًا لبىقها( )الغان ال ي ولطو منن الكىمنة ال فايندة 
لنه نطالقننًا لنن لك وبىقوحننه، فغاننن الكىمنة  ننعيف جنندًا ال واننلح لشننم. والغانن مهمننا كننان جمننال أوماقننه، نن لنن  

ولطاوحننه )األوما  هنننا ناننامة للرننى النن ا ي مثننل اننجىة الحننين الحنني لانهننا المسننيح(. ولكننن محنن  وجننف وكننن لننه ثمننام 
َد يناجز فلينني ومننو و نول الاانامة، وهن ا البناجز هنو الاطينة الحني  عنيش فيننا أو  الغانن  هن ا وبند  نن واجنْ

 يون في النام.ل حامة   الحي فيه نل  مجد دحيوي. والماليكة ه  ال  ن وجماون و طى من يوَ 
 

 ِإْن َثَبتُّْم ِفيَّ َوَثَبَت َكاَلِمي ِفيُكْم َتْطُلُبوَن َما ُتِريُدوَن َفَيُكوُن َلُكْم.7 -(:15:7آية )يو
هنن   عكنن  اآلوننة السنناللة، هنننا حننى  بىكننات الثبننات فنني المسننيح أي نهننحجالة الاننالة. هنننا حننى  الوعنند الثمننين لمننن 

ا حى  المسيح وضو كالمه مكان اااه. فنى  كيف حثرت في المسنيح هن= وثبت كالمي فيكم ثرت في الكىمة.  
وه ا لأن حثرت في كالمه. وه ا واني  اد ق وعد المسنيح لكنل منا أو يننا منن نمادة وفكنى وقلنب. وطاعنة المسنيح 

 [ فني منلء2[ فومًا ]1مهما يد  يح  االهحشهاد. هنا فاَ وسحجيب لنا مهما طلرنا. و  وسحجيب بثال  طى  ]
[ ال وسننحجيب لنننو طلرنني لننني  لماننلبحي فهننو لننن  وسننحجب لرنننول  3( ]المناهننب  أ  فنن  الوقنننت  الزمننان )لانند مننندة

ولكننننه البننند وأن وسننحجيب. وأن وكنننون لننننا الباهنننة السننمعية الىويينننة فنسنننحطيو أن حمينننز  نننو ه.  ، ومفننإ انننصاء 
ن ا كنا حسحطيو أن حميز  و ه = تطلبون والمسيح وااطرنا وهل كل أيدا  اليوم من خالل كل ما حسمو وحى . 

مييييا (. 31:12" )لنننو( "أطلرنننوا أواًل ملكنننوت  14:5 نننو1فبينئننن  لنننن حطلنننب نال  منننا هنننو يسنننب نماد نننه ومشنننيئحه )
ىل =  تريدون   ألا من ثرت في المسيح  ابح نماد ه البىة يسب يى ة الرنين ال الاريد واإلبن ال وطلب هو  ما َوسُّ

ثبت كالمي المسيح فَي.  هي البياة مو المسيح وفي المسيح ويياة . ولناليك أن خال ة المسيبيةمجد أبيهأ  
داخل الللنب، فنال حبحنا  لمنن والمهنا لننا أو  و نينا بهنا أو ولناننا بحنصين ها، و اوا المسيح  ابح مكحوبة  =  فيكم

بل حنص ها عن يب في المسيح، وه ا عمل النىو  اللندس الن ي والمننا و ن كىحا و سنكب مببنة   فني قلوبننا. لكنن 
 وكون ه ا لمن  حجاوب نوجابيًا مو  وت الىو  اللدس وال ولاومه.

 
ُد َأِبي: َأْن َتْأُتوا ِبَثَمٍر َكِثيٍر َفَتُكوُنوَن َتاَلِميِذي. ِبهَذا يَ 8 -(:15:8آية )يو  َتَمجَّ
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وثرننو ك  فنني كالمنني، هنن ا  نشننم نهننحجالة لاننلوا ك  كوحهننا  حصننق مننو نمادة اآلب  بثرننو ي فننيك  وثرننو ك  فننيَ = بهييذا
( 24:12للند  نلب المسنيح لينأ ي بثمنى هنو نومنان البشنى ) نو= أن تأتوا بثمر كثير فتكونيون تالمييذيالسماوي.  

( وكنل 16:5+ منت  9:1لنل1(. والثمنام الكثينىة  مجند اآلب )19:28وعمل الحالمي  أن وكملوا عمل المسيح )مت 
هن ا وبند  نن ثرحنننا فني كننالم المسنيح أي  ندقنا  وعشنننا لنه كلمننة كلمنة، فينى  الننناس فيننا  ننومة للمسنيح الثابننت 

 فينا. 
وة الساللة مأ نا أن طاعة كالم المسيح اى  للثبنات فينه، وفني اآلونة اآل ينة ومنا لاندها حنى  أن المببنة هني في اآل

 الشى  اآلخى.
 

 َكَما َأَحبَِّني اآلُب َكذِلَك َأْحَبْبُتُكْم َأَنا. ُاْثُبُتوا ِفي َمَحبَِّتي. 9 -(:15:9آية )يو
نححلايينة، أي حبننب منن  نىو  لنننا وحكنى  مننن وكىهننا، فهنن ا  المببنة الحني وطلرهننا المسنيح أن  كننون فيننا ليسنت مببننة

(. أمننا المببننة الحنني 48-43:5النننوع مننن البننب  نحمنني للاليلننة الاحيلننة.. "فالاشننامون أوضننًا وصالننون هكنن ا" )مننت 
وطلرها المسيح أن  كون فينا هي مببة مطللة أي للكل.. هلل أواًل ولكل نحسنان، لمنن وبرنني ولمنن وكىهنني.. لن لك 

 (2:5-20:4 و1لسيد "أيروا أعداءه .." المببة هي للاالق وللمالو  )قال ا
+  6-3:6والطرياننننننة الجد نننننندة، طرياننننننة المببننننننة ياننننننلنا عليهننننننا لالمامودوننننننة، وفيهننننننا  ننننننىحا خليلننننننة جد نننننندة )مو

أي ما يالح  عليه من طرياة جد دة نثرحوا فيها. وأهمية = إثبتوا في محبتي(. والىب وطلب هنا قاياًل 17:5هو2
(. ن ًا منن  ثرنت فني المببنة 25:11أن حثرت فيه هو، وهو ال ي قنال عنن حصسنه "أحنا هنو القيامنة والبيناة" ) نو   لك

  ثرت فيه البياة األبدوة الحي يال عليها في المامودوة. و لك ألن المسيح يياة وهو أوضًا مببة.
بنة أزليننة أبدونة ال حهاييننة ألن   المسنيح ينين أماد أن وشننى  ملندام مبرحننه للبشنى اننرهها لمببنة اآلب لنه وهنن   مب

مببننة و  غيننى محننناهي فاأل ننل فنني المببننة هننو مببننة اآلب لدبننن. ومببننة اآلب لدبننن  اننني وينندة اآلب مننو 
اإلبن، مببة اآلب  اب في اإلبن المبرنوب. ن ًا مببنة اآلب لدبنن هني  ارينى  خنى للنول المسنيح "أحنا فني اآلب 

فصيار . وعلن  حصن  الننمل أيرننا المسنيح  فياآلب واالبين واحيد بالمحبيةَ مببنة. واآلب فَي ولكن بلغنة المببنة فنا
شيرط أي حبنن  نىحا فينه و نامت ييا نه فيننا. ولكنن  "نثرحنوا فنَي وأحنا فنيك "، ولن لك قنال  بالمحبية  فينا وصرنا فيه

 ، ثرحنوا فنَي لكنن بلغنة المببنةنهنو مسناو للولنه . إثبتيوا فيي محبتييلن لك ولنول هننا   هذا الثبات أن نحيا في محبية
و اننني أن مننن  ثرننت لننه  حنن و  و حلنن   لمبرحننه. وأن المببننة هنني اننى  لثبننات المسننيح فينننا. والمسننيح أو ننل لنننا 
لمجيئه فني الجسند مببنة اآلب. هننا وشنى  المسنيح هنى ثبنات الغانن )المنؤمن( فني الكىمنة )المسنيح( وهن ا السنى 

بن، يب  حويد فيه المبب لالمبروب فيكوحان  ا ًا وايدة وكياحًا وايدًا، البب هو هنى هو البب. فاآلب وبب اإل
الويدة اللايمة بين اآلب واإلبن. وهك ا أيرنا المسيح يبًا بل  منن قو نه أن وجالننا مانه فني ن بناد كامنل وبينا فيننا 

ء نبنن اإلحسنان ليؤهسنها منو بنني وحبيا فيه وماه وبه وله. فبب المسيح لننا هنو هنى اإللحبنام أو الويندة الحني جنا
واآلب وببننه فنناَ ، ( ومبرحننه لنننا قايمننة علنن  أن هنن ا هننو طباننه فهننو وبننب اآلب 23:17لبسنناب   ) ننواإلحسننان 
لكنن  فالمببنة هن  وهنيلة ن بادحنا لنه. (12مبرحنا له ومبرحنا لباضنا النباإ ) ونة ،المببةوالىب  و ينا لمببة.  
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( "لكنني 15:15وفني )    المببة وحبادله يبًا لبب وهنل حثرنت فني هن   المببنة.السؤال الموجه لنا هو هل حلرل ه
. هننا أعلمنحك  ال  انني الماىفنة والصلسنصة بنل هني  و نيل "قد هميحك  أيباء ألحي أعلمحك  لكل ما هماحه منن أبني

مسننحو  أهننىام اآلب ومبرحننه لنننا. فنناإلبن الضننال يننين عنناد لنن   حاننى  علنن  أبيننه علنن  مسننحو  الصكننى نحمننا علنن  
(. مببة المسيح لآلب هي مببة فايلة للطرياة وألفكامحنا ولكنن المسنيح واطيننا أن 26:17األيضان واللرالت ) و

المسنيح ظهنىت مبرحنه لننا فني ب لنه حصسنه علن  الانليب. ولنوال = كيذلك أحببيتكم أنياحح وقها فنصى  لأبوة اآلب لننا.  
نا فني بنو نه الىفيانة ة اإلبنن لننا. والمسنيح لمبرحنه لننا  نمَ ه   المببة ما كننا قند فهمننا مببنة اآلب لدبنن وال مببن

لنأن حاند  دعو نه  إثبتيوا فيي محبتيي( وهنا حى  منا هنبانل علينه لن لك وشنجانا أن 2-1:3 و1اللدم والمجد )
عننداءحا( وحبادلننه يبننًا لبننب أ ن ال حبننب أوحلرلهننا وحسننحمى فيهننا وحقنني  فنني مببننة لننه ولكننل أينند )وهنننا حننى  خطننومة 

"مببة المسيح  باىحا"  الىهول وه ا ما قاله بول . حكحشف مبرحه حببه وكلما  .  و كون ه ا لأن حبصك و اوا   
+ "من وصالني عن مببنة المسنيح". ومنن وبصنك و ناوا  وكحشنف أعماقهنا. الو نية ال  شنى  وال  صلسنف بنل  نصن  

يك أن اآلب واإلبنن همنا وايند لسنرب المببنة، واإلبنن مببنة، فكينف بال فب  ومن  نص ها وكحشف ماناها. ولننال
"به ا حال  أحنا نححللنا من   حبد اإلبن بنا لو عشنا في كىاهية. واإلبن يياة، فإن عشنا في كىاهية حموت، ل لك قيل

  (. ومنن وبنب 15-14:3 نو1كل منن  نبغإ أخنا  فهنو قا نل حصن " ) الموت نل  البياة ألحنا حبب اإلخوة ...
 (.21:4 و1وبب اإلخوة )

مما هرق مأ نا أن المببة ه   اريى عن الويدة بين اآلب واإلبن ، وبين اإلبن وبيننا. وأوضا كلمة الماىفنة  شنيى 
( لحنننى  أن كلمنننة وانننى  فننني الكحننناب 20: 5( + ) نننو27: 11( + ) منننت 8: 3ماجنننو  صسنننيى اآلونننات )فننني لد بننناد 

 الملدس  ان  الويدة .
 الملدس : بن    الحاريى عنها لادة طى  في الكحاب ن الويدة بين اآلب واإلأ حى  و 

 ( . 31:  14واإلبن وبب اآلب ) و  (.20: 5اآلب وبب اإلبن ) و  .1
 (.27: 11اإلبن وال أيد واى  اإلبن اال اآلب )مت ال أيد واى  اآلب اال  .2
 (.10: 14احا في اآلب واآلب ف   ) و .3
 (.30: 10أحا واآلب وايد ) و .4
 (9:  14من م حي فلد مأ  اآلب ) و  .5

 -والماىفة به ا المان  أ  اإل باد لها ثالثة أحواع : 
 ( 15:  10( + ) و 27: 11)مت وحدة الهوتية:  .1

 (     38:  10ى  اآلب = اآلب ف   وأحا ف  اآلب ) و فاآلب واى  اإلبن واإلبن وا  
 بنًا. ن( وه  ويدة مثمىة فللد أثمىت 1: 4مىأ ه فبرلت وولدت قا ين ) كنوعى   دم وحدة جسدية:  .2
 ( "ومن أماد اإلبن أن والن له" 27: 11( + )مت 3: 17)  و وحدة بين المسيح واإلنسان : .3

  وة وفيها ححبد لالمسيح لالمببة(+ ه   اآل 3: 17(. وه   الويدة أثمىت يياة لجسدحا المايت ) و8:  3+ )في   
. 
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يل ( في الجزء الثالل من كحب االحاج 20: 5ن ًا المببة والماىفة كالهما  اريى عن الويدة. وماجو  صسيى  وة ) و 
 . ( 3: 17+ ) و
 

 عمل الروح القدس لتتم هذه الوحدة فى المسيح 
، ألحه  ( ويينئ  هناىفه ويين حاىفه هنببه14:  16يين حمحلم من الىو  اللدس فهو وبكي لنا عن المسيح ) و  

   -ل لك فالماىفة والمببة مى بطان، وحاليك أن كالهما عمل الىو  اللدس فينا : وسحبق المببة .
 ( 5:5مببة   في قلوبنا )مووسكب  .1
 Know himواطينا أن حاى  المسيح  .2

 ثرحنا في  هو ال   الىو  اللدسف ، فاإل باد وكون لالمببة . لمان  اإل باد لهومن واى  المسيح و ببه هياىفه 
ان  لنظل ثابحين في المسيح، وه ا مفنحنل  ( 26: 8( و اين )مو8:  16 بكت ) ووأوضا الىو  اللدس  المسيح .

( وكل ه ا  ردأ لاألهىام السباة الحي ه  عمل  18: 31قول الكحاب " وبني فأ وب ألحك أحت الىب نلهي" ) أم
( . 22:  5( . ومن ثمام الىو  المببة )غل 5:  5والىو  اللدس وسكب مببة   ف  قلوبنا )مو الىو  اللدس.

 وبالمببة حثرت ف  المسيح .
 (.22، 21: 1هو 2اللدس  ثرحنا في المسيح )  فالىو الميىون هى الحثريت. وسم  ول لك 

 
ي 10  -(:15:10آية )يو ُت فيِ ي َوَأْثبيُ اَيا َأبيِ ُت َوصيَ ْد َحِفظيْ ا قيَ ي َأنيَ ا َأنيِ  ي، َكميَ ِإْن َحِفْظُتْم َوَصاَياَي َتْثُبُتوَن ِفي َمَحبَّتيِ
 َمَحبَِّتِه.

= حفظييت وصييايا أبيييهننهى   علنن   نصينن ها محشننرثين لالوعنند. = حفظييتم( 9هنننا حننى  كيننف حثرننت فنني مبرحننه ) وننة
. وهكنن ا أطنناع اآلب  (. وبننول  هننا وطلننب أن حننحال  الطاعنة كمننا أطناع المسننيح حصسنه8-5:2لالحجسند والصننداء )فني

وبصظننه بهننا مننن الكرى نناء  (. بننل نيحمننل اننوكة الجسنند الحنني كننان  26-23:11هننو2بنول  حصسننه وبيحمننل اآلالم )
، ه   خرىة عملية واحرىها من وبصك الو ية حفظتم وصاياي تثبتون في محبتي  إنينقيه بها ليأ ي بثمى أهثى.  ف

(، ومن عنى  27 – 24:  7فمن وبصك الو ية هياى  يقيلة المسيح فيكون كمن بن  بيحه عل  الااى )مت 
منن أينب اإلبنن لبصنك و ناوا  وشناى لمببنة اآلب وهن   و . (9 المسيح يقيلة هيببه ، ومن وببه  ثرنت فينه ) ونة

(. عمومنًا منن وبصنك و ناوا المسنيح يحن  12( وأهن  و نية للمسنيح هني المببنة ) ونة27:16المببة ال  و ف )
ولو لالحغانب )فهن ا هنو الجهناد(  رندأ فني البنب. وباإل نىام علن  يصنك الو ناوا وشنحال البنب فني داخنل الللنب 

مببة لدمجة أن وضبي و ر ل. وه   هي المببة الكاملة الحي  طى  الاو  نل  خام . ومن فيثرت اإلحسان في ال
وبب مببة كاملة وكون مسحادًا للرول أي أل  من أجل ال ي مات ألجلنا. يصك الو ية هنو هنلوك فني الننوم، ن ًا 

انب حصسنه علن  يصنك ماالصة الو ية هو هلوك في الظلمة. والمسيح حوم. وال انىكة للننوم منو الظلمنة. ومنن وغ
الو ية  ثرنت فني المسنيح. ومنن  ثرنت فني المسنيح وكحشنف مبرحنه. ومنن وكحشنف مبرحنه  رندأ وطينو الو نية عنن 
يب ولي  عن  غاب. وهك ا  حنامي داخل اإلحسنان يصنك الو نية والثرنوت فني مببنة المسنيح. أمنا عنن الاالقنة 
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المسنحبيل أن وانالف المسنيح نمادة اآلب، وبالحنالي بين المسنيح واآلب، فألحهمنا وايند ومشنيئحهما وايندة. فإحنه منن 
وبول  ال ي حص  و اوا المسيح ااى به ا الثبات في مبرحه فلنال "مببنة المسنيح  بانىحا"   .فهو ثابت في مبرحه

 زداد نحسنكاب المببنة = تثبتون في محبتيالحي وسماك  نواها الىو  اللدس. =  إن حفظتم وصاياي(  14:5هو2)
 (.5:5الىو  اللدس )موهلل في داخلنا من 
ماد هما وايدة. ولكن اآلب  ى د واالبن والنىو  همنا ب= اآلب واالبن وايد لالمببة، ومشيئحهما و   حفظت وصايا ابي

فناإلبن وطينو ألحنه  وضنا.أي منا  ى ند  االبنن أقنوم  الحنصي . فحابح طاعة االبن لآلب هي  نصي  ما  ى ند  اآلب، أ
 وايد مو اآلب وبماد هما وايدة.

ا لكننا حلف أمام  الة المسيح ف  لسحان جثسيماح  " يلَ  َكمنَ نل لنَ ، َوَلكنْ ألسا ْ ْ  ِللكنَ رناىل َعننْ ي هنَ َن َفللَحال كنَ َوا َأَبَحا ا، ْننل َأمل
اإلحسناحية  نىفإ (. فالمسيح كان فيه الطرياة اإلحساحية كاملنة، والطريانة 39: 26" )مت أاْم دا َأَحا َبلل َكَما  اْى دا َأحلتَ 

األل  و طلب الىاية. وكان األل  ال   هيحاىس له المسيح وصو  الو ف وحبن كبشى ال ومكن لنا أن ححاوم ما 
ألسا جناز فيننه المسننيح مننن أالم. ويينمننا قنال المسننيح " ْ ْ  ِللكننَ ي هنَ رنناىل َعنننْ  َن َفللَحال كننَ " عرننَى بهنن ا عننن أن اإلحسنناحية ْننل َأمل

كاملنة وأحنه انابهنا فنن  كنل انم، فنال  وجنند نحسنان طريان  وبنب أن  حننأل ، لكنن  وجند مننن  الحن  فينه كاحنت نحسنناحية
َ  ولرننل األلنن  فنن  هننريل مننن وبننب. بننل حجنند أن بننول  الىهننول ولننول فنن  هنن ا عننن المسننيح أحننه " ا َ َالننَ ْه ِبلنننً حننْ َو َكول مننَ

مو اآلب الهو يا وأن الاليب هو البل. ولكن  (. وه ا وان  أحه محصق ف  اإلمادة8: 5" )عب ِلَطاَعَة ْمَما َ َأَلَ  ْلهْ 
عليه أن وااضو نماد ه اإلحساحية، أو قل هو ل  وطلب مايحنه الجسندوة بنل أخضناها إلمادة اآلب. وهكن ا عمنل كنل 
اللدوسنين، ولكننن اللدوسننين عملننوا هنن ا لسنهولة ن  أن المسننيح عملننه أوال وكننان هنن ا لبسنابنا حبننن البشننى. فكننان كننل 

ي ( وهنن ا ماننن  قننول الننىب "1: 12ح وجنند أن  نصينن  الو ننية هننهل )عننب مننن  ننى بل لالمسنني لننْ يْ ن  َوْيمل أْلََن ْحيننْىي هننَ
(. وحبننن لطاعحنننا حثرننت فنن  اإلبننن فيكننون  نصينن  الو نناوا هننهاًل، وبهنن ا وبملنننا اإلبننن نلنن  30: 11" )مننت َخْفيننف  

 يضن اآلب.
 

 ِحي ِفيُكْم َوُيْكَمَل َفَرُحُكْم.َكلَّْمُتُكْم ِبهَذا ِلَكْي َيْثُبَت َفرَ 11 -(:15:11آية )يو
اولنَ    وصى  يين وجد أوالد  فىيين "أل= َيْثُبَت َفَرِحي   َهىا ِألل ً ا َجْد َدًة، َفاَل  ا ل حْ ي َهَأَحَ ا َخاْلق  َهَماَوات  َجْد َدًة َوَأمل

ال   ىا َعلننَ  لننَ طننا وا ْنلننَ   .َواَل َ ال وا َوِبلَحْهجننا ْل ِفلَىيننا َرَها بننَ ال ًة َواننَ جننَ ْليَ  َبهل اْلق  أاومااننَ َ ا خننَ ي َهَأحننَ ، أْلَحننْ  اْلق  ا خننَ ا َأحننَ ي مننَ ْد فننْ َبننَ ِألل
ا َىاخ  . َفَىيننً تا  ننا ول اء  َواَل  ننَ تا لاكننَ ول ا  ننَ دا ْفيهننَ َموا َلاننل ْري، َواَل واسننل ال َى ا ْلشننَ ْليَ  َوَأفننل َأبلَحْه ا ْلأاومااننَ (. 19-17: 65" )ن فننَ

ل وهنننا فنن  هنن   اآلوننة حننى   أن  فىينننا وبنند  بننل و اكمننل يننين وصننى   . و   ى نند أن  ثرننت فىيننه هنن ا فينننا، فياكمننَ
 فىينا. أما الاال  فهو وااط  مل ات يسية فاحية والرها ه  وقلق.   
 وكيف حصى     ه ا ما اىيه هاللًا ف  مو وع الكىمة وثبا نا فيه.

ا فينه لالمببنة وطاعنة و ناوا  وجالنه وصنى  و اطيننا أن هنو هنى الكىمنة الن ي انىيه، وثبا نن= بهيذا=  كلمتكم بهذا
فينننه نمهنننا   ،يحننن   ثرنننت فيننننا مببنننة   ،ن  ننندخل فىينننه هنننو فيننننا. يحننن  ال ححانننوم أن يصظننننا للو ننناواأحصنننى  لننن

وشى  الىب هننا أن الثرنوت فني المببنة هنو هنى الصنى  الكامنل. والطى نق للصنى  الكامنل   .و ضبية منا و ثلياًل علينا
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فنثرت في مبرحه أي حكحشصه هو وحببه وهنا ، لأن حادقه وحنص    ،  وفي كالم الىب   ثرت في اإلومانن ن هو أن ح
فى  الحالمي  والمؤمنين وبحا  = ويكمل فرحكمفى  المسيح كامل. = يثبت فرحي فيكم(. 6-3:2 و1وكون الصى  )

وجند مو ناًا فيننا. وهن ا هنو طلنب نل   كمينل. فالمسنيح وسنكب فىينه فني الللنب وحبنن حأخن  ليكمنل فىيننا. فىينه 
المسيح أن حصى  فهو وطلب أن حثرت فيه وحطيو و اوا  لنصى . وكلما حطيو حثرت وكلما حثرت  زداد فىينا و كمنل 
)واليك أحه هرق وأعطاه  السالم واآلن الصى ( وأه  فى  وصى  له اإلحسان الاال  ال ي قدمنه المسنيح، هنو ييناة 

ا عل  األمس. ولناليك الاالقة المبااىة بين المببة والصى . فالصى  هو ححيجة وجود جد دة حى  فيها الىب من هن
(. لن لك فنأول ثمنام النىو  المببنة 5:5المببة. وهن ا منا عملنه النىو  اللندس، فهنو وسنكب مببنة   فني قلوبننا )مو

 (.22:5وثاحي الثمام مبااىة هو الصى  )غل
 

ا َكَما َأْحَبْبُتُكْم. »هِذِه ِهَي َوِصيَّتِ 12 -(:15:12آية )يو  ي َأْن ُتِحبُّوا َبْعُضُكْم َبْعض 
  ا  ىالطنا لالمببة.نحنا حكون جسد وايد أحنا ححبد لالمسيح وحثرت فيه لالمببة ، وهنا حى  أ( 9وة ) ما نا ف  

و لرننل عملننه. و  اللنندس لمننن  ى نند فالكنيسننة جسنند المسننيح  حننىالل بباضننها لمصا ننل هنن  المببننة وهنن   واملهننا الننى 
بحننداء مننن هنننا حجنند ب( . مننا هننرق كننان عننن مبرحنننا هلل وهنن    ننناظى و نناوا اللننو  األول. و 1: 7+ حننش 16: 4 أ)

المببننة لدحسننان وهنن    ننناظى و نناوا اللننو  الثنناحي. وو ننية المسننيح أن حبننب لاضنننا كمننا أيرنننا هننو فالمببننة هنني 
 الحي  جال فىينا كاماًل. 

د بنا المسيح، وب باد المسيح بنا هو يياة وبالحالي فى . والمسيح ال وسكن ييل وحاليك أن المببة اى  ألن  حب
  كون هناك كىاهية.

 -ومبرحه هي:
 هما أيرننه اآلب= أي مببة نلهية وليست مببة جسداحية أو عاطفية. هي ويدة بين اآلب واإلبن. -1
 أيرنا وحبن خطاة= هك ا  نبغي أن حبب من ه  أ اف منا. -2
 ء= هك ا  نبغي أن حبب أعداينا.أيرنا وحبن أعدا -3
 أيرنا يح  الاليب= هك ا  نبغي أن حبب يح  الموت. -4
مببة لا لة= هك ا  نبغي أن حبب بال أحاحية، ال حطلب ايئًا في ملابنل مبرحننا إلخو ننا، مببنة   أحنه واطني  -5

 أقحل.. الخ ألحني أيب.لسااء وال وايى، هك ا علينا أن حامل فالمببة مو  كل الو اوا فأحا ال أهى  وال 
 هي مببة من حوع غيى مببة األم يين النصعية.

َد منن   ) لنْ أهناس منيالد الاليلنة  وهن ا هنو ، بيبنة الانليب  فهن  هنىوبنب فلند (. ومنن 7:4 نو1ومن وبنب فلند وا
، وال (. ومببة اآلب ه   ال  سكن في قلوب 16:3الجد دة. والمسيح نيحمل كل اآلالم ليسحالن لنا مببة اآلب ) و

 امل في قلوب لي  لها  صة المببة. فالمببة اإللهية ال  امل نال  في مجال المببة. ه   المببة  بمي الكنيسة 
( وو ية المسيح 44:5هي و ية المسيح في يد ل الوداع األخيى قرل الصىا  )مت =  وصيتيمن الشى والصساد. 

فهنو  المسنيحأي د ن، هي و ية مسحمدة من  ليب  أن حبب أعداينا ال مثيل لها في أي مكان في الدحيا وال في
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(. والمسننيح يننين واطنني أمننىًا أو و ننية واطنني ماهننا اإلمكاحيننة علنن  10:5)مو أيرنننا ومننات ألجلنننا وحبننن أعننداء
الحنصين  فهنو  رنني أوامنى  بنناًء علنن  منا عملنه هنو ومنا هننيامله فيننا ومنا هنو مسنحاد أن وصالننه فني كنل منن  نؤمن لننه 

ن  ؤهنن  و رننن  الكنيسننة أ  ،جننل هنن األمهننل لنننا الننىو  اللنندس أ(. فالمسننيح 5صاننل اننيئًا ) وننةفردوحننه ال حلنندم أن ح
عضاءها لالمببة . وحاليك أن المادم الوييد للمببة هو  ، فه   هي طرياحنه. وهنو مسنحاد أن واطيننا أ مالطا  

أعننندايك ، لنننامكوا العننننيك ، أيسننننوا.. أن حبنننب أعنننداينا، لكنننن هنننل حجاهننند ألجنننل  لنننك. لنىاجنننو قنننول النننىب "أيرنننوا 
(. فمنن وغانب حصسنه علن  أن  نحكل  لنالايى علن  عندو  و بسنن نلينه و انلي ألجلنه، وسنكب 44:5 لوا.." )مت 

  مببة داخل قلبه لادو  ه ا.ه   المببة وسكرها الىو  اللدس لمن وجاهد . ومن وبب هيصى  ، فه   هني ثمنام 
 ي يينما  وجد المببة  وجد الصى  .أ......فى  .( . مببة. 22،  21:  5الىو  )غل 

 
 َلْيَ" أَلَحٍد ُحبٌّ َأْعَظُم ِمْن هَذا: َأْن َيَضَ  َأَحٌد َنْفَسُه أَلْجِل َأِحبَّاِئِه.  13 -(:15:13آية )يو

هنا حى  غاوة المببة أن وضو اإلحسان حصسه عن اآلخى ن. هي مببة مضبية، وه ا ما عمله المسيح ه   الليلة 
ل  ولل ألجل من وبروحه فهو ال ولاد اللدوسين. فالمسيح و و حصسه ألجل كل =  ألجل أحبائه (.  16:3 و1)

( فالمسيح مات 20:2+ غل  10:5  )موءاالناس ألحه هو ال ي وبره . فهو أ   ألجل الاطاة ال  ن كاحوا أعد 
وهك ا  نبغي أن حصال مو كل نحسان يح   عن ااول الطىهوهي ال ي كان عدوًا له ويَوله نل  نحسان وببه يلًا.  

 لو ل  حكن حببه أو ل  وكن وبرنا. 
 

 َأْنُتْم َأِحبَّاِئي ِإْن َفَعْلُتْم َما ُأوِصيُكْم ِبِه. 14 -(:15:14آية )يو
هننا جناءت = أحبيائي( 8:41+ ن  23:2هنا المسيح  ىفو دمجة المؤمن ال ي وبصك الو اوا لدمجنة نبنىاهي  )ونو

 " وه   قيلت عن نبىاهي . والال كل ام مكشو  أمامه.لل الحي" "من خْ في اليوحاحية "خْ 
 

اءَ 15 -(:15:15آية )يو مَّْيُتُكْم َأِحبيَّ ْد سيَ ي قيَ يِ ُدُه، لِكنيِ  ا، أَلنَّ اْلَعْبَد اَل َيْعَلُم َما َيْعَمُل سيَ يُكْم َعِبيد  ي اَل َأُعوُد ُأَسمِ   أَلنيِ 
 َأْعَلْمُتُكْم ِبُكلِ  َما َسِمْعُتُه ِمْن َأِبي. 

هي أوضًا  ندابيى  وال أيند وانى  قلنب السيد وكشف أهىام  أليبايه ال لاريد . والمسيح كشف لنا  دابيى اآلب الحي 
( وما ال ي أعلنه المسيح أليبايه  هو  17:18اآلب هو  اإلبن. ول لك ل  واصي   عن نبىاهي  ما هو فاعله ) ك

(. والننن ي مأي المسنننيح فلننند مأ  18:1أعلنننن لهننن  مببنننة اآلب وأعلنننن لهننن  اآلب فهنننو ويننند  الننن ي وانننى  اآلب ) نننو
مكه والارد وطيو نما عنن خنو  أو طلبنًا فني أجنىة أو فايندة. أمنا اإلبنن فيطينو عنن اآلب، هو والن ما ومكن أن حد 

هو قرالت وأيضان اآلب لدبن الضال. هو ناحيا  اآلب لاودة أبنايه لبضنه. وهي = ما سمعته من أبييب.  
د  والنننه  طننابق فكننى اآلب واإلبننن. لكننن اآلب مننا  ى ننهننو  اريننى عننن  مييا سييمعتهحصنن  ناننحياقات اإلبننن لنننا. فلولننه 

 اإلبن.
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(  دعوحا الىب أن حلنول أحننا عريند لطنالون ، ولكنن كنان هن ا يحن  ال حسنلل فن  الكرى ناء . 10:   17ولكن ف  )لو
 ( . فاَ حصسه محوا و.15:  57فاَ وسكن عند المحوا اين )ن 

 
ُركُ 16 "-(:15:16آية )يو ُدوَم َثميَ ٍر، َوييَ ْأُتوا ِبَثميَ ْذَهُبوا َوتيَ ُتُكْم ِلتيَ ْي َلْيَ" َأْنُتُم اْخَتْرُتُموِني َبْل َأَنا اْخَتْرُتُكْم، َوَأَقميْ ْم، ِلكيَ

 "ُيْعِطَيُكُم اآلُب ُكلَّ َما َقَلْبُتْم ِباْسِمي. 
يه  البنافز إليحمنال اآلالم فنني دعنو ه  هني دعنوة نلهينة ألجنل مبرحنه لهن . وهن ا منا واطن =ليي" أنيتم إخترتميوني

خدمحه  أن   وبره  و ثق فيه  )ه   اآلوة موجهنة للاندام(. ولنناليك أن   دايمنًا هنو  نايب المبنادمة فني كنل 
ما ومت لدحسان من الايىات السماو ة. فهو ال ي لنادم وأ ن  لنيجاله  أبنناًء بنداًل منن عريند و اطنيه  المجند الن ي 

صى  هنا. و  واحامحي وأحا أقرل ه ا اإلخحيام وأخحام    امكا الانال . ولكنن لنناليك أن ( و اطيه  ال22:17له )
خحنامه  ن لهن ا لتيأتوا بثميرخحام  هو ا(= نه   ال  ا  الاال  بل نخحى ك  للىهولية) فهو =  إخترتكمقول الىب  

الصضنل للمسنيح فني نخحينامه ، فهنو  نايب ن ًا لي  له  فضل في أن وكوحنوا مهناًل بنل . مهال ليىهله  لكل الاال 
المبننادمة. هننو النن ي واننى  ظننىوفه  ومننواهره  و نناصا ه . ولكننن هنن ا ال ومنننو أحهنن  هنن  البنند أن ولرلننوا النندعوة. أمننا 

( ن ًا هنو  ندعو الجمينو ولكنن كنل وايند ينى فني أن 4:2 ني1لالنسبة لكنل نحسنان فهنو  ى ند أن الجمينو والانون )
أن   قد نخحام نحساحًا للاال ، فه ا واني هرق ماىفة   للرول ه ا اإلحسان دعوة ولرل أو  ىفإ. أما لو قيل  

 (.29:8  له لدومان )مو
رن    نخحامه  كحالمي  ال كشنى  لهن  فلنل بنل ليندعوا الانال  لكنىاز ه . و كوحنوا هنصىاء لنه. فالكنيسنة هنحا =  لتذهبوا

يييدوم لمطلننوب هننو نومننان كننل الاننال  لالمسننيح فيكننون لهنن  يينناة. علنن  أهنناس اإلومننان النن ي هننيكىزوا لننه. فننالثمى ا
يعطييكم اآلب كيل ميا قلبيتم اإلثمام مسحمى في الكنيسة وخدامها وخدمحها للانال  كلنه يحن  حهاونة الندهى. =  ثمركم
المسيح هو المحكصل لأن واطيه  اآلب كل ما وطلروحنه و بمنيه  منن ماناطى الكنىازة و ضنمن لهن  الثمنى =  بإسمي

ى. ولننناليك أن الثمننى الكثيننى وبهننحجالة الاننالة ححيجحننان لثبا نننا فنني المسننيح. واليننك أحهنن  يينمننا وجاهنندون الكثينن
و كىزون لالمسيح وسحجيب   لالوا ه  ن  هن  أمنناء. فياطنيه  منا وطلروحنه فينزداد ثمنىه . فنال ثمنى بندون  نالة 

  أحنننه نخحنننامه  وأمهنننله  لينننأ وا بثمنننى  (. والينننك أن هننن   هننني نمادة17وال ثبنننات بننندون  نننالة وبننندون مببنننة ) ونننة
 [ بثبا ه  في المسيح. 2[ لالاالة ]1ليحمجد، لكن ال حجا  لادمحه  نال  ]

 فمو أن نمادة اآلب أن  حمجد بز ادة المؤمنين نال  أحه  نبغي أن حالي ألجل  لك.= كل ما قلبتم بإسمي
 

ا.ِبهَذا ُأوِصيُكْم َحتَّى ُتحِ 17  -(:18-15:17اآليات )يو ُه 18  بُّوا َبْعُضُكْم َبْعض  اْعَلُموا َأنيَّ ُكْم فيَ »ِإْن َكاَن اْلَعاَلُم ُيْبِغضيُ
 َقْد َأْبَغَضِني َقْبَلُكْم.

( حننى  المواجهنة منو الاننال  الن ي وجهنل اآلب واإلبننن وعنداوة الانال  لكنيسننة المسنيح والمسننيح 27-18فني اآلونات )
أي هيبغضننك  الاننال ، = أبغضييني قييبلكمحصسننه. وعلنن  الحالمينن  أن وكملننوا الاننىاع النن ي بنندأ  الاننال  مننو المسننيح. 

أما الاال  الن ي خللنه   فلينل عننه "هكن ا أينب  لسرب نوماحك  بي. والملاود لالاال ، مو  الشى ال ي في الاال .
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(. ولكننن 19-12:4لننل1+  3:1 ننو1  الاننال ". ولكننن الننىو  اللنندس هننو   ننؤازمه  و لنندم الماوحننة فنني وقحهننا )
المسيح  ؤكد و كىم علن   نىومة المببنة بينننا لنسنحطيو أن حواجنه الانال . والانال  وكنى  المسنيح ألن قداهنحه وحنوم  

. وهكن ا الكنيسننة الحني فيهننا البنب وكىههننا الانال . مبرحنننا لباضننا الننباإ دمع حواجنه لننه كىاهيننة وصضنبان اننىومه 
أمننا لننو هننادت الكىاهينة فنن  مكننان فهنن ا الانال  لنننا. فمننن خنالل مبرحنننا وامننل   فينننا و اطيننا قننوة وماوحننة و از نة. 

بل حالي ألجل الجميو وحبب الجمينو. ولو كىهنا الاال  فنبن ال حكى  أيد وال حاادي أيد. واطل عمل المسيح.  
ومبرحنننا  جاننل المسننيح وسننكن فينننا وهنن ا هننو النندمع النن ي وجالنننا حبحمننل ن ننطهاد الاننال . لكننن لنننال  أن الشننيطان 

ومان  كالم السيد هنا أحنه  نبغني أن حامنل وهنل عنال   بغضننا و كىهننا،  ال ي وسود الاال  هيجال الاال  وكىهنا.
ادمه ، وه ا ما عمله هو  مامًا. فال حلول أحه طالما أن الانال   بغضننا فهن ا مرنىم لننا وحبب هؤالء وحكىز له  وح

الىو  اللدس وسكن فيننا، فياطيننا المببنة للكنل بنال  ميينز، لمنن وبروحننا ومنن وكىهوحننا. أمنا  أن حكى  من  بغضنا.
  ع م لو دخلت الكىاهية نل  قلوبنا.الاال  فال وسكن فيه الىو  اللدس. ن ًا ه  له  ع مه  لو كىهوا، أما حبن فرال

 
ا 19 -(:15:19آييية )يييو ْل َأنييَ اَلِم، بييَ َن اْلعييَ ُتْم مييِ ْم َلسييْ ْن أَلنَّكييُ َتُه. َولكييِ بُّ َخاصييَّ اَلُم ُيحييِ اَن اْلعييَ اَلِم َلكييَ َن اْلعييَ ُتْم مييِ ْو ُكنييْ لييَ

 اْخَتْرُتُكْم ِمَن اْلَعاَلِم، ِلذِلَك ُيْبِغُضُكُم اْلَعاَلُم.  
ت هلطاحه و حىكنه. ويينمنا وبند  (. الشيطان ميي  الاال  ال وبحمل أن  هىب أيد من  ب12:3 ي2)قامن مو   

  الشننيطان الاننال   نند . وهنن ا مننا ينند  فنني بنندء ي ْ هننَ هنن ا و نندخل أي مننؤمن فنني الكىمننة هننواء لاإلومننان أو لالحوبننة    
الكنيسة وما وبد  لكنل  اينب يحن  اآلن. ولكنن هن ا الهيجنان وهن   البغضنة  ند المنؤمنين هني عالمنة ثبنات فني 

العيالم يحيب الانبيح. علن  انى  أن ال حكنون حبنن هنربًا فني هن   البغضنة.  المسيح ومجاء لنا أحننا علن  الطى نق
(. فنال أيند وبنامب الن  ن لنه وهن ا غينى مببنة المسنيح 44:8الن  ن أ نببوا عريندًا لنه واملنون لبسناله )= خاصيته

ينك أن البا لة. فمببنة الانال  لاا نحه هني مببنة أحاحينة فيهنا وسنحارد الانال  خا نحه كمنا وسنحارد المنال النناس. وال
منىات للحنرينه علن  خطنومة هن ا الاندو. فالانال   ىفضننا لكنن هن ا ال  هن  5المسيح وكىم كلمة الاال  فني هن   اآلونة  

كون أن المسنيح نخحنامه  ليكوحنوا  المين   = أنا إخترتكمفنبن لسنا من الاال  بل من فو  لاد أن نخحامحا المسيح. 
فالانال  وكنى  يناء و ناموا منن  المين  المسنيح هنو  وكنىهه  الانال  ، فه ا ألحه وجده  ليسوا من الاال  ، وألحهن  أحق

 المسيح، ألن ميي  ه ا الاال  أي الشيطان وكى  المسيح، وبالحالي وكى  من ه  للمسيح.
 

انُ 20 -(:15:20آييية )يييو يِ ِدِه. ِإْن كييَ ْن سييَ َم مييِ ٌد َأْعظييَ ْيَ" َعبييْ ْم: لييَ ُه َلكييُ ِذي ُقْلتييُ اَلَم الييَّ ُروا اْلكييَ َطَهُدوِني ُاْذكييُ ِد اضييْ وا قييَ
 َفَسَيْضَطِهُدوَنُكْم، َوِإْن َكاُنوا َقْد َحِفُظوا َكاَلِمي َفَسَيْحَفُظوَن َكاَلَمُكْم. 

نيحىمننوا كالمنني. وهنن ا لنن  وبنند . وهننصى األعمننال انناهد كيننف قنناوم اليهننود كننىازة الىهننل وكننالم = حفظييوا كالمييي
والمسننيح أهننماحا بنننين وأيبنناء فلمننا ا واننود و سننمينا عرينند ! المسننيح (. 16:13المسننيح. هنن ا الننن  وامد فنني ) ننو

وسمينا أبناء ولكن علينا أن حسم  أحصسنا عريد، علينا أن حدمك في أحصسنا أحنا عريد.. "مح  فالح  كل ما أمنى   لنه 
ى بننًا للمسننيح (. ولنن لك كننان الحالمينن  وصحاننىون لننأحه  عرينند ومنننه  مننن كننان ق10:17فلولننوا نحنننا عرينند لطننالون" )لننو
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(. فالمسنيح وهنو 1+ ونه 1:1+ ونو 1:1لل2+  1:1لالجسد ويح  به ا ل  وصحاى بل نفحاى لأحه عرد للمسيح )مو
ل الشحاي  واإلهاحات فهل حطلب حبن األهاليل، هو  وا و فهنل حى صنو. هنو رْ وقَ  ،  فال ه ا وغسل أمجل  المي  

(. ومنن وظنن  13:  52+ ا   7: 2خن   نومة عرند ) فني أحنه نو و حصسه في الملدمة كنمو   لنا، فلينل عننه  
في حصسه أحه عرد لن  نحصخ و حكرى بل وهيشناى فني حصسنه أحنه ال انم وال وسنحبق انم ولنن واحلنف منو   ن ا لن  
واطه ام، لسان ياله ولول "الله  نميمني أحا الااطم" "وخطيحي أمامي في كل يين" وكل ما  اطيه لني ونا مب 

بل هو من ميمحك ويناحك. ومن وبب   مببة يقيقية وشحهي أن وكون له عردا أي أن وسود   أحا ال أهحبله  
+  6:40( وهنن ا مننا قيننل عننن المسننيح حصسننه )منننز6-5:21علنني ييا ننه و كننون هننو وكننل مننا وملننك ملكننًا لننه )خننى

مننا هني انىكة فني ( ومان  كالم السيد أحنا هنحأل  ألجلنه، وهن ا جنزء منن ماىكنة الننوم منو الظلمنة.  ال5:10عب 
 الم المسيح وحبن لسنا أفضل منه يح  ال ححأل . بل أن  المنا يقيلة هي موجهة  د . فاإل طهاد الواقو علينا 

فمن " هو لسربه. وبن كان هو قد  أل  فه ا هيبد  لنا. نيساهنا أحنا عريد وبمينا من مااطى الشاوم لالكرى اء ،
ما من هو  بت فلن وسلل ألهصل ، فهو أ اًل  بت ل لك أ( 12:  10هو 1احه قاي  فلينظى ان ال وسلل" )وظن  

 (. لكن هو في مبرحه وسمينا أبناء.10:17قال الىب "قولوا نحنا عريد لطالون" )لو
المسننيح نانحىاح  بدمننه النن   دفاننه لنآلب، فحبننىمت مننن عرودونة نبلنني . أ ننببت يننىًا  -:العبودييية للمسيييح تحييرر

لمسيح ثاحيًة ولن وجرىحن  المسنيح أن أظنل خا ناًا لنه، لن لك ولنول لمنالك كنيسنة وببى ح  ه   أهحطيو أن أ ىك ا
(. أما المسحارد للشيطان   له الشيطان وال وسحطيو لسهولة أن 16:  3الودكية "أحا مزمو أن أ قيأك من فم " )م 

 ( ل لك كان اللدوسين وصحاىون لأحه  عريد للمسيح.18-14: 17 حبىم منه )مت 
 

 لِكنَُّهْم ِإنََّما َيْفَعُلوَن ِبُكْم هَذا ُكلَُّه ِمْن َأْجِل اْسِمي، أَلنَُّهْم اَل َيْعِرُفوَن الَِّذي َأْرَسَلِني.21 -(:15:21)يوآية 
طنوب  لمنن = ألجيل إسيمي(. 14:4لنل1+  41-40:5هرب اإل نطهاد  ند الكنيسنة هنو نم باطهنا لالمسنيح )أع

لمسيح هي اىكة مجد. ه  وضطهدوحك  ألن نهنمي فنيك . فالمسنيح فنحح وضطهد ألجل نه  المسيح، فاآلالم مو ا
الباب لكل نحسان لياود نلن  أيضنان اآلب و انى  منن هنلطان الشنيطان والظلمنة. لن لك وكنى  الانال  نهن  المسنيح، 

ا أبننناء   فينندمكون أحننه هننى قننو ه .  ه  هنن   حاننومون أحهنن  واىفننون   ولكننن= ألنهييم ال يعرفييون الييذي أرسييلنيأمنن 
ب ملانومة علن  يقيلة ال واىفو  وال واىفون أن اآلب هو ال ي أمهنل اإلبنن ليجمنو فينه أبنناء  . وماىفنة   اآل

  فحكننون لننه يينناة. والنن ي ال واننى  اإلبننن وسننحبيل عليننه ماىفننة اآلب ومننن ال واننى  اآلب ءمننن ولرننل اإلبننن وفنندا
آلب واإلبنن دون أن  ندمي. ودون أن  ندمي وسنم نلن  يقيلة ال واى  اإلبن فهو نبنه. وبالحالي فهو وجد  علن  ا

 اإل طهاد يح  اللحل والحاييى واإليحلام.= هذا كله(. 34:23حصسه )لو
هننناك مننن  حاننوم أحننه واننى  اآلب ولكنننه ال واىفننه يقيلننة ن  قنند  ننوم هننو لنصسننه  ننومة غيننى يقيقيننة : ملحوظيية

 آلب البقيلي، ول لك ل  واىفوا نبنه ال ي هو  وم ه.لآلب  حصق مو ميوله، مثل هؤالء اليهود. لكنه  ل  واىفوا ا
 

 ِتِهْم. َلْو َلْم َأُكْن َقْد ِجْئُت َوَكلَّْمُتُهْم، َلْم َتُكْن َلُهْم َخِطيٌَّة، َوَأمَّا اآلَن َفَلْيَ" َلُهْم ُعْذٌر ِفي َخِطيَّ 22  -(:15:22آية )يو
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الاال  لي  له ع م في ن طهاد  للمسيح ولكنيسحه، فهو قد جاء وجال ماىفة اآلب ظاهىة لكل نحسان. هو جال 
ماىفة اآلب ظاهىة لأقواله وأعماله. واليهود كنان وجنب أن  ندمكوا قرنل غينىه  أن المسنيح فينه  بلينق كنل النرنوات، 

   نؤمن أثرنت أحنه قند أهنل  حصسنه للشنيطان وقند ول لك  من الكثيىون وهيكوحون هنرب د نوحنة لمنن لن   نؤمن، فمنن لن
ل لك بىفضه  المسيح و لره  له بدون وجه ينق كناحوا بنال عن م بنل  نلرو  =  لم تكن لهم خطيةنحباز لشهوا ه.  

ظهننى لهنن  اآلب. فلمننا ا الننىفإ  واإلحسننان مسننئول علنن  قنندم مننا ألبلنند مجنننون. فهننو جنناء بنصسننه وأظهننى يبننه و 
 .أبغضوني أنا وأبيله  خطية ن  مفضو  وهي =  واى ، وه  مأو  وعىفو  فاامت 

 
ا. 23 -(:15:23آية )يو  َالَِّذي ُيْبِغُضِني ُيْبِغُض َأِبي َأْيض 

( هنا حى  ببسناطة أن اآلب واإلبنن هن  وايند. فمنا وانيب اإلبنن وانيب اآلب، ومنن ألغنإ 23:2 و1قامن مو )
 .، فاإلبن هو  ومة اآلب  فلد ألغإ اآلب اإلبن 

 
ا 24  -(:15:24آية )يو ٌة، َوَأميَّ ْم َخِطييَّ ْن َلهيُ ْم َتكيُ ِري، ليَ ٌد َغييْ ا َأحيَ اآلَن َلْو َلْم َأُكْن َقْد َعِمْلُت َبْيَنُهْم َأْعَماال  َلْم َيْعَمْلهيَ

 َفَقْد َرَأْوا َوَأْبَغُضوِني َأَنا َوَأِبي.
(. 10:14مننل األعمننال ) ننوأعمننال المسننيح المملننوءة يبننًا وقننوة نعجاز ننة كاحننت  نطننق لننأن اآلب البننال فيننه هننو وا

(. فأعمنال 4-1:1 نو1فاآلب عن طى ق أعمال المسيح ولحىب لدحسان لن لك فنال عن م لمنن ال  نؤمن وقنامن منو )
خللنة وبسنلطاحه الشااني. و اليحننا حضنو أمنام أعينننا  كنان فيهناو  ووداعنة، كاحت كلها مببة وعصنة وقداهنة  المسيح

 ه   نو المسيح مانا في ييا نا، ك  هحى علينا وأعاحنا في ييا نا المادوة، فال حشك أبدًا في مبرحه.
 

 َسَبٍب.لِكْن ِلَكْي َتِتمَّ اْلَكِلَمُة اْلَمْكُتوَبُة ِفي َناُموِسِهْم: ِإنَُّهْم َأْبَغُضوِني ِباَل 25 -(:15:25آية )يو
(. وكنون أن النناموس  حنبنأ عمنا  4:69+  19:35فالمسيح ل   ؤ  أيد وال أهاء أليند. )منز=  أبغضوني بال سبب

ينند  للمسننيح لالحصاننيل فهنن ا فيننه نعننالن لننأن خطننة الصننداء أزليننة. )اليننك أن بننيالط  لنن  وجنند فيننه علننة  سننحوجب 
 الموت(.

 
ِمْن 26  -(: 27-15:26اآليات )يو الَِّذي   ، اْلَحقِ  ُروُح  اآلِب،  ِمَن  ِإَلْيُكْم  َأَنا  َسُأْرِسُلُه  الَِّذي  اْلُمَعزِ ي  َجاَء  »َوَمَتى 

ا أَلنَُّكْم َمِعي ِمَن االْبِتَداِء. 27ِعْنِد اآلِب َيْنَبِثُق، َفُهَو َيْشَهُد ِلي.   َوَتْشَهُدوَن َأْنُتْم َأْيض 

 اىهنننل النننىو  اللننندس للكنيسنننة كلنننوة نلهينننة جبنننامة  شنننهد و ننندعو هنننىًا الللنننوب   نننطهاد الانننال  للكنيسنننة حجننند  ننزاء 
( وهننو ولنننو و شننجو و اننزي و اطنني كلمننة لدقننناع للننوة وهننل هنن   الضننيلات. 3:12هننو1األمينننة الحنني  لرننل   )

ْهلل أي يينما أ م  عملي لالاليب ث  لاإلحطال  نل  اآلب أل م= أرسلُه أناوبدوحه ال حلدم عل  مواجهحها.  جد أامل
 كاليلننة جد نندة، الننىو  اللنندس للكنيسننة. وكننون المسننيح  اىهننل الننىو  اللنندس لياطينننا الننوالدة الجد نندة و اينند  شننكيلنا

فه ا الامل هو  كميل حهايي لامل الاللنة األولن  الحني ن نطلو بهنا الكلمنة هناللًا. وكنون أن المسنيح  اىهنل النىو  
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( فكمنا  ىهنل 26:14فلد قال هناللًا "الن ي هيىهنله اآلب لإهنمي" ) نو( 7:16اللدس فه ا  ثرت ألوهية المسيح ) و
 اآلب الىو  اللدس  ىهله اإلبن أوضًا.
ها ولننول  هننو  نبننن   المننحكل  فنن  اآلوننة " ويننا َلْني َوما هننَ يْ دا ِلننَىبُّ َأمل َن ِلسننَ اَكَ َوِآلل ا هانننَ وْدْ  َأحننَ (. 16:48" )ن مانننل ا واجننا

شومة الثالثية ن صق عل  أن من ولوم لالصداء هنو اإلبنن. لن لك فالسنيد النىب )اآلب( وحصه  من ه ا أحه ف  داخل الم
  والىو  اللدس أمهلوا اإلبن. وباد أن أحه  اإلبن مهمحه، أمهل اآلب واإلبن الىو  اللدس ليكمل الامل. 

ال ي وشهد فينا للمسيح البق )عكن  الباطنل الن ي فني الانال (. النىو  وشنهد للنناس لالبقيلنة الغايبنة =  روح الحق
 (. 3:4 و1عنه . والاك  حجد  في )
اإلحرثنا  وانني أن النىو  اللنندس وانى  منن اآلب لالطريانة. كن لك المسنيح وانى  منن عننند = مين عنيد اآلب ينبثيق

اإلحرثننا  هننو  اريننى خننا  لننالىو  اللنندس. والصننى  بننين الننوالدة  ( فنناآلب هننو المنبننو. و اريننى28-27:16اآلب )
)للمسيح( واإلحرثا  )للىو  اللدس( هو الصى  بين خىو  الننوم منن الشنم  وبحبانا  البنىامة منهنا. وحالينك أحنه ال 

مننن  ، لنن لك ولننول اإلبننن فنن  اآلوننة السنناللة " وجنند فننوام  زمنيننة بننين اآلب المانندم واإلبننن المولننود والننىو  المنرثننق
. فالبىامة والضوء كاينين مو الشم  من  وجودها. واآلوة  ى بة أن الىو  اللدس (16:48وجود  أحا هناك" )ن 

 . هنو  ىهنله منن ء نرثق من اآلب ولني  منن اآلب واإلبنن. ولكنن حلنول أن اإلبنن  ىهنل النىو  لننا لاند أن أ ن  فندا
  عند اآلب لإهمه.

ي قلنوب منن وسنماه  وبحوجينه المنؤمنين للقينام لأعمنال هني لبند  ا هنا من خالل الحالمي  وكىاز ه  وفن=  يشهد لي
 ايى اهادة للمسيح. فالىو  اللدس هو مو  مناداة وبعالن  نطق لالكلمة في األفوا  وفني الللنوب، أفنوا  الكنامز ن 

فناآلب = ليي يشهدوقلوب المسحماين. والىو  اللدس أويي للحالمي  ليكحروا الكحاب الملدس ليكون ااهدًا للمسيح. 
أي أن الننىو  اللنندس واطينننا قننوة لنشننهد = وتشييهدون وشننهد للمسننيح والمسننيح وشننهد لننآلب والننىو  وشننهد للمسننيح. 

للمسننيح النن ي اننهد لننه الننىو  داخلنننا. و اطينننا قننوة أن حبيننا لبسننب البننق. )واليننك الحغييننى النن ي ينند  لبطننىس 
هثمننى لبلننول الننىو  اللنندس فننيه  وشننهدوا لامننل المسننيح فننيه . = وتشييهدون أنييتم أيضييا  والحالمينن   ننوم الامسننين(. 

ألنكيم معيي مين و شهدوا أحه  مسيبيين يح  هصك الدم. والشهادة  كنون لسنيى نا فيظهنى المسنيح الن ي وبينا فيننا. 
فالحالمي  عااوا مو المسيح من  بداوة عملنه وخدمحنه و اليمنه وكناحوا انهودًا علن  كنل كلمنة وكنل عمنل. =  األبتداء

مسيح هنا  حكل  عن ميلة الكىازة من   ومها األول. واللدو  مح  واللدو  لوقا  حباا األموم من  بدا حها. والىو  وال
اللدس علمه  ما وكحروحه عن كنل اللانة منن  والدة المسنيح بنل والبشنامة لنه. ومنىق  انهد لنالىو  اللندس عنن كنل 

فكشف له الىو  اللدس هنى الرندء األزلني، بنل وكشنف اللاة من بدء عمل الىو  اللدس في المامدان. أم ا  وينا 
(. ولننناليك أن الاننادم النن ي لنن  واننش 1:1 ننو1( + )22-21:1، 32:5ليويننا عننن  صا ننيل هننى ة جنندًا )ماجننو أع

مننو المسننيح و احرننى  و ننىا  ال وسننحطيو أن وشننهد لننه وعنننه. والننىو  اللنندس وامننل فنني الاننادم المننحكل  ليشننهد للمسننيح 
 رل الكالم.و امل في السامو ليل

َى فنني قنناحون اإلومننان وقننال عننن الننىو  اللنندس أحننه منرثننق مننن اآلب واإلبننن بننزع  الوينندة : ملحوظيية هننناك مننن َغيننَ
والحسنناوي بننين اآلب واإلبننن. ولكننن الوينندة ال  منننو األقنوميننة والحميننز فنني الصاننل. فنناإلبن مولننود مننن اآلب والننىو  
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قنومية لكنا حلول أن اإلبن مولود من اآلب ومن الىو  اللندس. اللدس منرثق من اآلب. ولو كاحت الويدة  لغي األ
ولكن علينا أن ال حى ئي فو  ما  نبغي أن حى ئي!! فاَ أعلن في ه   اآلوة أن الىو  اللدس  نرثق منن اآلب فهنل 

ثنق منن ححىك لالولنا المبدودة فب  طرياة   بل و غييى اآلوات!! مبمنا فهن  منن قنال هن ا )أن النىو  اللندس منر
اإلبن( ألحه نلحب  عليه األمى، ن  همو أن اإلبن  اىهل الىو  اللدس فصه  أن الىو  اللدس منرثق من اإلبن. لكن 
هناك فى  كريى بين اإلحرثا  واإلمهال. فاإلحرثا  ه ا من طرياة  . واآلب لاد فداء المسيح أمهل النىو  اللندس 

اب اآلب  اىهننل الننىو  فهنن ا نعننالن أن هنن   هنني نمادة اآلب. ويننين للكنيسننة وسننكن فيهننا ليلدهننها. ويننين ولننول الكحنن
ولننول اإلبننن أحننه هيىهننل الننىو  فهنن ا واننني أن الننىو  هننيبل علنن  الكنيسننة بننناء علنن  فننداء المسننيح لانند أن  ننحم  

   و جل  عن ومين اآلب.ءالمسيح فدا
 لاماهليحوس =المعزي 
 (PARALLELها = لجوام أي مالزم لشا / يا ى ماه/ قى ب منه )ومنبارا

 = المدعوكليتوس
 ب ليساعد، هو يا ى لاللىب من اإلحسان لياينه و از ه و سند  و شهد للمسيح.لَ طل فهو وا 

 ولكن لماذا ذكر السيد المسيح هذه الحقيقة أن الروح القدس منبثق من اآلب؟
 لما ا  دخلنا السيد المسيح في  صا يل هي أهم  من علولنا كالو السماء عن األمس  

 بل نن  كلمنا عن طرياة    ا ه فه ا أهم  من السموات لما ال ولاس. 

 -: اإلجابة ببساقة
الحالمي  ف  يالة يزن وخو  ال  دمون منا الن   هنو  وبند . هن  فهمنوا أن أينده  هيسنل  النىب، وأحنه  •

 . وكنناحوا لمنندة ثننال  هنننين وحاننف قنند  اننودوا أن المسننيح هننو كننل اننم لهنن ، فمننا ا وصالننون لننو هننيصامقه
 ننىكه . والمسننيح هنننا واننز ه  لأحننه يننين  حننىكه  فإحننه هيىهننل لهنن  الننىو  اللنندس. وأحننه هننو والننىو  اللنندس 

 محساو ان وكالهما واى  من اآلب. ث  هيشى  له  عمل الىو  اللدس.
وأن النىو  اللندس هنيبد   غيينىات فن  داخلهن . والنىب أماد أن وصهمنوا ماندم   هي أن   وبحىم علولننا. •

 ه   الحغييىات.
 ماذا تعنى التغييرات التى ستحدث داخلنا؟

الحالمي  المسيح وعىفو ، ث  مأو  والب و لوم ث  فهموا أن ه ا هو الصداء، وأن المسيح  من  عملنه الصندايي    للد مأ
 وجل  عن ومين اآلب.

 ولكن كي  يكمل الخالص؟
 (4:2 ي1اآلب  ى د أن الجميو والاون )

 المسيح ب ل  ا ه و م  الصداء.
فكي  نستفيد ولكن هناك مشكلة كريىة هي أن اإلحسان الساقل  امت له طرياة عا ية محمىدة  بب الاطية.. 

 من الفداء لكي نخلص؟     هذا هو عمل الروح القدس.
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اإلحسان لسلوطه  ام له طرياة خاطئة  شحهي الاطية، وبسرب ه   الطرياة هيموت و هلك. والاال  هو أن 
 . (19:4( بل اكل المسيح )غل 17:5هو2خليلة جد دة. ) حجدد طرياحنا وحايى 

( ول لك أمهل لننا   حناموس جد ند نهنمه حناموس 7لكن هناك قاحون نهمه حاموس الاطية وامل في أعضاينا )مو
 (.13:8( وهو قوة الىو  اللدس  ميت حاموس الاطية فينا لشى  أن حباول  نصي  الو اوا )مو8مو  البياة )مو
حىم علول البشى، في مبرحه اى  لنا ايئًا من طرياحه ال لنحصلسنف بهنا كمالومنات ولكنن لنندمي منا ا و  ال ي وب

هيبد  فينا فالمؤمن هيشاى بحبكيت لو عمل خطية فما ماندم هن ا الحبكينت  والمنؤمن هيشناى لإ نمبالل قنوة 
 الاطية فيه وأحه قد  امت له قوة جد دة. فما مادم كل ه ا 

 موا قحله هيجد قوة داخله و لرل عل  الموت بال خو . فما مادم ه   اللوة وب ا قام ن طهاد وقى 
 والكنيسة هحمامس أهىام، فما اللوة الافية وماء األهىام 

والمننؤمن هيشنناى بثمننام جد نندة )مببننة/ فننى / هننالم..( فمننا مانندمها  والمننؤمن هننيجد مواهننب مننا كاحننت فيننه فمننا 
 مادمها 

( هننا 8:3أقننوم النىو  اللندس. والمسنيح هنرق وانى  هن ا لنيلودومنوس ) نو مادمها قوة خفينة غينى مىيينة هني قنوة
السيد المسيح ولول مادم كل ه ا هو النىو  اللندس الن ي هنيحم  عمنل الانال  فنيك . فمنا كنان مناهنبًا أن حنى  

  م  نة هل ه ا الحغييىات فينا واللو  الحي  امنل فيننا وفني كنل الكنيسنة، دون أن حندمي ماندمها. للند  انود الحالمين
 المسيح وااهدوا قو ه، والمسيح هنا ولول هيردأ من اآلن عاى قوة غيى مىيية.

 واآلن حلول اآلب  ى د الاال  للبشى.
 واإلبن  م  الصداء.           
 والىو  اللدس أعط  الكنيسة أن  سحصيد من الصداء.          

 (14:4وه ا ما م   زكى ا النري في م  ا  )فاآلب  ى د واإلبن والىو  اللدس  نص ان نمادة اآلب. 
 ( 2:8وما مان  قول الىهول حاموس مو  البياة )مو

هو قاحون أن الىو  اللدس الساهن فينا  حم  الاال  لمن  حجاوب مانه فيثرحنه فني المسنيح، والمسنيح هنو القيامنة 
 والبياة، فيكون له يياة. ولكن كيف وامل الىو  اللدس ه ا  

 با  اللادم.ه ا مو وع اإل 
وملان  مننا أماد المسننيح أن ولولننه هنننا للحالمينن .. .. ال  اننافوا منن نخحصننايي عنننك . فننإن كنننت أحننا نبننن   المولننود 
من  ، فالىو  اللندس الن ي هنيكون كىفينق داين  لكن  وفنيك  هنو أوضنًا منرثنق منن  . هن   مهنالة للحاز نة وليسنت 

مناهب أن حغيى  وة وبدثنا فيها السيد المسيح كأيبايه، فني يند ل كلنه للصلسصة والمناقشات. ل لك كان من غيى ال
مببنة، عنن طريانة  ، فنامنل علولنننا الاناجزة وحغينى فيمنا قالنه عننن طريانة  . وب ا كنان اإلحسنان عناجزًا عننن أن 

لننق   وصهنن  كننل أهننىام األمس، وقطاننًا هننو عنناجز عننن فهنن  أهننىام السننماء )هننصى الحكننو ن بنندأ للولننه فنني الرنندء خ
السموات واألمس، ث  في لقية الكحاب الملدس وكلمنا عن األمس فلل( فهل ححجاهى وححكل  عن طرياة   حصسنه 

 وحغيى فيما قاله !!
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 :فكرة هذا األصحاح
( وكننان هنن ا عننن طى ننق 2+  ننو1اإلبننن  جسنند ليااينند لنننا البينناة األبدوننة والصننى  النن   فلنندحا  لالاطيننة ) ننو 

(، 25:11(. وكيننف  اننود لنننا البينناة ،  لننك لننأن  ثرننت فينننا وحثرننت فيننه وهننو البينناة ) ننو3 ننوالاننليب والمامودوننة )
 (.16:4 و1فلك  حثرت ف  البياة وجب أن حثرت ف  المببة ) (، 16:4 و1المببة )وهو 

 
 الثبات ف  المسيح لالمببة  9:15 و  .1

 ( = اآلب ف  اإلبن. 5:20= اآلب وابب اإلبن )ه   اآلوة +  و  كما أيرن  اآلب  
 " 38:10( = اإلبن ف  اآلب  " و31:14اإلبن وابب اآلب ) و      
 (. 30:10فاآلب وايد مو اإلبن لالمببة الح  ه  طرياة   ) و      

  المببننة  حبلننق طلننب = علنن  حصنن  القينناس حجنند أحنننا ححبنند لالمسننيح عننن طى ننق المببننة، وبهنن   هنن لك أيررننحك  أحننا
 (.4:15السيد المسيح "نثرحوا ف   وأحا فيك " ) و

 = طى لة الثبات ف  المسيح ه  أن حابب   والناس. نثرحوا ف  مبرح 
"، والانا   هنو انمو أيمنى  حشنكل لبسنب الانح  ينين نجالنن  كانا   علن  قلبنك" 8:6(  حصق مو حشنيد 9 وة )  ن اً 

لانىوس )الننص  المؤمننة(  طلنب أن وضناها المسنيح لناللىب منن قلبنه، فحاسنيل مببنة ا ن لنالبىامة. والمانن  أنواساَ 
الن   وسنكب مببنة    ،الىو  اللندسو شنحال مبرحننا لنه لن قلب المسيح النام ة لنا، قلوبنا، حبن )الشنمو األيمنى(.

للنندس فينننا  ننومة ، ن  حاننيى مببننة  حبنند لمببننة. فياننح  الننىو  الالمببننة مننو المسننيح حبنند حو  .(5:5فنن  قلوبنننا )مو
  .(13:1والىو  اللدس قيل عنه أحه خح  )أ (. 19:4المسيح )غل

 
 الثبات ف  المسيح لبصك الو اوا   10:15 و  .2

كمنا "، و اطينا المسيح مثال ل لك لأحنه وبصنك و ناوا اآلب فيثرنت فينه = نن ثرح  ف  و اوا   ثرحون ف  مبرح "
 .ب  وأثرت ف  مبرحهأنح  قد يصظت و اوا 

مىة ثاحية حلول أن اآلب واإلبن وايد فمشيئحهما وايدة، ومان  أن المسيح وبصك و ية اآلب ماناها أحه وايد مو 
احلننف اإلبننن مننو اآلب فهمننا واينند لالمببننة. وال ماننن  اآلب لهمننا حصنن  اإلمادة والمشننيئة. ولنني  مننن الممكننن أن و

ولكن حجد أن المسيح ل  وطلنب مايحنه الجسندوة بنل  لالحال  أن حلول أن المسيح وغاب حصسه عل  يصك الو ية.
وأن هنن ا . و لننول المسننيح هنن ا لنننا هنننا لنننصه  كيننف حثرننت فيننه أخضننو مشننيئحه اإلحسنناحية إلمادة اآلب لمبرحننه لننآلب.

جل المببة هنبصك و يحه. وحبن حردأ لأن حغاب أالنمل أ  لبصك الو ية لأن حبب   ومن وكون عل  حص   
أحصسنا لنبصك الو ية. ولكن كلمنا نمحألحنا منن النىو  اللندس  نزداد مبرحننا هلل و انيى لننا مشنيئة   فننصن  الو نية 

منننن وبرنننن  وبصنننك و ننناوا "  . وهننن ا مانننن  "، وكلمنننا نزداد البنننب نزدادت الويننندة والثبنننات فينننه لسنننهولة عنننن ينننب 
( . وهن ا  27 – 24:  7(. وكلمنا حصن حا الو نية حاحرنى المسنيح وحاىفنه فنثرنت فن  مبرحنه ) منت 23,  21:14) و

"أهحنننب  ءممينننان(. وأوضنننًا بننننص  المانننن  ولنننول 19:11يزقينننالهنننو  صسنننيى قلنننوب اللبننن  بنننداًل منننن الللنننوب البجنننى )
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ألن ". "نجالنن  كانا   علن  هناعدك( "8:6 ا  حصنق منو )حنش(، ومىة أخى  به31:33اى اح  عل  قلوبه " )امميا
". فنالىو  اللندس وشنال مببنة   فن  قلوبننا،/ فنامنل وحبصنك المببة قو ة كالموت .. لهيرها لهيب حام لظن  النىب 

 (.5:15الو ية ححيجة ثبا نا ف  المسيح وه ا مان  "ألحك  بدوح  ال  لدمون أن  صالوا ايئًا" ) و
 -نشيد حدمك أن قوة كىازة الىهل وفاعلية عمله  كاحت ماجاة:ومن   ح  هصى ال

 .إجعلنى كخاتم على قلبكألن له   ومة المسيح  =  •
 .إجعلنى كخاتم على ساعدكه  واملون للوة المسيح =  •

 
 طى ق الثبات ف  المسيح هو الىو  اللدس ال   وااطينا:   ن اً  26:15 و  .3
 . 9:15( وقامن مو  و 22:5+ غل  5:15المببة هلل وللناس )مو  (1
 ( 21:1هو 2هو  ثرحنا ف  المسيح )  –نمكاحية  نصي  الو ية: أ   (2
 (26:8(، و ااين عل  كل ام لنال  )مو8:16 بكت ) و  -ب       
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 عودة للجدول (سادس عشر)إنجيل يوحنا()اإلصحاح ال

 اإلصحاح السادس عشر
 

َسُيْخِرُجوَنُكْم ِمَن اْلَمَجاِمِ ، َبْل َتْأِتي َساَعٌة ِفيَها 2»َقْد َكلَّْمُتُكْم ِبهَذا ِلَكْي اَل َتْعُثُروا.  1"   -(:33-16:1يواآليات )
ِخْدَمة ِ هلِل.   ُم  ُيَقدِ  َأنَُّه  َيْقُتُلُكْم  َمْن  ُكلُّ  َعَرُفوِني.  3َيُظنُّ  َواَل  اآلَب  َيْعِرُفوا  َلْم  أَلنَُّهْم  ِبُكْم  هَذا  َقْد 4َوَسَيْفَعُلوَن  لِكنِ ي 

ِإذَ  َحتَّى  ِبهَذا  َمَعُكمْ َكلَّْمُتُكْم  ُكْنُت  أَلنِ ي  اْلِبَداَيِة  ِمَن  َلُكْم  َأُقْل  َوَلْم  َلُكْم.  ُقْلُتُه  َأَنا  َأنِ ي  َتْذُكُروَن  اَعُة  السَّ َجاَءِت   . ا 
لِكْن أَلنِ ي ُقْلُت َلُكْم هَذا َقْد 6»َوَأمَّا اآلَن َفَأَنا َماٍض ِإَلى الَِّذي َأْرَسَلِني، َوَلْيَ" َأَحٌد ِمْنُكْم َيْسَأُلِني: َأْيَن َتْمِضي؟  5

: ِإنَُّه َخْيٌر َلُكْم َأْن َأْنَطِلَق، أَلنَّ 7َمأَل اْلُحْزُن ُقُلوَبُكْم.   ُه ِإْن َلْم َأْنَطِلْق اَل َيْأِتيُكُم اْلُمَعزِ ي، َولِكْن لِكنِ ي َأُقوُل َلُكُم اْلَحقَّ
ِإَلْيُكْم.   ُأْرِسُلُه  َذَهْبُت  َدْيُنوَنٍة:  8ِإْن  َوَعَلى  ِبر   َوَعَلى  َخِطيٍَّة  َعَلى  اْلَعاَلَم  ُيَبكِ ُت  َذاَك  َجاَء  َخِطيٍَّة  9َوَمَتى  َعَلى  َأمَّا 
ا.  َوأَ 10َفأَلنَُّهْم اَل ُيْؤِمُنوَن ِبي.   َوَأمَّا َعَلى َدْيُنوَنٍة َفأَلنَّ َرِئيَ"  11مَّا َعَلى ِبر  َفأَلنِ ي َذاِهٌب ِإَلى َأِبي َواَل َتَرْوَنِني َأْيض 
ا أَلُقوَل َلُكْم، َولِكْن اَل َتْسَتِطيُعوَن َأْن َتْحَتِمُلوا اآلَن.  12  هَذا اْلَعاَلِم َقْد ِديَن. َوَأمَّا َمَتى 13»ِإنَّ ِلي ُأُمور ا َكِثيَرة  َأْيض 

مَ  ُكلُّ  َبْل  َنْفِسِه،  ِمْن  َيَتَكلَُّم  اَل  أَلنَُّه   ، اْلَحقِ  َجِميِ   ِإَلى  ُيْرِشُدُكْم  َفُهَو   ، اْلَحقِ  ُروُح  َذاَك،  ِبِه، َجاَء  َيَتَكلَُّم  َيْسَمُ   ا 
ُدِني، أَلنَُّه َيْأُخُذ ِممَّا ِلي14َوُيْخِبُرُكْم ِبُأُموٍر آِتَيٍة.   ُكلُّ َما ِلآلِب ُهَو ِلي. ِلهَذا ُقْلُت ِإنَُّه َيْأُخُذ 15َوُيْخِبُرُكْم.    َذاَك ُيَمجِ 
ا َتَرْوَنِني، أَلنِ ي َذاِهٌب ِإَلى اآلِب«.16ِممَّا ِلي َوُيْخِبُرُكْم.   َفَقاَل َقْوٌم ِمْن 17َبْعَد َقِليل اَل ُتْبِصُروَنِني، ُثمَّ َبْعَد َقِليل َأْيض 
ا َتَرْوَنِني، وَ   َتاَلِميِذِه، َبْعُضُهمْ  أَلنِ ي ِلَبْعٍض:»َما ُهَو هَذا الَِّذي َيُقوُلُه َلَنا: َبْعَد َقِليل اَل ُتْبِصُروَنِني، ُثمَّ َبْعَد َقِليل َأْيض 

َفَعِلَم َيُسوُع َأنَُّهْم 19!«.  َفَقاُلوا:»َما ُهَو هَذا اْلَقِليُل الَِّذي َيُقوُل َعْنُه؟ َلْسَنا َنْعَلُم ِبَماَذا َيَتَكلَّمُ 18َذاِهٌب ِإَلى اآلِب؟«.  
ِليل اَل ُتْبِصُروَنِني، ُثمَّ َكاُنوا ُيِريُدوَن َأْن َيْسَأُلوُه، َفَقاَل َلُهْم: »َأَعْن هَذا َتَتَساَءُلوَن ِفيَما َبْيَنُكْم، أَلنِ ي ُقْلُت: َبْعَد قَ 

ا َتَرْوَنِني   ْم: ِإنَُّكْم َسَتْبُكوَن َوَتُنوُحوَن َواْلَعاَلُم َيْفَرُح. َأْنُتْم َسَتْحَزُنوَن، َولِكنَّ َاْلَحقَّ اْلَحقَّ َأُقوُل َلكُ 20َبْعَد َقِليل َأْيض 
ُل ِإَلى َفَرٍح.    َاْلَمْرَأُة َوِهَي َتِلُد َتْحَزُن أَلنَّ َساَعَتَها َقْد َجاَءْت، َولِكْن َمَتى َوَلَدِت الطِ ْفَل اَل َتُعوُد َتْذُكرُ 21ُحْزَنُكْم َيَتَحوَّ

َة ِلَسَبِب اْلَفَرِح، أَلنَُّه َقْد ُوِلَد ِإْنَساٌن ِفي اْلَعاَلِم.   دَّ ا َفَتْفَرُح 22الشِ  َفَأْنُتْم َكذِلَك، ِعْنَدُكُم اآلَن ُحْزٌن. َولِكنِ ي َسَأَراُكْم َأْيض 
ُلوَنِني َشْيئ ا. َاْلَحقَّ اْلَحقَّ َأُقوُل َلُكْم: ِإنَّ ُكلَّ َما َقَلْبُتْم َوِفي ذِلَك اْلَيْوِم اَل َتْسأَ 23ُقُلوُبُكْم، َواَل َيْنِزُع َأَحٌد َفَرَحُكْم ِمْنُكْم  

ُيْعِطيُكْم.   ِباْسِمي  اآلِب  َكاِمال .24ِمَن  َفَرُحُكْم  ِلَيُكوَن  َتْأُخُذوا،  ُاْقُلُبوا  ِباْسِمي.  َشْيئ ا  َتْطُلُبوا  َلْم  اآلَن  »َقْد 25  ِإَلى 
ا ِبَأْمَثال، َبْل ُأْخِبُرُكْم َعِن اآلِب َعاَلِنَية .  َكلَّْمُتُكْم ِبهَذا ِبَأْمَثال،   ِفي ذِلَك 26َولِكْن َتْأِتي َساَعٌة ِحيَن اَل ُأَكلِ ُمُكْم َأْيض 

َأْجِلُكْم،   ِمْن  اآلَب  َأْسَأُل  َأَنا  ِإنِ ي  َلُكْم  َأُقوُل  َوَلْسُت  ِباْسِمي.  َتْطُلُبوَن  ُيِحبُّكُ 27اْلَيْوِم  َنْفَسُه  اآلَب  َقْد أَلنَّ  أَلنَُّكْم  ْم، 
ا َأْتُرُك اْلَعاَلَم 28َأْحَبْبُتُموِني، َوآَمْنُتْم َأنِ ي ِمْن ِعْنِد هللِا َخَرْجُت.   َخَرْجُت ِمْن ِعْنِد اآلِب، َوَقْد َأَتْيُت ِإَلى اْلَعاَلِم، َوَأْيض 

ا.  َقاَل َلُه َتاَلِميُذُه:»ُهَوَذا اآلَن َتَتَكلَُّم  29َوَأْذَهُب ِإَلى اآلِب«. َاآلَن َنْعَلُم َأنََّك َعاِلٌم 30َعاَلِنَية  َوَلْسَت َتُقوُل َمَثال  َواِحد 
ُنْؤِمُن َأنََّك ِمَن هللِا َخَرْجَت«.   ِلهَذا  َيْسَأَلَك َأَحٌد.  َتْحَتاُج َأْن  ُتْؤِمُنوَن؟ 31ِبُكلِ  َشْيٍء، َوَلْسَت  َأَجاَبُهْم َيُسوُع:»َأآلَن 

ِتِه، َوَتْتُرُكوَنِني َوْحِدي. َوَأَنا َلْسُت َوْحِدي ُهَوَذا َتْأِتي َساَعٌة،  32 ُقوَن ِفيَها ُكلُّ َواِحٍد ِإَلى َخاصَّ َوَقْد َأَتِت اآلَن، َتَتَفرَّ



   )اإلصحاح السادس عشر(يوحنا أنجيل  –األناجيل 
 

 
381 

ا: َأَنا َقْد َغَلْبُت َقْد َكلَّْمُتُكْم ِبهَذا ِلَيُكوَن َلُكْم ِفيَّ َساَلٌم. ِفي اْلَعاَلِم َسَيُكوُن َلُكْم ِضيٌق، َولِكْن ِثُقو 33أَلنَّ اآلَب َمِعي.  
 "  اْلَعاَلَم«.

 
 »َقْد َكلَّْمُتُكْم ِبهَذا ِلَكْي اَل َتْعُثُروا. 1 -(:16:1آية )يو

[ وسنلكوا لمببنة فالمسنيح 3[ لكننه هيىهنل لهن  النىو  اللندس ]2[ أحه هيكون هناك  يلات ]1]= قد كلمتكم بهذا  
الىو  اللدس  ساحد. ه ا الكالم لي  موجهًا للحالمين  فلنل ل  وادع أيد، فطى ق المسيح فيه  يق، ولكن  از ات 

بننل لكننل الكنيسنننة عرننى كنننل الااننوم. المسنننيح فنني هننن   اآلوننة واآلونننات الحاليننة وكمنننل يد ثننه عنننن ن ننطهاد الانننال  
  اليهننود الحالمينن  مننن المجمننو، ثنن  واننل األمننى لللحننل، بننل هننيأخ  هنن ا اننىْ لحالمينن   ولكنيسننحه والنن ي هننيردأ لننأن وا 

اإل نننطهاد انننكل الغينننىة الد نينننة وباننند هننن ا هنننيأ ي اإل نننطهاد الىومننناحي ولنننن  نحهننني ن نننطهاد الانننال  للكنيسنننة، 
واإل ننطهاد هننو كننل ملاومننة مننن الاننال   نند اإلومننان. وهننناك ن ننطهادات مننن حننوع ينند ل كننأن وجحمننو األاننىام 

 ااى.ليد نوا نحساحًا طاهىًا لبجة أحه منغلق وملصول عن المجحمو وال وسا ى مو  ال
ولكن السيد المسيح وارى  المي   ليطمئنه  أن الىو  اللندس الن ي هيىهنله لهن  هيشنهد فني داخلهن  لمجند المسنيح 

= قييد كلمييتكم بهييذاالنن ي  نحظننىه  وهننياطيه  مننا ولولوحننه ن ا وقصننوا أمننام مجننامو أو والة. بننل هننياز ه  و شنندده . 
الاثىة = لكي ال تعثروال الىو  وبلحزامه  للاحون المببة. هلمه  عن مصامقحه له  وثبا ه  فيه وب طهاد الاال  وبمها

 اننني اإلم ننداد عننن المسننيح أو  حوقصننوا عننن الكننىازة ن ا واجههنن  ن ننطهاد ومفننإ مننن الاننال  وبالنن ات مننن نخننو ه  
 و،أاليهنننود. والمسنننيح أخرنننىه  لاإل نننطهاد الننن ي هنننيواجهوحه يحننن  ال وصاجنننأوا لنننه فيحشنننككوا فننني يماونننة   لهننن  

أن   قننند  الننن  عننننه  ، خا نننة أن لهننن  مواعيننند نمهنننال النننىو  وبهنننحجالة اآلب لانننلوا ه  نن يصظنننوا   حانننوموا
هننيؤدي لصلنندان  ن اإلحكننامالسننيد أخرننىه  أوضننا أالو نناوا وبالحننالي  از ننات ومسنناحدة الننىو  لهنن  ن ا ثرحننوا. والاكنن  ف

 (. 33:10الحاز ة وفلدان السالم عل  األمس وخسامة ييا ه  األبدوة )مت 
الاثىة هي أن  حوقف نحسان عن السيى يين واطدم لبجى في طى له. والملاود لنالاثىة هننا الشنك فني =  تعثروا

مسنناحدة المسننيح لهنن  أو  اليننه عنننه  أو كننىاهيحه  لباضننه  الننباإ، فبينمننا  ننزداد الضننيلات  حضننا ق الننناس ممننن 
 (9-8:5يوله ، بل ومكن أن وشوا لاضه  بباإ )وو

 
ُم ِخْدَمة  ِ 2 -(:16:2آية )يو  هلِل. َسُيْخِرُجوَنُكْم ِمَن اْلَمَجاِمِ ، َبْل َتْأِتي َساَعٌة ِفيَها َيُظنُّ ُكلُّ َمْن َيْقُتُلُكْم َأنَُّه ُيَقدِ 

وابنننىم منننن الانننالة وكنننل البلنننو  الد نينننة يخرجونيييه مييين المجمييي  (. ومنننن 43-42:12+  22:9قنننامن منننو ) نننو
حية فال أيد وشحىي أو  ريو منه. بنل أن المو نوع هنيحطوم نلن  اللحنل= علوبة مد هناك و  ،  والسياهية واإليحصاالت 

 شيى لكثىة المضنطهد ن الن  ن  ى ندون قنحله . وقطانًا هنيكون مانايبًا لهن ا ن نطهاد علن  كافنة =  كل من يقتلكم
لسنية.  شنيى للعبنادة الط خدميةفكلمنة = يقدم خدمة هللالمسحو ات. بل وظنون أحه  ولدموحه  ك لايح إلم اء  . 

وهكن ا  نناوا لإهنطصاحوس بنل قينل فني كحناب المندما  اليهنودي "أن منن قحنل نحسنان انى ى مثنل المسنيبيين فكأحنه 
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( يينما قحل فينباس الىجل الزاحي فىد هال   عن الجماعة" 11-1:25قَدم  بيبة هلل وبهحندوا في ه ا نل  )عد 
 (.11-9:26ولنى  ما ا  نو بول  قرل نوماحه لالمسيبيين )أع

 
 َوَسَيْفَعُلوَن هَذا ِبُكْم أَلنَُّهْم َلْم َيْعِرُفوا اآلَب َواَل َعَرُفوِني. 3 -(:16:3آية )يو
( فمننن وصاننل هنن ا وجهننل يقيلننة اآلب واإلبننن. هننؤالء ال واىفننون هننو  أحصسننه ، وال واىفننون  ، 13:1 نني1ماجننو )

عننن جهننل. ولننو عىفننوا   أليرننوا أعنندايه  ولنني  وبرننون مننا عنننده  هننواء  وا هنن  أو علينند ه  الحنني  نندافاون عنهننا 
 (3:1 وا ه  فاَ مببة. ومن واى  اآلب هياى  نبنه، فاإلبن هو  ومة اآلب ومه  جوهى  )عب 

 
ُه 4  -(:16:4آية )يو ا ُقْلتيُ ي َأنيَ ْذُكُروَن َأنيِ  اَعُة تيَ َن لِكنِ ي َقْد َكلَّْمُتُكْم ِبهَذا َحتَّى ِإَذا َجاَءِت السَّ ْم ميِ ْل َلكيُ ْم َأقيُ ْم. َوليَ َلكيُ

 اْلِبَداَيِة أَلنِ ي ُكْنُت َمَعُكْم.
وب نطهدوك  ال = حتيى إذا جياءت السياعةل  أهن أم د أن أيزحك  به   األخبنام اآلن، ولكنن أحنا مضنطى =  لكني

لكييم ميين  ولييم أقييل صاجننأوا. وب ا فهمننح  أحنني عننال  مننن الرداوننة هننحصهمون أحننني مسننيطى علنن  األمننوم فننال  اننافوا. 
ل  ولل له  عن ه ا اإل طهاد ألحه كان ماه  وبصظه  من ال ياب و شجاه  يين واافون و لو ه  يين =  البداية

وضنناصون و اصننف عنننه  كننل  ننيق و حللنني هننو الهجمننات بننداًل منننه  لننيبصظه  منهننا. المسننيح أماهنن  قو ننه وهننلطاحه 
د . والمسننيح نهننحمى فنني هنن ا نلنن  أن قرننل وهننو ماهنن  يحنن   ثلننوا فيننه يحنن  وهننل اإل ننطهادات اآل يننة لانند  نناو 

الاننليب عنننه . ولكننن اآلن هننو منناس  نلنن  اآلب ولننن  ننىو . ولكنننه لننن  حننىكه   حننام  فسيىهننل لهنن  الننىو  اللنندس 
[ أن وجاهندوا. وحالينك أن 2[ أن  حالمنوا اإلهنحجالة لانو ه ]1ال ي هنياطيه  اللنوة و شنجاه  و انز ه . وعلنيه  ]

المسيح وأخرىه  عن ن طهاد الاال  فلما ا ولول المسيح ل  أقل لك  من الرداوة  ( هرق 28 ،21  ،17:10في )مت 
 -هنا  وجد نيحمال من نثنين:

(  كىهنا المسنيح فني  لنك الوقنت لطى لنة ماصصنة يحن  ال 28  ،21  ،17:10األهوال الحي كلمه  عنها فني )منت  -أ
كننل أقننوال المسننيح عننن  ( عننن األهننوال دمنن 10وانندمه  فنني بداوننة الطى ننق، ولكننن محنن  يننين كحننب فنني )  

األهنوال هنواء منا قالنه فنني بداونة الادمنة أو حها حهنا، فناإلحجيليون ليسننوا منؤمخين وال  هحمنون لالحنأم خ، بنل هنن  
 ولدمون فكىًا، أي  ى دون لصكىة ماينة أن  ال لللامئ.

 أو أن الجد د هو عمل الىو  اللدس ماه  بداًل من عمل المسيح ال ي هيصامقه .  -ب 
 

 »َوَأمَّا اآلَن َفَأَنا َماٍض ِإَلى الَِّذي َأْرَسَلِني، َوَلْيَ" َأَحٌد ِمْنُكْم َيْسَأُلِني: َأْيَن َتْمِضي؟  5 -(:16:5)يوآية 

 -ه   لها عدة نيحماالت:= لي" أحد منكم يسألني
خناطم كنان المسيح واا ره  ألحه  نحشغلوا لما هيبد  له  من  الم ول  وسألو  أ ن ومضي، ه  هألو  لمصهوم  .1

هؤاله  عن مىكزه  األم ني ينين وملنك بينمنا هنو  اهنب لياند لهن  مكاحنًا هنماييًا. فلننحال  أال  حنشنغل لن الم أو 
 أمجاد ه ا الاال  عن المجد الماد لنا. فالمجد السمايي هو الحاز ة البقيقية وهل األل .



   )اإلصحاح السادس عشر(يوحنا أنجيل  –األناجيل 
 

 
383 

ما هيبد  وأحك  لن  صهموا اآلن. ولكن أو وكون المان  ال  سألوحني نل  أ ن أحا  اهب فأحا ال أم د الكشف ع .2
( ولكنن لأهنلوب 5:14+  36:13الىو  اللدس هيالمك  كل ام و شى  كنل غمنوس. وهن  هنرق وهنألو  ) نو

 ماحلف عما ولاد  المسيح هنا، بل ه  كاحوا وسألوحه ليثنو  عن طى ق الاليب.
لبال الحي هيكون فيها المسيح. ه  هألوا الحالمي  ن  ااىوا أن المسيح هيصامقه  يزحوا لشدة، ول  وصكىوا في ا .3

عنن المكننان النن ي هني هب نليننه لكننن لنن  وسنألوا عننن ماننن  النن هاب لنآلب. ولننو فهمننوا لصىيننوا كمنا قننال لهنن  مننن 
 قرل.

 
 لِكْن أَلنِ ي ُقْلُت َلُكْم هَذا َقْد َمأَل اْلُحْزُن ُقُلوَبُكْم. 6 -(:16:6آية )يو

ووجننود  وهننطه . واآلن وبزحننون لسننرب فىاقننه لهنن . ولكنننه  لنن  وصهمننوا أن للنند  اننودوا أن وصىيننوا فنني وجننوده  ماننه 
  هاله لآلب واني أفىايًا وأمجادًا مضاعصة.

 
ْأِتيُكُم 7  -(:16:7آية )يو ْق اَل ييَ ْم َأْنَطليِ ُه ِإْن ليَ َق، أَلنيَّ : ِإنَُّه َخْيٌر َلُكْم َأْن َأْنَطليِ ْن لِكنِ ي َأُقوُل َلُكُم اْلَحقَّ زِ ي، َولكيِ اْلُمعيَ

 ِإْن َذَهْبُت ُأْرِسُلُه ِإَلْيُكْم.
فلمنا ا  كنل أقننوم لنه عملنه. وعمنل الثالثنة أقناحي  محكامنل. فمنا  ى ند  اآلب  نصن   اإلبنن والنىو   َخْيٌر َلُكْم َأْن َأْنَطِلقَ 

من ه ا الصداء الن   قدمنه اللدس. اآلب  ى د خال  اإلحسان. اإلبن ولدم الصداء. والىو  اللدس واطينا أن حسحصيد 
اإلبن. المسيح مات وقام. والىو  اللدس واطينا أن حشحىك ف  موت المسيح وقيامحه ف  المامودوة، فنكون خليلة 
جد دة ولنا يياة أبدوة، وه ا منا واملنه النىو  اللندس فن  لناق  األهنىام. لن لك ينَل النىو  اللندس علن  الكنيسنة فن  

هننو مقنن  الكمننال. فننالىو  اللنندس لاملننه وكمننل عمننل المسننيح،  7مننن القيامننة، ومقنن   أهننابيو 7اليننوم النن   وننأ   لانند 
. فن  داخنل َأحلَطلنْقَ َخْيٌر َلُكْم َأْن فالمسيح مات وقام ليقي  الكنيسة و بييها، وه ا ما أهمله الىو  اللدس وه ا مان  

َلْني يننحم  الصننداء "دايننىة المشننومة الثالوثيننة  نن  اإل صننا  أن اآلب والننىو  اللنندس  ىهننالن اإلبننن ل هننَ يْ دا ِلننَىبُّ َأمل َن ِلسننَ َوِآلل
وياها  نيرى اإلبين (. وباد أن  م  الىب وسوع الصداء أمهل اآلب واإلبن الىو  اللدس ليكمنل الامنل. 16:48" )ن َوما

َن "  ُيرسل الروح القدس يلكا ل منْ ْهلاها َأَحا ْنلنَ ق ْ َوَمَح  َجاَء ِللماَازْ ي َِلْ ي َهأامل و ا ِللبنَ ْب، ما ونيرى اآلب (. 26:15" ) نوِآلل
ْمي"  ُيرسل الروح القدس با ْلٱهل ْهلاها ِآلل ، َِلْ ي َهياىل و ا ِلللاداسا (. وه ا وان  أوضًا أحنه 26:14" ) وَوَأَما ِللماَازْ ي، ِلىُّ

الننىو  اللنندس    اإلبننن.فنن  داخننل المشننومة الثالوثيننة فننإن اآلب واإلبننن  ىهننالن الننىو  اللنندس ليكمننل الامننل النن   بنندأ 
 ( لحالح كاىوس لاى سها المسيح.5:3اآلن وامل ف  الكنيسة إلعدادها للسماء، وجددها و نليها )  

أوضًا للد  م  المسيح الصداء والاال  وفحح لنا الطى ق نل  األمجاد السمايية، و ام لنا هو الطى نق نلن  يضنن 
ى من األالم منحظى ن الموت. و  ل   حىكنا له   المااحاة واألالم اآلب. لكننا ما زلنا حااح  هنا عل  األمس الكثي

قاياًل نححظىوا المجم الثاح ، وهو ل  ولل البل ف  المجم الثاح ، وعليك  اإليحمنال لمصنىدك  نلن  أن ونأ   المسنيح 
قننىام،  و اطينننا  لكنننه أمهننل لنننا الننىو  اللنندس الماننز  لياطينننا الماوحننة واللننوة والناننح أ   ىانندحا فنن  كننل –ثاحيننة 
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اإليحمنال والصنى  لنجحناز فحنىة وجودحنا علن  األمس نلن  أن ونأ   المسنيح فن  مجيئنه الثناح . نلن  أن ونأ   المسننيح 
  ام الىو  اللدس هو مفيق ميلة غىبحنا عل  ه   األمس.

سنب لنه. ومنن وانى  المسنيح يه  عىفوا المسيح يسب الجسد ولكنن لنالىو  اللندس هنياىفون يقيلنة المسنيح وعم
(. وجننود المسننيح علنن  األمس وجالنننا حننىا  فنني  ننومة جسنند  ننعيف 16:5هننو2واىفننه ولننن ولرلننه )  لنن هننو الجسنند 

 -و اود  وجالنا لالىو  اللدس حىا  في مجد  وقدم ه. ولو اهحمى المسيح مانا لالجسد فهناك نيحمالين:
 -أن وسحمى لجسد  غيى الممجد وهنا وكون: (1

 بدخول المسيح لجسد  للسماء وجلوهه عن ومين اآلب.الصداء ل   ح ، فالصداء  ح   -أ
حلو في ييز المبدود، والمسيح لإمكاحيا ه غيى مبدود، ولكن طالما حى  المسيح لجسد مبندد فلنن  -ب 

 ححاوم ال مبدود حه. أما الىو  فهو واطينا  ومة وم  ة وا بة عن المسيح اإلله غيى المبدود.
 -أن وظهى لنا لجسد  الممجد وهنا:  (2

 (.17:1بحمل  ومة مجد  )م من و -أ
لنن وكنون نخحيامحننا للمسنيح يننىًا، فمنن  ننى   نومة المجنند و ىفضنه. ومننا وصنى  قلننب   اإلومنان وهننو  -ب 

 اإلولان لأموم ال  ى . يح  ال أهون مضطى ألن أقرله مجرىًا.
عننن يقيلننة  وهنن  اآلن يزاحنن  ألن المسننيح هننيصامقه  لالجسنند ولكننن األفضننل لهنن  أن وننأ ي الننىو  اللنندس ليشننهد لهنن 

المسننننيح. والننننىو  اللنننندس لننننن وننننأ ي نن لنننن   كمننننل  الم المسننننيح وفدايننننه لالاننننلب والمننننوت ثنننن  لالقيامننننة والانننناود، 
وبالانناود  ننح  الصننداء فيىهننل الننىو  اللنندس ليامننل فننيه  وبهنن . فرنندخول المسننيح بنندم حصسننه لألقننداس السننماو ة  ننح  

اإلحسنان فنالىو  ال وسنكن عنند أعنداء. وهن   اآلونة  ( فينأ ي النىو  ليسنكن فني12:9الالح بنين   واإلحسنان )عنب 
( حصهن  أن النىو  اللندس هنو الاينىات 13:11( ، )لنو11:7(. ويينما حلامن بين )مت 39:7حجد لها اىيًا في ) و

فهنو لإحطالقنه هيىهنل الاينى األعظن . خييٌر لكيم بل هو الايى األعظ  ال ي واطيه اآلب لنا. ل لك ولنول المسنيح 
 ى د    هو دايمًا الايى لنا. والىو  اللدس هو ال ي وسكب مببة   وبن ل  حصه  مشيئة   فما   ولنصه  أحنا يح 
 في قلوبنا فنصى .

( . 23:  14ومببة   ف  قلوبننا هنحبولها نلن  قلنوب لبمينة  طينو الو ناوا يحن  ال  غضنب   الن    ببنه ) نو
(، والنىو  اللندس فن  هنى المينىون 6مسنيح و كنون لننا ييا نه )مووبالىو  اللدس حولد من الماء والىو  محبند ن لال

( . والنىو  اللندس هنو الن   وغينى طرياحننا 22+  21:  1هو2 ثرحنا ف  المسيح فحثرت فينا يياة المسيح األبدوة )
    ( .19:  4+ غل 17:  5هو2لنايى خليلة جد دة لها  ومة المسيح )

المسنيح هننو لبسناب الحالمينن  والكنيسنة. ألن لانند الانلب قيامننة و نناود. البننق هنو أن  ننلب = أقيول لكييم الحييق
وبحطال  المسيح فينه كمنال الصنداء وعمنل الصنداء وفينه وبنه الحرنني لننا. ودخنول المسنيح نلن  المجند وبلنق لننا البنب 

نناء، لننا ينق األبوي والىو  وأخ  مما  للمسيح و ارىحا، فهو هيارىحا عن مجد  ال ي هيايى لنا و شهد لنا لأحنا أب
( فبزن الحالمي  كان لسنرب  اللهن  الجسندي لالمسنيح ولكنن نحطنال  المسنيح 17-16:8+ مو  21:17الوماثة ) و

+  17:3هننو المسننحلرل المجينند للكنيسننة. و كصينننا أن حننىا  اآلن لاإلومننان وبمننا والنننه الننىو  اللنندس فنني قلوبنننا )أ 
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وجلوهننه عننن ومننين اآلب. والمسننيح ب هالننه مجنند  ( الصننداء وكمننل بحمجينند جسنند المسننيح أي  نناود 12-9:2هننو1
الطرياة البشى ة في جسد ، فطرياة البشى  امت في عى   . ولكي حدخل حص  المكان  ىهل لنا الىو  اللدس 
ليايننننا. وكيننف وايننننا  هنن ا مو ننوع اآلوننات الحاليننة.. لأحننه  بكننت علنن  خطيننة وبننى ود نوحننة. والننىو  واطنني م  ننة 

ب منن  منن ولن   نى . لحني م هنا الحالمين  لالجسند وهن ا أفضنل. وهنو ومكنل لألبند والسنيد طنوَ يقيقية للمسنيح غينى ا
 وه ا اإلومان وامله الىو  اللدس.

 
ٍة: 8  -(:11-16:8اآليات )يو ى َدْيُنونيَ ر  َوَعليَ ٍة 9َوَمَتى َجاَء َذاَك ُيَبكِ ُت اْلَعاَلَم َعَلى َخِطيٍَّة َوَعَلى بيِ ى َخِطييَّ ا َعليَ َأميَّ

ا. 10َفأَلنَُّهْم اَل ُيْؤِمُنوَن ِبي.  يَ"  َوَأمَّا َعَلى َدْيُنوَنةٍ 11َوَأمَّا َعَلى ِبر  َفأَلنِ ي َذاِهٌب ِإَلى َأِبي َواَل َتَرْوَنِني َأْيض  َفأَلنَّ َرئيِ
 هَذا اْلَعاَلِم َقْد ِديَن.

ف  اآلوة الساللة همانا أن المسيح هيىهل الىو  اللدس للكنيسة، وبه ا وكون المسيح قد  من  كنل منا  لنزم لحجد ند 
الحنه جانل الاليلة. فردمه    الانلح منو اآلب وغصنىت الاطاونا، وأعطاحنا ييا نه حالن  بهنا يينمنا حسنلك فن  بنى  "

 وأمهنل النىو  اللندس ليثرحننا فن ( . 21:  5هنو2)" لنانيى حبنن بنى   فينه .خطية الجلننا  ،واى  خطيةال ي ل   
( وبهن ا وسنحطيو كنل منن  ى ند أن وبينا فن  بنى أن وسنلك فن  21:  1المسنيح فحكنون "لننا البيناة هن  المسنيح" )فن 

طى ننق اننهوا ه، فننال  وجنند  الرننى، هننو بننى المسننيح السنناهن فيننه، وبهنن ا والنن . أمننا مننن  ننىفإ المسننيح هننالكا فنن 
( ليسنلك فن  الرنى فنيال . وبهن ا هنيدان منو الشنيطان الن   هنام 2( لغصنىان خطاونا .  1  -وهيلة أخنى  أمامنه :

 وماء   امكا المسيح. فمن  حىك المسيح المال  لن وجد هو  المسيح الدوان.
  REPROVE[ ولننو . )3]    [  د ن 2[  وبخ     ]1] كاآل ي يبكتكلمة  لاإ الحىجمات اإلحجليز ة  ىجمت 

/   CONVICT  / CONVINCE) .فالكلمة اليوحاحية المسحادمة  بمل المااح  الثالثة 
هنن   الكلمننة  ىجمحهننا  اننني الحو ننيح للشننا  لشننأن خطيئحننه ودعو ننه للحوبننة وقنند وكننون هنن ا الحننوبيخ هننىًا = يبكييت

هنن ا الحننوبيخ علنننًا )همننا جنناءت الكلمننة فنني ( لمننن ال ولنناوم لاننناد وقنند وكننون 15:18)همننا جنناءت الكلمننة فنني مننت 
داخلي، كننل هنن ا ( والننىو  اللنندس وسننحادم الكحنناب الملنندس والننوعك والحالنني  واإلمانناد واإلعحننىا  والامننل النن9:1 نني

كل ه ا بنحيجة  لجأ النىو  اللندس لمنن حسنمو مننه أخطاءحنا عالحينة لالننا حنندم وححنوب. ن ًا عمنل  هىًا. فإ ا ل  وأتْ 
 و ننننح الاطيننننة لدحسننننان بهنننند  نقناعننننه ببشنننناعة حهاوننننة طى لهننننا "اقناحننننني وننننا مب فإقحناننننت"  الننننىو  اللنننندس أن

(. وبنننأن  حىكهنننا. والنننىو  ولننننو لنننأن طى نننق   كلنننه فنننى  ال ولنننامن بلننن ة الاطينننة. فهننني حنننوع منننن الحلمننن ة 7:20)أم
البجنة يحن  وسنكت. (. فكلمة  بكت  شيى أوضًا لمن وغلنب ل16:3 ي2الحاليمية للحه  ب وه ا المان  حجد  في )

وهنن ا الحبكيننت  ننؤدي لبينناة لمننن ال ولنناوم و ننؤدي نلنن  د نوحننة لمننن ولنناوم "فهننو مايبننة يينناة لبينناة ومايبننة )د نوحننة( 
 ومن يرفض المسيح الفادى المخلص سيجد المسيح الديان.. ( 16:2هو2وموت لموت )

ا النىو  اللندس فينوبخ والىو  اللدس أعظ  من الضميى. فالضميى  وبخ اإلحسان لو أخطأ لكنه  قد ولود  لليأس، أمن 
فا بننًا لنناب الىجنناء )هنن ا هننو الصننام  بننين  هننو ا وبطننىس(. فننالىو  اللنندس النن ي واننزي هننو النن ي  بكننت فحبكيحننه ال 
 ؤدي نل  اليأس بنل للحوبنة والرنى والسنالم والحاز نة لمنن وطيانه والاكن  وكنون مايبنة منوت لمنوت. وهن ا منا يند  
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( والضننميى أوضنًا قنند  حغينى لبسننب الريئننة 14-13:2 مننن لصنى  وهننناك منن نهننحهزأوا )أع نوم الامسننين فهنناك مننن 
   لالوهواس.الحي وبيا اإلحسان فيها فيلرل الاطية عل  أحها ام عادي، وقد ومىس وه ا ما وسمَ 

 على خطية.. .. فألنهم ال يؤمنون بي
ألبدوة والوجود ف  مجد   األبد  الاطية ه  أن أخطم الهد . والهد  األهم  ف  البياة هو البياة ا •

 ييل الصى  األبد .
 اإلبن هو  ومة اآلب، فمن ال  ؤمن لاإلبن فهو ال  ؤمن لاآلب. •
 ال طى ق لغصىان الاطية هو  دم المسيح. والاطية  صالنا عن المسيح فنهلك. •
 والىو   بكحنا لو أخطأحا لنحوب وحىجو للثبات ف  المسيح فنال . •
 (.6: 4  النامة وه  أعظ  من نغىاء الاطية فنغلب )وووالىو  واط  قوة ه •

 الننىو  اللنندس  بكننت اإلحسننان علنن  خطاوننا ، فلانند الننىب أن واطنني اإلحسننان اننىكة مننو المسننيح، وكننل مننن  ننؤمن
)فالمسنيح هنو الشنفيو الكصنام  الوييند ودمنه وغطن  كنل  لالمسيح و كون له ه   الشىكة  ىفنو المسنيح عننه خطاونا 

. حبنن محننا منو المسنيح فني (26:  8منن خطيحنه )مولينحال   وهو أوضا واط  ماوحنة للاناطم  من  ثرت فيه(.
المامودوننة وكننل مننن  ننؤمن وكننون لننه قننوة للمننوت عننن اننهوا ه وأهوايننه. وكننل مننن  ننؤمن يحنن  لننو أخطننأ فنندم المسننيح 

. لن لك فكنل منن ال  نؤمن  وال طى نق للحطهينى منن الاطينة هنو  دم المسنيح(. 7:  1 نو1) وطهى  من كنل خطينة.
 ىفإ ه ا اللاد وب لك ولو  بنت غضنب اآلب و بنىم حصسنه منن النامنة الوييندة اللنادمة أن  بصظنه منن السنلو  

ا وكينف في الاطية و بىم حصسه من حامة الدم الغافى. فحبكيت الىو  اللدس وشاى اإلحسان لجىم خطيحه وقسناو ه
أحها مهيبة في حظى السماء ومن وسحجيب و لدم  وبة لإخال  و ىجو هنيجد الماوحنة و جند الغصنىان. ومنن  نىفإ 
و لنناوم الننىو  هننيجلب علنن  حصسننه اللانننة والد نوحننة. وطباننًا الملاننود لاإلومننان هننو اإلومننان البنني النن ي لننه ثمننام 

لندس  بكنت الانال  علن  الاطينة لني  لبسنب مصهنوم وا بة في ييناة اإلحسنان، اإلومنان الاامنل لمببنة. والنىو  ال
الاال  أو لبسب مصهنوم اليهنود. فناليهود ظننوا أن الاطينة قا نىة علن   اندي النناموس وكسنى السنرت لن لك يكمنوا 

( وأما الاال  فكل له  اوم  عن الاطأ والاواب. لن لك جناءت كلمنة خطينة غينى 24:9عل  المسيح أحه خاطم )
واننى   مامننًا مننا هنني الاطيننة. واآلن وشننىيها المسننيح لأحهننا عنندم اإلومننان لننه فهننو وينند   ماىفننة ألن الاننال  لنن  وكننن
لغو ننا كلمننة خطيننة  شننيى لمننن واطننم الهنند  فننال ( و اطنني ماوحننة لنننحال  منهننا. 14:7النن ي  ىفننو الاطيننة )م 

كاحنت الهند   (. وو ناوا النناموس23:  3وكافأ. ل لك ولول بول  الىهول "الجميو أخطأوا وأعوزه  مجد  " )مو
(. وفشننل الجميننو فنن   لننك فمننا وا 5:  18فنن  الاهنند اللنندو ، لنن لك قننال   "الحنن  ن ا فالهننا اإلحسننان وبيننا بهننا" )ال

فاالن لما ا  جىبون   بو و حيى عل  عننق الحالمين  وهلكوا. بل يح   المي  المسيح نعحىفوا لأن الو اوا ثليلة "
(. أمننا فنن  الاهنند الجد نند فللنند  ننام المسننيح هننو الهنند  فهننو 10:  15)أع  "لنن  وسننحطو الا حننا وال حبننن ان حبملننه

حننا هننو أقننال لننه وسننوع: وبملنننا فيننه نلنن  يضننن اآلب فنن  المجنند فنحمجنند. وال  وجنند طى ننق لننآلب نال فنن  المسننيح "
ا (. لن لك وطلنب المسنيح منن المنؤمنين "نثرحنو 6:  14" ) نوال بنينب يد وا ي ال  اآلأالطى ق والبق والبياة. لي  

 (.4:  15فَ  وأحا فيك " ) و
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بننل أن كننل خطيننة هنني حننوع مننن عنندم اإلومننان لالمسننيح. فالسننام  ال  ننؤمن لننأن المسننيح قننادم أن وسنندد نيحياجا ننه 
وال ي وشحهي ال  ؤمن أن المسيح قادم أن وشبو اهوا ه. وال ي واطم عمومًا ال  ؤمن أن المسيح  ىا  وهيااقب 

دوة كيف  حاامع عل  المادة. ومن  نؤمن لانال    كينف  نحه    لاللسنوة (. ومن  ؤمن لالبياة األب9:39) ك
(. 14:6نن ينندثت لننه  جىبننة.. الننخ. أمننا مننن  ننؤمن لالمسننيح، فالمسننيح وملننك علنن  قلبننه عو ننًا عننن الاطيننة )مو

ومننان (. ن ًا خطيننة عنندم اإل19:8ومننن ال  ننؤمن لالمسننيح فهننو ال  ننؤمن لنناَ وال واىفننه فالمسننيح هننو نبننن   ) ننو
 لالمسيح هي أ اًل خطية عدم نومان لاَ أو عدم ماىفة لاَ. 

في السىقة  بكحني الىو  اللدس يح  أهف عن نهحادامها في السىقة ) بكيت علن  خطينة( ثن    لو اهحادمت  دي
  ردأ  بكحني عل  بى، أي لما ا ال أهحادمها في عمل الايى.

 ترونني أيضا  وعلى بر.. .. فألني ذاهب إلى أبي وال 
 ف  وجود المسيح، كان الناس  ىون الاومة المثالية للرى، وبااود  لن  ىوحها. •
 لكن الىو  اللدس واطينا داخليًا  ومة للمسيح البام واللدوة، يح  ححمثل له. •
 الىو   بكحن  نن ل  أهل  أعضاي  للمسيح فحكون أالت بى أ  لحامل الرى. •
نا اآلن واظْهى مجد  "ليى  النناس أعمنالك  البسننة فيمجندوا ألناه  الن   المسيح  مَجد عن ومين أبيه، وعمل •

 ف  السموات"  
 ما ا كان مصهوم الرى قرل المسيح  لبسب المصهوم اليهودي كان الرى في اإللحزام لالناموس. لكننا حجد ااول

والايب ل  وكن ف   ااول كان  لياًا في الناموس. الطىهوهي وبك  للحل نهطصاحوس ظلمًا وهو بىئ لالىغ  أن 
  وأم ا الاال  فكان غامقًا في عبادا ه الوثنية وفجوم  وزحا . فالمسيحوف  فهمه  الااطم للناموس. الناموس بل 

يه لالموت. وباد المسيح فلد  غيى  لفضح بى اليهود الكا ب ن   لرو ، وفضح فساد اللاحون الىوماحي، ن  يك  ع
وقرول اآلب له وأحه   ،مصهوم الرى. فالمسيح ويد  هو البام وال ي ظهى بى  في  هاله نل  أبيه وجلوهه عن ومينه

حىا ، فهو في مجد السماء. ولكن المسيح ل    فهو جال  عن ومين اآلب ل لك لن ،لن واود وظهى عل  األمس 
ييا ه   ، المسيح واطينيأ  أل نو الرى لبيا ه الح  ف َ  وكن مبحاجًا أن وظهى بى ، بل هو وظهى  ليرىمحي

ومن وصال الرى  دخل نل  المكان ال   فيه  (. 21:1+ في 20:2+ غل  10:5لبيا ه )موفأعمل الرى، فأخل  
نن ل  أعمل   أن بى المسيح ال ي ظهى لااود  للسماء  ام لنا. الىو   بكحنيوالىو  أظهى  المسيح البام. 

(. وه ا الرى ال أ ناه للدم ي، بل لبياة المسيح فْي. فردوحه 13:6أعمال بى و حبول أعضايي نل   الت بى )مو 
لة   فأ   الت بى فه   امت أعضاء  لانو الرى.أوهو وسحادم اعضايي  (.5:15ال أقدم أن أعمل ام ) و

 وجد من وسحادمها . وألحني ما عدت أما  ن  هو  اد نل  السماء و هب نل  أبيه، فما عدت أم  بى  أل مثل  
(  ىه  لي  ومة للمسيح فأ مثل له و  كىح  لأقوال 14:16له، فالىو  اللدس ال ي وأخ  مما له و ارىحي ) و

ن أهلك في بى المسيح لي  للدم ي بل لبياة  (. والىو  ولناني أحني قادم أ26:14المسيح و المن  و اوا  ) و 
 ، ال ي وبن ل  أما  لالجسد، لكنه واطيني ييا ه وبى . المسيح فيَ 
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"نغصننى لهنن  + فنني  نندوك أهننحودع  ولهنن ا مأ نننا أن نهننطصاحوس فنني هنناعة مو ننه  ننىدد مننا قالننه المسننيح علنن  الاننليب 
هننود وعشننت محاننومًا أحننني أ رننىم لأعمننالي )بننى موينني". و بكحننني نن لنن  أفاننل الرننى. والننىو   بكحننني ن ا اننابهت الي

 ا ننني( و بكحنننني لنننو انننابهت اليوحننناحيين النننوثنيين الننن  ن وعيشنننون فننني خطاوننناه  غينننى اننناعى ن لإيحيننناجه  للمسنننيح 
 واإلومان له ليرىمه  أي واملون أعمال بى، ماجرين لأحصسه  وفلسصا ه  وطىقه . 

ا المسنننيبي البقيلننني فهنننو ولنننف أمنننام المسنننيح اننناعىاً  لاطيحنننه كنننالمىأة الااطئنننة، لاهينننًا عنننند قدمينننه اننناعىًا لاننندم  أمنن 
فالمسنيح هنو الن ي  رنىم الاناطم. والينك أن  ،نهحبلاقه لشم، ااهىًا المسنيح فني حصن  الوقنت أحنه أحان  علينه برنى 

الىو  اللدس  بكت علن  خطينة أواًل، فنإ ا منا مجنو المنؤمن بحوبحنه الانادقة هلل وبدموعنه يينئن  حنحكل  عنن الحبكينت 
( أي أعمال الرى الحي ال حاملها. والنىو  أوضنًا  بكحنني لنو حسنرت أعمنال الرنى لنصسني 16:3 ي1ل  الرى. )ماجو ع

 .(7:  4هو1+  9،  8:  2)أ  و اومت أحني أحا ال ي أعملها
المسيح  م  الصداء لجلوهه عن ومين اآلب ومَجد الطرياة البشى ة ف  جسد . فاَ خلنق اإلحسنان   =ذاهب إلى أبي

( أ  ليناك  مجد   من اإلحسان فيظهى مجد  . وه ا مان  قول الىب "لكن   نى  النناس 7:    43ليمجد  )ن 
لطننىد  دم وحسننله مننن الجنننة، فلنندحا أعمنالك  البسنننة و مجنندوا ألنناه  النن   فن  السننموات" فلمننا طىدحننا مننن يضنىة   

 ومة المجد. والمسيح  م  الصداء لي  فلل ليدفو ثمن الاطية، بل ليايدحا لبالة المجد. وكاحت ه   طلبة المسيح 
(. للد عدحا أليضان أبوحا السماو  ال   فى  لاود نا لاد أن كنا مطىود ن. ل لك 24:   17األخيىة من اآلب ) و

(. 17:  20 هرنن  نلنن  نخننو   وقننول  لهنن  نحنن  أ نناد نلنن  أبنن  وأبننيك  وبلهنن  وبلهكنن " ) ننوولننول الننىب للمجدليننة "ن
فامل المسيح كان هيكمل لالااود ولي  لالقيامنة فلنل. ولمنا  مجند جسند المسنيح و مجندت فينه الطريانة البشنى ة 

 (. 7:  16أمهل لنا الىو  اللدس كما قال هاللا أحه هيىهل الىو  اللدس الماز " ) و
  اللنندس هننو النن    ثرحنننا فنن  المسننيح و ثرننت ييا ننه فينننا، فنكننون قننادم ن أن حامننل أعمننال بننى. فكمننا نهننحادم والننىو 

وهننن ا الاحينننق قننند منننات فننن  المامودونننة، فاإلحسنننان الجد ننند الننن   قنننام فننن   -اإلحسنننان الاحينننق أعضننناءحا كنننأالت نثننن  
 (. 6المامودوة هيسحادمها كأالت بى )مو

حن  لالجسد ولكن ييا   األبدوة هنحكون ثابحنة فنيك ، وهكن ا أهنون لنا   "ماكن  كنل يلا لن  ىو =  وال ترونني أيضا  
(. وهو لا   مانا لجسد  ودمه ف  هى اإلفاامهحيا نل  نحلضناء الندهى، 20:    28األوام وبل  نحلضاء الدهى" )مت 

  هيئنة الارنز ل لك نخحص  المسيح من أمام  لمين   عمنواس لاند أن ينَول الارنز نلن  جسند ، فهنو  نام ظناهىا فن
:  16وأوضننا فننإن الننىو  اللنندس هيىهنن  لكنن   ننومة وا ننبة لنن  لحلحنندوا بهننا "وأخنن  ممننا لنن  و ارننىك " ) ننو والامننى.

14 .)  
الننىو  اللنندس هيشننهد برننىي و شننهد و وأوضننًا مننا كننان ومكننن أن أ هننب نلنن  أبنني نن لنن  أهننن لننامًا وهننيكون لكنن  بننىي. 

وا نبة لني أفضنل منن م  حني لالجسند. فنالىو   ىهن   نومة للندما ي لالمجد ال ي لي في السنماء، و اطنيك  م  نة 
وب ا ما أدمكح  ه ا  .اآلن وقو ي وغصىاحي للاطاوا ال  ىاها الاين الجسدوة في جسدي ال ي  ىوحه لايوحك  الجسدوة

  المجند الن   هننأهون فينه لالجسند وأن هنن ا كنان لبسننالك ، هحشنحهون أن  كوحنوا مانن  فن  المكنان النن   أعدد نه لكنن



   )اإلصحاح السادس عشر(يوحنا أنجيل  –األناجيل 
 

 
389 

(. وب ا أدمكننح  قنندما   وأحننن  قننادم علنن  أن أعطننيك  ماوحننة لحسننلكوا لننالرى فهنن ا  نندفاك  21:  3+ م  2:  14) ننو
 لامل الرى.

 بكت المؤمن عل  عدم وجود بى في ييا ه أو لشاوم  لالرى ال ا ي. فمنن نعحمند قنام منو المسنيح =  يبكت على بر
ية، نومنان عامنل لمببنة. النىو   ىهن  لننا  نومة لرنى المسنيح في يياة جد دة وجب أن ومامس فيها أعمال بى نوجاب

و بكحنا نن ل  حشنحا  أن وكنون لننا حصن  الرنى الن ي للمسنيح. هن ا الحبكينت واطني يالنة عطنش وبانحيا  لهن ا الرنى. 
ومن ال ولرل  بكيت الىو  علن  الاطينة وعلن  الرنى وسنلل  بنت الد نوحنة، ألحنه نحبناز لنىيي  هن ا الانال  الن ي قند 

وكما  ام المسيح مأهًا لألبىام ال  ن وسلكون في بى   نام نبلني  المندان مأهنًا لألانىام الن  ن وسنلكون فني   د ن،
 اى . 

 وعلى دينونة.. .. فألن رئي" هذا العالم قد دين
 المسيح بصليبه أدان الخطية والشيطان والموت

بلْه " -أدان الخطيييية: .1 ي انننْ ها فنننْ َل ِبلننننَ هنننَ َا ْن ل َأمل دْ م ي ِللَجسنننَ َة فنننْ ْة، َداَن ِللَاْطينننَ ْل ِللَاْطينننَ ْة، َوأْلَجنننل ْد ِللَاْطينننَ " َجسنننَ
ةْ ( + "3:8)مو مننَ َت ِلنْ ال لل َ بننل اماوْس بننَ َت ِلنننَ حا ل َ بننل ، أْلََحكننا ل َلسننل وَدها ل نل َ سننا َة لننَ (. يمننل 14:6" )موْنَن ِللَاْطيننَ

لنه و حبنند لننه  امننل فيننه قننوة النامننة هنن   فحميننت  المسنيح خطاواحننا ومننات بهننا فأما هننا فيننه، وكننل مننن  ننى بل
لمانن  الحضنييق علن   NARROWINGأو  SUPPRESSIONالاطية فيه. و أ   كلمة دان لمانن   

 فى  الاطية كمن وانلها. والنامة كلوة  كح   أثيىها.
حَنا ا ِللَهاْو نَ "  -أدان الشيطان: .2 ها ْمصل َماْء َمانَ َن ِلسنَ ازاًْل منْ ْد ْ َوَمَأ لتا َماَلًها حنَ ة  َعلنَ   نَ َلة  َعْظيمنَ َبَإ . ْة، َوْهللسنْ َفقنَ

َنة   َف هنَ َد ا َألنل ، َوَقينَ يلَطانا لنْي ا َوِلشنَ َو ْنبل ْ ي هنا ْة، ِلنَ ْة ِللَلْدومنَ (. + "أعطينحك  2-1: 20" )م َعَل  ِلحْ نْ يْن، ِللَبينَ
 (.19:10هلطاحا أن  دوهوا البيات والالامب" )لو

َو ِلل " -أدان المييوت: .3 ة  ِبلحالننْ تا ْنلننَ  َغَلبننَ ول وَع ( + "54:15هننو1" )مننَ َنا َوسننا وْم ماَالْ اننْ َن ْلظاهننا َىْت ِآلل هننْ ا أاظل َوْبَحمننَ
حلْجيننننلْ  َطْة ِإللْ وَد ْبَواهننننْ لننننا اَة َوِللاا اَم ِللَبيننننَ َت َوَأحننننَ ول َل ِللمننننَ ْ ي َأللطننننَ يْح، ِلننننَ +  51:8( + ) ننننو10:1 نننن 2" )ِللَمسننننْ

 داس الموت".(. (. ل لك حىح  وحلول "لالموت 14:12عب 
ألن ميي  ه ا الانال  قند د نن أي أن الشنيطان  ، نن ظل ف   بعية الشيطان،الىو   بكت اإلحسان المؤمن .4

 قد هزم وبطل هلطاحه. 
ا  وكننون  الحبكيننت  للننناس أحهنن  مفضننوا الاننال  وأطنناعوا الشننيطان ومننن  ننىفإ الاننال  وظننل عرنندًا للشننيطان، أمنن 

(. فهو يمل   ال ي وبمل خطاوا الانال . 12:2 و1من أجل نهمه )  ال  ن  باوا الىب فلد مفات عنه  خطاواه 
( فمنا عناد لهنا 3:8(. والمسنيح دان الاطينة )مو1:8+  24:3والمؤمنين  اموا محرنىم ن مجاحنًا بنامنة الصنداء )مو

 (. والننىو   نند ن مننن مننا  ننزال واحنن م لننأن الاطيننة أقننو  منننه. والد نوحننة علنن  نبلنني  كاحننت 14:6هننلطان علينننا )مو
ححيجة طريعية لظهوم بى المسيح. فإبلي  نانحك  علينه ظلمنًا. وباند ظهنوم بنى المسنيح د نن نبلني  وقيند  المسنيح 

( "أعطيحك  هلطان أن  دوهوا البينات 19:10(، بل أعطاحا حبن المؤمنين هلطاحًا عليه )لو3-1:20لسلسلة )م 
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بهحاحنًا.  )الشنيطان( هني نداحنة للمشنحكي امه ظلما()ظهى بى المسيح لاد أن    ن ه والالامب.." فحرىية المحه  ظلماً 
 ولو عليه علاب من ولحى  جى مة. )الشيطان( والمرل  بالغًا كا لاً 

والشيطان  سرب لشهادات النزوم أن  نادان المسنيح، فهنو دبنَى أن  نحه  المسنيح لأحنه ملناوم لقيانى و ى ند أن وكنون 
ى علوبنة الانليب وكنان النناس وانىخون "أ نلبه، أ نلبه". ملكا، و منو الجز ة وأحه  ند النناموس ومجند . ودبنَ 

ى علوبننة الاننلب للمسننيح الرننىئ النن   بننال خطيننة نهننحبق أن وكننون الاننليب  وألحننه كننان منندبى اننهادات زوم ودبننَ
ْلَب هامننان  علوبحننه. و ننامت عالمننة الاننليب  بىقننة. وهنن ا مننا  نن  اننىيه فنن   نندبيى هامننان لاننلب مىدخننا ، فاننا

 أعد  لمىدخا  الرىئ. عل  الاليب ال   كان قد 
والشيطان كان مسيطىًا عل  حصوس الناس محبكمًا فيها ياهمًا لها. له هلطان أن   ل البشى. ولكننه اآلن قند أد نن 

وهنيطىة وهنلطان. ومنو  لنك ظنل النناس علن  انىه  وهلل وفلد لإححاام المسيح عليه كل ما كان له منن م اهنة 
ومكىه  وظلمه  وظالم علوله . مو أحه  وقد جاءه  المسيح ال ي عمل عل  نقحالع كل ما غىهه الشيطان فنيه  

وطالمنا بندأت الد نوحنة لالشنيطان، فمنن المؤكند أن   هنيد ن ل  َواادل له  ع م وال مرىم في مصاهنده  وماا نيه . 
والاننال  لنننه ملا يسننه الاا نننة فننني  ( لكننن منننا زال أمامنننا حبنننن فى نننة.20،  19للشنننيطان )م  هننل منننن ظننل  الانننا

الد نوحة ولكنها ملا ي  لاطلة، فمثاًل اليهود له  مبكمحه  الحني لبسنب النناموس. والىومنان لهن  قناحوحه  الىومناحي 
يح قنام حاقضنًا يكن  المنوت لنيالن ظلمًا للحل المسيح لاد أن أداحو . والمسن  وكالهما يك   ،أهاس كل دها يى الاال 

لطالن أيكام الاال  ) هود ومومان( وأحهمنا ليسنا لبسنب البنق بنل لبسنب نبلني ، الن ي داحنه وأظهنى غشنه وك لنه 
وأحه قحال للناس من  الردء. أم ا الىو  اللدس ال ي دخل نل  الاال  فجاء ليابح ه   الملا ي ، و امت الد نوحنة 

س هي في مفإ المؤمن للاال  والرى والمجد األبدي. وب ىام  عل  عدم الحوبة. اآلن لبسب مصهوم الىو  اللد 
ل  منا الد نوحة اآلن  لف عل  طنى  حقنيإ منو ييناة الانال . وهني  لنو منن اآلن علن  منن  نىفإ الانال  وَ كل

غااننة فنني اليننوم األخيننى. الننىو  اللنندس  نندخل نلنن  الاننال  الشننى ى ليبكحننه و سننح حبه علنن  مننا فاننل وعلنن  د نوححننه ال
الباطلننة الكا لننة اللايمننة بحبننى إ مننن مينني  عننال  الكنن ب والضننالل النن ي أداحننه المسننيح لالاننليب وعلنن  الاننليب 

( ن   بطه محلبسًا لالبك  للحل نحسان بىئ لاد أن لصق له ن هامات لاطلة، 31:12+  و  18:10وفضح غشه )لو
ميني  هن ا الانال  عنن أن  حندخل لاند الينوم وال فالمسيح أظهى بى  لقيامحه و اود . والمسيح دان نبلني  ومفنو  ند 

بننل أن المسننيح هننيكون هننو الشننفيو عننن ( 11-9:12أن وكننون لننه  ننوت فنني الد نوحننة الحنني هننيحوالها نبننن   )م 
. فالمسنيح غلنب و ننام دواحنًا لأليينناء واألمنوات. بننل ( 34 - 33:  8المنؤمنين أمنام هنن ا الشنيطان المشننحك  )مو

أ هز منة نبلني  فني  جىبحنه لنه فني الرى نة ينين مفنإ نغنىاءات هن ا الانال  ثن  و نل فني أحنا حالينك أن المسنيح بند 
لهنن ا الاننال  ألحننه قرننل المننوت. والاال ننة أن الننىو  اللنندس  بكننت المننؤمن النن ي مننازال  نند عي أن نبلنني  لننه  مفضننه

بلني  لاند أن ظهنى هلطان عليه ل لك فهو واطم، و بكت من الزال خايصًا من أيكام ود نوحة الاال  ال ي مييسه ن
أن أيكامننه لاطلننة كلهننا غننش )مثننل مننن واطننم و نند عي لنصسننه الانن م لأحننه وسننا ى المجحمننو، وأن هنن   هنني اللننواحين 
السنايدة( و بكننت مننن مننا زال هننايىًا وماء هنن ا الاننال  ومييسنه قنناياًل كيننف  سننيىون وماء الشننيطان النن ي غلبننه المسننيح 

 ويك  عليه.
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 ونةيبكت على خطية وعلى بر وعلى دين
من  ؤمن له وه ا هو  وهو الاطية. والمسيح أ   ليىفو الاطية لكل  .. ه ا هو داء البشى ةيبكت على خطية
المسيح بدمه وكصى عن الاطاوا السالصة و اط  ماوحة لنحوب عنها. وبدون دمه ال غصىان  المدخل للمسيبية.

 وبدون ماوححه ال ومكن أن حغلب الاطية.
 . .المسنيبية كينف حبينا  اإلجالنة حبينا أبنىام برنى المسنيح الن ي أعطاحنا ييا نه  أن حندخل.. .. لاند  يبكت عليى بير

( . فنننبن فنن  المسننيح قننادمون أن 13:  4واليننك قننول الىهننول "أهننحطيو كننل اننم فنن  المسننيح النن   ولننو ن " )فنن 
 حغلب الاطية وأن حسلك ف  الرى.

 لسنرب  هرب الاطية، وأحه ال وسلك فني الرنى   هونبلي .. دايمًا اإلحسان وباول أن  حبج  لأنيبكت على دينونة
قننوة نبلنني ، ولكننن السننيد والننن لاننىاية أن نبلنني  قنند د ننن وأن لنننا هننلطان أن حدوهننه. وأن لنننا قننوة مننن    اننين. 

( أم 26:8مننننن األقننننو  الننننىو  النننن ي واننننين  نننناصا نا )مو ....والسننننؤال لمننننن مننننازال ولننننول أن الشننننيطان قننننوي هننننو
أقو . وبن كان نليشو قد قال ه ا عن ماليكة فك  وك  قنوة النىو  اللندس. يلنًا حبنن بنال   من ماناقطاًا  الشيطان   

فنن  الرننى  الاننا غواوننة  وكننل مننن مفننإ المسننيح وفدايننه ومفننإ السننلوك (.6:4)وننوعنن م فننالىو  واطنني حامننة أعظنن  
حننا لنو هنلكنا فن  الشيطان ومافضا ماوحة المسيح هيدان مو الشيطان ال    مت د نوححنه. لن لك فنالىو  اللندس  بك

 طى ق الشيطان، طى ق الاطية.
ولناليك أن الااملون في قضية خال  اإلحسان ه  اإلحسان حصسنه والنىب وسنوع والشنيطان. فناَ وسنا  لانال  

والشننيطان وسننا  لهالهننه واإلحسننان يننى فنني أن واحننام طى ننق الرننى أو طى ننق الشننى. والننىو  اللنندس أ نن   اإلحسننان
ليجن ب و وجننه البشننى حبننو الصننداء و لننك لننأن  بكننحه  علنن  خطاونناه  وعلنن  مفضننه  للمسننيح البننام البقيلنني مانندم 

 بىه  وعل   بايحه  للشيطان ال ي  مت هز محه.
حة عل  طاعة  . واللوة الحي واطيهنا النىو  اللندس أقنو  لمنا ال ولناس منن والىو  اللدس  بكت و اطي قوة وماو 

  مفنإ النىو  اللندس نغالقنًا لبناب الحوبنة. ولن ا قنال النىب "منن قنال كلمنة علن  نبنن أقوة نبلي . ول ا كان مفضه 
بنن فهنو قند ( ألن منن وجند  علن  اإل32:12اإلحسان وغصى له وأم ا من قال عل  الىو  اللدس فلن وغصى له" )مت 

ا منن أحكنى النىو  أي مفضنه وقاومنه وأيزحنه  وسحمو لاوت الىو  ال ي في قلبه فيحوب عن خطيحنه فحغصنى لنه. وأمن 
فأطصنأ ، والننىو  هنو النن ي  بكنت و لننود نلن  الحوبننة، فبإطصاينه للننىو  اللندس فهننو وصلند الحوبننة والغصنىان لنن لك  و ننينا 

لي فننني المزمنننوم الامسنننين "موينننك اللننندوس ال  نزعنننه منننني" الىهنننول )ال  بزحنننوا النننىو / ال  طصئنننوا النننىو ( وحاننن
 (11:51)مز

ا  فالىو  اللدس  بكت اإلحسان عل  خطاوا عدم نوماحه فإم ا  حجاوب منو النىو  وال ولناوم فيكنون لنه بنى المسنيح وبمن 
  نباز نل  جاحب نبلي  فيدان ماه. واإلحسان بال ع م فإبلي  مدان.

 ة أ ت بدون أداة الحاى ف للحامي  واإلطال . وحاليك أن كلمات خطية وبى ود نوح
الحننايهين وماء  األمييم[ 2المنغللننين فنني عننالمه  البىفنني وبننىه  النن ا ي. ] اليهييود[ 1= الاننال  لشننقيه ]يبكييت العييالم

 اهوا ه  وفلسصا ه  ووثنيحه .
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 ه   اآلوات  ضو ماادلة مااملة   مو المسيبي:
 لدحسان الااطم ال ي  سكن الاطية في جسد .=   بكيت الىو  تبكيت على خطية .1
 = المسيح  ى د أن واطي بى  لدحسان.تبكيت على بيير .2
قنوة جن ب النىو   (1قنو ين..  = نبلي   ى د ج ب اإلحسان نليه و ظل اإلحسنان  بنت  نأثيىتبكيت على دينونة .3

 وقوة ج ب الشيطان.  (2     )ليابح له بى المسيح(
، وه ا كما ولول اللدو  والوب "الىو  واط  قوة ال  لامن في قو ها للوة ج ب نبلي ولكن قطاًا قوة ج ب الىو   

  وحاليك أن الشيطان واىس أفكام الاطية يح  لو ولكن لناليك فاَ  ىك اإلحسان يىًا. (.6: 4أعظ " )وو 
  اطوا". وما زال السؤال "هل  ى د أن  رىأ".طىدحا  ، أما الىو  اللدس فهو واط  الماوحة لمن وطلب "نهألوا 

 قصة الخالص
كان اإلحسان ف  الجنة محمحاا بىعاوة ومببة  . ولما هلل طىد    من الجنة فصلد الصى    -ما قبل السقوط : 

 و ام مد وحا هلل. وكاحت خطية اإلحسان ف  يق   الحهايية ألن  والمجد والبياة األبدوة، هو خالف و ية  
 -  غيى مبدود. وبيحا  اإلحسان لصداء غيى مبدود. بل بدأ الشيطان واثى  و غى ه لاطاوا الاال ، وكلما أخطأ :

 (. 14:  6هو 2 زداد الصجوة واإلبحااد عن  . فال اىكة للنوم مو الظلمة ) .1
 (.33:  8الب   لالاب اإلحسان الااطم )ماجو مو والشيطان المشحك  وط .2
وسحارد الشيطان اإلحسان، وكلما  زداد خطاوا اإلحسان وسلل لاألهثى ف   د الشيطان ال     له. وه ا     .3

(. ول  وكن ممكنا فك المسحارد نال لاد دفو الد ن عن طى ق فاد  من  49  -  47:  25اىيه ف  )ال
هو الغى ب ال    مكن من اإلحسان وبهحارد  يح  أ   المسيح ويىمحا  نخو ه أو أقىبايه. فالشيطان  

 (.   14:   41و ام هو ولينا، و ام هو الصاد  )ن 
المسيح  البنا مو   ودفو الد ون عنا ألبيه. وثرحنا فيه لالىو  اللدس. وفيه حايى كاملين وبال لوم   -الفداء :

 . (1:  8+  مو   4:  1+ أ  28:  1وبال د نوحة )هو 
 والمسيح دان الشيطان    

 لمؤامى ه  د  و دبيى الاليب مو بىاءة المسيح.  .1
 (.7:   18ألحه هرب عثىة للبشى، وو ل لمن  أ   له الاثىات )مت  .2
وأ بح الشيطان غيى قادم عل   وجيه الحه  لنا، ه ا ن ا كنا ثابحين ف  المسيح فيبسرنا اآلب كاملين.  .3

، َقَدم المسيح لنا جسد  ودمه عل  مايدة اإلفاامهحيا لنظل  وألحنا ما زلنا ف  الجسد الضعيف حاطم
(.  34،  33:  8ثابحين فيه فال ولدم عدو الايى عل  الشكو   دحا ن  وجدحا ف  المسيح )ماجو مو

(. بل  ام الشيطان هو المادان 5:  23" )مز ى ب قدامي مايدة  جا  مضاوليَ وهك ا  نبأ داود النر  " 
 ا أوالد  ، أما أوالد   فه  ف  المسيح كاملين. هااحو عثىات واثى به

لمن ل   ؤمن *فال غصىان للاطية نال بدم المسيح. *ال خال  هو  لالاليلة   -الروح يبكت على خطية :
(. *ال ومكن إلحسان أن وغلب  5:  3( وه   لالمامودوة لمن  من وبحجد د الىو  اللدس )  15:  6الجد دة )غل
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(. ل لك قال الىب أن الىو   5:   15مة وهك ا قال المسيح "بدوح  ال  لدمون أن  صالوا ام" ) و الاطية نال لالنا
 = فاإلومان هو المدخل لكل ه   الرىكات.   َخِطيٍَّة َفأَلنَُّهْم اَل ُيْؤِمُنوَن ِبيعلى   بكت 

لاد المامودوة  كون لنا يياة المسيح لنسلك ف  الرى. فإن ل  حصال  بكحنا الىو  فاَ   -الروح يبكت على بر :
(. والىو  اللدس ال    ثرت فينا يياة المسيح، 10:  2خللنا خللة جد دة ف  المسيح لنامل أعمال  البة )أ 

أَلنِ ي َذاِهٌب ِإَلى َأِبي َواَل َتَرْوَنِني  َوَأمَّا َعَلى ِبر  فَ أمهله المسيح لنا لاد جلوهه عن ومين اآلب. ل لك قال الىب 
ا  =  اهب نل  اآلب ألمجد الجسد اإلحساح  فأمهل الىو  اللدس ليكمل الامل و رىمك  لأن  ثرحك  فَ . َأْيض 

 َوَأمَّا َعَلى َدْيُنوَنٍة َفأَلنَّ َرِئيَ" هَذا اْلَعاَلِم َقْد ِديَن. -الروح يبكت على دينونة :
(، أ  أ اف قو ه جدا لاد الاليب. وما عاد قادما 20هنة )م   1000الشيطان لسلسلة  المسيح قَيد  .1

عل  ام غيى أحه واىس علينا أفكاما. ل لك وسميه األلاء قوة فكى ة. وجهادحا هو مفإ أفكام . واى  
  -  22:   30يزقيال النر  ه ا للول   عن فىعون كىمز للشيطان أن   كَسى  ماع  فىعون )يز

(. ن ًا ه ا مان  أن   دان ميي  ه ا الاال . فهو عدو مهزوم. هو وك ب و دع  أحه قو  وأحنا  25
أ اف من أن حلاوم. ولكن لناد  المسيح وال حادقه كما فالت أمنا يواء. ن  أن المسيح وعدحا  

 (. 19:   10لسلطان أن حدوس عل  البيات والالامب وكل قوة الادو )لو
 ( وحسميها النامة. فلما ا السلو  !6:   4للوة أعظ  )وو الىو  اللدس  زودحا  .2
الشيطان أ بح غيى قادم أن  د ننا فهو مدان ن  أعثىحا، وحبن ف  المسيح حبسب كاملين. اآلن هو   .3

(  34،   33:   8غيى قادم أن وشحك  علينا ن  وجدحا كاملين ف  المسيح، وه ا مان  اآلوات )مو
 أوضا الدوان. فالمسيح هو ال   وبام  عنا وهو 
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 ملخص لهذه األيات .4
 ه   اآلوات  لا  عمل المسيح والىو  اللدس في  جد د الاليلة

 بكيت 
عل   
 خطية 

ألحه  ال  
  ؤمنون بي 

الىو  اللدس  دعو لدومان لالمسيح، فال أيد وسحطيو أن ولول المسنيح مب نال  لنالىو  
ن الاطاونننا واإلومنننان ( واإلومنننان لالمسنننيح هنننو الطى نننق الوييننند لغصنننىا3:12هنننو1اللننندس )

 البي لالمسيح هو الطى ق الوييد للحوبة.

 بكيت 
 عل  بى 

ألحي  اهب  
نل  أبي وال  

  ىوحني 

المسننيح  هننب ليانند لنننا مكننان، و ننأ ي ليأخنن حا نليننه. لانند الحوبننة  رنندأ الننىو  اللنندس فنني 
 الدعوة ألن حبيا في بى المسيح. و لك لأن:

 (14 ىه  لنا  ومة المسيح ) وة (1
 (21:1هو2 ثرحنا في المسيح ) (2
 .فنامل أعمال بى يياة المسيح المسيحفحكون لنا  (3
 (26:14  كىحا لكل أقوال المسيح ) و (4

ل لك فمو أحنا ال حى  المسيح لكن الىو  وجالنا حشحهي أن حبيا فني بنى ، و اطيننا اللنوة 
 عل   لك.

 

 بكيت 
عل   
 د نوحة 

ألن ميي   
ه ا الاال  

 قد د ن

ثرحنننا فنن  المسننيح فاننىحا كنناملين، فاننام الشننيطان غيننى قننادم أن وشننحك   اللنندسالننىو  
بنل  وساحدحا للوة جبامة لكي حسلك في يياة الرى، فالشيطان أ بح بال قوةوالىو    علينا.

و ام لنا حبن المؤمنين هلطان عليه. بل ال ي مانا وهو    ام مداحا كااحو عثىات.
 ه ا الادو المهزوم. ن ًا حبن بال ع م.قوة الىو  اللدس أعظ  لكثيى من قوة 

فمن ال وسلك ف  الرى ومن  ىفإ اإلومان فلد مفنإ المسنيح هنالكا وماء الشنيطان فنال 
  وجد من وغصى له خطيحه، وهيدان مو الشيطان.

اللننىام قىامحننا واإلخحيننام نخحيامحننا.. أن حبيننا فنني بننى المسننيح أو حبيننا مهننزومين. وماجننو 
 لمن وغلب. (3-2  وعود هصى الى  ا )

 

ا أَلُقوَل َلُكْم، َولِكْن اَل َتْسَتِطيُعوَن َأْن َتْحَتِمُلوا اآلَن. 12 -(:16:12آية )يو  »ِإنَّ ِلي ُأُمور ا َكِثيَرة  َأْيض 

(. فالمسيح أخرى  المي   عن أموم كثيىة ولكنه  ل  وسحوعروا كل ما قاله. وهنو أخصن  عننه  25وه    شرهها  وة )
أمومًا أخى  كثيىة عن طرياحه اإللهية وعن أموم  لبه، أو ما هيبد  له  من  الم وب طهاد، وما هنيبد  لاند 

لن   ن كى  المسنيح لهن  ن   ومنا ،علنيه  فهمنه قيامحه. ولكن النىو  اللندس الن ي هيىهنله هنو  وشنى  لهن  منا غمنإ 
هنناحوا غيننى مننؤهلين لانند بننل هننياطيه  نيحمننال اآلالم. وقولننه اآلن واننني قرننل أن وبننل الننىو  اللنندس علننيه  و شننهد 

 (. فالىو  هو ال ي وال  و  كى و ازي و لوي..10-3:3للمسيح و شى  أهىام  )أ 
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( لنن لك وسننمون 16-14المسننيح لامننل الننىو  اللنندس مننو الكنيسننة فنني ن ننبايات ) واىفنننا -: (15-13اآليييات )
( وهنو 17:14( وهنو مو  البنق الن ي وكنون فيننا )16:14ه   اإل نبايات ن نبايات البناماقليل فهنو المانزي )

( فهنو مو  27،  26:  15( وهو وشهد للمسيح في الحالمين  وهن  وشنهدون بواهنطحه للانال  )26:14وال  و  كى )
( و ارى لأموم   ية كسصى الى  ا مثاًل. 13:16شهادة للمسيح. و ضيف في ه   اآلوات أحه  ىاد لجميو البق )ال

بل هو وارى أيبا   لكثيى من األموم المسحلرلية وعن المجد الماند والملكنوت اآل ني. وهنو وأخن  ممنا  لني و ارنىك  
نين. وكننان مننن ححنناي  عمننل الننىو  اللنندس فنني (. وبنن لك ومجنند المسننيح. فهننو وسننحالن اآلب واإلبننن للمننؤم14:16)

 [ كحروا اإلحجيل.2]     [ لشىوا الاال  1]    -: الحالمي  
 

هِ 13  -(:16:13آية )يو ، أَلنَُّه اَل َيَتَكلَُّم ِمْن َنْفسيِ ، َفُهَو ُيْرِشُدُكْم ِإَلى َجِميِ  اْلَحقِ  ، َوَأمَّا َمَتى َجاَء َذاَك، ُروُح اْلَحقِ 
 َيْسَمُ  َيَتَكلَُّم ِبِه، َوُيْخِبُرُكْم ِبُأُموٍر آِتَيٍة. َبْل ُكلُّ َما 

= الحيقأي الىو  اللدس ال ي هياطيه  نحصحا  ال هن فيلرلنوا منا هن  غينى قنادم ن علن  نيحمالنه. =  متى جاء ذاك
ي ". فهننو  ىانندحا لكننل البنق النن ي فنني المسننيح و سننحالن لنننا المسننيح ن لنناهنو المسننيح لنن لك هننو ماننى   ل ْ ي واْبرُّنننْ َوِلننَ

ْهىا َلها َ اْ ي ( فامل الىو  اللدس هو اإلحامة واإلمااد لجميو البق كما كنان 21:14) و "واْببُّها َأْبي، َوَأَحا أاْيبُّها، َوأاظل
هكن ا النىو   ( واحاح  ان  اللىام السلي .7:1  2) ، فهو مو  الناحعمود النام  هدي و ىاد الشاب في الرى ة

 والنىو  اللندس ،وحاليك أن المسيح بحااليمه و و ب وم البقاللدس  هد نا في طى ق البق وهل  الل الاال .  
 نميها فينا و نيى كنل جواحنب البنق فيمنا علمنه المسنيح. وكلمنة البنق عنند اليوحناحيين الصالهنصة  انني  بى نى الصكنى 

 اننني السننلوك لبسننب الننناموس يىفيننًا. ولكننن بهنن ا المصهننوم فننإن البننق النن ي والمنننا نوننا   وعننند اليهننود  ،مننن الجهننل
الىو  اللدس هو نعالن المسيح لنا وبعالن عمله، و  كيىحا لأقواله. فإ ا  منا لنه وبهنحجرنا لنه ححبنىم منن الشنيطان 

ق النن ي ليسننوع و اطنني لنننا. فهننو واىفنننا والاطيننة والاننال . لنن لك فننالىو  اللنندس هننو مو  البننق هننو وأخنن  مننن البنن
 ىاد نل  كل  االي  المسيح، هو = يأخذ مما لي ويخبركم. ألنه ال يتكلم من نفسهلالمسيح وعالقة اإلبن لاآلب. 
أي هو ال ولول كالمًا غيى ما قلحه أحا فنبن عل  ن صا . = وهو ال يتكلم من نفسه نلل كالم المسيح نل  قلوبنا.  

 هناك نحصاال بيننا، بل حبن وايد.أي ال  ظنوا أن 
(. هنناك ن صنا   نام بنين 26:8+  32:3هنرق المسنيح وقنال أحنه وشنهد لمنا هنماه ) نو=  بل كل ما يسم  يتكلم بيه

األقاحي . وما  ى د  اآلب  ى د  اإلبن و ى د  الىو  اللدس. لكن هناك  وز و لألدوام بنين األقناحي . فمنثاًل اآلب  ى ند 
. فنناآلب  ى نند واإلبننن والننىو  أن الجميننو والاننون. فنناإلبن  نصنن  الصننداء. والننىو  اللنندس ولننود الكنيسننة كلهننا للسننماء

 نص ان. وكيف  ح  الحاريى عنن هن ا. حسنمو النىد فني هن   اآلونة. فناآلب يينمنا  ى ند انيئًا  نصن   النىو ، و ن  الحارينى 
عننن  لننك لننأن الننىو  هننمو نمادة اآلب وأخرىحننا بهننا ، واآلب والننىو  لهمننا حصنن  االمادة فننالىو  وصبنن  اعمننا    ) 

ن الننىو   نصنن  مننا  ى نند اآلب ان وارىحننا لننه . واإلبننن ألحننه واننى  نمادة اآلب ولننال أحننه أ(= هنن ا واننن   10: 2هننو 1
(. 20-19:5( وينين  نى  وامنل األعمنال. وألحهن  وايند ولنول اآلب وامنل ) نو26:8يين وسمو ولول األقوال ) نو

 فاآلب ف  االبن فهو وامل فيه وبه .



   )اإلصحاح السادس عشر(يوحنا أنجيل  –األناجيل 
 

 
396 

لن  وصهمنو  منن المسنيح ن  كنان  نحكل  لأمثنال، فنالىو  هنل منا لن  وللنه المسنيح وكنل منا = يرشيدكم إليى جميي  الحيق
هيكشنف البنق لطى لنة كاملنة. والنىو  اللندس  للني الننوم ليكشنف عنن األعمنا  الحني فني كنل  ونة، وكنل  نوم حننى  
فيهننا ماننن  جد نند حصننى  لننه. فننالىو  وشننىيها مننىات ومننىات. والننىو  وشننهد عننن طى ننق الىهننل أو الانندام أو مبااننىة 

البننق = كييل مييا لييآلب هييو ليييواننىس و كشننف أمننامك  كننل مننا وااننني. = مييا لييي ويخبييركميأخييذ مداخننل الللننب. 
الاا  بي هو حصسه خا  لاآلب. والمسنيح جناء ليمجند اآلب. والنىو  جناء ليمجند المسنيح. والنىو  اآلن مسنححى 

 وكل ما وامله وظهى المسيح. 
بانننل علننن  نصانننل فننني المسنننحلرل لحنلننن  منننا ا  ا ىاننندح*فنننالىو  = بيييأمور آتيييية   لالبشنننامة واإلعنننالن. = يخبيييركم

و ارىحنا لمنا لنننا منن مجند ماند فني السننماء ، *هنيارى الحالمين  لمنا ينند  للمسنيح لاند  ناود النىو  *الانال ، و 
 حرنوات  نعنالن وكشف ليوينا ما م   وهجله في هصى الى  ا. ولني  مانن  هن   اآلونة لالضنىومة*(.  12-9:2هو1)

 الضيلات الحي  بل لالكنيسة. وهيكشف لك  عن*)أغابوس مثاًل(.  كما كان وصال مو األحرياء لنا،
 

ُدِني، أَلنَُّه َيْأُخُذ ِممَّا ِلي َوُيْخِبُرُكْم.14 -(:16:14آية )يو  َذاَك ُيَمجِ 
المجد هنا هو نهحاالن يقيلة المسيح اإللهية وأحنه مسناو  لنآلب فني الجنوهى، جنوهى األلوهينة. وأن لنه كنل المجند. 

ا للمسننيح و نلننل  ننومة للمسننيح داخننل قلوبنننا فنببننه وحمجنند وأوضننًا  . ومننن  ن  حننىا  لالللننب  ،فننالىو  اللنندس وأخنن  ممنن 
 نلنل لني بننى المسنيح وخننال   وهننو .لغننني النامنة علن  قلننوب وييناة المنؤمنين و سنكب  واىفنه وببنه فهننو وسنحبق.

م ومجد اآلخنى. وكنل نقننوم  نكنى حصسنه . فاآلب ومجد اإلبن واإلبن ومجد اآلب والىو  ومجد اإلبن. كل نقنو المسيح
  و شهد لآلخى.

  (.11-8: 16الىو  اللدس  ىه  لنا  ومة المسيح البام لاد  اود  للسماء لنحمثل بها )ماجو  صسيى اآلوات ) و
 
 

 ُكلُّ َما ِلآلِب ُهَو ِلي. ِلهَذا ُقْلُت ِإنَُّه َيْأُخُذ ِممَّا ِلي َوُيْخِبُرُكْم. 15 -(:16:15آية )يو
المسيح  نبه أ هاحنا أن مجد  هو مجد اآلب. وهن ا منا هنيامله و الننه النىو  اللندس لننا ، الن ي هيشنهد فني قلوبننا 

م موجننه للحالمينن  النن  ن لنن  وكوحننوا أن المسننيح النن ي مأ نننا  لالجسنند لننه كننل المجنند النن ي لننآلب اااننيًا. هنن ا الكننال
 نندمكون وهنن   ننىون المسننيح وهننطه  لالجسنند أن لننه كننل مجنند اآلب. وكننل مننا وارىحننا لننه الننىو  اللنندس عننن مجنند 
المسننيح هننو عنننن اآلب أوضننًا. والنننىو  اللنندس واىفننننا لإهننحمىام عننن اآلب واإلبنننن وعالقننة اآلب لننناإلبن الحنني هننني 

انيرنا أن حشنحىك فينه وطاعنة اإلبنن لنآلب عليننا اآلن أن ححشنبه مو وع خال ننا. فبنب اآلب لدبنن  نام منن ح
  . نن و لت للاليب بها وحشحىك فيها يح  

 والىو  اللدس واطي اللوة عل  طاعة  ، وهو والمنا و  كىحا لما قاله المسيح. 
 ناامة وا بة جدًا للويدة. والبق الاا  بي هو خا  لاآلب.= كل ما لآلب هو لي
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ا َتَرْوَنِني، أَلنِ ي َذاِهٌب ِإَلى اآلِب«.16 -(:16:16)يوآية   َبْعَد َقِليل اَل ُتْبِصُروَنِني، ُثمَّ َبْعَد َقِليل َأْيض 
المسيح أ   ليلضي أوامًا قليلة عل  األمس  نهي فيها مهالحه وها هي قد قامبنت علن  اإلححهناء. والبند =  بعد قليل

ت هيالب و موت ولن  ىا  الحالمي  لالجسد ثاحية. ولكن المسيح هنا وازي من الصىا  لالجسد. والمسيح لاد هاعا
 المينن   علنن  يننزحه  لسننرب الصننىا  أحهنن  لانند قليننل هننيىوحه ثاحيننة ألحننه هننيلوم. نال  أحننه لانند قليننل وانناد لننآلب فننال 

 ىوحني لالجسد  فلن ألني ذاهب إلى اآلبواودوا  ىوحه، ث  لاد قليل وبل عليه  الىو  اللدس فيىوحه في قلوبه =  
الصانل  بانى فني = ال تبصيرونني.. تروننييلكن الىو  اللدس واطيك  م  ا يقيقية أقو  لكثيى من م  ة الجسد. 

اليوحاحية وشيى نل  م  ة ابه  بيبة، م  ة فكى ة، ال م  ة يق، هي م  ة  اوُّم ولي  م  نة واقنو واهنحادمت 
ا الصانل  ننى  فنني اليوحاحيننة وارنى عننن الى  ننة الاننبيبة، هننا لااننو  م  ننة الحالمينن  للمسنيح لالجسنند المننادي.  أمنن 

م  ة البق كمنا هنو، بنال أي خينال فكنىي أو أي  انوم عللني لشنىي. وبهنحادمت هننا للحارينى عنن م  نة المسنيح 
اللاي  من األموات لالجسد الىوياحي الممجد. والمان  أن م  ة الحالمي  للمسيح قرنل أن ولنوم وقرنل أن  حمجند هني 

ا لانند م  ننة ليسنن ت  امننة أو  ننبيبة. فهنن   ىوحننه كإحسننان  ننعيف. فالمسننيح لنن  وكننن مسننحالنًا نهننحاالحًا كنناماًل. أمنن 
نححاى  وقد (. فه  مأو  28:20وبلهي )القيامة وباد أن عىفوا من هو فكاحت م  ة  بيبة ل لك  ىخ  وما مبي 

لننالاين الىوييننة الحنني  سننحالن البننق، وكننأن المسننيح  ى نند أن ولننول "نحكنن  ال  ىوحننني علنن   ، مأو وقننام المننوت  علنن 
يقيلحي، لالى  ة الابيبة ولكن لاد قليل يينما أهمل نهحاالحي وأظهى في مجدي يينئ   ىوحنني يلنًا هنواء لاند 

ن وبننل علننيه  الننىو  القيامننة أو أثننناء  نناود  أو لانند  نناود  "همننا م   انناول فنني الطى ننق لدمشننق" وبنناألهثى ينني
الننىو  اللنندس اللنندس و اطننيه  الى  ننا الىوييننة البقيقيننة للمسننيح فنني مجنند  النن ي  ننام فيننه فانناًل. وهنننا حننى  أن 

وحى  أوضنًا فني  . (22واطي الى  ة الابيبة وه   الى  ة الابيبة الحي واطيها الىو   سرب فى  يقيلي ) وة
لبقيلنة يالنه نحصحبنت عيننا  وعنى  أن المسنيح يحه وااى ( أن الل  اليمين لاد أن نعحى  لاط43-39:23)لو

هو الىب وال ي هيأ ي في ملكو ه. فمن وشاى لاطيحه و نسبق أمام   وصحح الىو  اللندس عينينه لينى  المسنيح. 
. فماىفة المسيح  حدم  *عىفنه الحالمين  كمالن   نالح ، *ومأوا  االيمنه  (2:3 و1أما في السماء فسنىا  كما هو )

زا ننه فاىفننوا أحننه مننن عننند   ، *ومأوا قيامحننه فاىفننوا نححاننام  علنن  المننوت ، *ومأوا  نناود  فاىفننوا أحننه مننن وماج
 السماء ، *أما لاد يلول الىو  اللدس عىفوا أحه  هو  وقد  جسد بينه  . وه   الى  ا لالىو  فاقت كل ما قرلها .

 
َد َقِلييل اَل َفَقاَل َقْوٌم ِمْن َتاَلِمي17  -(:19-16:17اآليات )يو ا: َبعيْ ِذِه، َبْعُضُهْم ِلَبْعٍض:»َما ُهَو هَذا الَِّذي َيُقوُلُه َلنيَ

ا َتَرْوَنِني، َوأَلنِ ي َذاِهٌب ِإَلى اآلِب؟«.  َفَقاُلوا:»َما ُهَو هَذا اْلَقِليُل الَِّذي َيُقوُل َعْنُه؟ 18ُتْبِصُروَنِني، ُثمَّ َبْعَد َقِليل َأْيض 
ا 19اَذا َيَتَكلَُّم!«.  َلْسَنا َنْعَلُم ِبمَ  اَءُلوَن ِفيميَ ْن هيَذا َتَتسيَ ْم: »َأعيَ اَل َلهيُ َأُلوُه، َفقيَ اُنوا ُيِرييُدوَن َأْن َيسيْ ْم كيَ وُع َأنَّهيُ َفَعِلَم َيسيُ

ا َتَرْوَنِني   َبْيَنُكْم، أَلنِ ي ُقْلُت: َبْعَد َقِليل اَل ُتْبِصُروَنِني، ُثمَّ َبْعَد َقِليل َأْيض 
يالننة مننن اإلم بنناك هننادت الحالمينن  ولنن  وصهمننوا مننا قانند  الننىب مننن كلما ننه هنن  . و وينننا كشنناهد عيننان وا ننح أن 

م المشهد بدقة.  واوْ 
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َتْحَزُنوَن، 20  -(:22-16:20اآليات )يو ُتْم سيَ َرُح. َأنيْ اَلُم َيفيْ وَن َواْلعيَ َتْبُكوَن َوَتُنوحيُ ْم سيَ ْم: ِإنَّكيُ وُل َلكيُ َاْلَحقَّ اْلَحقَّ َأقيُ
ُل ِإَلى َفَرٍح.  َولِكنَّ  وُد 21 ُحْزَنُكْم َيَتَحوَّ َل اَل َتعيُ َدِت الطِ فيْ َاْلَمْرَأُة َوِهَي َتِلُد َتْحَزُن أَلنَّ َساَعَتَها َقْد َجاَءْت، َولِكْن َمَتى َوليَ

َة ِلَسَبِب اْلَفَرِح، أَلنَُّه َقْد ُوِلَد ِإْنَساٌن ِفي اْلَعاَلِم. دَّ ا َفَأْنُتْم كَ 22 َتْذُكُر الشِ  َأَراُكْم َأْيضي  ي سيَ ْزٌن. َولِكنيِ  ذِلَك، ِعْنَدُكُم اآلَن حيُ
 َفَتْفَرُح ُقُلوُبُكْم، َواَل َيْنِزُع َأَحٌد َفَرَحُكْم ِمْنُكمْ 

 المسيح ل   حىكه  في ييى ه  بل بدأ وشى  له  أن الاال  وبزن و صى  لطى لة ماحلصة عن يزن وفى  أوالد  . 
 . وبكل مل ات الاال  يى المادوة و صى  للمكاهب المادوةفالاال  وبزن لسرب الاسا*
وقند  نحه    أحنه  يينما  ايبه الحجامب واأليزان  حاوم أن المسنيح  ىكنه ال   ل   دخل نل  الامق  المسيبي*و 

   ال  عنه.
 وهننو قنند  حضننا ق ولكننن   ال  حننىك أوالد ، المسننيب  البقيلنن  النن   عننى  المسننيح لامننق، فهنن ا وصهنن  أن ولكننن*

  از ة وفى .  قلبههىعان ما وشى  حوم المسيح مرددًا ظلمات البزن والك لة مالئًا 
أو واطننم يا نه لكنن منا وسننرب البنزن البقيلنني ألوالد   هنو الاسننايى الىويينة يينمنا ال وبلننق مشنيئة   فنني ي*

 .  بزن قلب   وأن عواقرها هيئة الاطية نل    وهو واى  أن
 ولكن ه   األاياء الىويية ال  صى  أهل الاال .  ،والمسيبي وصى  ن ا ما ااى بى    *
 ولكن ما عالقة مو وع البزن والصى  لما هرق عن م  ة المسيح ! *
بل أن ه   الى  ة البقيقينة  .    الى  ة الىويية هيصى  فىيًا يقيقياً اإلجالة في أن من  ى  المسيح و كون له ه*

 للمسيح ه  الطى ق للحاز ة ف  الضيق .
لسننرب  ننلبه وبسننرب  أنييتم كييذلك عنييدكم اآلن حييزن  ومثلهننا يبكييون وينوحييون  والمسنيح هنننا وارننى  المينن   لننأحه *

أحصسنننه  أقو ننناء. وهننن  هنننيبكون  احانننومو ف و نننلرو  ألحهننن   الانننوا منننن المسنننيح= العيييالم يفيييرح بينمنننا مصامقحنننه لهننن 
 . و بزحون لسرب ن طهاد الاال  له 

وبسنرب  طاواحنا أوال ،لسنرب خ حيزن  اآلن عنيدنا لكنل مسنيبي اآلن. حبنن*وما قاله الىب لحالمي   هنا هو موجنه 
الن   حببنه وحارند  .  لنا، وكىاهيحه وبهاحا ه للمسيح الم الاال  وب طهاد  أو لسرب   يلة أو  جىبة أو خسامة  أ 

 . العالم يفرح ومىاهز  ، و حصاخىون للو ه  =  حمحاون لمل ات الاال  بينما أن الاال  يولنا
لالنسبة للحالمي  فه  هيصىيون قى بنًا لقيامنة المسنيح، و نوم يلنول النىو  اللندس  = ولكن حزنكم يتحول إلى فرح  *

وبدء ظهوم ثمام فنداء المسنيح. وببلنول النىو  اللندس مأ  الحالمين  المسنيح م  نة مويينة يقيقينة فنإمحألت قلنوبه  
 فىيًا والصى  من ثمام الىو  اللدس.

النىو  اللندس وكشنف لننا وهنل أيزاحننا حجند أن حلجنأ هلل  ينولكنن ين فكنل  جىبنة مادونة فيهنا ينزن،  ،وبالنسبة لننا  *
عنن وجنه المسنيح المبننب فيحبنول يزحننا نلنن  فنى . وأوضنًا أينزان الحوبننة الملدهنة هكن ا  حبننول نلن  فنى . فالمسننيح 

والىو  اللدس واط  للمحأل  الى  ة لوجه المسنيح المملنوء يناحنا  بدمه وغصى وبلو ه وبول الاسامة لمكاهب مويية.
 بة فيحاز .ومب
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 يى ،الاننال  وبننزن لسننرب هنن   الاسننافرينمننا حجنند أن مننىس/ ألنن / خسننامة/  جىبننة.. نن كننان  بننل كننل مننا حاسننى  *
 امنل مانًا للاينى. وأن الحجىبنة الحني  انياءفالمسنيبي والن  أن كنل األللمسنيب  البقيلن  ، هنرب فنى   هن    كون حه

 همح بها   هي الطى ق للحنقية وبالحالي طى ق السماء. فالبزن  بول نل  الصى  لالنسبة للمسيبي. 
 ننأ ي هنناعحها لحلنند لسننرب الاننو  مننن  الم الننوالدة ولكننن يزحهننا  والمسننيح  ننىب مثننااًل لننالمىأة الحنني  بننزن يينمننا*

ما  حبول البزن نل  فى . وهكن ا المسنيبي وانا  منن اآلالم ومنن  نصين  الو ناوا وشوبه مجاء وفى  وأمل وهى اًا 
الاعبة أو أن  سنلب أموالنه أو  حنأل  فني منىس أو ن نطهاد أو  اهنان نهنمه، بنل هنناك منن وانافون و بزحنون ن ا 

د أبدي. أ   الاوم وهو أل  نخحيامي. ولكن عمل الىو  اللدس أحه واطي عزاء هنا عل  األمس وفي السماء مج
 (. ولكن لما ا نخحام المسيح الحشريه ل الم المىأة الحي  لد 35-34:10+ عب  41-40:5+ أع 18:8)مو

 ن المىأة  لرل عل  ه   اآلالم نخحيام ًا وبإماد ها وهي  ال  قسوة  المها.ن .1
ين  و لنول فحىة البزن واألل  قليلة جدًا ال  ز د عن هاعات فني يالنة النوالدة. )هكن ا قنال المسنيح للحالم .2

 . لنا "أما قدم   أن  سهىوا ماي هاعة وايدة"(
 والرها فى  بوالدة طصل. .3
الوالدة ل المها الاعبة واى  منهنا فنى . وهكن ا الانليب هنياى  مننه قيامنة، وأي ينزن وسنمح لنه    .4

 ل  ححيجننة الاطيننةاألفنن " )اللننداس الغى غننوم ("يولننت لنن  الالوبننة = لمننا كل لنننا هننياى  منننه يينناة وبننه حَ 
 ي  نقية  .أ زكية   = خال   بوله   نل و

واألبىام ال  ن فهموا ه ا طلروا الحجىبة كما قال داود النر  "أبلن  وامب وجىبنن  ، حلن  قلرن  وكليحن "  .5
( ، و لنول اللندو  والننوب "نيسنرو  كنل فننى  ونا نخنو   يينمننا  لانون فن   جننامب 2:  26هنباينية)مز
 ( . 2:  1محنوعة" )وو

سننيح  الم الاننليب لإماد ننه )وهنني كاحننت لصحننىة هنناعات( ولكننن أعلرهننا فننى  المسننيح بننوالدة كنيسننحه. وهكنن ا نخحننام الم
ولكن والرهنا ، وهي قليلة  ،فهي لن  ز د عن أوام عمىحا، ومهما زادت فحىة  المنا في طى ق اللداهة ال ي نخحىحا  

عمومنًا . ( 1:4لنل1فى  أبدي.  المنا و جامبنا هي كن الم األم نن نيحملناهنا  ولند فيننا نحسنان جد ند فناألل  وطهنى )
 المسيح  ردأ دايمًا لاألل  و نحهي لالصى  هنا عل  األمس ومن المؤكد في السماء.  طى ق
سنيح  هنحىوحني بنل هنأماه . وجمينل جندًا أن همنا ولنال حظنى الملنك لانين الاطنف علن  فنالن. لن  ولنل الم=  سأراكم

حنظى حبن للمسيح لنبال منه عل  الصنى . واألموع أن  حكنىم هنو عليننا بنظنىة  اطيننا الصنى  البقيلني. هنو الن ي 
( 37-35:9هننيصحش علينننا فنني يزحنننا كمننا فننحش علنن  األعمنن  النن ي اننصا  يننين طننىدو  لننيالن لننه حصسننه فيصننى  ) ننو

وقانند المسننيح أحننه هننيفيإ مننن فىيننه و از ا ننه بننل مننن مجنند  األهننن  لانند قيامحننه واليننك قننول الكحنناب "فوجنند " . 
ه  ببنل عننا ليفنيإ عليننا منن هنصشل . ولكنه هو في مبرحه وفىين  علينا. فنبن لو ياولنا أن حدمك المسيح لنىا  

هننى حصسننه يزاحنننا ، هننو  حطلننو نلنن   المينن   مننن مجنند ، ومننو م  حننه لهنن   نناى   ا ننه لهنن . هننو وننأ ي ليظأفىيننه وهننل 
فييال يسييتطي  أحييد أن و سننكب يينئنن  فننيه  فىيحننه فهنن  هننيصىيون ن   ننىو  لننالىو  اللنندس. وألن الصننى  هننو فننى    

. وه   مينزة الصنى  الن ي واطينه وال أمىاس مايصة وال الموت حصسه أيدا  وال يح   المال أااا  وال    ينزعه منا
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لنن ة،  هننوولصحننىات لسننيطة. والحسننمية الاننبيبة لمننا واطيننه الاننال   فننأفىا  الاننال  مؤقحننة .  لالملامحننة لننأفىا  الاننال 
   يلة   هرها أما الل ة فه  عطية الجسد، وهي عابىة لبظية، أ فالصى   صحه أحه داي  وهو عطية من   فلل.

جناع مويي هماوي  ردأ هنا ولكنه أبدي، ه ا الصى  هيغطي كل أيزان وأو  فى    ما عطية   فهأحها ل   كن .  أه
و المنا الحي هي مؤقحة أم ية ال  لرل أن  نحهي و بلي الصنى  األبندي. ولنلنامن اآلن بنين البنزن الللينل الحالمي  ،  
 والصى  ال ي ه  مقيمون فيه اآلن.  ،ال ي عرىو 

حالينك أن بنول  الىهنول نهنحادم حصنن   ييناة النانىة فني المسنيبية ليسنت فني نححهناء األلن  بننل الصنى  وهنل األلن .
( فالكنيسنة كمسنيبها )عى سنها(  حنأَل  لحلند 19:4الحشريه، مااس األم الوالدة للحاريى عن منيالد نحسنان جد ند )غنل

وهننن ا الحشنننريه نهنننحادمه أوضنننا يزقينننا الملنننك اللننندو  عنننند يانننام جنننيش أانننوم  هننن   هننني  الم الاننندام. .نبننننًا هلل
 . (3:  37الي  جد دة حقية )ن ألومالي ، فلد مأ  أن أالم البىب الىهيبة ه  ملدمة لوالدة أوم 

 
َوِفي ذِلَك اْلَيْوِم اَل َتْسَأُلوَنِني َشْيئ ا. َاْلَحقَّ اْلَحقَّ َأُقوُل َلُكْم: ِإنَّ ُكلَّ َما َقَلْبُتْم ِمَن  23  -(:24-16:23اآليات )يو

 ا َتْأُخُذوا، ِلَيُكوَن َفَرُحُكْم َكاِمال .ِإَلى اآلَن َلْم َتْطُلُبوا َشْيئ ا ِباْسِمي. ُاْقُلُبو 24اآلِب ِباْسِمي ُيْعِطيُكْم. 

ْلن النىو  =  في ذلك اليوم َحال  وم يلول الىو  اللدس،  وم  نصنحح عهند جد ند منن الاالقنات فنو  الطريانة. يينمنا َوسنل
اللدس مجد المسيح الملام لحالمي  .  وم الباول عل  فنى  القيامنة وم  نة المسنيح لنالىو  لاند يلنول النىو  وهني 

اإلبن واإلبن في اآلب وأن اإلبنن فيننا. هننا خرىة مويية فيها نهحنامة داخلية.  وم وصه  الحالمي  مان  أن اآلب في 
ومحنننو السننؤال. والصاننل وسننأل ماحلننف عننن الصاننل وطلننب فنني اليوحاحيننة. فيسننأل  اننني وسننأل أهننئلة. أمننا وطلننب  ننأ ي 

وبنند  دايمننًا أن الحالمينن   كننان( وكمننا 19-17همننا ينند  فنني اآلوننات )= ال تسييألونني شيييئا  لماننن  ولنندم طلننب. 
هنئلة عندم فهن  هنواء فني أمثنال المسنيح أو كالمنه، مثنل أمحنا اآلب وكصاحنا، أو نلن  أ نن يينمنا ال وصهمنون وسنألون أ

 نن هب. ولكننن لانند أن ينندثت اإلهننحنامة لننالىو  ال واننودون لهنن   األهننئلة. أو كنناحوا وطلرننون أاننياء مادوننة كمننا طلننب 
دس فنيه  هنيكصون عنن هن   النىو  اللن والوب و وينا الجلوس عن ومينه وعن وسام  أي وملكا ماه زمنيًا. وب ا ينلَ 

األهننئلة فنننالىو  اللننندس هنننو  وشنننى  لهننن  كنننل منننا وجنننول لاننناطىه  فنننال وانننودون لباجنننة نلننن  السنننؤال فهنننو والمهننن  
( وهننيصحح عيننوحه  الىوييننة فيننىوا مننا لنن   ننى  عننين و نندمكوا أن لهنن  الميننىا  السننماوي 26:14و نن كىه  لكننل اننم )

( ولنن وطلرنوا أي أانياء 25:73أم ند انيئًا فني األمس" )منز( فيانبح لسنان يناله  "ومانك ال 17:8هأبناء هلل )مو
مادوة أم ا فال أطلروا ال ي  كىم هنا فيشنيى لشناوم اإلحسنان أحنه فني المسنيح  حمحنو لبنب اآلب وهننا وطلنب بدالنة 

وما ا وطلب اإلبن نال  ما ومجد أبينه. فمنن نهحشنف بنو نه لنآلب السنماوي . فرحه كامال  الرنوة وهيسحجاب له فيكون 
ن وطلننب هننو  منا ومجنند  بننل أحنه لانند يلننول النىو  اللنندس وبم صنناع المسنحو  الىوينني للحالمينن  هنححصق نماد هنن  مننو لن

نمادة   و كون طلبا ه  محصلة مو مأوه. ومنن  نىا  المسنيح أي وسنكب فىينه فينه هنيكون مكحفينًا  مامنًا لالمسنيح وال 
ا فنى  الانا ل  فندايمًا حناق  ومانه وشناى اإلحسنان لاإليحينا . وقند وطلب هو  مز د من البب والصنى  ومجند  . أمن 

 نزع في أي لبظة. أم ا فى  المسيح فال  وجد هرب ومكن أن  بطلنه. والصنى  ثمنىة منن ثمنام النىو ، لن لك فنأه  منا 
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( فنكنننف عنننن طلنننب 12-9:2هنننو1حطلبنننه اإلمنننحالء منننن النننىو ، والنننىو  وكشنننف لننننا أمجننناد السنننماء الحننني هننني لننننا )
 األم يات.
اإله   دل عل  الشا  وقدما ه وبمكاحيا ه والمسيح كان عمله وفداء  جبنامًا، أعطاحنا دالنة أن =  ب بإسميمن اآل

حطلب من اآلب. المسيح ب هاله لآلب أ ن  الانلح بنين اآلب والبشنى فإهنحااد المسنيح لدحسنان  نلحه األولن  لناَ 
وسننحجيب لنننا لشننصاعة المسننيح أي عمننل دمننه ( لنن لك حنهنني  ننلوا نا للولنننا "لالمسننيح وسننوع مبنننا" واآلب 2-1:5)مو

(. هو قَىبنا لآلب لامله اللوي فاام اآلب 14:5 و1اللوي لكن وجب أن  كون أهئلحنا محصلة مو مشيئة المسيح )
(. ومننا ا حطلننب يسننب مشننيئحه نال  أعظنن  عطيننة 7:7+ مننت  14:5 ننو1وسننحجيب لنننا ن ا  ننلينا لبسننب مشننيئحه )

 ( ال ي بواهطحه واطي   عطاوا .13:11أعطاها لنا وهي الىو  اللدس )لو
أي أن الحالمين  لن   ندمكوا لاند منن هنو المسنيح ومنا هنو عملنه. لكنن محن  جناء النىو  اللندس =  إلى اآلن لم تطلبوا

( والحالمين  لن   ندمكوا 24:4هياىفه  من هو المسيح. بل هياىفه  كيف والون وما ا وطلرون )العبادة لنالىو   نو
سنحالن نهن  المسنيح لالكامنل لاد أن المسيح لصدايه أعطاه  دالة كريىة عند اآلب بهنا وطلرنون مننه. يحن  اآلن لن  و

 الي   . ث  حجد لاد  ليطلروا فه  ل  وصهمواول  واَكَملل لاآلالم ول   دخل نل  المجد. وبل  اآلن ل   نصحح قلوب الحالمي  
هنو طلنب بدالنة لاند أن  نح  الصهن  ومثنل هن   الطلبنات  لرنل. وهنو  انى ح داين  لنأن طلبا ننا هنحلرل   اقلبيواالمسيح  

الصننى  الكامننل هننو .  فييرحكم كييامال  (. ويينمننا وسننحجيب اآلب وكننون .. 23-19:10أمننام اآلب لإهنن  المسننيح )عننب 
الصننى  الزمننني وطصئننه  عطيننة الننىو  اللنندس لنن لك فننأه  مننا حطلبننه هننو اإلمننحالء مننن الننىو  اللنندس. وهننو كامننل ألن

ا الصننى  النن ي هيسننكبه المسننيح علننيه  يينمننا وشننى  بوجهننه مننن السننماء و طلننو  البننزن وهنن ا هننى اًا مننا وبنند . أمنن 
البيناة األبدونة مسنبلًا )وحلنامن بنين عليه .. "هأماه  أوضًا فحصى  قلوبك " فهو فىيه الاا  ال ي فينه ححن و  بهجنة 

لصى  الكامل هو في الشىكة مو  اآلب واإلبن. والصى  البقيلي هو ( لنى  أن ا4-3:1 و1+   11:15+    13:17
ن وصننى  قلننب  . هننل حطلننب مننن   أن وصننى  هننو بنننا،  أأن المسننيح قننام وحبننن قمنننا ماننه. ولكننن هننناك مننن  هننح  لنن

 البقيلة أن فى    هيناك  علينا فنصى  فى  يقيلي. 
 

ِن »َقْد َكلَّْمُتُكْم ِبهَذا  25  -(:16:25آية )يو ُرُكْم عيَ ا ِبَأْمَثال، َبْل ُأْخبيِ ِبَأْمَثال، َولِكْن َتْأِتي َساَعٌة ِحيَن اَل ُأَكلِ ُمُكْم َأْيض 
 اآلِب َعاَلِنَية . 

هان المسيح والمه  عن السماو ات والبلايق اإللهية لأمثال ومموز كمثل الكىمة واألغاان والمىأة الحي =  األمثال
 لد .. الخ وه   الىموز واألمثال  بحنا  نلن  نهحصسنام وانى . والمسنيح نهنحادم هن ا األهنلوب ألحنه لنو  كلن  لكنالم 

ا يننين وبننل الننىو  ال لنندس علننيه  واطننيه  نهننحنامة بهننا هننيدمكون كننل مبااننى فلننن وصهمننوا أو هنن  هيسننيئوا الصهنن ، أمنن 
ه   الساعة هي وقنت يلنول النىو  = تأتي ساعة حين أخبركمالبلايق وما غمإ منها كاالقة اآلب مو اإلبن= 

ا لاند  اللدس ل لك ل  ولل  أ ي هاعة وهي اآلن. فالصه  بدون الىو  اللدس  اب عل  مسحو  الصكنى البشنىي. أمن 
 28:13+  5:14+  36:13الكالم وا بًا عل  مسنحو  النوعي الىويني )ماجنو  نو  يلول الىو  اللدس فسيايى

(. فكينننننننننف حصهننننننننن  أهنننننننننىام 34:18+  45:9+ لنننننننننو 32:9+  21 ،18:7+ منننننننننى 28: 8+  7:13+  27:8+ 



   )اإلصحاح السادس عشر(يوحنا أنجيل  –األناجيل 
 

 
402 

ات لالل جسداحي، أم ا النىو  اللندس فهنو  ىاند لجمينو البنق و كشنف كنل  نوم عنن ماناحي جد ندة وأعمنا   السماو 
 الحي والمها لنا و  كىحا بها يينما حلف أمام   بىو  الاالة والطلبة.جد دة لكلمة   

هان كالم المسيح عالحية ول لك حصه  أن الاالحية هننا الملانود بهنا لني  أحنه أمنام النناس. لكنن الاالحينة =  عالنية
لصهنن  فنني وجننود هنني أن وكننون الكننالم وا ننبًا أمننام قلننوب الحالمينن  بنندون أمثننال  و ننيبية ن   ننام هننناك نمكاحيننة ل

( فالمسننيح هنرق و كلنن  لكننه  لنن  وصهمنوا لسننرب 10:2هنو1النىو  اللنندس داخلننا، النن ي والنن لنننا يحن  أعمننا   . )
أ احه  المغللة. أم ا يينما وبل الىو  اللدس و صحح أ احه  وباايىه  وايى الكالم عالحية أي وال لللوبه . فادم 

ىفنننون اآلب بو نننو . أمنننا النننىو  اللننندس هنننياطي الشننناوم لنننالرنوة مانننىفحه  لالمسنننيح ماىفنننة وا نننبة جالهننن  ال وا
فناىخ "وا  لا اآلب" فندخل في عالقة خا ة مو اآلب واإلبن وه   هي الاالحية. ولآلن هناك منن ولنول ونا لينت 
المسننيح وظهننى لنننا والبننل هننهل أن حاننلي والننىو  وصننحح قلوبنننا فنننى  وحسننمو عالحيننة والاطننوة األولنن  هنني اإلومننان 

 (.24:5) و
 

 ِفي ذِلَك اْلَيْوِم َتْطُلُبوَن ِباْسِمي. َوَلْسُت َأُقوُل َلُكْم ِإنِ ي َأَنا َأْسَأُل اآلَب ِمْن َأْجِلُكْم، 26 -(:16:26آية )يو
 فاليومالمو وع لي  هو حطق نه  وسوع، بل هو يالة الويدة بيننا وبين المسيح لالىو  اللدس. = في ذلك اليوم

والماىفنة. والبنب  ولند الطلبنة. والطلبنة  لرنل لسنرب المسنيح البا نى  ضنىم البنب يالىو  اللندس ف  هو ن ًا  وم يلَ 
ولننل لنن أهنأل ولن  ولنل لنن أاننصو  المسنيح لن = لسيت أقييول لكيم إنيي أنيا أسييأل اآلب مين أجلكيمداخلننا محبندًا بننا. 

( أن كنل منا وطلروحنه لإهنمه هنيلرله اآلب. ولكنن المسنيح هننا ولنول لهن  23فيك . فالمسيح هرق وأخرىه  في  ونة )
(. أزال المسننيح كننل ينناجز وصاننل بيننننا 19-16:2أحننه أزال كننل ينناجز بينننه  وبننين اآلب لانند أن  نن  الاننلح )أ 

( والمسيح مفو ه ا البجاب وجالنا بنين ولنا دالة 24:44+ مز  15:45 نوبين اآلب لاد أن كان نله مبحجب )
الرنين حشاى لمببة اآلب. لي  مان  كالم المسيح أحه لي  هناك داع  لشصاعحه بل هو وشجو الحالمي  أن  حكلمنوا 

لن مو اآلب ألن اآلب وبره . ه   اآلوة هني منحهن  منا كنان المسنيح  ى ند  منن عملنه. أي أن وظهنى اآلب و سنحا
اآلب. وهو هنا والنها  ىاية أن اآلب وبرننا. خاو نًا أن اإلبنن ن بند بننا فانىحا أبنناء لننا  نومة اإلبنن. وكمنا 
أن الىو  اللدس وشنهد لدبنن و اطيننا م  نة  نبيبة لنه، حنى  هننا اإلبنن وظهنى لننا مببنة اآلب، فامنل اإلبنن أحنه 

  .( 18:  1) و اآلب وسحالن لنا 
 

 أَلنَّ اآلَب َنْفَسُه ُيِحبُُّكْم، أَلنَُّكْم َقْد َأْحَبْبُتُموِني، َوآَمْنُتْم َأنِ ي ِمْن ِعْنِد هللِا َخَرْجُت. 27 -(:16:27آية )يو
هنا المسيح  و ح لمنا ا أ نبح منن غينى الضنىومي أن وسنأل المسنيح اآلب منن أجلننا والسنرب أحنه وبرننا. ولمنا ا 

فاآلب وبب من وبرون نبنه ، وب ا عدحا  (.19 ،10:4 و1+   21:14)وبرنا اآلب  ه ا ألحنا أيررنا نبنه و منا له 
لمصهوم أن البب وارى عن الويدة ، وكون من  من لالمسيح وأيبه مانا  أحه ن بد له ، و كون هنا يب اآلب هو 

ضنن هما وقو األب عل  نبنه الضال الاايد وأيحضنه وقرله ، وه ا وان  أن المسيح ال   ن بدحا له وبملنا نل  ي
المسنننيح كإهنننحجالة لمبرحنننه هنننو لننننا. فننناَ لنننادم لنننإعالن مبرحنننه ن  كنننان البشنننى فننني خطاوننناه   وحبنننن حبنننب  أبينننه .
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هالاميان ال  ندمكون مببنة  . الينك أن مببنة اآلب هننا للمنؤمنين لالمسنيح هني مببنة خا نة غينى مبرحنه لكنل 
أعننزاء عننند . المسننيح بهنن ا وصننحح ندماههنن  لمببننة الاننال . مبرحننه للمننؤمنين فيهننا  ننداقة لهنن ، وهنن  قننى رين لللبننه جنندًا و 

 اآلب له . 
 ياالت في اليوحاحية 3له  والخروج من.... -: خرجت

الخروج واإلبتعاد ) و   بمعنى  نوماحه   الحالمي  عن  نهحادمه  الحاريى  للدم ماىفحه  في  لك 30:16وه ا  ( وه ا 
 الوقت. 

. وه   نهحادمها المسيح ولكن ليارى بها عن وجهة حظى الحالمي  عن المسيح كزمالة  ،  خروج م  بقاء بجانب
 فهو وارى عن قدم فهمه . ف  ه   اآلوة

و شيى المان  أن اإلبن  ،( وه ا هو  اريى المسيح عن حصسه28:16) و  خروج من الداخل م  البقاء في الجوهر
والحجسد  الميالد  قرل  ومجد   وكياحه  وجود   في  من    من   لا     وهو  .هو  وبالىغ   من  جسد   لالىغ   مو   

خىو  النوم من الشم ، ه ا له  صة اإلهحمىام ة ، =  هو خىو  دون نحصاال عن اآلب في الجوهى   .خىوجه
   دون نحصاال

 خنىو  ال وانني اإلحصانال بنل اإل انال كمنا انىيها قناحون اإلومنان حنوم منن حنوم وهن   مننوان ًا ف  ه   اآلوة فإن  
به ا لأحه خى  من عند اآلب ل لك أيره  اآلب لسرب نوماحه  لإبنه. وكلمة خىجت  شيى للحجسد. فاإلبن بالهو نه 

كأحننه  نىك مجند  ألحننه أخلن   ا ننه. وقولنه خىجننت لن  وصنام  اآلب ولكننن ألحنه ظهننى لالجسند علن  األمس فلنند ظهنى 
(، و شنيى ألن مهنالة المسنيح هني منن عنند 13:3 شيى أوضًا للويندة بنين اآلب واإلبنن الحني انىيها المسنيح فني )

 اآلب.
 

ا َأْتُرُك 28 -(:16:28آية )يو  اْلَعاَلَم َوَأْذَهُب ِإَلى اآلِب«.َخَرْجُت ِمْن ِعْنِد اآلِب، َوَقْد َأَتْيُت ِإَلى اْلَعاَلِم، َوَأْيض 
ه   اآلونة فيهنا خال نة عمنل المسنيح وفيهنا نمهنال اآلب لدبنن ومنيالد اإلبنن لالجسند ثن   المنه وقيامحنه و ناود  

هننا  انني منن داخلنه فهنو منن  ات طريانة اآلب و شنيى ألزلينة اإلبنن الن ي   =مين= خرجت من عند اآلبلآلب.  
. وأحه في مجد أزلي. و شيى للحجسند ألن اإلبنن فني  جسند  ظهنى للانال  فني هو حوم من حوم ومن حص  جوهى  

= أتيرك العيالم شيى لحجسد اإلبن وأحه أخ   نومة عرند. = أتيت إلى العالمجسد ، ويد  مو أحه قاي  داي  في أبيه. 
   ولننن واننودوا  شننيى ألن اإلبننن أ نن  مهننالحه الحنني أ نن  ألجلهننا. وهننو  ىكننه لبسننب الظنناهى يينمننا  نناد أمننام  المينن

 شنيى ألبدونة اإلبنن ومجند  األبندي. = أذهيب إليى اآلب(. 20:28 ىوحه لالجسد ولكنه لا   في كنيسنحه دايمنًا )منت 
هنن ا النن هاب كننان هننربًا فنني أن وجننيء الننىو  اللنندس للكنيسننة. واإلبننن يينمننا  نن هب لبضننن أبيننه هننيأخ حا لبضننن 

وشنيى إلخنالء  ا نه  خرجيتاآلب أبندًا. ن ًا حصهن  أن قولنه اآلب. و هاله لآلب هنو لجسند  فالهنوت اإلبنن لن  وصنام  
هي ناامة للمجد ال ي هيبد  للجسد )حاهوت المسيح(. فهو هنيبمل حاهنو ه مانه   أذهبأخ ًا  ومة عرد. وقوله  

(. فناهنوت 21:3 اهبًا لآلب، فيكون للجسد حص  مجد الالهوت= "هما غلرت أحا وجلست مو أبي في عىاه" )م 
 .م  الهو ه أبدًا. وه ا مان  جل  "عن ومين اآلب" المسيح ال وصا
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ا.  29 -(:16:29آية )يو  َقاَل َلُه َتاَلِميُذُه:»ُهَوَذا اآلَن َتَتَكلَُّم َعاَلِنَية  َوَلْسَت َتُقوُل َمَثال  َواِحد 

ظن الحالمي  أن ه ا الكالم هو الاالحية ألحه ال ولنول أمثنال ولن  وصهمنوا أن الاالحينة البقيقينة لنن  بند  =  عالنية
 نال  لبلول الىو  اللدس.

 
َن هللاِ 30  -(:16:30آية )يو َك ميِ ْؤِمُن َأنيَّ ٌد. ِلهيَذا نيُ َأَلَك َأحيَ اُج َأْن َيسيْ َت َتْحتيَ ْيٍء، َوَلسيْ لِ  شيَ  َاآلَن َنْعَلُم َأنََّك َعاِلٌم ِبكيُ
 َخَرْجَت«. 

يقيلة هن  لن  وكوحنوا فناهمين لكنل انم لكنن الحالمين  وظهنىون هننا نحدهاانه  منن أن المسنيح كنان وانى  أفكنامه ، 
ولكنن فهن  الحالمين  كنان حاقانًا. فهن  بندون يلنول النىو  اللندس علنيه  منا كناحوا وصهمنون  (.19وه ا مد علن   ونة )

هو  الواقو الزمني. ه  ل  وصهموا مثاًل من هو المسيح وال عالقحه لاآلب وال أهمية الالب وأحه لي  عن  اف. 
 وه ا ما  أهد في نحكام الباإ وهىوب الباإ منه  لاد هاعات قليلة من ه ا البد ل.

 
 "َأَجاَبُهْم َيُسوُع:»َأآلَن ُتْؤِمُنوَن؟ 31 "-(:16:31آية )يو
المسننيح ولننامن بنننين قننوله  اآلن أحهنن   ؤمننننون وبننين منننا هننيبد  لانند قلينننل مننن عنندم نومنننان وهننىوب. كنننأن = اآلن

ا يينمنا  المسيح  ى د أن وشى  له  أن نوماحه  اآلن عل  مسنحو  قندم ه  وبيحمناله ، لن لك هنيهىبون فني خنو ، أمن 
وبل عليه  الىو  اللدس هيحا  نوماحه  ألاادًا وأعماقًا جد دة  اطنيه  انجاعة إليحمنال اآلالم. ولصنك اآلن وسناوي 

 "أ ضو حصسك عني" يينما نحدفو لطىس في اجاعة حاقاة واىس أن (  38   ،37:13) وقول المسيح لبطىس في 
هو  سا ل فيه اك في مسنحو  نومناحه  وفهمهن  وادماههن  لبقيلنة = اآلنوضو حصسه عن المسيح. ن ًا قول المسيح 

(. فننأ ن هنن ا 32مننوم. ولنن لك أخرننىه  لمننا هننو  وبنند  "هننو ا  ننأ ي هنناعة..  حصىقننون.. و حىكننوحني وينندي" ) وننةاأل
 ال ه  عننن ماننن  كلمننة "اللليننل" الحنني قالهننا اإلومننان ن ًا. كننل مننا ينند  أحهنن  دهشننوا أن المسننيح عننى  أفكننامه  و سننا

 ( وأحه  أمادوا أن وسألو  عنها.19-16 وات )
 

وَنِني 32 "-(:16:32آييية )يييو ِتِه، َوَتْتُركييُ ى َخاصييَّ ٍد ِإلييَ لُّ َواحييِ ا كييُ وَن ِفيهييَ قييُ ِت اآلَن، َتَتَفرَّ ْد َأتييَ اَعٌة، َوقييَ ْأِتي سييَ َوَذا تييَ هييُ
 "َوْحِدي أَلنَّ اآلَب َمِعي.َوْحِدي. َوَأَنا َلْسُت 
قامن مو "نلهي نلهي لما ا  ىكحني" فنصه  أن اآلب ال  حنىك اإلبنن أبندًا. ن ًا المانن  لمنا ا  ىكحنني = ألن اآلب معي

والمسننيح ولننول ال بننل هنني ، لهنن ا الاننليب  واإلجالننة.. يبننًا وخال ننًا للبشننى. والحالمينن  أعلنننوا أحهنن   منننوا لالمسننيح 
 هحنكىون فيها و هىبون. نن قو ك  اآلن مسحمدة منن وجنودي وينين أغينب هنيغيب نومناحك . المسنيحلبظة  اف  

 ( وهننو وارننىه 6-1:63) النرنن  اننعياءوب (7:13زكى ننا النرنن  ) هنننا ال واا ننب بننل ولننىم واقننو هننيبد  و نبننأ عنننه
قنند  اننني بيحننه  خاصييته وكلمننة .ليحأهنندوا منننه ن  وبنند  مننا قالننه لهنن ، وليحأهنندوا أحننه وبننره  يحنن  ن ا أحكننىو  وهىبننوا 

( أو  اننني مهنحننه )همننا جنناءت فنني هنن   اآلوننة(. والشننيطان  ننىب  المينن   لننالاو  27:19)همننا جنناءت فنني  ننو
ا أحننت وننا مب فننال  بانند" 20-16:22ليحىكننو  فننال ولننف أينند لجاحبننه أمننا اآلب فكننان ماننه )مننز اإلحسننان .    ( "أمنن 
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منؤمن فيلجننأ هلل، بننل أن المنؤمن وسننند اآلخنى ن وال وطلننب مننن الانادي  لجننأ لاا نحه عننند الضننيق ولكنن اإلحسننان ال
و ىفإ أن وجل  مانه هل  وجد منا اآلن من  حىكه ويد  = تتركونني وحدينحسان أن وسند  بل وطلب من  . 

 نبن   وشاى لإهحمىام أن   ماه وال وبحا ، وال وشاى لاإليحيا  أليد.= اآلب معيأو وادمه..الخ. 
 

ْد 33  "-(:16:33)يوآية   ا قيَ وا: َأنيَ ْن ِثقيُ يٌق، َولكيِ ْم ضيِ َيُكوُن َلكيُ َقْد َكلَّْمُتُكْم ِبهَذا ِلَيُكوَن َلُكْم ِفيَّ َساَلٌم. ِفي اْلَعاَلِم سيَ
 "َغَلْبُت اْلَعاَلَم«.

 يينما  ى  الحالمي  أن كالم المسيح هنا قد  بلق  زداد نوماحه  له فيكون له  هالم. 
ول  ولل لك  هالم فلل )السالم لي  في يل مشكلحي بل في وجود المسيح فني يينا ي( فنال هنالم =  لكم في  سالم

ي اإل بناد لالمسنيح وفني يقيلي هو  في المسيح ن ا  منا له )ال  ببل عن السالم في الاال  ومل ا ه بنل نطلبنه فن
اا  المسيح(. ه ا ال ي غلب عل  الاليب مسحاد أن وغلب فينا عدوحا المهزوم نن حبن أعطينا  قلبًا مصحوينًا 
وبمادة خا اة، ن ًا جهادحا ححيجحه مضنموحة. المسنيح غلنب المنوت وغلنب الاطينة والشنيطان فلمنا ا الانو . وهن ا 

( فنبن حاطم لنو  ن مىحا فني 5 ،4:5 و1( فال بد وهنغلب + )17:3)أ المسيح الغالب وبل في قلوبنا لاإلومان 
الضيق وحاطم ن ا ل  حجد هالمًا في الداخل. فالمسيح الن ي  هنب السنالم وهنو ملرنل علن  الانليب هنو قنادم أن 
ا واطيننه دايمننًا للمننؤمنين الثننابحين فيننه. المسننيح غلننب الاننال  والشننيطان بناهننو ه وكننان هنن ا لبسننابنا، لكنني وغلننب بننن

 ( هو غلب عل  الاليب و مازال وغلب فينا.2:6وفينا. ل لك مأ نا  وقد "خى  غالبًا ولكي وغلب" )م 
وألن المسنننيح هنننو الننن   وغلنننب فيننننا، لننن لك فالمسنننيح هنننو الننن   لنننه أهالينننل الغلبنننة، فالصنننامس هنننو الننن   وكلنننل عنننند 

 (.24-23،  8،  7: 16،  هود ت  15-9: 6، زك 12:19اإلححاام ولي  الصىس وماجو  صسيى اآلوات )م 
وظننن لاننإ الننناس أن السننالم واإلطمئنننان هننيكوحان فنن  المننال الكثيننى أو فنن  المناننب أو ... نلننخ. ولكننن أحظننى 
للواقو، هل أعط  المال الشصاء من أمىاس مسحاانية  بنل منن عننده  المنال هن  خنايصين منن  نياع هن ا المنال. 

ولال أحه لنو كنان المنانب داين  لمنا و نل لنك. بنل  هل المناب قادم عل  يما ح   بل هل هناك مناب داي  
مننننا ا وااطنننن  النننننص  السننننالم الننننداخل  مننننن هجمننننات الننننزالزل والفيضنننناحات والبىايننننق والرننننىاهين والبننننىوب واألوبئننننة 
والمجننىمين الاطننى ن وغيننى  مننن األاننياء المايصننة المبيطننة بنننا كننل زمننان وفنن  كننل مكننان. لكننن مننا وااطنن  األمننان 

 -والسالم الداخل :
اد المسيح هنا "وع • يكا ل َأحنَ طنْ اَل ا أاعل ي ِللانَ طنْ ا واال يلَ  َكمنَ . لنَ يكا ل طنْ اَلْمي أاعل . هنَ (. 27: 14" ) نوَهاَلًما َأ لىاكا َلكا ل

(. ووعنند  هنننا أوضننًا "لننالصى  7: 4وهنن ا السننالم نخحرننى  بننول  الىهننول فلننال عنننه أحننه "وصننو  كننل علننل" )فنن 
 (.22: 16ال   ال  نزعه أيد" ) و

(. و 8: 2(. و "منن ومسنك  ومن  يدقنة عيننه" )زك16: 49  مثل "أحنا منلواين علن  كصنه" )ن وعود   •
 (. وغيىها كثيى.15: 49نن حسيت األم م ياها فأحا ال أحساه " )ن 

 ومن  ثرت ف  المسيح و ؤمن بوعود  وغمى قلبه السالم، وه ا مان  ليكون لك  فَ  هالم".
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 (17(      مقدمة إلصحاح )16 ،15 ،14ملخص اإلصحاحات السابقة )
 كل  المسيح عن اإلومان له وبأحه وجب عل  المؤمن أن ولرل اىكة  نليبه فيحبمنل اآلالم واإل نطهاد والنىفإ. 
وأن ه ا هياطي للننص  فنى  يقيلني كأحهنا جنازت المنوت والقيامنة وغلرنت الانال . وهن ا وبمنل مانن  ن بناد الننص  

المسننيح هننو الطى ننق. فهننو وأخنن حا فيننه. ولنن لك بنندأ المسننيح لغسننل األمجننل  لالمسننيح فحجننوز فنني حصنن  الطى ننق ألن
لينلي  المي   نهحادادًا له ا اإل باد فال انىكة للننوم منو الظلمنة. ودعنا  المين   للمببنة ليحبندوا فرندون مبرنحه  لنه 

علن  انكل  ( وهني34:13ومبرحه  لباضه  الباإ فنال ن بناد مانه. لن لك فالو نية الجد ندة للانال  هني المببنة )
مببننة المسننيح البا لننة. والمسننيح  ننَوم هنن   الوينندة لمثننل الكىمننة واألغاننان وأن علنن  األغاننان )المننؤمنين( أن 

(. وهنا حى  أن ويدة المسنيح منو  المين   هني الحني أحشنأت هن ا 8:15وكون له  ثمام وبه   الثمام  حمجد اآلب )
ي المسيح. فأن وكون هنناك ثمنى فهن ا هنو النىد المباانى الثمى. وه   الويدة هي فال لمببة اآلب الحي نهحالنت ف

+  4:9لمببننننة اآلب. ويحنننن  اإل ننننطهاد النننن ي هننننيجوز  الحالمينننن  فنننني الاننننال  فهننننو ثمننننىة الوينننندة مننننو المسننننيح )أع
(. وبمهنننال النننىو  اللننندس هنننيكون لحامينننق هننن   الويننندة 9:63( والمسنننيح  حنننأل  أوضنننًا آلالمننننا )أ 21 ،20:15 نننو

(. وهن ا اإل بناد كنان منن ححايجنه أن 15:15ل ه   الويدة والنن المسنيح أهنىام  أليباينه )والبصاظ عليها ومن خال
(. والمسيح أعط   المي   جسد  ودمه لحثريت ه   الويندة. 20:2المسيح لمو ه نفحد  البشى وأعطاه  ييا ه )غل

هنو منن حصن  حنوع وعلن   وكأن البب ال ي  نىبل المسنيح لكنيسنحه و المين   وبالحنالي الويندة بنين المسنيح وكنيسنحه
 (.9:15اكل مببة اآلب لدبن والويدة بينهما )
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 عودة للجدول (ساب  عشر)إنجيل يوحنا()اإلصحاح ال

 اإلصحاح الساب  عشر
 صالة المسيح الشفاعية

 ( وبين صالة بستان جثسيماني17مقارنة بين صالة المسيح في )يو
ا  نالة لسنحان جثسنيماحي يينمنا عنى  دمنًا 17 الة المسيح في ) و  ( طالاها المجد وبهحاالن منلء الهو نه، أمن 

( فطالاهننا مننلء حاهننو ه والنن ي فيننه أخلنن  44:22+ لننو 36:14+ مننى 7:5وطلننب نعصايننه مننن اننىب الكننأس )عننب 
 ظهنننى فننني الجسننند (. و 14:1( وفننني كنننال الانننال ين حنننى  الكلمنننة  نننام جسننندًا ) نننو7:2،8المسنننيح  ا نننه )فننني

 (. أي حى  اإلله المحجسد ال ي قرل أن وبمل  اف اإلحسان ليىفاه ليبيا في السماو ات.16:3 ي1)

 أين صلى المسيح هذه الصالة؟
( قيل أحه خى  مو  المي   نل  عرى وادي قدمون. وه ا قيل لاد أن أحه  المسيح  ال ه الشصاعية 1:18في ) و 

وصال بين الهيكل وبين جرل الز حون يينل لسنحان جثسنيماحي. فيكنون غالبنًا أن   (. ووادي قدمون ه ا17في )  
المسننيح قننال هنن   الاننالة فنني الهيكننل، فنني بيننت   ولنندم هنن   الاننالة لننآلب أبيننه فريننت أبيننه بيننت الاننالة  ننادع . 

 ن مجدًا.وهي  الة فيها مجد لدبن ولآلب، ولدحسان، فلد كان عمل المسيح ال ي  ممه هو أن واطي لدحسا

 صالة المسيح الشفاعية األخيرة لآلب
(. وهنني طلبننات مبامكننة مفاهننا الننىب وسننوع مننن أجننل الحالمينن  ومننن أجننل المننؤمنين 17وهنني مو ننوع اإل ننبا  )

أعضناء كنيسنحه. وفيهنا حنى  عالقننة نبنن   لأبينه. وكينف أحهمننا وايند، جنوهى وايند محبنند فني كينان وايند  حسننام  
لل  ن وااْط  له    أن  دمكوا وأن وصهموا، وهؤالء ه  منن األحقيناء اللدوسنين المنؤمنين الن  ن عل  فه  البشى، نال   

 وصحح   لايى ه  ليىوا لاين الىو  ال الجسد.

 هي صالة تكري"
(. وهنن   كاحننت المندخل لاننالة الحكننى   33:16فالمسنيح أحهنن   االيمننه للحالمين  للولننه "ثلننوا أحنا قنند غلرننت الانال " )

كَىس فيها حصسه للموت ك خى مىيلة من مىاينل خطنة الانال  الحني جناء بهنا منن عنند اآلب. وقولنه أحنا قند الحي  
غلرننت الاننال   اننني أحننه بننال خطيننة، وأحننه قنندوس ال  مناننه خطيننة واينندة مننن أن ولنندم  ا ننه  بيبننة ألجننل اآلخننى ن. 

اىكننة الاننال  وبننناء عليننه نهننحبق أن وبلداهننحه الكاملننة  أهننل أن  كننون  بيبحننه انناملة لكننل الاننال ، فهننو غلننب فنني م
َه ل  بيبحه أحها  بيبة نلهية. وكنل منن وشنحىك فني هن   ال بيبنة وشنحىك فني نححانامها  َلنل مجد  َفحاصل  لرل  بيبحه و اال

( وحبن حشحىك فني ال بيبنة لاإلومنان والحنناول منن ال بيبنة وعندم الحالنق 5  ،4:5 و1فهي  بيبة نححاام لبسابنا )
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(. وألن المسنيح غلنب الانال  فهنو نهنحطاع أن 1:3ومن وغلب هيجل  مو المسيح فني عىانه )م   لالاطية والاال 
 (2:6+ م  30:14وغلب الموت ) و

 هي صالة شفاعية
فيها وطلب المسيح من أجل خا حه وأيبناء  والمنؤمنين لنه. حنى  فيهنا مببنة فيا نة وفنيإ بهنا قلبنه حبنوه . فني 

لسماء. وحاليك أن اصاعة المسنيح هن   ليسنت لكنل الانال  بنل لمنن قنال ه   الاالة حى   ومة لشصاعحه عنا في ا
مننىات( و اننني بهننا المننؤمنين النن  ن  منننوا لننه 7عنننه  "النن  ن أعطيحننني" وهنن   العبننامة  كننىمت فنني هنن ا اإل ننبا  )

 (.30:5وب بدوا له في المامودوة وظلوا ييا ه  في يياة  وبة. أي  اموا جسد  من لبمه ومن عظامه )أ 
(  رنندأ 1:17( يينمننا خننى   هننو ا لحنندبيى مؤامى ننه قننال المسننيح اآلن  مجنند نبننن اإلحسننان وفنني ) ننو31:13وفنني ) نن

( 31:13 ال ه للولنه أ هنا اآلب قند أ نت السناعة مجند نبننك. فصني بداونة يد ثنه منو  المين   والن ي بندأ لاآلونة ) نو
في الانليب، وشنيى للانليب الن ي ( وفي بداوة يد ثه مو اآلب وشيى لمجد  ال ي هيظهى 16وبححه  بنهاوة )  

وكللننه المجنند. المجنند النن ي كننان لطاعحننه الكاملننة لننآلب، طاعننة يحنن  الاننليب. ومببننة كاملننة لننآلب وللبشننى النن  ن 
هياننلب مننن أجلهنن . الاننليب بداوننة ألن وجلنن  لجسنند  عننن ومننين اآلب فنني مجنند، هننو أماد أن واطيننه لدحسننان 

ي  والموت والاطية. وبه  ن   لييند نبلني . وهنو الاالمنة المىعبنة فبالاليب كاحت الناىة عل  قوات الظلمة والجب
 إلبلي  دايمًا.

 أقسام الصالة الشفاعية
 (:  دوم يول مجد اإلبنن الن ي هنو مشنحىك منو مجند اآلب. واإلبنن وطلبنه لبسناب اإلحسنان عمومنًا.5-1)اآلوات  

 هذه اآليات هى حوار بين اإلبن واآلب .
 هذه اآليات كالم الرب لتالميذه .  لدو   المي  .(:  دوم يول يصك و 19-6)اآلوات 
  .هذه اآليات لكل المؤمنين (:  اح  بويدة الكنيسة عل  طول المد .26-20)اآلوات 

 
ِد  1 "-(:62-71:1اآليات )يو اَعُة. َمجِ  َماِء َوَقاَل:»َأيَُّها اآلُب، َقْد َأَتِت السَّ َتَكلََّم َيُسوُع ِبهَذا َوَرَفَ  َعْيَنْيِه َنْحَو السَّ

ا،   َدَك اْبُنَك َأْيض  َوهِذِه ِهَي 3َطْيَتُه.  ِإْذ َأْعَطْيَتُه ُسْلَطان ا َعَلى ُكلِ  َجَسٍد ِلُيْعِطَي َحَياة  َأَبِديَّة  ِلُكلِ  َمْن َأعْ 2اْبَنَك ِلُيَمجِ 
ْدُتَك َعَلى اأَلْرِض.  4اْلَحَياُة اأَلَبِديَُّة: َأْن َيْعِرُفوَك َأْنَت اإِللَه اْلَحِقيِقيَّ َوْحَدَك َوَيُسوَع اْلَمِسيَح الَِّذي َأْرَسْلَتُه.   َأَنا َمجَّ

ْدِني َأْنَت َأيَُّها اآلُب ِعْنَد َذاِتَك ِباْلَمْجِد الَِّذي َكاَن ِلي ِعْنَدَك َواآلَن َمج ِ 5اْلَعَمَل الَِّذي َأْعَطْيَتِني أَلْعَمَل َقْد َأْكَمْلُتُه.  
اْلَعاَلِم. َكْوِن  َوَقْد َحِفظُ 6  َقْبَل  َوَأْعَطْيَتُهْم ِلي،  َلَك  َكاُنوا  اْلَعاَلِم.  ِمَن  َأْعَطْيَتِني  الَِّذيَن  ِللنَّاِس  َأْظَهْرُت اْسَمَك  وا »َأَنا 

أَلنَّ اْلَكاَلَم الَِّذي َأْعَطْيَتِني َقْد َأْعَطْيُتُهْم، َوُهْم َقِبُلوا 8َن َعِلُموا َأنَّ ُكلَّ َما َأْعَطْيَتِني ُهَو ِمْن ِعْنِدَك،  َواآل7َكاَلَمَك.  
َأْرَسْلَتِني.   َأْنَت  َأنََّك  َوآَمُنوا  ِعْنِدَك،  ِمْن  َخَرْجُت  َأنِ ي  َيِقين ا  أَ 9َوَعِلُموا  َأَنا  َأْجِلِهْم  َأْجِل ِمْن  ِمْن  َأْسَأُل  َلْسُت  ْسَأُل. 

َلَك.   أَلنَُّهْم  َأْعَطْيَتِني  الَِّذيَن  َأْجِل  ِمْن  َبْل  ٌد  10اْلَعاَلِم،  ُمَمجَّ َوَأَنا  ِلي،  َفُهَو  َلَك  ُهَو  َوَما  َلَك،  َفُهَو  ِلي  ُهَو  َما  َوُكلُّ 
وُس، اْحَفْظُهْم ِفي َوَلْسُت َأَنا َبْعُد ِفي اْلَعاَلِم، َوَأمَّا هُؤاَلِء فَ 11ِفيِهْم.   ُهْم ِفي اْلَعاَلِم، َوَأَنا آِتي ِإَلْيَك. َأيَُّها اآلُب اْلُقدُّ
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ا َكَما َنْحُن.   ِحيَن ُكْنُت َمَعُهْم ِفي اْلَعاَلِم ُكْنُت َأْحَفُظُهْم ِفي اْسِمَك. الَِّذيَن 12اْسِمَك الَِّذيَن َأْعَطْيَتِني، ِلَيُكوُنوا َواِحد 
َأمَّا اآلَن َفِإنِ ي آِتي ِإَلْيَك. َوَأَتَكلَُّم ِبهَذا ِفي  13ْظُتُهْم، َوَلْم َيْهِلْك ِمْنُهْم َأَحٌد ِإالَّ اْبُن اْلَهاَلِك ِلَيِتمَّ اْلِكَتاُب.  َأْعَطْيَتِني َحفِ 

ُم َأْبَغَضُهْم أَلنَُّهْم َلْيُسوا ِمَن اْلَعاَلِم، َكَما َأنِ ي  َأَنا َقْد َأْعَطْيُتُهْم َكاَلَمَك، َواْلَعالَ 14اْلَعاَلِم ِلَيُكوَن َلُهْم َفَرِحي َكاِمال  ِفيِهْم. 
يِر.  15َأَنا َلْسُت ِمَن اْلَعاَلِم،   رِ  َلْيُسوا ِمَن اْلَعاَلِم َكَما 16َلْسُت َأْسَأُل َأْن َتْأُخَذُهْم ِمَن اْلَعاَلِم َبْل َأْن َتْحَفَظُهْم ِمَن الشِ 

اْلَعاَلِم ِمَن  َلْسُت  َأَنا  َحق.  17.  َأنِ ي  ُهَو  َكاَلُمَك  َك.  َحقِ  ِفي  ْسُهْم  ِإَلى 18َقدِ  َأَنا  َأْرَسْلُتُهْم  اْلَعاَلِم  ِإَلى  َأْرَسْلَتِني  َكَما 
.19اْلَعاَلِم،   ِسيَن ِفي اْلَحقِ  ا ُمَقدَّ ُس َأَنا َذاِتي، ِلَيُكوُنوا ُهْم َأْيض  »َوَلْسُت َأْسَأُل ِمْن َأْجِل هُؤاَلِء َفَقْط، 20  َوأَلْجِلِهْم ُأَقدِ 

ا ِمْن َأْجِل الَِّذيَن ُيْؤِمُنوَن ِبي ِبَكاَلِمِهْم،   ا، َكَما َأنََّك َأْنَت َأيَُّها اآلُب ِفيَّ َوَأَنا ِفيَك، 21َبْل َأْيض  ِلَيُكوَن اْلَجِميُ  َواِحد 
ِلُيْؤِمنَ  ِفيَنا،  ا  َواِحد  ا  َأْيض  ُهْم  َأْرَسْلَتِني.    ِلَيُكوُنوا  َأنََّك  ِلَيُكوُنوا 22اْلَعاَلُم  َأْعَطْيَتِني،  الَِّذي  اْلَمْجَد  َأْعَطْيُتُهُم  َقْد  َوَأَنا 

ا َكَما َأنََّنا َنْحُن َواِحٌد.   َسْلَتِني، َوَأْحَبْبَتُهْم َأَنا ِفيِهْم َوَأْنَت ِفيَّ ِلَيُكوُنوا ُمَكمَِّليَن ِإَلى َواِحٍد، َوِلَيْعَلَم اْلَعاَلُم َأنََّك َأرْ 23َواِحد 
ِلَيْنُظُروا َمْجِدي الَّ 24َكَما َأْحَبْبَتِني.   ِذي َأيَُّها اآلُب ُأِريُد َأنَّ هُؤاَلِء الَِّذيَن َأْعَطْيَتِني َيُكوُنوَن َمِعي َحْيُث َأُكوُن َأَنا، 

اْلَعاَلِم.   ِإْنَشاِء  َقْبَل  َأْحَبْبَتِني  أَلنََّك  َوهُؤاَلِء َأيُّ 25َأْعَطْيَتِني،  َفَعَرْفُتَك،  َأَنا  َأمَّا  َيْعِرْفَك،  َلْم  اْلَعاَلَم  ِإنَّ   ، اْلَبارُّ اآلُب  َها 
ُفُهْم، ِلَيُكوَن ِفيِهُم اْلُحبُّ الَِّذي َأْحَبْبَتِني ِبِه، َوَأُكوَن َأَنا ِفيِهْم«26َعَرُفوا َأنََّك َأْنَت َأْرَسْلَتِني.  ْفُتُهُم اْسَمَك َوَسُأَعرِ    . َوَعرَّ

" 

ِد اْبنَ 1  " -(:17:1آية )يو اَعُة. َمجِ  َأَتِت السَّ َقْد  َماِء َوَقاَل:»َأيَُّها اآلُب،  َنْحَو السَّ َك َتَكلََّم َيُسوُع ِبهَذا َوَرَفَ  َعْيَنْيِه 
ا،  َدَك اْبُنَك َأْيض    "ِلُيَمجِ 

ِد اْبَنكَ  دِ = الاليب مجد وقول الىب هنا    َمجِ   ان  أْعنْ   يح  ال أخوم قرل الاليب، أل لب فأيمل   إبنك  َمجِ 
ف  حهاوة اإل با  الثالل من مهالة   الصليب لعنة تتحول إلى بركةاللانة عن البشى. بىجاء مىاجاة مو وع  

( نما أن  1  -فاإلحسان أمامه طى ق من نثنين: غالطية. فالاليب مجد ألحه مفإ لكل خطاوا واهوات الاال .  
( أو  ىفإ اهوات الاال  يينئ   وكون  2واحام طى ق اهوات الاال ، لكنه به ا وكون قد نخحام لاطل األلاطيل.   

أما ف   وة) للاليب.  قروله  الجرل ويح   من   جىبة  المسيح  ما عمله  المجد. وه ا  نخحام طى ق  وطلب 5قد   )
ن  أن  حمجد لجسد  اإلحساح  ليمجد اإلحسان. فالمجد  ردأ لالاليب و نحه  لالجلوس عن  المسيح أن  حمجد لما 

 ومين اآلب. 

نانامة ألحنه بندأ  حبند  منو اآلب، بنداًل منن كالمنه منو الحالمين . = نحيو السيماء=  رف  عينييه نحيو السيماء وقيال
هي بين اآلب واإلبنن. ولكننه علن  المسيح هنا  دخل في يد ل نلهي. فالسماء ممز البضىة اإللهية. هو يد ل نل

مسننننحو  اإلحسننننان لنسننننمو وحصهنننن  وحى لنننني للمسننننحو  الىوينننني فاإلحسننننان منننندعو للنننندخول فنننني اننننىكة اآلب واإلبننننن 
(. ل لك قاد السيد المسيح أن  كون ه   الاالة مسموعة لنسماها وحصهمها لندخل في ه   الشىكة مو 3:1 و1)

ىحا مثله و ام هو نحساحًا وايدًا من البشى ال وصحى  عنه ، بل هنو اإلبنن ل  ولل وا ألاحا كأحنا  =  أيها اآلب .  
(. ولنن  ولننل وننا أبنني فهننو 17:20الويينند الجننن  لننآلب، نبننن اآلب لالطرياننة. ولكننن المننؤمنين هنن  أبننناء لننالحرني ) ننو

أس للاليلننة لصدايننه النن ي هننيح  لانند قليننل هننياطي لدحسننان الرنننوة فيننه. فهننو هنننا  ننحكل  ال كواينند مننن البشننى بننل كننى 
( وبننننص  المصهنننوم قنننال أبننني وأبنننيك  6:4+ غنننل 15:8الجد ننندة المننندعوة للحرنننني، هنننو هننننا ومثنننل هننن   الاليلنننة )مو
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هني هناعة محصنق عليهنا بنين اآلب واإلبنن. ن ًا المسنيح وانى   مامنًا هن   السناعة = قد أتت السياعة(.  17:20) نو
 الحي هحردأ لالالب والمهاحة ث  المجد. 

فبالانننليب النانننىة  ،بداونننة مجننند اإلبننن كاحنننت لطاعحننه لنننآلب وقرولنننه للاننليب = إبنيييك أيضيييا  مجييد إبنيييك ليمجيييدك 
، وييييوم ومجننند الملا نننل هنننو  نننوم نححانننام  علننن  عننندو  (23:12+  19:21+  16-13:12+  نننو 11-6:2)فننني

والمسننننيح  حمجننند أوضننننًا *2. نححانننى فيننننه المسنننيح علننن  الشننننيطان وعلننن  المننننوت وعلننن  الاطينننة*1 -الصييييليب:
)وهنن ا وانني قرننول اآلب ل بيبنة نبنننه وعملننه(  لإهنحاالن طرياحننه اإللهينة أمننام الاننال  لقيامحنه وبححاننام  علن  المننوت 

وفنحح لصداينه لناب *5 ، ليبيا البشى أبدوًا فهو له ا أ  .وكسى  لشوكة الموت *4وبححاام  لالموت عل  الموت  *3
اآلب ومجنند اإلبننن بحاضننيد  و أ ينند  ليكسننى انننوكة و *6. فنن  المجنند السننماي  السننماء للننناس لياطننيه  يينناة أبدوننة

المسنيح وطلنب مسناحدة اآلب يحن    انن  أن مجيد إبنيك وقولنه*7 الموت ث  بىفاه وأن واطيه نهمًا فو  كل نه .
وكمننل الامننل يحننن  الاننليب دون أن واننوم. وأوضنننًا أماد المسننيح أن وسننل  هنننو ييا ننه فنن   ننند أبيننه فلنني  إلحسنننان 

لبياة. فهو بدأ حنز  الندم وهنو وانل  فن  لسنحان جثسنيماح ، ثن  فن  أثنناء الجلند ومنو هلطان أن  نه  يياة مب ا
 3نهليل الشوك، ث  لالمساميى ف  الالب. والمسيح أماد أن والب و ايى لانة بدال منا ليبمنل عننا اللاننة )غنل

اللحلنننة  (. وأوضنننًا المسننيح وطلنننب أن ال  ننننلإ الغضننب اإللهننن  علنن  هنننؤالء23:  21( فالاننلب لاننننة ) ننل 13: 
المجىمين فيهلكوا قرل أن  ح  الالب. الغضب اإلله  جال الشم   غيب و سود الظلمنة علن  وجنه األمس. للند 

(، فكن  وكن  وكنون فانل 11:13ظهى الغضب اإلله  عنندما قناوم علني  السنايى بنول  الىهنول فأ ناله الامن  )أع
اإلبننن  حمجنند اآلب أوضننًا يينمننا والنن  ويينمننا  حمجنند *8 الغضننب اإللهنن   نند هننؤالء النن  ن واننلرون مب المجنند.
وهنيحمجد اآلب ينين وسنحالن اإلبنن اآلب *9(. 11-9:2البشى أن خطة الاال  بدأت لإمهنال اآلب إلبننه )فني

ومبرحه للبشى. وحى  هنا الاالقة الوا بة بين مجد اإلبن ومجد اآلب فهني عالقنة محبادلنة علن  المسنحو  الوايند 
(. وقول المسيح "نبننك" ولن  ولنل اإلبنن 31:13بن كما  مجد اإلبن لاآلب ) و(. فاآلب  حمجد لاإل30-27:12) و

فيه ناامة أن  مجيد اإلبن اى  ليحمجد اآلب فاإلبن هنا منسوب لآلب. مجد اإلبن ظهى أواًل في أحه فال ما فشل 
 يحما قام له المسالبشى أن ولوموا له. وما فشل فيه اإلحسان هو طاعة   والناىة عل  الشيطان والموت، وه ا 

والمنؤمنين هنيكون لهن  هن  أوضنًا مجند ولكننه *10. وقمنة طاعنة اإلبنن كاحنت فني الانليب، قمنة الطاعنة. بناهو ه
( ولكن حجمًا ومحناز عنن حجن  فني المجند لبسنب اللنىب أو 2:3 و1نحاكاس لمجد   عليه  "ألحنا هنىا  كما هو" )

 (.41:15هو1+  30:8الباد من   )مو
هنل اآلب مبحنا  ألن  حمجند أو هنل اإلبنن مبحنا  ألن  حمجند  اآلب فني اإلبنن واإلبنن = ليمجدك إبنكمجد إبنك  

في اآلب من  األزل في مجد. ولكن اإلبن أخل   ا ه وأخ   ومة عرد وأ   للانليب لكني ومجند اإلحسنان، لياطني 
 (.17:8لياطينا ه ا المجد )مو(. فالمجد ال ي وطلبه المسيح هو لدحسان،  حمجد 22:17مجدًا لدحسان )
أحنننا  اهنننب للانننليب وأطلنننب القيامنننة والاننناود وبظهنننام المجننند الانننا  بننني كنننإبن فكنننل هننن ا هنننيكون = مجيييد إبنيييك

لدحسان. فاآلب مجد نبنه المسيح في قرول عمله وحانى ه علن  قنوات الجبني  والمنوت. فالمسنيح ال وطلنب المجند 
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ولهما حص  المجد. لكنه  جسد ليمجد جسد  ال ي هو كنيسحه، وه ا ألحه مشحا  نليه، فهو بالهو ه وايد مو اآلب 
 (.22:17)ماجو  وة ما وطلبه اآلن، الناىة عل  الموت كرداوة ليبال اإلحسان عل  المجد 

 ك ولكنني أعلننن لهنن  أبو ننك. فالمسننيح أ نن  ليسننحالن مببننة اآلب حننمبرحننك للبشننى فيبرو لكنني أظهننى = ليمجييدك إبنييك
 والمجد ال ي  ى د اآلب أن واطيه للبشى. فيؤمن الناس لاَ و حىكوا  بايحه  لغيى  ، و مجدو  لاعماله  . للبشى ،

( يننين طلننب اليوحنناحيون أن  ننىوا وسننوع. قننال المسننيح "مجنند نبنننك" فجنناء  ننوت مننن السننماء "مجنندت 12وفنني )  
 د ال ي أطلبه هو لك .وأمجد أوضًا" فلال المسيح "ه ا الاوت كان ألجلك " أي لحاىفوا أن المج

، أو  هل لو فه  كل نحسان أن هن ا المجند السنماوي ماند لنه  ىجنو نلن  خطيحنه أو نهحمامنه لشنهوات الانال  الباطلنة
 .يح  وغضب من المسيح أل  خسامة مادوة

نن هد  المسيح من  جسد  لي  فلل غصىان الاطية. بل لاد غصنىان الاطينة حانيى طناهى ن فنثرنت فني المسنيح 
ا للبينناة األبدوننة فنني مجنند. والمسننيح  ننلي هنن   الاننالة لاننوت مسننموع لناننى  نمادة   مننن حبوحننا فححغيننى فيأخنن ح

 -اكل عباد نا:
 ، مبب حلول له "ألاحا ال ي.." و ى د لنا المجد.لنا أب  هو ال حاود حارد نله مىعب مايف منحل ، بل نله .1
 حبحلى اهوات ه ا الاال  في ملابل ه ا المجد. .2
 بب اإللهي حلدم كل ام يح  ييا نا لمن أيرنا كل ه ا البب.أمام ه ا ال .3
 ال  اود عباد نا عبادة حصعية، كل ما حى د  منها المادوات، بل  كون أعيننا حبو ه ا المجد. .4

ألحه غلب كإحسان فكان بال خطية عل  األمس ث    هو مسحبق لجسد ، و طلبه هناوالمجد ال ي كان للمسيح 
   ، دخل المسيح ميي  كهنحنا األقداس عند اآلب (. وبه   الغلبة دخل للدس 33:16غلب الموت لاليبه ) و 

هو  مىة ف  السنة. وحدهميي  الكهنة اليهودي  دخل  لي  كما كان -فبيل وكون هو هنكون حبن   ليبملنا فيه
 ف  مجد الحي وطلب المسيح لها الو  الح  هحلبله لاد  لك دخل ويد  ليحمجد اآلن. ولكن  لك لبساب الكنيسة

  ( ول لك ولول3(. وه ا الامل ال ي عمله المسيح كان ليسحالن لنا  ، فناىفه فحكون لنا يياة ) وة22:17)
 (. 2:1 و 1 وينا "والبياة أظهىت" ) اللدو 

نن كان المسيح والي ليناى  اآلب في ماىكة الاليب و هزم أعداء  )الشيطان/ الموت/ الاطينة( أال :  ملحوظة
 حالي حبن قرل الردء في أي عمل وفي بداوة كل  وم بل ودايمًا وبال نحلطاع.وجب أن 

 
 "ِإْذ َأْعَطْيَتُه ُسْلَطان ا َعَلى ُكلِ  َجَسٍد ِلُيْعِطَي َحَياة  َأَبِديَّة  ِلُكلِ  َمْن َأْعَطْيَتُه. 2 "-(:17:2آية )يو

ب المسنيح أن  حمجند بنل وأن  حجسند و انلب المسيح هرق وطلب أن  حمجد في اآلوة الساللة. وهنا حى  لما ا طل
و لنوم و انناد فيحمجند  فهننو فانل كننل هنن ا لياطني يينناة أبدونة للبشننى، جلنن  عنن ومننين اآلب ليىهنل الننىو  اللنندس 
المبيي ليلدس و اطي يياة أبدوة. وكل من له يياة أبدوة وظل ومجد اآلب واإلبن هنا علن  األمس وفني السنماء 

كغالننب للمننوت وجننال  عننن ومننين اآلب هننو لاننالح البشننى ليكننون لهنن  يينناة أبدوننة.  وطلبننه المسننيحوبلنن  األبنند فمننا 
، حأخن ها الح  قام بهنا منن األمنوات وهن  أبدونة ألحنه لنن ومنوت ثاحينة والبياة األبدوة الحي حأخ ها هي يياة المسيح
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= مجييد إبنييك( 2( مننو  وننة )1) فنني المامودوننة والننىو  اللنندس واطينننا هنن   البينناة و ثرحنننا فيهننا. ولنحأمننل و ننو  وننة
إذ أعطيته سلطانا  على كل جسد ليعطيي حيياة نعطني حاىة عل  الشيطان والموت لما ا  ألعطي يياة للبشى= 

 .أبدية
ه ا اللول وصيد ألوهية المسيح. فمن هو ال ي له هلطان عل  كنل البشنى هنو    )قنامن =  سلطانا  على كل جسد

( أي كنل جسند، فناَ ويند  لنه السنلطان 2:65( كل لشنى فني )مزمنوم 3:13+  22:5+   35:3مو  و  2:65مز
علنن  كننل جسنند وهنن ا السننلطان هننو للمسننيح. ولكننن مننا ماننن  أن اآلب واطنني هننلطاحًا لدبننن  ألنني  اآلب واإلبننن 

( "ألحننه كمننا أن اآلب لننه يينناة فنني  ا ننه كنن لك أعطنن  اإلبننن 26:5واينندًا  هنن   اآلوننة ومدت بنننص  المصهننوم فنني ) ننو
ًا أن  كون له ييناة فني  ا نه".والمان  أحنه طالمنا أن اإلبنن لنه ييناة فني  ا نه فهنو لنه السنلطان أن واطني هن   أوض

و أ  وبينني أ ، البينناة لمننن  ى نند. ومننن لننه هننلطان أن واطنني يينناة فهننو  . واليننك فنناإلبن لننه كننل السننلطان علينننا
 ، وييا ه هي يياة أبدوة.ن واطينا ييا ه أوميت ، ولكنه  ى د أن وسحادم ه ا السلطان في 

ولكن لنصه  مان  اآلونة. فناآلب  ى ند واإلبنن والنىو  اللندس  نصن ان نمادة اآلب،  حىجمنان نمادة اآلب نلن  فانل. هننا 
( أي فاننل. فنناإلبن VERBE( فنجنند اإلحجيننل الصىحسنني  حننىج  "الكلمننة"  )1:1حاننود لآلوننة األولنن  فنني اإلحجيننل ) ننو
ن المانننن  أحنننه فننني  وز نننو الامنننل داخنننل الثنننالو ،  نننام لدبنننن ييننناة فننني  ا نننه  حنننىج  نمادة اآلب نلننن  فانننل. و كنننو 

و اطيها لمن وشاء وبه ا  حىج  نمادة اآلب في أن وبيا اإلحسان. اآلب هو طاقة البياة واإلبن  نص  و صال و حىج  
 نمادة اآلب في أحه واطي يياة لمن  ى د، فه ا في هلطاحه.

و  نسب السلطان لآلب المولود منه. ولكنن ن ا و نانا أمامننا اآلونات األخنى  ولكن اإلبن ألحه مولود من اآلب فه
" ) نو ( "هنل منا هنو لني فهنو لنك ومنا هنو لنك فهنو 30:10(. "أحنا واآلب وايند" ) نو38:10"أحا فني اآلب واآلب فني 

آلب (. حصه  أن اإلبن له حص  السلطان. فالسلطان لي  من مادم خامجي ألن اإلبن وايند منو ا10:17لي" ) و
في طاعة أن  نص  نمادة اآلب ليحم  خال نا وماالبحنا مانه. فهنو   لَ رْ في الطرياة اإللهية. ولكنه ولول ه ا ألحه قَ 

(. و ماثل أوضًا "وأعطا  21-19:5هنا  حكل  كمنص  إلمادة اآلب. ه   العبامة  ماثل "هل ما أماحي اآلب أفاله" ) و
ل. وأما عن األقوال فيلول "هما أهمو أد ن. أحا ال أقدم أن أفال من (. ه   عن األفاا27:5هلطاحًا أن  د ن" ) و

(. فهننننا  انننني  طنننابق اإلمادة، فهنننو ال ولننندم أن وصانننل نال  منننا  ى ننند  اآلب فإماد همنننا وايننندة 30:5حصسننني انننيئًا ) نننو
قيننل هنن ا عننن (. و 26:8محطاللننة لكننن اآلب  ى نند واإلبننن وصاننل. وأوضننًا "وأحننا مننا هننماحه منننه فهنن ا أقولننه للاننال " ) ننو
(. وينين ال  ى ند 13:16الىو  اللدس "ألحه ال  حكل  من حصسه بل كل ما وسمو  حكل  له و ارىك  لنأموم   ينة" ) نو

اآلب نعننالن السنناعة فنناإلبن ال والنهننا و لننول ويحنن  اإلبننن ال واننى . و كننون الملاننود أحننه لننن وصاننل فهننو ال وصاننل 
 مادة واإلبن له الصال. )أي لن والن( نال  ما  ى د  اآلب. فاآلب له اإل

هننرق ومأ نننا أن المسننيح لننه هننلطان أن واطنني يينناة أبدوننة ولكننننا هنننا حىاهننا ملاننومة علنن  مننن = لكييل ميين أعطيتييه
َد يى نة المسنيح منىة أخنى  فني هنلطاحه  أعطاه  اآلب لدبن فلل.. فهنل هنناك  ضناد فني المانن   أو هنل اآلب َقينَ

وة  الاال  كله لآلب. ومن أعطاه  اآلب لدبن ه  من  مننوا وبعحمندوا المطلق عل  البشى في أن واطيه  يياة أبد 
 فااموا جزءًا من جسد .
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ا  هنب ييناة أبدونة لمنن 30-21:5لنصه  اإلجالة عن ه   الحسا الت حىاجو اآلوات ) و (. وفيها حى  أن المسنيح نمن 
من ولرل المسيح و ؤمن له. وأم ا من  ؤمن أو  اد ن من ل   ؤمنوا. فمن ال ي هياطي له اآلب يياة أبدوة  .. هو  

 ننىفإ البينناة األبدوننة الحنني ولنندمها اآلب بىفضننه للمسننيح وكننون هننلطان المسننيح عليننه هنننا للد نوحننة. فالمسننيح لننه 
ا لإعطاينننه ييننناة أبدونننة أو بد نوححنننه. المسنننيح واطننني لالصانننل واآلب واطننني لالمشنننيئة  هنننلطان علننن  كنننل جسننند نمننن 

 نىددت  كيلالمشنيئة المحممنة لنه وال المشنيئة عنن الصانل. وحنى  هننا أن كلمنة واإلخحيام و سحبيل فانل الصانل عنن  
 (.14:10مى ين األول   شيى لسلطان المسيح عل  كل البشى والثاحية  شيى للمؤمنين ال  ن ه  خا ة المسيح )

ولول أن اآلب أعطا  وهنا هؤال ن ا كان اإلبن له يياة في  ا ه وله هلطان أن  هب ه   البياة لمن وشاء، فلما ا 
هنن ا  لمننا ا لنن  ولننل أحننا لنني هننلطان وهننأعطيك  يينناة  اإلجالننة ببسنناطة أن المسننيح  جسنند ليسننحالن لنننا يننب اآلب 

ى" وبمادة اآلب حبوحننا . لاإل ننافة نلننن  أن "  لنن   نننى  أينند قنننل، اإلبننن الويينند الننن   هننو فننن  يضننن اآلب هننو خرنننَ
  هو  بنصسه. ل لك فالمسيح ال ولول ما واثىه . لمسيح وأحه هوالحالمي  يح  اآلن ال واىفون لالضبل من هو ا

 
ِذي 3 "-(:17:3آييية )يييو يَح الييَّ وَع اْلَمسييِ َدَك َوَيسييُ يَّ َوحييْ َت اإِللييَه اْلَحِقيقييِ وَك َأنييْ ُة: َأْن َيْعِرفييُ اُة اأَلَبِديييَّ َي اْلَحيييَ َوهييِذِه هييِ
 "َأْرَسْلَتُه.

 = هذه هي الحياة األبدية أن يعرفوك
ن بنناد  -. وهنناك ثالثننة مسنحو ات لهن ا اإل بناد : النن    ثمنى ييناة فني الكحنناب الملندس  شنيى لد بناد  يعيرف هلمنة

 جسد لجسد /  ن باد عل  مسحو  الالهوت / ن باد المسيح بنا . 
( وه ا ألحهما  اما جسندًا وايندًا 1:4"وعى   دم يواء امىأ ه فبرلت وولدت قا ين" ) ك  -إتحاد جسد بجسد: .1

هنو قنا ين  إتحياد أثمير حيياة. وه ا ( 24:2" حىك الىجل ألا  وأمه و لحاق لإمىأ ه و كوحان جسدًا وايدًا" ) ك
. 

ال منن هننو اآلب نال  وأوضنًا ولننال "لني  أيند وانى  منن هنو اإلبنن نال  اآلب و  -إتحياد عليى مسيتوى الالهيوت: .2
(. فصنني هن   حنى  اآلب وانى  اإلبنن واإلبنن واننى  اآلب. ألن 22:10اإلبنن ومنن أماد اإلبنن أن والنن لنه" )لنو

 (. وبه ا حصه  أن الماىفة ن باد.38:10( واآلب في اإلبن واإلبن في اآلب ) و30:10اآلب واإلبن وايد ) و
حسان ، واإلبن والق اإلحسان . وه ا ما  ن  أوضنا لالصنداء ، ، فاآلب  ى د يياة لد  يثمر حياة  وأيضا هو إتحاد

  فاآلب  ى د أن الجميو والاون واإلبن  م  الصداء فكاحت لدحسان يياة.
وألن المسننيح ولننول "ومننن أماد اإلبننن أن والننن لننه" أي مننن أماد اإلبننن أن والننن لننه اآلب  -إتحيياد المسيييح بنييا: .3

واإل بناد وانني ييناة. فاإل بناد  ،واإلبنن، وفني هن   الماىفنة ن بناد  و الن لنه اإلبنن، أي واطينه أن وانى  اآلب 
( وه   البياة يياة أبدوة، فالمسيح ن  قام 20:2+ غل 21:1مو المسيح واني أن المسيح واطيني ييا ه )في

(. وبهنن ا حصهنن  أن البينناة األبدوننة الحنني حباننل عليهننا هنني ثمننىة إل بنناد 9:6"ال وسننود عليننه المننوت لانند" )مو
 إتحاد المسيح بنا أثمر حياة أبدية لنا . بنا. المسيح

 . to knowالثاح  لمان     .األول لمان  اإل باد  -ن ا هناك حوعين من الماىفة : .4
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 knowو نمنو )ماىفنة هننا =  ماىفنة المسنيح زداد وهن ا الثبنات فني المسنيح أو اإل بناد  نمنو وكلمنا يند  النمنو  ن
him)النن    اإل بنناد  هنن ا ى  نحسنناحًا نحسننان  خننى، بننل ماىفننة مننن خننالل، ولكنهننا ليسننت ماىفننة مننن خننام ، كمننا وانن

(.  فكلمننا زاد اإل بنناد  نمننو الماىفننة و ننزداد الو ننو ، و ننو  10 ،9:3"وأوجنند فيننه.. ألعىفننه" )فنني عملننه المسننيح
يبنًا لبنب. مبادلحنه  الى  ة واإلهحاالن. فالماىفة هي ماىفنة ن بناد وينب، وبدماك لمببنة   الاجيبنة لننا، وبالحنالي

فالماىفة هي يالة يب يقيلي مو  ، و  و  وبخحبام لمببة  . فاَ مببة و  يياة فمن أدمك و  و  المببة 
 .( 9:  15)ماجو  صسيى  و  امت له يياة

والى  نة هنننا علنن  األمس مبنندودة. فاللننداس الغى غننومي و ننف   هكنن ا "غيننى الزمننني، غيننى المبنندود.." لكننن مننا 
 لالضبل فه ا ال وارى عنه لالضبل عل  األمس. هو  

( وهننناك علنن  هنن ا 7:19والسننماء فيهننا ن بنناد علنن  مسننحو  أهرننى لكثيننى مننن األمس  نن  الحاريننى عنننه لننالاىس )م 
هنن ا اإل بنناد هننو مننا عرننى عنننه المسننيح للولننه "أاننىبه و ( 12:13هننو1+  18:3هننو2)أ  ن بنناد المسننحو  حاننى    

( فهننو ن بنناد علنن  مسننحو  جد نند، وماىفننة علنن  مسننحو  "وجهننًا لوجننه" 29:26)مننت  ماكنن  جد نندًا فنني ملكننوت أبنني"
:  19الاننىو " )م  وهنناك  انى  الكنيسننة لإهن  "نمنىأة  علن  مسنحو  ز جني والماىفننة ن بناد، واإل بناد يينناة أبدونة.

فنى   ن و  و  والبياة األبدوة مجد  ( فاإل باد أ بح كامل ف  السماء، هو ثبات ف  المسيح، والمسيح هو البياة.7
الحييياة  ، وهنن ا ماننن  أنأبنندي لماىفننة هنن ا النن ي أيرنننا كننل هنن ا البننب وأعنند لنننا كننل هنن ا المجنند، و بملنننا فيننه نليننه

  أ   حبدوا لك ولكنه لي  ن باد عاد  ولكن نهحشا  فيه ل ة وفى  به ا اإلله البلو المبب. األبدية أن يعرفوك
. والمسنننيح هنننو القيامنننة والبيننناة نعيييرف هللا اآلب والمسييييح يسيييوع أن.. وهننني الحيييياة األبديييية هننننا واانننىْ   المسنننيح

( وألحنه  جسند فهنو أعطن  26 ،21:5(. والمسيح له البيناة فني  ا نه مثنل اآلب وهنو وبيني منن وشناء )25:11) و
( وللننن  ن وسنننماوحه و ننندخل  نننو ه نلننن  أعمنننا  28:10( وبالننن ات ألخانننايه )37:6الانننال  هننن   البيننناة بحجسننند  )

( والوهايل الحي 6:14(. فالمسيح هو البياة أي قوة فا الة مبيية. وهو واطينا ه ا ليلدمنا هلل أبيه )24:5قلوبه  )
( 5-3:6( وفيهننننا حمننننوت وحلننننوم لنبيننننا ماننننه ن  ححبنننند لننننه )مو5:3نهننننحودعها هننننى البينننناة هنننني فنننني المامودوننننة )

(. حنى  أن 68 ،63:6وفني ) (37:7) (. وفي اإلومان68 ،63:6( وفي كالمه المبيي )48  ،35:6واإلفاامهحيا )
(. وهنا حى  4:4مت  "لي  لالارز ويد  وبيا اإلحسان، بل لكل كلمة  اى  من ف   " هالم   مبيي )قامن مو

. فكالم   ال ي أوي  له الىو  اللدس )لكنل منن كحنب الكحناب الملندس( لنه (know) الىالطة بين البياة والماىفة
(. وهننن   أهميننة دماهنننة الكحننناب الملننندس لنن لك ولنننول أيننند اآللننناء أن 23:1لنننل1د )اللنندمة أن وبيننني و لننندحا مننن جد ننن

الكحاب الملدس هو كلمة   والمسيح هو كلمنة  .. لن لك فبينمنا ححأمنل فني الكحناب الملندس حنى   نومة المسنيح 
حثرت فيها فن   حبن حبال عل  البياة األبدوة هنا بواهطة األهىام ولكننا  فناىفه وحببه و حبول البب نل  فى .

 السماء .

 الحياة والنور
( حسمو أن البياة كاحت حوم الناس. فمن واطينه 4:1(. وفي )12:8المسيح هو البياة. وهو قال "أحا هو النوم" )

-1:1 نو1و عيش فني يضنى ه )( know him)المسيح ييا ه  دخل حوم  نل  قلبه فيصحح وعيه فيدمك   و اىفه 
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مْ 5 كل هو  الملموهات لنالبواس الاامجينة. ولكنن النىو  (. والالل ال ومكنه ندماك ه   البياة األبدوة، فالالل ال  ادل
اللدس الماطي لنا وايننا علن  أن حندمكها هننا ندماهنًا جزيينًا لإهنحاالن ونأ ي منن فنو ، منن خنام  الكينان اإلحسناحي 

(. هنا حى  أن الىو  اللدس ولود علل اإلحسان فيدمك ما ال ومكنه ندماهنه ويند ا. بنل النىو  اللندس 12-9:2هو1)
لبياة كلها، فكى اإلحسان وعمله ليكون لبسب مشيئة   هنواء لنالصكى أو لالامنل ليكنون   غاونة كنل انم. ولود ا

 (. وهمات هن   البيناة9:6وألن البياة هي يياة المسيح والمسيح لن وموت ثاحية فنبن  امت لنا يياة أبدوة )مو
واطينه المسنيح الن ي وصنو  كنل علنل )لن لك أطلنق  األبدوة أن  ح و  فيها اإلحسان ل ة الصى  الىويني والسنالم الن ي

ألاء اليهود عل  مجد   الن ي وظهنى منن بنين كناموبي  نابوت الاهند لصنك انكينة وهني منن السنكينة والسنالم الن ي 
ومننأل الللننب يننين  ننى  مجنند  ( ولكننن مهمننا كننان السننالم والصننى  النن ي حح وقننه هنننا فهننو كسننرق منن ا ، كاىبننون لمننا 

  أبدي، هو عىبون الملء ال ي هنبال عليه. وحاليك أحه كلما عىفنا ايئًا عن   حصى . هنبال عليه من فى 
فهل ومكنن لدحسنان أن وانى    لالكمنال والحمنام يحن  فني األبدونة    غينى محنناهي واإلحسنان يحن  فني األبدونة 

وم جد ندًا فيصنى  نلن  دمجنة أحنه ال هيظل مبدودًا غيى قادم أن  دمك   و اىفه  مامًا. لكن   هيكشنف لنه كنل  ن
وسحطيو أن وصى  أهثى لمبدود حه، فياطيه   ن سناعًا أهثنى.. فيندمك و انى  أهثنى.. وهكن ا. وهن ا لنن  نحهني فناَ 

وهك ا حسحمى لألبد حاى  ايئًا جد دًا عن   فنصى  و زداد فىينا لألبد. من  نامت يواهنه الىويينة   غيى محناهي
  يني. ومنن يواهنه مصحوينة وانى   . فمنن وانى    ن ًا هنو البني. ومنن ال  ندمك     مصحوية فهو فني حظنى

هننو ميننت. والبننواس الىوييننة  رنندأ  نصننحح فنني هننى المامودوننة والميننىون. فالمامودوننة  اطنني نهننحنامة والننىو  اللنندس 
ماك السنماو ات وماىفننة ( ومننن  رندأ هنن ا الطى نق  رندأ طى ننق الصنى  الىوينني وبد 14:5 ندمب البنواس الىوييننة )عنب 

 . هنن    رنندأ لغيننى المننؤمن عننن طى ننق األهننىام. واليننك فالمامودوننة  اطينننا أن  كننون لنننا يينناة المسننيح األبدوننة 
أما للمؤمن الااطم فيردأ طى ق الح و  لالحوبة  والىو  اللدس ال ي وسكن فينا لسى الميىون  ثرحنا في ه   البياة.

يواهننه الىوييننة ، وهنن   الماىفننة الحنن   ننؤد  للصننى   نمننو  ومننا لانند  ننوم هنننا وفنن  الحنن  هنن  مامودوننة ثاحيننة فححصننحح 
 السماء.

وفنني ملابننل البينناة األبدوننة الحنني وبياهننا المننؤمن الحايننب وبيننا اآلخننى ن فنني يينناة وهميننة فنني لنن ات مؤقحننة ماادعننة 
ا يينناة المننؤمن األبدوننة الحنني  رنندأها مننن هنننا فنني عشننىة المسننيح فهنني  للبظننات  نحهنني و اننودوا لكنن بحه  وأيننزاحه . أمنن 

يياة الصى  البقيلي والسالم البقيلي. بل أن كل من   و  ل ة الصنى  الىويني والسنالم الن ي واطينه المسنيح عنا  
ه   األبدوة. هو مبما  ح وقها في دماهحه للكحاب الملدس أو في قداس أو في الاالة. وه   اللبظات الحي  ح و  

 اطيننه قننوة للاننمود فنني وجننه الضننيلات و الم هنن ا الاننال . بننل وبيننا مشننحاقًا لبينناة فيهننا اإلحسننان لنن ة الصننى  الىوينني 
(.  أما من وعيش عل  مل ات الانال  المظلمنة ال وانى  هنواها فلند نخحنام طى نق 23:1ملء الصى  في األبدوة )في

 الموت.
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م  بداية توبة حقيقية تبدأ المعرفة 
 وتبدأ الحياة.

والفرح يزداد "نامين في المعرفة تنمو 
(1:10معرفة هللا" )كو  

إزدياد مفاجئ بعد أن نترك هذا العالم 
(3:2يو1فالرؤيا تتضح أكثر )  

المعرفة تظل في نمو في الحياة 
 األبدية وإلى األبد. 

(1:10"نامين في معرفة هللا )كو  

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

البيناة لالصانل واآلب واطني البيناة لالمشنيئة. فناآلب المسنيح واطني = أنت اإلله الحقيقي وحيدك ويسيوع المسييح
واإلبن وشحىكان في نعطاء البياة األبدوة. وعل   لك  حبح  أن  كون البياة األبدوة هي ماىفنة اآلب واإلبنن مانًا. 
 وبدماك هى   والاال  وبدماك مببة   اآلب ال ي ب ل نبنه وبدماك مببة اإلبن ال ي قنَدم  ا نه فني ينب وسنمو
عننن الحاريننى. وهنن   العبننامة  شننيى للمسنناواة بننين اآلب واإلبننن. فهنني ن ًا بىهننان علنن  الهننوت المسننيح فماىفننة اآلب 

وه   وظيصحه لإعحبام  الممسو  من    المسيح. )أي المال (  يسوع  مواز ة لماىفة وسوع المسيح. وحاليك قوله
أي دون = وحييدك كهننة ولنندم  بيبنة حصسنه ليلىبنننا هلل أبينه.لنالىو  اللندس ليكنون مييسننًا وملكنًا علن  كنيسننحه وميني  

اآللهننة الوثنيننة وببلنني  أو كننل مننا  ؤلهننه اإلحسننان فنني ييا ننه كالنن ات والشننهوات. ومالمنننا  وينننا واننف هنن   البينناة 
المسيح ال ي م     ( وفي ه   اآلوات حى  مالمنا  وينا وكلمنا عن4-1:1 و1األبدوة لأحها عشىة مو اآلب واإلبن )

عىفه ولمسه. فيكف حى  المسيح وحلمسه وحاىفه  ه ا  ناله من وببه و ؤمن له.. وكيف حال لدمجة البب  .. و 
هنن ا وننأ ي مننن الاشننىة مننو المسننيح فنني  ننلوا نا ودماهننحنا للكحنناب الملنندس ويضننوم اللداهننات والحننناول. ومننن أيننب 

سيح  ا ه. والمببة يياة فاَ مببة. والحانى  المسيح وقال مو عىوس النشيد "أحا لبريري ويريري لي" وااْلنل له الم
(. وماىفننة 9:14علنن  المسننيح هننو هننو الحاننى  علنن  اآلب ألن مهننالة المسننيح هنني نهننحاالن اآلب النن ي فيننه ) ننو

اآلب واإلبننن هنني لاينهننا اننىكة مننو اآلب واإلبننن. وقننول  وينننا "فننإن البينناة أظهننىت" فهنن ا ناننامة للحجسنند النن ي لننه 
 عىفنا اآلب واإلبن.
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اإلله البقيلي هو ال ي والق ث  وبافك عل  ييناة مالوقا نه،  ندبى و انول و اطنيه  فىينًا = له الحقيقي وحدكاإل 
يقيقيًا. ومن نهحشف ه   البقيلة هو نحسان له يياة، فاَ ال ي  من له وكصل له يياة كى منة علن  األمس وييناة 

حها يقيقية وهي غينى  لنك، كالمنال منثاًل الن ي ال أبدوة لاد الموت. لكن هناك  لهة أخى  واللها اإلحسان و ظن أ
وسحطيو ه ا وال عالقة له لاألبدوة، والمل ات وظنهنا اإلحسنان أحهنا  اطينه فىينًا يقيقينًا وهن ا وهن .. هن    لهنة غينى 

 يقيقية فهي ال  اطي يياة أبدوة، بل  اطي مو ًا.
يندك عايندة علن    مثلنل األقناحي . وحبنن هننا المسنيح  وجنه كالمنه لنآلب. وكلمنة و =  أنت اإلله الحقيقي وحدك

يين حوجه كالمنا للمسيح حلول له أوضًا أحت اإلله البقيلني، ألن  نصة األلوهنة هني لنآلب كمنا لدبنن. و  وايند 
غيى منلس  وال منصال.   هو البق والانال  ومنا فينه لاطنل ومنن وانى  البنق واحنام  فيبينا ومنن واحنام الباطنل 

   اني الثابت غيى المحغيى، أما الاال  فسيصن  وهو محغيى وماادع. وقوله حقيقي مةوموت و سحارد فكل
َى ل نال  بحجسد المسيح ال ي أعلن اآلب. وكما أن اآلب =  ويسوع المسيح الذي أرسلته ه   ناامة ألن اآلب ل  واال

ك لك اإلبن وسحالن اآلب واآلب وسحالن اإلبن لالىو  اللدس ال ي أمهله. ل لك  ،واإلبن ومجد اآلب ،    ومجد اإلبن
وسحبيل ماىفة أيدهما بدون اآلخى. وال ومكن فال اإلمادة )اآلب( عنن الصانل )اإلبنن(. مببنة اآلب ال ومكنن أن 

  ال نلينا نال  بيسوع المسيح.
(. لن لك 19-15: 18ن  لنك بحجسند اإلبنن ) نل = وكينف هنناى    اآلب   كنا  أن يعرفوك أنت اإلله الحقيقيى

(. األلف والياء وما بينهما من يىو  ه  اللغة الحن   نحكل  8:1)م  األلف والياء" "أنا هوقال المسيح عن حصسه 
بها اإلحسان. فالمسيح هو اللغة الح   حكل  بها اآلب ليالن عن حصسه "  لن   نى  أيند  قنل، اإلبنن الوييند الن   هنو 

ى" ) نننوفننن  يضنننن أب (. المسنننيح كنننان هنننو اللغنننة الحننن  أعلننننت مببنننة اآلب وبمادة اآلب منننن حبنننو 18:1ينننه هنننو خرنننَ
اإلحسننان، فكننان المسننيح وقنني  مننو   لننيالن أن اآلب  ى نند البينناة األبدوننة لدحسننان وهكنن ا فنن  لنناق  ماجننزات الننىب 

بكناء علن  قرنى لانازم، مأ ننا وسوع. وللد مأ نا ف   صات المسيح البلوة من مببة ووداعة و وا و واصاء للنناس و 
فنننن  كننننل هنننن ا  ننننومة حاطلننننة لاننننصات   اآلب. لنننن لك قننننال المسننننيح لحلمينننن   فيلننننب  "النننن   م حنننن  فلنننند مأ  اآلب" 

 (.9:14) و
 -= الملخص : أنت اإلله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح

واينند لهمننا البينناة األبدوننة هنن  ماىفننة اآلب واإلبننن ماننا )ن بنناد ويننب محبننادل(. واآلب واإلبننن نلننه  (1
 حص  جوهى األلوهية .

ال  وجد نله واط  يياة أبدوة كلها فى  ول ة وانبو هنو    اآلب وببننه وسنوع المسنيح ، أمنا كنل  (2
 ما ف  الاال  ال وشبو فالاال  لاطل )هىاب(.

  هو الاالق وهو  الل الكل ال   وبصنك خليلحنه ، هنو خللننا ألحنه أيرننا و ى ند لننا ييناة أبدونة  (3
 د ماه والثبات فيه .لاإل با

منننن واحنننام   لبى حنننه وبينننا أبننندوا فننن  فنننى  أبننند  ومجننند أبننند  ، ومنننن  ننن هب وماء أ  نلنننه  خنننى  (4
 )مال/اهوة/ ات/..(  هلك .
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  اآلب أمهنننل   اإلبنننن ليسنننحالن لننننا اآلب ومبرحنننه وبماد نننه فننن  أن حبينننا أبننندوا فننن  مجننند وفنننى   (5
 وابو.

 
ْدتُ 4  "-(:5-17:4اآليات )ييو ا َمجيَّ ُه. َأنيَ ْد َأْكَمْلتيُ َل قيَ ي أَلْعميَ ِذي َأْعَطْيَتنيِ َل اليَّ ى اأَلْرِض. اْلَعميَ َك َعليَ

ْدِني 5 َواآلَن َمجيِ 
 "َأْنَت َأيَُّها اآلُب ِعْنَد َذاِتَك ِباْلَمْجِد الَِّذي َكاَن ِلي ِعْنَدَك َقْبَل َكْوِن اْلَعاَلِم.

نهنحالنت مببنة اآلب منن  الن ي أعطنا  لنه اآلب، أكميل المسييح عمليه(. فبينما 3هنا حى  مان  أن واىفوك ) وة
وبهنحالنت مببنة المسنيح  منو اآلب  اً بهنحالنت يقيلنة المسنيح اإللهينة وكوحنه وايند و  حبو البشنى وبماد نه منن حبنوه .

د  "لنني   الالحهاييننة مننن حبوحننا والحنن  ظهننىت فنن  ب لننه  ا ننه علنن  الاننليب  َو َأيننَ َ ا: َأنل َوضننَ نل هننَ ظننَ ا مننْ بٌّ أَعل د  يننا أْلَيننَ
ْل َأْيَباْيهْ  َسها أْلَجل   وأن عمله أ مه لالصداء والقيامة ومازال وكمله لشصاعحه الكصام ة عنا في السماء. .(13:15" ) وَحصل

 لاد أن أهملت الامل. = واآلن
 فما الصى  بينهما  . مجدني أنت( ولول "مجد نبنك" وهنا ولول 1والمسيح في  وة )

=  مننن  ننلب وبهاحننة( كننان المسننيح وطلننب  نندخل اآلب لحكميننل لنناقي المهمننة الاظمنن  لكننل مننا  شننمله 1فنني  وننة )
:  110= "نجل  عن ومين " )مز اآلب مجدنى أنت أيها = ث  لقيامة ومجد .    (5:    110"الىب عن ومينك" )مز

1).  
وطلنب المسنيح أن وسناحد  اآلب، وسناحد حاهنو ه ليكمنل عمنل الانليب الن ي لنه  حمجند اإلبنن ن  وكمنل ( 1ف   ونة )

فهنو وطلنب المجند المسنحبق عنن الامنل الن ي هنيكمله.  ( 5ف   ونة ) نححاام  عل  قوات الظلمة والموت. أم ا هنا
 واآلب هيمجد  لإعالن بنو ه له وبهحاالن الهو ه وأحهما وايد. 

وحاليننك أن المسننيح ال وطلننب المجنند لالهو ننه بننل لناهننو ه أي الجسنند النن ي أخنن   مننن اإلحسننان. فالهو ننه لنن  وصامقننه 
طلب هو عمل عظي  من المسيح لبساب البشى )قنامن منو مجد  أبدًا، لكنه وطلب المجد للطرياة البشى ة. وه ا ال

(. ه   هي اصاعحه وبهحبلا   بيبة طاعحه. ه ا هو جوهى الصداء والاال  لدحسان ال ي  نحهي لالمجد 22 وة  
 10:2+ عب  10:5لل1+  14:2  2+    4:3+ كو  13  ،12:1+ كو  21:3+ في  19:3+   6 ،5:2)ماجو أ 

وشيى للمجد ال ي ياز  المسنيح الذي أعطيتني ي المجد الرنوي هلل. وقوله ( ه   اىكة ف24:17+  و  17:8+ مو
( فصدايه أعط  لدحسان مجندًا وييناة أبدونة وهن   نمادة اآلب "الن ي  ى ند 36:13هإبن اإلحسان لبساب اإلحسان ) و

األبدوننة  (. فنناإلبن هننو الصاننل، وصاننل مننا  ى نند  اآلب. وحاليننك أن مننن لننه البينناة4:2 نني1أن الجميننو والاننون" )
 وعى    فهو في مجد. وه ا ما  ى د  المسيح للمؤمنين.

( وكنان  لنك لنأن 18:1لهن  ) نو للبشى وأبو نه ة اآلب مببأظهى  وه  =  لآلب لاهحاالحه  =  أنا مجدتك على األرض
 صيد الكمال فهو  م  الامل لكمال في طاعحه لآلب. وكان طاام المسيح أن =  قد أكملته م  وأهمل  عمل الصداء.  

"عننند" ومكننن  ىجمحهننا أوضننًا "مننو" و صينند ماننن  المجنند الواينند = عنييد ذاتييك(. 34:4 ننحم  و انننو مشننيئة اآلب ) ننو
يندة و صيند مانن  الو  ،وفن  اآلب ، فن  يضنن اآلب  فناإلبن كناين منو اآلب لل ات اإللهية، مجد اآلب ومجند اإلبنن  

( فالكلمنة كننان عننند   وهننو 18 ،1:1اللايمنة لالمجنند فنني   بنين اآلب واإلبننن. و صسننيى هنن   العبنامة حجنند  فنني ) ننو
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اإلبن الوييد ال ي في يضنن اآلب. وباند أن أخلن  اإلبنن  ا نه منن مجند   ن اآلوان أن  ندخل اإلبنن لالجسند نلن  
 صهن  أوضنًا وعنيد ذاتيك ه وعنند  ومانه قرنل كنون الانال . أيضان اآلب كاودة ال ات ل ا ها لكل المجد ال ي كنان لن

ومنين "في  ا ك" فالمسيح له حص  المجد ال ي لآلب لالالهوت. وقد  ام حص  المجد للناهوت عندما "جلن  عنن 
 ى  منا لاند الانليب، هنو  نى  الانليب كأحنه يند  و نى  منا هنيبد  لاند  منن قيامنة وجلنوس  اإلبن هنا.  أبيه"  

 في الاى .
مجنند اإلبنن ولننو أحننه المسننيح كنان لننه المجنند دايمنًا مننن  األزل أي أن مجنند اآلب هنو حصنن  = الييذي كييان لييي بالمجييد

وهن   ( 2:53)أ  عرد مهنانأخل   ا ه منه في أوام  جسد . وكان نخالء المسيح ل ا ه واني أحه ظهى في  ومة 
وت. والمسنيح اآلن وطلنب منا لاند عنام و ل ومهاحنة وقرنول للمن الحن  هنيلوم بهنا فيهنا  مهمنةفال  ليست  ومة مجند ،

المجد ال ي وطلبه هو لي  في نيحيا  نليه بل هنو مجند . لكننه   لك من نهحاالن الهو ه وويد ه مو اآلب. وه ا
واآلن المسنننيح وطلنننب  ،وطلبنننه لجسننند  أي الكنيسنننة. فننناإلخالء وانننني اإلخصننناء عنننن أعنننين النننناس ومننندامك الشنننيطان

قرننل كننون الاننال  والاليلننة لنن  وكننن هننناك هننو   . وهنن   = كييون العييالم قبييلنهننحاالن مننا هننو لننه عننند  ات اآلب. 
 العبامة  اى ح وا ح بالهو ه االزل .

هن ا المجند هنو مجند الهنوت اإلبنن = بالمجد الذي كان ليي عنيدك قبيل كيون العيالمهنا الناهوت  حكل .  =  مجدني
الالهنوت و لننك لبسناب الكنيسنة جسند . وهنن ا وهنو مجند أزلني. والمسننيح وطلنب أن الناهنوت وكنون لننه حصن  مجند  

 (.22:17حىا  بو و  في  وة ) و
 

ْد َحِفظيُ 6  "-(:17:6آية )يو ي، َوقيَ َتُهْم ليِ َك َوَأْعَطييْ وا »َأَنا َأْظَهْرُت اْسَمَك ِللنَّاِس الَِّذيَن َأْعَطْيَتِني ِمَن اْلَعاَلِم. َكاُنوا ليَ
 "َكاَلَمَك. 

(. وهنني  انني أظهننىت كنل  ننصا ك ومبرحننك األبو نة للمننؤمنين وكننل 4مجند ك ) وننة نوازي أحننا = أنييا أظهييرت إسييمك
(. وهنن ا هننو الامننل النن ي أهملننه المسننيح لطاعحننه لننآلب يحنن  3نمكاحيا ننك وقنندما ك. وهنن   الماىفننة هنني يينناة ) وننة 

  نننه.الاننليب وبأعمالننه الاجيبنننة و االيمننه الحنني أظهنننىت أن اآلب وامننل فينننه. فإهنن    وشننيى للبضنننوم اإللهنني  ا
المسيح هو  هو ، و هو  هو نه   ، فاام وجود المسيح هو وجود نه    ويضوم  اإللهن  وهنطنا. وهنو وجنود 

( وأوضنًا 20:28داي ، ولن  نحهن  لاناود المسنيح لن لك ولنول "هنا أحنا ماكن  كنل األونام وبلن  نحلضناء الندهى" )منت 
ْمي فَ  ة  ْلٱهننل اْن َأول َثاَلثننَ َو ِثلنننَ َحمننَ ا ِجل ْطْه ل َييلثامننَ ي َوهننل ونا فننْ اَك َأهننا نننَ (. المسننيح جاننل نمكاحيننة البضننوم 20:18" )مننت ها

 اإللهنن  وهننطنا دايمننا ممكنننة، لمجننىد حطننق نهننمه فنن  وهننطنا، وهنن ا أ ننبح ممكنننا لانند مننا  نن  الاننلح بنندم المسننيح.
   رندأ كنل  الة وسوع للشاوم لبضى ه. فاإله  هو ناامة للكيان كله. وهن ا منا  انينه الكنيسنة نوه ا مان   ىد د  

  الة أو اجحماع "لإه  اآلب واإلبن.." ليبل   وهطنا وحسمو  و ه.
لي  كل الناس قد قرلوا ه ا اإلهحاالن. وال  ن أعطيحني  شيى لمن نحصحبت أعينه  وقرلوا مهالة =  الذين أعطيتني

(. 16:15+  32:12( وه ا اإلخحيام  انسب أوضًا للمسيح ) و65  ،44:6المسيح، هؤالء ال  ن نجح به  اآلب ) و
الحالمين  وكنل = الذين أعطيتنييووا ح أن هناك من  ىفإ ه ا اإلخحيام كيهو ا. فبى ة اللرول مكصولة للجمينو. 
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[ هنؤالء الحالمين  كناحوا واىفوحنك و ؤمننون لنك مثنل كنل اليهنود ومثنل اناول 1]= كيانوا ليكالمؤمنين عرى الااوم.  
[ وقد  صه  أن   خلنق الانال  كلنه، وأن الانال  كلنه كنان هلل 2طىهوهي وكان له  عالقة ماك ال واىفها هواك. ]ال

لبسننننب الالننننق األول، و  لننننه هننننلطان علنننن  الاننننال  كلننننه وهننننو النننن ي واحننننني لكننننل خليلحننننه. الكننننل خا ننننة اآلب. 
بة وأحه  هىعان ما  منوا لنه هنلمه  للمسنيح   يينما مأ  نهحلامة قلب الحالمي  وأحه  أم ًا خا=  وأعطيتهم لي

ليكمننل خال ننه  وفننداءه . و صهنن  عننن الالننق الثنناحي النن ي فيننه  جننددت بنو حنننا "ن  لنني  لغيننى  الاننال ". فننإححللوا 
ب لك من الموت نل  البياة. فالاليلة كاحت كلها هلل ولكنهنا  نلت وأ ن  اإلبنن ليايند الاليلنة هلل. و لنك لنأن ويندحا 

 (. وه ا حىا  بو و  ف  30:5عضاء جسمه من لبمه ومن عظامه" )أ فيه فاىحا "أ 
 (اعطيتهم لى(...مالوقين ف  المسيح وسوع )هاليلة جد دة = كانوا لك( حبن عمله )  خللنا = 10: 2  أ)

 هلمة يصك هنا  اني الاناوة مو السهى والواهطة الوييدة لبصك كلمة   هي في نطاعحها والامنل=  حفظوا كالمك
بها. وعلينا أن حبصك كلمنة   ككننز فني قلوبننا وحسنهى عليهنا وحلرلهنا وحهنح  بحنصين ها. ويصنك كلمنة   هنو الحلمن ة 

عنه المسيح أحه  بننوا بينو ه  علن  ، مثل ه ا هو من قال  البقيقية هلل، ومن  حأمل فيها وكحشف المسيح كلمة  
المسيح و منوا له ألحهن  يصظنوا و ناوا  . ولكنن قنول السنيد . ل لك فالحالمي  عىفوا ( 27 -24:  7)مت   الااى

(. وبهنن ا 8 ،7 اننن  يصظننوا كالمننك لننأن  مننوا بنني و نندقوحي. وهنن ا وصهنن  مننن اآلوننات )حفظييوا كالمييك المسنيح هنننا 
 -حصه  أن المسيح أظهى اآلب )نه  اآلب(:

 لل  ن وبصظون الو اوا. .1
عندك". عمومًا كل من يصك الو اوا البند  منوا لالمسيح "علموا أن كل ما أعطيحني هو من  .2

 وهياى  المسيح ن  هحكون عينا  مصحويحين لسرب النلاوة.
 علموا "أحي خىجت من عندك" )فهموا هى الحجسد(= المسيح هو   المحجسد. .3

جسند ن ًا المسيح كون كنيسحه من ال  ن يصظوا و اوا   فاىفوا  . وكنيسة المسيح ه   هي جسد . وهنؤالء أي 
 (.3المسيح ه  من عىفوا   ومن عى     ام ييًا ) وة

 
 "َواآلَن َعِلُموا َأنَّ ُكلَّ َما َأْعَطْيَتِني ُهَو ِمْن ِعْنِدَك،7 "-(:17:7آية )يو

المسيح هنا وشى  ثمىة يصظه  ألقوال  ، كلمة اآلب. فهن  أدمكنوا لاينون مصحوينة أن المسنيح جناء ليسنحالن اآلب 
وفااًل وأدمكوا الاالقة بين المسيح واآلب، و دقوا أن المسيح جاء من عند اآلب. وأن كل أقواله وأعماله هي قواًل  

من عنند اآلب، بنل أن كنل أعمنال الحالمين  هني هبنات منن عنند اآلب. وأن كنل منا للمسنيح هنو منن اآلب. ن ًا منن 
له ييناة. فألحهن  يصظنوا كنالم   أي أطناعو   وبصك كالم  ،  دمك من هو المسيح و لرله و ؤمن ن  واىفه فحكون 

 وحص و ، عىفوا  . فلما ظهى المسيح أمامه  عىفو  ألحه  ومة   ال ي عىفو .
وهو ملرل نل  الموت. فرينما وصال الموت بين نحسنان وبحسنان نال  أحنه لمنوت المسنيح هنحزداد الىالطنة بيننه =  اآلن

ون ولكن لمدة قليلة ثن  كُّ وبله فادي. وبينما أن  لب المسيح هيجاله  وشا  وبين  المي   وهياىفوحه  مامًا كمال  
(. هنن  عىفننوا 6كيننف كنناحوا لننآلب و نناموا للمسننيح ) وننة السننيد  وجالهنن  الننىو  وصهمننون. هنن   اآلوننة ومننا لانندها وشننى 
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وه ا هنو منا قالنه  اآلب ن  يصظوا أقواله. ولما مأوا المسيح عىفو  ن  هو  ومة لآلب ال ي واىفوحه ف منوا لالمسيح.
 ( أن هؤالء له  البياة ن  عىفوا اآلب و سوع المسيح.3في  وة )

 
ِدكَ 8  "-(:17:8آية )يو ْن ِعنيْ ُت ميِ ي َخَرجيْ ا َأنيِ  وا َيِقيني  وا َوَعِلميُ ْم َقِبليُ ُتُهْم، َوهيُ ْد َأْعَطييْ ي قيَ ِذي َأْعَطْيَتنيِ اَلَم اليَّ ، أَلنَّ اْلكيَ

 "ِني. َوآَمُنوا َأنََّك َأْنَت َأْرَسْلتَ 
 . وقولنه (2:1ه   اآلوة  ساوي "هلمنا في ه   األونام األخينىة فني نبننه" )عنب = الكالم الذي أعطيتني قد أعطيتهم

( 8( ألن كالم  ال   هماو  هو كالمك ) وة 7 ان  أن اآلوة ماجاة لآلوة الساللة ، فالحالمي   دقوح  ) وة  ألن
(، لننن لك يينمنننا كلمنننحه  لكالمنننك مأوا فنننَ  6، وهننن  كننناحوا  نصننن ون و ننناواك فننن  لسننناطة وقننند يصظنننوا كالمنننك" ) ونننة 

 ( .8 وم ك ف منوا ب  ) وة
 حاليك هنا دمجات اإلومان:

ميرننوا لالمسننيح قلريننًا،  شننيى لصننىيه  ومشنناعىه   جاهننه، مثننل هنن ا وطيننو بنندون ماىفننة كثيننىة ثنن   رنندأ = قبلييوا -1
 الماىفة.

هنننا بنندأوا الحمييننز والبكنن  لالالننل فبكمننوا علنن  كننالم المسننيح أحننه هننماوي. هنننا بنندأت الماىفننة. قرننول = علمييوا -2
 . ل المسيح لبطىس "أبي أعلن لك"المسيح أعطاه  نهحنامة بها عىفوا المسيح وأحه من عند  . كما قا

هنا كان اللىام واإلمادة لاز مة ثابحة ملحهبة بننام الللنب وملهمنة بننوم الالنل. هننا نومنان لالامنل الن ي =  آمنوا -3
 جاء من أجله المسيح من عند اآلب. ومن هو المسيح. ه ا نومان بوعي.

وكنان  ، للمسنيح. فالمسنيح أعطناه  منا نهنحلمه منن اآلب وهنا حى  الحالمين  وقند و نلوا لدمجنة اليلنين فني مانىفحه  
والكلمنننة = علميييوا يقينيييا  قرننوله  للكلمنننة هنننو هنننى نحصحنننا  لانننيى ه  علننن  المسننيح ومانننىفحه  لنننه نلننن  دمجنننة اليلنننين= 

األ ننلية  صيننند ماننن  أحهننن  علمننوا يلنننًا وبالبقيلننة. فاإلحسنننان قنند وكنننون علنن  ولنننين مننن أمنننى مننا ولكننننه لنني  البنننق 
هننو  . وقرننول البننق ال وننأ ي لننالصه  والمناقشننة بننل لالطاعننة. لنن لك كننل مننن هننمو و نناوا    لالضننىومة. والبننق

 وأطاعها وحص ها هيكحشف ههولحها وجمالها مهما بلغت في مظهىها الاامجي من  اوبة ظاهى ة في الحنصي .
هنننيرني علننن  هننن    حوالمسننني. ل مننن أجلنننه وهنننو الصنننداء مهنننْ الامنننل الننن ي أا  صيننند = أرسيييلتني صيننند الحجسننند. = خرجيييت

الكلمننات مننا هننيأ ي فهننو لنني  مننن الاننال  لنن لك مفضننه الاننال  و ننلبه. ولنن لك كننل مننن ولرلننه و ننؤمن لننه و حبنند لننه 
و نض  نليه هيايى هو أوضًا لي  من الاال  وهيضطهد  الاال  وه ا ما يد  مو المسيح وما هنيبد  للحالمين  

 (.6 ،5:4 و1+  13:3 و1+  21-18:15) و
 "َك.ِمْن َأْجِلِهْم َأَنا َأْسَأُل. َلْسُت َأْسَأُل ِمْن َأْجِل اْلَعاَلِم، َبْل ِمْن َأْجِل الَِّذيَن َأْعَطْيَتِني أَلنَُّهْم لَ 9 "-:(17:9آية )يو
( 20في  ال ي الشصاعية ه  . في ه   اآلوة وسأل عن الحالمي  ال  ن عىفنو  و مننوا لنه. ثن  فني  ونة )=  أنا أسأل

المسيح وسأل و شصو عن الن  ن كناحوا لنآلب وأعطناه  اآلب = لست أسأل من أجل العالموسأل عن كل المؤمنين.  
فنني اننى   زال وبيننا نن أجننل مننن ال(. ولنني  مننن 44-42:8+  ننو 16:7+ أم 26-24:10لننه ليكمننل خال ننه  ) ننو

غيى مؤمن لالمسيح. هؤالء وسميه  الاال . فالمسيح يلًا منات منن أجنل كنل الانال  ولكنن لني  كنل الانال  قند  محنو 
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لالغصىان وأحه  أ ببوا من جسد المسيح. والمسيح  لي عل  الاليب "وا أبحنا  نغصنى لهن ".  لكنن منن  ناب و منن 
زال فنني اننى  لكنني وبصظننه اآلب، فهننو وطلننب أواًل نوماحننه ثنن  هننو مننن غصننى لننه. فكيننف واننلي المسننيح عننن مننن ال  نن

ال  ال  نزال فنني اننى  أو لمنننوطلنب أن وبصظننه اآلب. المسننيح هنننا وطلنب المجنند لمننن  مننن. فهنل وطلننب مجنندًا لمننن 
هنا حى  مان  المببة بين المسيح واآلب فهو  م  الصداء و شصو فيمن ه  لآلب يبًا = ألنهم لك زال غيى مؤمن. 

ب، فهنن   نمادة اآلب خال ننه . لنن لك أمهننل  المينن   ليكننىزوا لننه ومننن  ننؤمن هننيحىك الاننال  فحكننون هنن   وطاعننة لننآل
الاننالة مننن أجلننه. و ننالة المسننيح المسننموعة هنن   وأحننه وطلننب ألجننل  المينن   النن  ن  منننوا لننه هنني مننن أجننل  أن 

 واىفوا مبرحه له .
 

ٌد ِفيِهْم.َوُكلُّ َما ُهَو ِلي َفُهَو 10 "-(:17:10آية )يو  "َلَك، َوَما ُهَو َلَك َفُهَو ِلي، َوَأَنا ُمَمجَّ
حى  هننا اآلب واإلبنن علن  مسنحو  وايند فنالمؤمنون هن   نالاين = كل ما هو لك فهو لي وكل ما هو لي فهو لك

ول هن ا لآلب للدم ما ه   الاون لدبن، أو أن اإلومان لالمسيح واحرنى  أهيندًا لحبعينة المنؤمن هلل اآلب. المسنيح ولن
يح  ال وصهموا أحه أخ  ايئًا يد ثًا ل  وكن له من قرل ألحه قنال "الن  ن أعطيحنني" بنل هن  لنه كمنا لنآلب. ولكنن هن  
 اموا جسند ،  ناموا منن لبمنه ومنن عظامنه. وكنوحه   ناموا جسند  فهن ا ال  نهني عالقنحه  لناآلب. فهنو واآلب 

 ا ا وسأل المسيح عنه  وايد. وكل ما لآلب هو لدبن وكل ما لدبن هو لآلب. ولم
 ه  أوالدك وخا حك وأحت مهح  به .= ألنهم لك (1
 ه  أوضًا للمسيح، هاي المسيح ألجل خال ه . وللد  منوا لاَ وبالمسيح.= كل ما هو لي فهو لك (2
 عالقحه لاآلب.ما ه  من هو المسيح و  للاال  كله اه  هيالنو = وأنا ممجد فيهم (3
 ( المسيح وطمئنه  أن  ىكه للاال  لن وسرب له  أي  ىم.11) وة= ولست أنا بعد في العالم (4

ا  كيل ميا هيو ليي فهيو ليكوحاليك أن في نمكنان أي منؤمن أن ولنول هلل  وحشنحىك منو المسنيح فني هن   العبنامة. أمن 
فهنو قنول ال وجننى  منالك أو نحسننان، بنل وال أي مالننو  أن ولولنه. هنن ا = كييل مييا هيو لييك فهييو ليييالشنق الثناحي.. 

 ال ولوله هو  اإلبن الوايد مو اآلب وله  حص  الطرياة والجوهى. وفيه  أهيد وا ح لالهو ه. الكالم 
مجد الطريب المناهى وظهنى فني انصاء مى نا . ومجند المسنيح ظهنى فني  جد ند خليلنة المنؤمنين = وأنا ممجد فيهم

(. فانام النناس 14:13ح" )مووفي ثمامه . و شيى ألن  صات المسيح قد نحطبات فني  المين   "هن  لبسنوا المسني
 ىون في  المي  المسيح  ومة المسيح. فإوماحه  ن ًا أبىز للناس مجد  اإللهي. واليك أن المسيح فني مبرحنه لهن  
ل   ى  نحكامه  و اصه ، فهو قابة مى و ة ال ولاف وفحيلة مدخنة ال وطصم، بل أقام منه  أعمدة الكنيسنة. 

ب ممجند فني الحالمين  فكنل منا هنو لدبنن هنو لنآلب أوضنًا، وهن ا منا وشنيى نلينه وحاليك أوضًا في ه   اآلوة أن اآل
 قول السيد المسيح "لكي  ى  الناس أعمالك  البسنة فيمجدوا ألاه .." 

 
وُس، َوَلْسُت َأَنا َبْعُد ِفي اْلَعاَلِم، َوَأمَّا هُؤاَلِء َفُهْم ِفي اْلَعاَلِم، َوَأَنا آِتي 11  "-(:17:11آية )يو ِإَلْيَك. َأيَُّها اآلُب اْلُقدُّ

ا َكَما َنْحُن.  "اْحَفْظُهْم ِفي اْسِمَك الَِّذيَن َأْعَطْيَتِني، ِلَيُكوُنوا َواِحد 
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أ نن  الوقننت النن ي هننيصام  المسننيح  المينن   لينن هب للسننماء و مننامس عملننه الشننصاعي عنننه . وهنننا حننى  حمننو   لهنن ا 
للاال  قوة وبمكاحية أن  رحلو  المين   لالشنى المبنيل والجن ب الانينف واإلغنىاء الامل الشصاعي. والمسيح واى  أن 

[ اآلالم 2[ اإلغننننىاء لملنننن ات الاننننال  ]1ا المننننؤمنين ]مننننالنننن ي لننننه قننننوة اننننيطاحية. والشننننيطان لننننه وهننننيلحين  هنننناج  به
لن ات الانال ، فلمنا واإل طهاد. وه ا األهلوب ن باه مو الىب وسوع حصسه. فصي الحجىبة عل  الجرنل بندأ لإغواينه لم

( فنالويش األول وسنحادم الاننف 13مفإ هي  عليه اليهود وم هاء كهنحه  والىومان.  حضح هن ا أوضنًا منن )م 
 د الكنيسة والويش الثاحي وسحادم الاداع. ولكنن هنل يلنًا هنيحىك المسنيح الانال  لاند  ناود   قطانًا ال. فوعند  

الحالمي  اآلن في يالنة ينزن ن  أحهن  وشناىون أحنه هنيصامقه ، وهن  (. فلما ا ولول ه ا   20:28أحه مانا لألبد )مت 
يحن  اآلن ال  نندمكون مننن هننو المسننيح لالضننبل. فهنن   الانالة لحاطننيه  انناومًا لننأن هننناك يماوننة نلهيننة هننحبيطه  

(. وهنن ا مننا فالننه مننن قرننل يينمننا وعنند لإمهننال الننىو  13يحنن  ولننو فننامقه  المسننيح لالجسنند، وهنن ا  حضننح مننن  وننة )
 . (26:15ال ي من عند اآلب  نرثق ) و اللدس

= السنماو  المى صنو والمحسنام  عنن األم نيات الن   فن  مجند ال  نطنق لنه ، فنإن   القيدوس=  أيها اآلب القيدوس
هان الشيطان وج ب أوالد   لإغىاءات خطاوا الاال  ، فال  أوالد   أن  وجهوا أحظامه  لآلب السماو  كما قال 

( . 1:  3ب" )هنوبول  الىهول "نن كنح  قد قمح  مو المسنيح فنأطلروا منا فنو  يينل المسنيح جنال  عنن ومنين اآل
ومن  وجه حظى  للسماء هيجد الماوحة السماو ة اللادمة أن  بصظه ، ولكنن منن  نظنى لملن ات الاطينة  نجن ب منن 

يحا اهو ه . فمن  نظى للسماء، طالبا البياة السماو ة " لا ِللَمسنْ ، َيينل ول ا ا فنَ لاراوا منَ ٱطل يْح فنَ َو ِللَمسنْ حا ل منَ نلحا ل َقدل قامل َفْإنل كا
اْل    َْ جنننَ يْن م نل َومنننْ َملسْ .   عنننَ ا َعلنننَ  ِألل ول ا اَل ْلمنننَ ا فنننَ وا ْلمنننَ َحمنننُّ ( وطنننالرين الماوحنننة، وببسنننب وعننند  2-1: 3" )هنننوِهل

(. ومننن وصاننل، واطيننه الننىو  اللنندس أن  نصننحح عينيننه علنن  أمجنناد السننماء فيبحلننى  صاهننة 7:7"نهننألوا  اطننوا" )مننت 
هننن ا مننا قالنننه اللنندو  والنننوب "النننىو  واطنن  حامنننة أعظننن " ملنن ات األمس، هننن ا فضننال عنننن الماوحنننة اإللهيننة لنننه. و 

( منن  ىفننو عيننه للسننماء طالبننًا الماوحنة لإومننان، وهنن ا 1(. ولكننن منن النن   وباننل علن  هنن   الماوحننة    6:4)ونو
(  رن ل 2مأ نا  ف  هيى لطىس عل  المينا  ن  غنى  فن  المناء ن  ينول حظنى  عنن المسنيح وحظنى للببنى الهناي .   

ْه السنننا  وماء  نننىاب األمس  "هنننل جهننند فننن  عننندم  وا لنننْ ْه، َواَل َ كاوحنننا وا لنننْ ، َواَل َ َحَنَجسنننا ْدبُّ َدْبيب   نننَ كا ل بنننْ وا َأحلصاسنننَ اَل  اَدحْ سنننا
ينَ  دُّوس  . َحْجسنْ ا قنا ي َأحننَ يَن، أْلَحنْ  وسننْ وَن َوَ كاوحناوَن ْقدْ  ا ِلنَىبُّ ْنَلهاكننا ل َفَحَحَلَدهنا ي َأحننَ لننوب (. أ  أن المط44-43: 11" )الْنحنْ 

(. فأمنام البنق  حضنح 32:8( المسيح عىفننا البنق والبنق وبنىم ) نو3اإلبحااد عن المل ات األم ية الااطئة.   
ز ننف الاننال  ومل ا ننه. وكيننف حاننى  البننق وحنمننو فنن  ماىفحننه  لالاشننىة مننو المسننيح، فنن  الاننالة والكحنناب الملنندس 

ا عنننن المسنننيح البنننق فهنننو مو  البننننق (، والنننىو  هنننو النننن   وارىحننن21-18: 5والحسنننريح لنمحلنننم منننن النننىو  )أ 
 (.26:8(، وهو ال   وااط  الماوحة )مو17:14،  و 14:16) و

وهنا  ىبل المسيح بنين اللداهنة والويندة. ييثمنا  وجند اللداهنة  وجند البنب   =...ليكونوا واحدا     أيها اآلب القدوس
ا وأ   من الاىاع عل  األم يات. فمن ألن   قدوس و  مببة. ومن أ ن وأ   الشلا  والكىاهية  ه    والويدة،

وطلننب السننماو ات فلننن واحلننف مننو أينند ولننن وكننى  أينند وهنن   هننمات المسننيب  البقيلنن . والننىب علمنننا أن حاننل  
قايلين "ليحلدس نهمك". وعالمنة  أحننا حلندس   أن  سنود المببنة بينننا، بنل بهن ا وانى  الانال  أحننا  المين  المسنيح 
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 لننأن حسننلك فنن  السننماو ات، ومننا النن   وصاننلنا عننن السننماو ات  هننو الاننىاع علنن  (. وحبننن حلنندس  35:13) ننو
هحسننود المببننة و سننود  المادوننات واألم ننيات والنن ات. فلننو هننلكنا فنن  السننماو ات طننالرين أن  حلنندس نهنن    فينننا،

 وبصظننا لني  علن  = و  ليكونوا واحيدا البب المحبادل والويدة مو   ومو اإلخوة، ل لك وطلب المسيح قايال =
المسحو  الصىد  ف  أحاحية وبحازالية عنن لناق  الكنيسنة، بنل حكنون فن  ويندة منو كنل الكنيسنة فننبن عنىوس وايندة 

وكينف  وييثما  وجد الاطينة  وجند الشنلا  والبسند. لن لك علمننا السنيد أن حانلي هكن ا "ليحلندس نهنمك" للمسيح.  
(  حلننندس نهنننمك  سننناو  " نننى  النننناس أعمنننالك  البسننننة فيمجننندوا ألننناه  الننن   فننن  السنننموات" 1 حلننندس نهننن       

اإللحجننناء نلننن  اهننن    اللننندوس  = إحفظهيييم فيييي إسيييمك( 2(. والمانننن  لنسنننلك لبسنننب الو ننناوا.    16:5)منننت 
 هنو  كمنا قنال   لموهن  النرن . و هنو  = أحنا . وبهن    هنو ليحلدس في ييا نا وأفكامحا وعيوحنا وقلوبننا و نمايىحا

أن منا  ى ند  اآلب هنينص   اإلبنن و بصنك اإلبنن منن  إحفظهم فى إسيمك  هو، وه ا هو المسيح. وبه ا وابح مان 
اإلهن  هننا هنو طاقنة وقنوة يصنك. هنو قنوة غالبنة ويانن منينو و    ىفو عينيه لآلب اللدوس طالبنا البصنك والماوحنة.

هننا حنى  أن  (. ومنن هننا  نأ ي قنوة  نالة وسنوع.10:18 ىكإ نليه الاد ق و حمننو" )أم"نه  الىب بى  ياين  
  .نةاْ  بَ هة ما د ْ لَ نه    هو بيئة ما 
 = "فلحباند عننه  البنىوب الحن   نؤد  للكىاهينة كالانىاعات منن أجنل المنادة ومنن أجنل الن ات. إحفظهم في إسمك

هحنا  لالندخول نلن  يضنى ه. لن لك  صحنحح كنل ومجىد النطق لاإله  )نهن   (  ندخلنا فني مجنال قنوة عملنه وكأحنه 
 الة لاه  اآلب واإلبن والىو  اللدس. ومن هننا  نأ ي قنوة  نالة وسنوع. هننا حنى  أن نهن      هنو بيئنة ملدهنة 

بلي . نه    قوة  بيل لاإلحسنان و بنىم . فنإ ا مبانة  ى د المسيح أن وبصك  المي   داخلها فحى د عنه  ههام ن
 ااىحا بىو  وأس أو اهوة فلنىدد نه  وسوع فهو قوة  اطي الناىة. 

لكن هن ا لمنن هنو ثابنت  (22فالىب ولول أحه أعطاحا المجد ) وة .ل ات الاال من  حسا  وماء  ه   اللوةحصلد    لكنناو 
 ىك خدمة   ألحه أيب الاال  البا ى فه ا واسى ويد نه منو فيه أما المى د كدوماس ال    ىك بول  الىهول و 

[ هننناك قننوة قداهننة قننادمة أن  بصظنننا. 1] لنحمحننو لبصننك   لنننا مننن نغننىاءات الاننال ن ًا    فياسننى المجنند المانند لننه.
  .و ىا  كل من  ىفو مأهه للسماء طالبا   اللدوس وماوححه [ وعد لمجد وجالنا حبحلى مل ات الاال 2]

( وايدًا في المببة واإلمادة والغاونة والصكنى واإلهحمامنات والحسنلي  هلل، وفني هن ا فناآلب 6-1:4)أ =  ليكونوا واحدا  
واإلبن وايد= الكنيسة هي الوجه الظاهى للملكنوت، وملكنوت   مننظ  جندًا وكنل منا فينه محنىالل لمببنة فني ويندة 

لسامات عن الكنيسة. فاإلحلسامات هي ينىوب انيطاحية  لسن  وبحسجام ملدهين. ول ا فالمسيح وطلب أن  باد اإلح
جسد المسيح وكل مملكة  نلس  عل   ا هنا  انىب. والمسنيح  ى ند أن  كنون كنيسنحه  نصًا وايندًا وبمادة وايندة. وب ا 

= الكنيسنننة عنننىوس  المسنننيح لننندس الجمينننو لننناللوة الحننني إلهننن  اآلب، هنننيبصظه  اآلب و وينننده  كأعضننناء لجسننند 
(. وه   الويدة هي في جسند 47-42:2هي الكنيسة الوايدة الوييدة الملدهة الجاماة الىهولية )أع . وه  المسيح

المسيح وكل مؤمن هو عضو في جسد المسنيح لنه دوم  ووظيصحنه وموهرحنه الاا نة لبينل  حكامنل الجمينو كجسند 
وجنند الاننال . واللداهننة (. وهنن   الوينندة هنني وينندة  لنندو  وطهننامة فاننام  اللداهننة والحلنندو   30-1:12هننو1واينند )

فنني مصهومهننا هنني نحصاننال عننن الاننال . والوينندة الحنني هننحجمو الحالمينن  هنني فنني نحصانناله  عننن الاننال  لإحجنن ابه  
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المشحىك حبو اآلب وه   هي اللداهة. وه   ال  أ ي نال  لاإللحاا  لاَ في  الة بال نحلطناع ودماهنة و أمنل فني 
لمسيح وفيه. وليست عالقات نجحماعية أو ما االه بل هي مؤهسة عل  الكحاب الملدس. وه   الويدة قو ها من ا

الاندو. ن باد لالمسيح. واليك أن الشنيطان وبنامب هن   الويندة وال وطيلهنا. لكنن نهن  اآلب قنوة يصنك منن  جنامب 
ا ، ه ا دا" ، فمما وساعد عل  أن حكون وايد واحا قد اعطيحه  المجد ال ي اعطيحني ليكوحوا واي( "22وحاود لآلوة )

المجد ال   أعطا  المسيح لكنيسحه عىوهه . فهل ولرل من مفو عينيه لنآلب اللندوس وبحصحبنت عينينه علن  المجند 
 الماد أن واسى أخيه لسرب  صاهات الاال .

 
المسنننيح فنني ويننندة منننو اآلب وهنننو وطلننب أن قنننوة الويننندة الحننني بينننه وبنننين اآلب  امنننل فننني المنننؤمنين = كميييا نحييين
و كننون ن بنناده  نحاكنناس للوينندة والبننب الكاينننة بننين اآلب واإلبننن. وقولننه كمننا حبننن هننو مشننابهة فنني و ويننده . 

الاومة ولي  في الملدام طباًا. هو مشابهة في البب فاآلب في اإلبن واإلبن في اآلب وهمنا وايند لالبنب الن ي 
 اللندوس للو نه مسنحاد أن واطيننا هو طرياة  . وحبن حايى وايندًا لنو  نامت لننا طريانة المببنة مثنل  . و 

 ه   المببة فهل حلرل !. وقوله حبن وشيى للحما ز بين األقاحي  فاآلب غيى اإلبن.
 

ِحيَن ُكْنُت َمَعُهْم ِفي اْلَعاَلِم ُكْنُت َأْحَفُظُهْم ِفي اْسِمَك. الَِّذيَن َأْعَطْيَتِني َحِفْظُتُهْم، َوَلْم َيْهِلْك 12  "-(:17:12آية )يو
 "ْم َأَحٌد ِإالَّ اْبُن اْلَهاَلِك ِلَيِتمَّ اْلِكَتاُب. ِمْنهُ 

بينمنا كننان المسننيح منو  المينن   كاحننت اللداهننة والمببنة الحنني كاحننت فني المسننيح و شننو منننه كاحنت  ننؤثى فننيه  وكننان 
وسنهى علنيه  لنالحالي  فبمناه  منن جن ب الانال  و لنك لننأن يانى قلنوبه  فني داينىة ماىفنة اآلب. وكنان ثمنىة عمننل 

( 71 ،70:6سيح أحه ل   هلك أيد منه  بل ظلوا مبصوظين ومبىوهين في نه  اآلب وقو ه. ما عدا  هو ا ) نوالم
ال ي نخحام طى ق الاياحة في ملابل كل ما أعطا  المسيح من نخحيام ويب و الني . فالمسنيح قندم لهن  كنل يماونة 

 مطلوبة يح  ليهو ا. لكن من واى عل  اإلحصاال عن المسيح لن وجرى  المسيح عل  البلاء. 
  ومثلهنننا "نبنننن المنننوت" غالبنننًا هننني  سنننمية عرى نننة لمنننن نخحنننام طى نننق الشنننى فيكنننون الهنننالك مانننيى = إبييين الهيييالك

(. وعكسنه  3:2( "وأبنناء الغضنب" )أ 4:57( "وأبناء الماانية" )أ 15:23( "وببنًا لجهن " )مت 16:26  1)
المسنيح نحسنان الاطينة   ند  نهنحادمت منى ين هننا فني هن   اآلونة وعنن( وكلمة نبنن الهنالك 8:5"أوالد النوم" )أ 

 كانالمان  أن المسيح =  إسمك الذين أعطيتنيالمسيح.    ردأ من وقت اإلحصاال عن  . والهالك  (3:2  2في )
ولكنن اآلونة فني أ نلها  إسيمكنلهية وشنيى لهنا كلمنة  وبصظه  لبماوة أعطاه  له اآلب . كان  الذين  وبصك  المي  

ومكننن  ىجمحهننا "نهننمك النن ي أعطيحننني" واإلهنن  النن ي أخنن   المسننيح هننو " هننو " = أحننا هننو. والماننني أحننني لإهننمي 
فني  وا ننو المسنيح لنن  ولنل أحننا أيصظهن  للداهننحي بننل = كنيت أحفظهييم فييي إسييمكوقندما ي اإللهيننة كننت أيصظهنن . 

اإلهن  فن   وشنهد لدبنن. والنىو  اللندس وشنهد لدبنن وهكن ا. لإهمك أ هنا اآلب اللندوس. فناإلبن وشنهد لنآلب واآلب 
وًدا الارىاحيننة وشننيى لشااننية الشننا  وللو ننه وقدما ننه. وقننوة   هننو نبنننه الكلمننة أ  المسننيح " عاوْ  َن: َ هننا دل ا ْلللمننَ َوَأمننَ
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 َْ ْة م مننَ َْ َوْيكل َوْة م يْح قننا اْحيْ يَن، َفْبٱللَمسننْ يصظهنن  هننو المسننيح قننوة  . والماننن  أن مننا (. أ  أن مننن 24:1هننو1" )َو اوحننَ
 أماد  اآلب حص   المسيح.

أي أن هننالك  هننو ا جنناء محصلننًا مننو النرننوات أي لسننابق الالنن  اإللهنني ولكننن   كننان قنند وهبننه يى ننة = ليييتم الكتيياب
ة فهنل (. وهناك هؤال فاآلب أعط  الحالمي  للمسيح ليالله  خليلنة جد ند 9:41+ مز 8:109هاملة لدخحيام )مز

فناَ قطانًا كنان والن  والنرنوات = ليتم الكتابل  وكن اآلب  دمي أن منه  من هياون واإلجالة كامنة هنا في قوله 
  شهد ب لك.
. فإ ا فهمننا ُكْنُت َأْحَفُظُهْم ِفي اْسِمكَ  ( ولول12وف  )اآلوة .ِإْحَفْظُهْم ِفي اْسِمكَ ( ولول السيد المسيح 11ف  )اآلوة

(. 28،  24:8هنو اإلبنن المسنيح كمنا قنال هنو حصسنه ) نو أنيا هيو(و ) أنيا هيو(. هو  ال   وانن  )أن نه    هو 
فننالمان  أن المسننيح قننوة   هننو النن   ولننوم لبمننا حه  هننواء هننو موجننود لجسنند  أو هننو فنن  السننماء عننن ومننين  . 

لمسنيح وأحنه هنو  هنو  اإلبنن وأحنه ولكن الحالمي  فن  هن ا الوقنت لن  وكوحنوا مندمكين عالقنة اآلب لناإلبن، وال يقيلنة ا
هننو قننوة  . ويننين وطلننب السننيد المسننيح مننن اآلب فهننو ولننول لننه مننا  ى نند  أحننت، أحننا أحصنن  . ولكنننه وطلننب لاننوت 
مسننموع للحالمينن ، فهنن ا ليصهمننوا أحهنن  فنن  يماوننة نلهيننة، يحنن  لننو غننادمه  المسننيح لالجسنند فيطمننإحوا. المسننيح كننان 

هنننيبميه  لاننند أن وغنننادمه  المسنننيح لجسننند  لننناإلمادة، وهنننيكون  لنننك فننن  كلحنننا وبمننيه  وهنننو ماهننن  لالجسننند، واآلب 
(. والىب وسنوع هنرق وأخرنىه  منن  قلينل أن منن وبصنك كالمنه 24:1هو1البالحين بواهطة اإلبن ال   هو قوة   )
ملننوك  (. وأوضننا هننرق وأخرننىه  أن ال واننافوا يينمننا ولصننون أمننام23:14وننأ   هننو واآلب و اننناوا عننند  منننزاًل ) ننو

(. كننل هنن   الوعننود كاحننت لكنن  ال وضننطىبوا بننل 20-19: 10ووالة فننالىو  اللنندس هننياطيه  مننا  حكلمننون لننه )مننت 
  ومحلئوا هالمًا، خاو ا ف  الساعات المايصة اللادمة.

 
 " ِلَيُكوَن َلُهْم َفَرِحي َكاِمال  ِفيِهْم.َأمَّا اآلَن َفِإنِ ي آِتي ِإَلْيَك. َوَأَتَكلَُّم ِبهَذا ِفي اْلَعاَلِم 13 "-(:17:13آية )يو

ليسماني الحالمي  ال  ن أحا  أتكلم بهذا في العالمالمسيح  حكل  وهو هنا عل  األمس وهو محأهب أن  حىك الاال . 
ماهنن  اآلن فنني الاننال . والمسننيح  ننحكل  نلنن  اآلب ليشنناى  المينن   أحهنن  فنني يضننىة اآلب مبصوظننون فنني نهننمه وأن 

. وهنو حصسنه أي ، واآلب هنيكمل لامنل المسنيح قنوة  واآلب هنيكمل وهنو ماهن  وبصظه كان المسيح بدأ لالصداء و 
و لرله ، فحبصظه  قوة   أ  عمل المسيح. فما  ى ند  اآلب  نصن    ليبصظه  اآلب   و لك للوة دمه  اإلبن وشصو فيه 

ومنن هنو مبصنوظ   نحم  اإلبنن يماونة المنؤمنين ويصظهن .اإلبن. واآلن وقد قرل اآلب اصاعة دم اإلبن و   الالح، 
فنني نهنن  اآلب فهننو كأحننه نححلننل مننن المننوت نلنن  البينناة. وهنن ا مننا وصننى  المسننيح أن المننوت لنن  وانند لننه هننلطان علنن  

 وهن ا منا وانلي المسنيح ألجلنه أن وبصظهن  اآلب فيكنون لهن  ييناة. المي  ، وأن الاال  ل  واند لنه هنلطان علنيه . 
ىجوعننه لننآلب، فننى  المسنيح هنن ا هننو فننى  كامننل وهنن ا أوضننًا بيح لإحهنناء عملننه النن ي هنياطيه  يينناة و وأن فنى  المسنن

فنننبن ال فننى   ، فبينمننا وصننى  المسننيح  ننناك  فىيننه علينننا، الصنى  هننيكون لحالمينن  ، هيسننكب علننيه  مننن فىيننه هننو
 أو أ  ظنىو   وسنحطيو أيند يقيلي لنا نال  لأن وضو المسنيح فيننا فىينه. وهن ا الصنى  الن ي وضناه المسنيح فيننا ال

وحالينك أن فنى  المسنيح كنان كناماًل لنالىغ  منن نحطالقنه للانليب منو كنل اآلالم الحني   .  (22:16)  أن  نزعه مننا
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وقات عليه. ول   زل المسيح  حكل  به ا للاال  أجمنو، لكنل نحسنان فني الانال ، ومنن وسنحجيب و نؤمن و حنىك الانال  
نين أن له  يماوة نلهية فني وما وصى  المؤم. وأتكلم بهذا في العالمو حبد لالمسيح هيكون له فى  المسيح كاماًل= 

 ه ا الاال .
(. 13-11حبن كثيىًا ما ححكل  عن قوة الشيطان وقوة الاطية، وه ا خطأ ليحننا حدمكنه منن هن   اآلونات ):  ملحوظة

فنننبن لنننا نمكاحيننات حغلننب بهننا الشننيطان والاطيننة. حبننن لنننا قننوة اآلب واننصاعة المسننيح. وهنن   الغلبننة يينمننا حغلننب 
 اإلمكاحيات محاية لكل من  ى د. صى    و صىينا، 

 
تُ 14  "-(:17:14آية )يو ا َلسيْ ي َأنيَ ا َأنيِ  اَلِم، َكميَ َن  َأَنا َقْد َأْعَطْيُتُهْم َكاَلَمَك، َواْلَعاَلُم َأْبَغَضُهْم أَلنَُّهْم َلْيُسوا ِمَن اْلعيَ ميِ
 "اْلَعاَلِم،  

ووا ح أن المسنيح هنو كلمنة  ، فهنو الن ي نهنحالن اآلب وكنالم المسنيح هنو هنو حصسنه = أنا قد أعطيتهم كالمك
ما لآلب هو لدبن وما لدبن هو لآلب. والملاود لكالمك هو كل ما أعلنه المسيح للحالمي  عن هالم اآلب فكل  
هْ "  ا ننه وعننن اآلب  ي ِبلنننْ َْخيننَىْة فننْ اْم ِألل َوننَ ْ ْ  ِألل ي هننَ ا فننْ َك، ( ، "2:1" )عننب َهَلَمنننَ َوْ ْه ل ْمثللننَ ْل ْنخننل نل َوهننَ ا مننْ ي ا َلهننا ل َحْريننْ أاقننْ

َالا َكاَلْمي ْفي فَ  هْ َوَأجل يْه لنْ ا أاو نْ لْ  منَ ياَكلْ ماها ل ْلكنا ْه، فنَ ولمنا قرنل الحالمين  كنالم المسنيح  نامت لهن  . (18:18" ) نل منْ
 اااية جد دة و بىموا من هلطان ميي  ه ا الاال . ل لك ألغضه  الاال ، ن  ل  َواادل له  اكل الاال ، بل  نام

ليسيوا ميين (  نام لهن  انكل المسنيح. فهنن  والمسنيح "27-21:11هننو2+  41 ،40:5لهن  انكل أخنىوي جد ند )أع
في الاال  لكن بال اى الاال . للد واْهَب للكنيسنة أن  حنأَل  و كنون لهنا انىكة هنى ة منو المسنيح   ن فه  وعيشو "  العالم

م فنني  المننه، هنن   اآلالم هنني نهليننل المجنند النن ي هيو ننو علنن  م وس النن  ن واننرىون نلنن  المنحهنني، وبهنن   اآلال
وطهىحننا المسننيح مننن قنن م هنن ا الاننال . ن ًا البنند أن وكننون  المينن  المسننيح لهنن   النني  المسننيح و كوحننون مبغضننين مننن 

فهن   بانوحي وب بندوا بني. فكنل منن وانيى انكل = ألنهم ليسوا من العالم.. كما أنا لست مين العيالمالاال  لما ا   
 المسيح  بغضه الاال .

  عنن يحمينة الانليب قرنل أن  نحكل  عنن المجند الماند للكنيسنة، فالانليب (  نحكل15-13المسيح هنا في اآلوات )
( كنان ولاند مجند الانليب 1هو طى ق المجد السمايي. وهو مجد عل  األمس. وه ا فالنه منو حصسنه، فصني  ونة )

 (  كل  عن المجد السمايي لجسد ، فهو  كل  عن  ليبه قرل أن  حكل  عن مجد .5 ،4وحاى ه وفي  وات )
 

يِر. 15 "-(:17:15آية )يو رِ   "َلْسُت َأْسَأُل َأْن َتْأُخَذُهْم ِمَن اْلَعاَلِم َبْل َأْن َتْحَفَظُهْم ِمَن الشِ 
أي ومو نوا. المسنيبية ليسنت هنلرية وبحسنباب منن البيناة، بنل هني الحلندم لبنل مشناهل النناس =  تأخذهم من العالم

 ىهل  المي   حومًا للاال  وملبًا لألمس، وما حصنو الطانام (. والمسيح 10  ،9:5هو1وليست هي عدم المباالة به  )
بندون ملنح، ومننا قيمنة المد نننة بندون حننوم. المسنيح هننا واَالننْ  ل  المين   أن ال وكلننوا منن الضننيلات فيسنألون أن  حىكننوا 

للبننق (. بننل وكملنوا مهننالحه  فني الاننال  و شنهدوا 4:19منل1الانال  و اطئننوا كمنا أخطننأ ن لينا وطلننب المنوت لنصسننه )
و حلرلوا اإل طهاد لصنى . فالنانىة والمجند فني المسنيبية لني  فني الانىو  منن الضنيلة بنل لإيحمالهنا لاندم  ن مى. 
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 أن ( المسنيح ال  ى ند أن  نهنني الانال ، بننل4 ،3:3 نن 1+  24 ،23:1والينك فهن  بننول  الىهنول لهن   النلطننة )فني
ل ، و ال مهالة المسيح لكل الاال . منا وطلبنه المسنيح أوالد  بوجوده  في الاال  له  مهالة في الاال  ليحلدس الاا

 أن واى  منا الاال  ولي  أن حاى  حبن من الاال .
 -فحىة وجودحا في الاال :

 (10:2حكمل الامل ال ي خللنا من أجله )أ  .1
( 14،  13:  5)منت  يح. ل لك وجب أن حعيش وهنل الانال حكون حومًا للاال  وملبًا لألمس لنشى ماىفة المس .2

. 
، وكمنا نانحىكنا فني  المنه حشنحىك فني ( 12 – 10:  5)منت  حبحمل لاإ اآلالم فنشحىك في  ليب المسنيح .3

  (17:8مجد  )مو
( فنناألل  1:4لننل1عننن الاطيننة" ) فَ   وسننحغل هنن   اآلالم مانننا يحنن   ننزداد قداهننحنا "فمننن  ننأل  فنني الجسنند كننا  .4

و  وبنول  اللداهنة.ححجنه للسنماو ات وهن   هني ( و 4:4وجالنا حزهد في مببة الاال  "الحي هي عنداوة هلل" )ونو
 الالوبة )األل ( نل  خال  )اللداس( .

(. 19:5 و1هو الشيطان ميي  ه ا الاال . فالشى ال ي في الاال  حالو من هيطى ه عل  حصوس الناس )=  الشرير
واملنننه   هنننو أحنننه وسنننمانا والمسننيح هننننا وسنننأل اآلب أن وبصنننك أوالد  منننن هنننلطان و نننأثيى الشنننى ى المانننادع. ومنننا 

أهوايننا  أجسادحا منو وبهحجرنا و لرنا  وت الىو  اللدس ،  و ه لالىو  اللدس ال ي له قوة ج ب. فإن ل  حلاوم
 الاال . حكحشف أن قوة ج ب   الحي وج بنا بها لللداهة أقو  لكثيى من نغىاءات  ،اهوا ناو 

" والمسيح هنرق وقنال "نيصظهن  فني ىله قايلين "لكن حجنا من الشى وه   اآلوة مىادفة لما علمنا المسيح أن حالي 
 .و بطننل قننوة الانندو وخداعننه و ز يصننه ،نهننمك" فاإلهنن  اللنندوس وبننيل النننص  لجننو اللداهننة و اصنني عننن عينهننا الشننى
نهن    اللندوس عنندما حن كى  وحطلبنه  فالشيطان هنو الكن اب الن ي  ز نف كنل انم كمنا فانل منو ينواء. بنل واطني

 (.4:12قوة واجاعة نن و ل األمى للحهد د لالموت )عب   وحىدد ،
الن هاب للنند ى والىهرننة لني  هنىوب مننن الانال . فالىاهنب  حاننىس لبنىوب منن الشننيطان أهثنى ممنن فنني : ملحوظية

 الاال . 
 

 "َلْيُسوا ِمَن اْلَعاَلِم َكَما َأنِ ي َأَنا َلْسُت ِمَن اْلَعاَلِم.16 "-(:17:16آية )يو
ه   اآلوة  كىام ولاد له الحاليب عل  اآلوة السالصة والحمهيد لآلونة اللادمنة. أي ألحهن  ليسنوا منن الانال  )همنا أحنا( 

و ادمو  ل لك وبامبه  نبلي . قدهه  فني البنق يحن  فه  داخل  بعية المسيح. المسيح مأهه  وملكه ، وعيشوا له 
 بصظوا من الشى ى و غلروا كما غلرت.وا 
 

َك. َكاَلُمَك ُهَو َحق.17 "-(:17:17آية )يو ْسُهْم ِفي َحقِ    "َقدِ 
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لهنن  فنني طى ننق اللداهننة وبعطهنن  = قدهننه  أي خااننه  لننك لمسننبة الننىو  اللنندس للادمننة وكم ْ قدسييهم فييي حقييك
والبق هو المسيح ال   قال عنن حصسنه أحنه هنو  لك. وأهله  موييًا و هنيًا وقلريًا ل لك. ن اإلمكاحيات الحي بها وبيو 
 فياننبح ( .37:  18كمننا قننال لرننيالط  أحننه جنناء ليشننهد للبننق ) ننو ( وهننو6:  14) ننو "الطى ننق والبننق والبينناة"

ين كلمنة   وهنو البنق . وهن  هنيكوحوا مااان= والمسنيح هنو  كالميك هيو حيق  للثبات فنَ  .  المان  خااه 
 .لينشىوا كلمة البق لكل الاال 

 
 

( وطلننب مننن اآلب أن وبصظهنن  مننن الشننى ى أي مننن نغننىاءات الاننال . والبصننك هننو عمننل 15والسننيد هننرق فنني  وننة )
ا الحلنندو  فهننو عمننل نوجننابي لنن لك فكننان البنند لآلوننة ) ونننة ( أن  ننأ ي قرننل  15هننلري أي يصظهنن  مننن الشننى ى، أمنن 

(. فننالبصك وسننرق الحلنندو . هنننا حجنند الحالمينن  وقنند حللهنن  اآلب مننن منطلننة الشننى ى الموبننوءة نلنن  منطلننة البننق 17)
 . خطيحنه( أهاهها أن الحالمي  وبينون وهنل الانال  ولكننه  وبينون منانزلين عنن 15النقية. الطلبة األول  في ) وة

الاال  ليشهدوا للبق ال ي فيه . فالحلدو  هو نححزاع كل ( أن  حلدموا للادمة في 17الطلبة الثاحية في ) وة  وأهاس
 كى سنه  و اايانه  حهايينًا  ثن  ،لنىو    وبماد نهميل حصساحي جسداحي مادي من قلوبه  وحزع كل ما هنو مغنا ى 

المسنننيح حصسنننه قدهنننه اآلب  كمنننا أن .(1:12لادمنننة   لحكنننون يينننا ه   بيبنننة يينننة ملدهنننة مى نننية أمنننام  " )مو
 وأمهله ليكون  بيبة فداء عن البشى ة. قدهه  في البق حى  فيها   وقد حلله   مامًا من  بعية الاال  لحبايحه هنو

بننل و نلننل ييننا ه  وأفكننامه  ومغبننا ه  و اللننا ه  مننن عننال  الشننهوات والمادوننات الحنني هننرق و اللننوا بهننا نلنن  يينناة  ،
وأفكننامه  و اللننا ه  هنني لادمننة  . ومننن  لنندس فنني البننق  حبننىم حصسننه مننن الحالننق  فحكننون كننل مغبننا ه  ، البننق
. وه ا ما طلبه بول  الىهول "نن كنح  قد قمنح  منو المسنيح فنأطلروا منا فنو  يينل المسنيح همادوا و   الباطل  لالاال 

ال  فباطننل. وهكنن ا ( فاللداهننة هنني اإلهحمننام لالسننماو ات وهنن   )أي اللداهننة( هنني البننق، أمننا الانن1:3جننال " )هننو
لل لهننا الننىو  اللنندس ليلنندس بحبكيحننه و اليمننه وماوححننه  ،  عننيش الكنيسننة فنني البننق واآلب ولدهننها فنني نهننمه و اْىهننْ

وبه ا  عيش وهل الاال  مبصوظة من الشنىوم وبغنىاءات الانال ، وقند نهحشنصت أحهنا  عنيش   ،  والمسيح ولدهها بدمه
صت أن أعنندايها هنن  الاننال  والجسنند والاطيننة وعلنن  مأهننه  الشننيطان ماااننة هلل وللبينناة األبدوننة. والكنيسننة نهحشنن

وعااننت فنني يى ننة أوالد  ، غيننى مادوعننة لننأفىا  الاننال  المز صننة الحنني هننى اًا مننا  ننزول بننل هنني مز صننة  ، فلنناومحه 
(. بننل أن مننا فنني 27:14+  22:16وماادعننة، أمننا أفننىا    فننال  نزعهننا أينند، وهننالمه لنني  مننن هنن ا الاننال  ) ننو

، لنن لك فمننن  نانندع لننه ال وجنند مايننة. وعننين لللننق واإل ننطىاب، بننل هننو لاطننل وفننان  الاننال   حسننرب فنني الضننيق وا
اإلحسان ال ي  لدس لالبق ال ي هو خال نة منا أعلننه المسنيح،  كحشنف خنداع الانال  فمثنل هن   الننص  لهنا الننوم 

 نوحننة هنن ا الاننال .. أي البكنن  علنن  ( اآلن د 32 ،31:12النن ي وكشننف البقيلننة. وهنن ا ماننن  كننالم المسننيح فنني ) ننو
الانننال  لنننالحز يف والانننداع لاننند أن ظهنننى البنننق اإللهننني فانننزل قنننوة الحز ينننف الحننني قحنننل بهنننا نبلننني  البشنننى منننن قرنننل 

اللداهنننة هننني أن حبينننا فننني = قدسييييهم(. ومنننن  حلننندس فننني البنننق وكنننون حنننوم وصضنننح أها  نننب الانننال . 44:8) نننو
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ا هننو أم نني مننن الللننب ليحصننىغ الللننب لبننب   وخدمحننه وفنني السننماو ات. وبهنن ا فكلمننة قدهننه   اننني حننزع كننل منن
 الارى ة  اني كلمة ملدس "ماا  هلل".

ن ًا  لنندو  البننق هنننو نحصحننا  النننوعي الننداخلي لدحسنننان للننوة الننىو  الننن ي وسننكبه النننىب علنن  الحالميننن  فيىفننو م  نننة 
مًا أن  حاامنل منو أفكنام الظلمنة ( فيانيى اإلحسنان قناد 11:2هنو2اإلحسان وبدماهه فيكشف خداع الانال  والشنيطان )

( ل لك فهناك عالقة وثيلة بين النوم والبق، فمن نحصحبت لانيى ه  ال وسنحهو ه 7:4و طامدها و كحشف ز صها )وو
هو  البق. أما ال  ن وسحهو ه  الز ف فنال  نىون الننوم حنومًا بنل يىماحنًا منن ملن ات وهمينة فاحينة مايحنة. فاإلحسنان 

 (.20:3هو  بت مجليه ) واألعم  ال  ى  نال  ما 

ويينما وملك البق لالكامل وملك هالم   الكامل. و كون اإل ضاع البقيلي. ويينما  حلدس اإلحسنان فاناًل  حغينى 
ل لكنل  منَ طرياحه فال وابح قاباًل للاداع والحز يف بل  كون له طرياة مبانة لنالبق وقو نه فنال وانود اإلحسنان وابل

(. 6:14+  12:8( والبنننق والننننوم نهنننحالنا للانننال  فننني انننا  المسنننيح ) نننو16:4 نننو1م نننح بنننل  ثرنننت فننني   )
حنى  البنق فني  19:5 نو1وبإ باد  بنا جمانا في جسد  وكشف لنا ز ف الاال  وويدحا وقدمنا هلل أبيه فحرناحا )في 

مبندودًا  ملابنل الانداع(. وحالينك أن عرند الاطينة المحارند أل ننام الجسند والشنهوات الجسندوة وشناى بنصسنه اناوماً 
 يلًا ألحه مباوم في دحيا األطماع الجسدوة. أم ا ال ي  لدس لنالىو  هلل وعباد نه وبهنحالن لنه البنق فيشناى أحنه 
 بننىم مننن  ننيق الجسنند وبحبسننىت أطماعننه ومغبا ننه وال واننود للملنن ات جمالهننا الماننادع بننل  اننيى  بننت قدميننه. 

أغسنطينوس "جلسنت فننو  قمنة الانال  يينمنا أ ننببت ال ومنن هننا  رندأ الالننود والبيناة البقيقينة لن لك قننال اللندو  
أانحهي انيئًا" ويينمننا وعنيش مننن  لندس فنني البنق وهنل الاننال ، وامنل وهننل الانال  بننىو    وال وادعنه الاننال ، ال 

( واليك أن بول  الىهول يين قال أحنه وشنحهي أن  نطلنق و كنون 15وكون من داع  لاد ليأخ     من الاال  ) وة
-22:1قننال أحننه مباننوم بننين هنن   الشننهوة واننهوة أخننى  هنني أن وعننيش و كننىز ليانندم المسننيح )فنني مننو المسننيح،

24.) 

الكالم فليحلدهوا فيه. كالم البق  وسوع. ه ا الىب  وال ي أعلنهأي كل الحالي  ال ي وا  اآلب =  كالمك هو حق
أو الكننالم النن ي هننو يننق هنننو نهننحاالن   للننوعي الننداخلي لدحسننان. و انننيى الكلمننة هنني المىانند واللاينند للننننص  
ْخلها نل  يضىة   اآلب فحى س  عل  النص   ومة   و بحى  منها كل اوايب الانداع و نطبنو فيهنا  األمينة، لحادل

( فكالم   هو واهطة الدخول نل   ، عل  أن حأ ي نل  كلمة   24-21:4ة والبق )أ مالمح   في اللداه
( 3:15(. كالم   هو وهيلة  لدو . "وأحح  اآلن أحقياء لسرب الكالم ال ي كلمنحك  لنه" ) نو1:2بنية الحغييى )عب 

 وه   أهمية دماهة كلمة  .
 

  "َلى اْلَعاَلِم َأْرَسْلُتُهْم َأَنا ِإَلى اْلَعاَلِم،َكَما َأْرَسْلَتِني إِ 18 "-(:17:18آية )يو
ن ًا  لدو  الحالمي  ال ي وطلبه المسيح لي  ليى صاوا له عن الاال  بل أن ولحبموا الانال  وظلمحنه فيبطمنوا أوثاحنه، 

( فىفضنه الانال  36:10هما يد  مو اإلمرىاطوم ة الىوماحينة. وكمنا أمهنل   اآلب نبننه وقد هنه ليشنهد للبنق ) نو
لاال . ولكن لناليك أن المسيح أامهل من السماء نلن  الانال  و لبه، هك ا أمهل اإلبن  المي   وقد هه  ومفضه  ا
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ا مهنالة الحالمين  فهني للحبشنيى. نال  أحنه  أم ا الحالمين  فأمهنلوا منن الانال  نلن  الانال . ومهنالة المسنيح كاحنت للصنداء أمن 
 (.24:1والمسنننيح )هنننبننننوع منننا فنننإن مهنننالة الحالميننن  هننني نمحنننداد لىهنننالة المسنننيح وبننن المه  وكملنننون حلننناي  اننندايد 

المسننننيح أمهننننل  المينننن   ليؤهنننن  كنيسننننحه بحانننناليمه  ، هنننن  نقحبمننننوا مملكننننة نبلنننني  لياطصننننوا أوالد   منننننه ، وهننننو 
ن طهده  ، ولكن لالمسيح ال   فيه  ل   لو  علنيه  أبنواب الجبني  أ  كنل قنوات الظلمنة الحن  هاجنت  نده  ، 

بني  أ  مملكنة نبلني  وهزمنو  لالمسنيح الن   فنيه . هن  الن  ن نقحبمنوا أبنواب الج وبمحندت الكنيسنة فن  كنل الانال  .
 ويىموا من كاحوا ف  عرود حه. و ام هؤالء المبىم ن أوالدًا هلل وملك   عليه  ف  ملكو ه.

 
.19 "-(:17:19آية )يو ِسيَن ِفي اْلَحقِ  ا ُمَقدَّ ُس َأَنا َذاِتي، ِلَيُكوُنوا ُهْم َأْيض   "َوأَلْجِلِهْم ُأَقدِ 
(. ومنن هننا حصهن  أن اآلب واإلبنن محسناو ان فني 36:10هنرق المسنيح وقنال أن اآلب قَدهنه ) نو=  ذاتيأقدس أنا  

األلوهية. فبملدام ما نخحام اآلب أن واا  اإلبن المحجسد لامل الصداء للدم ما نهحجاب اإلبن لدمجنة المنوت. 
 ن في ملء الزمان.فالمشيئة وايدة فه   ات وايدة. وه ا الحطابق في المشيئة أزلي حص   اإلب

والحلدو  هو عمل   ويد ، وال  وجد نحسان ومكنه أن ولول أقدس أحا  ا ي. فالحلدو  هو أن وايى اإلحسان من 
خا ة  ، و  ويد  واين خا حه ولدحسان فلل أن وطلنب الحلندو  ولكننه ال واطينه قنل. لن لك قولنه أقندس أحنا 

  ا ي دليل ألوهيحه.
 بنل أحنه نماد ن  أوضناً   ا ي للانليب وأوضنًا قرلنت  ااني  اآلب لني للقينام لامنل الصنداءأي أحا و ات  =  أقدس
(. فمشننيئة اآلب واإلبننن واينندة لكننن مننا  ى نند  اآلب  نصنن   اإلبننن. فنناآلب  ى نند فننداء البشننى واإلبننن ولرننل 8:40)مننز

اْء. مانننل ا لننَ ل َأَ كَ ولننول الننوي  " (.18:10لسننىوم ن مننام الصننداء فهنن   نماد ننه أوضننًا وهننلطاحه ) ننو ي ِللَاصننَ ْء فننْ دل َن ِللرننَ لننَ ل مننْ
ها  وينا َهَلْني َوما َن ِلَسيْ دا ِلَىبُّ َأمل وْدْ  َأَحا هاَناَكَ َوِآلل (. فهنناك ن صنا  داخنل المشنومة الثالوثينة فالثالثنة 16:48" )ن واجا

 أقاحي  وايد وله  نمادة وايدة أزلية. 
لب  ه ا ألن الانال  هنو عملينة خلنق جد ندة "مالنوقين فن  المسنيح ولما ا ولوم األقنوم الثاح  به   المهمة و اا

(. والالنق هنو عمنل األقننوم الثناح  17:5هنو2( ، "نن كان أيد ف  المسيح فهنو خليلنة جد ندة" )10:2وسوع" )أ 
انَ هلمنة   " ا كنَ ء  ْممننَ يل نل اننَ ْىْ  لننَ ل َوكنا اَن، َوْبَغينل ْه كننَ ء  لننْ يل لُّ انَ اإلبنن أن وضننطلو بهنن    (. لن لك كننان علنن 3:1" ) ننوهننا
 المهمة. 

هنننا المسننيح  ننحكل  كننىيي  كهنحنننا، أقنندم  ا نني وأهىهننها ألهننون  بيبننة مننن أجننل البشننى = ألجلهييم أقييدس أنييا ذاتييي
( واليك أحه ولول أقدس ول  ولل قدهت. فنبن مبحاجون له ا الحلدو  لإهحمىام. وبنص  المصهنوم 18  ،17:10) و

اإلفاامهننحيا "هنن ا هننو جسنندي النن ي  رنن ل عنننك .. دمنني النن ي وسننصك عنننك " قننال السننيد المسننيح عننند  أهنني  هننى 
 ( فهو دم مسصوك دايمًا، ل لك ف بيبة اإلفاامهحيا هي هي حصسها  بيبة الاليب.20 ،19:22)لو

( حى  أحه به   المشيئة األزلية وبحطريلهنا و نصين ها 10:10ويان الوقت ليكمل المسيح عمله وبمشيئحه. وفي )عب 
(. فنناآلب أمهننل نبنننه ليصحنندي البشننى و لدهننه  وبطاعحننه 9:1 نني2+  5 ،4:1لزمننان حبننن ملدهننون )أ فنني مننلء ا
 و المي   لطاعحه  له وب باعه  و اوا  يح  الموت كما فال هو  حلدهوا. . ألجلهمقدهه = 
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لكنن  لندو   لدو  الحالمين  وكنون بحطهينىه  داخلينًا ثن   كى سنه  خامجينًا. و = ليكونوا هم أيضا  مقدسين في الحق
المسيح هو عمل خامجي عبامة عن  كى سه ل ا ه و لدومها هلل  بيبة يية ملدهة. واليك أن الحالمي  عناجز ن أن 

(. فحلنندو  الحالمينن  هننو عمننل نلهنني مننن عمننل   10:10ولدهننوا  وا هنن  بننل هنن  مبحنناجين أن   ولدهننه  )عننب 
ة الزمان والمكان. ولناليك نم با  ه   الاالة مو ما حصسه، وب بيبة المسيح غيى المبدودة في الحلدو  من حايي

مه لننا فني  بيبحنه  سنليمًا صوك لحلدوسه . فحلدو  المسنيح هنلَ قَدمه له  المسيح من  دقايق،  بيبة جسد  ودمه المس
أهاًل واىبًا. فلنطلب لنايى ملدهين في البق، يق المسيح، في  بيبحه وقيامحنه وييا نه ولنجبند الانال  وحلحانق 

 لاَ فنحلدس.
= ملدهنننين أ  مكىهنننين. والننن    حااننن  هلل وجنننب أن وكنننون طننناهىا حقينننًا. وال  وجننند وهنننيلة  ليكونيييوا مقدسيييين

 (.   22:9للحطهيى هو  دم المسيح "بدون هصك دم ال  وجد مغصىة" )عب 
 = أ  ثابحين ف  المسيح البق. فى الحق

 وكي  نثبت فى المسيح؟  
 : بحطهيىحا من الاطاوا = غسل أمجل الحالمي . أوال  
 (.58-52: 6لحناول من جسد المسيح ودمه فنثرت فيه ) و: اثانيا

 
وطلب المسيح من أجل ويدة الكنيسة كلها عرى الدهوم. والمسيح هننا  نحلنل منن الويندة   فيها(:  26-20اآليات )

بنننين الحالميننن  نلننن  ويننندة الكنيسنننة كلهنننا. ومنننن الماىفنننة المالننننة للحالميننن  لبضنننوم  نلننن  الماىفنننة المسنننحالنة لنننالىو  
دة عرى الاال  كله. وه ا هو عمل الىو  اللدس أن  ويند المؤمننون فني انا  المسنيح كأعضناء فني جسند والممح

(. واألعضننناء  نننى بل لالمسنننيح النننىأس 2 ،1:15(. وكأغانننان فننني كىمنننة وايننندة ) نننو19:2+ كنننو 16:4وايننند )أ 
هن   الويندة هن  أحننا  الانال .لحكون وايدًا في المسيح. والويدة الحي بين المؤمنين  صحنى  عنن أي ويندة أخنى  فني 

َحْىكا فننْي هلننا أعضنناء جسند واينند هنو جسنند المسنيح " ا َحشنل ا َجْميَانننَ د ، أْلََحننَ د  َوايننْ د ، َجسنَ ز  َوايننْ رنل نا ِللَكْثيننْى َن خا ا َحبنل َفْإَحنننَ
دْ  ْز ِللَواينْ رنل ىو  اللنندس (. ومنا  ننىبل بنين كنل  منننا واآلخنى هننو المببنة، والمببنة هنن  منن  نننو الن17:15هننو1" )ِللاا

 ( حصهن  أن مانادم الويندة هني اإلومنان لناَ الوايند 6-1:4ومنن )أ   (.1:7الاناع المناهى وماجنو  صسنيى )حنش
( "نيصظهن  فني نهنمك" 11والمامودوة الوايدة والحناول من جسد المسيح الوايد والمببة وويداحية الللب. فني  ونة )

و ننناك   فنني وينندة وبننال نحشننلا  اهننيكوحو أحهنن  البنند و  ( "قدهننه  فنني يلننك" ومننن يصظهنن    وقدهننه 17وفنني  وننة )
 وه ا مو وع اآلوات الحالية. (5مجد المسيح عليه  كما طلب من اآلب ) وة 

 
ا ِمْن َأْجِل الَِّذيَن ُيْؤِمُنوَن ِبي ِبَكاَلِمِهْم، 20 "-(:17:20آية )يو  "»َوَلْسُت َأْسَأُل ِمْن َأْجِل هُؤاَلِء َفَقْط، َبْل َأْيض 

هنن   قند  صهنن  أحنه لكننالم الحالمين  وبكننىاز ه  وبنأقواله  الحنني = بكالمهييمفنني كنل زمنان وكننل مكنان. = اليذين يؤمنييون 
 ؤمن الناس لكالمه . والمسيح وطلب الويدة لكل منن  نؤمن فني كنل  هجلوها في األحاجيل والىهايل وهصى الى  ا،

األمجنح  مكان وكل زمان. وقند وصهن  هن ا أن منن  نؤمن هنيجاهى لإوماحنه وكالمنه علننًا و نىاية. والنىأي األول هنو
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لِ ألن اللنندو  بنننول  الىهنننول ولنننول " سيييُ اِس ٱلرُّ ى َأسيييَ يَن َعليييَ ة"  َمْبِنييييِ  ىا ِلَزاْو نننَ ها َيجنننَ سنننا يحا َحصل وعا ِللَمسنننْ اْء، َوَ سنننا ْرينننَ َحل َوِألل
(. فاإلومنننان الانننبيح الننن   بنينننت علينننه الكنيسنننة هنننو  انننالي  الىهنننل كمنننا ولنننول اللننندو   هنننو ا الىهنننول 20:2)أ 

اْن ِللماسننَ  ومننَ ْل ِإللْ داوا أْلَجننل َحهننْ ا َأنل َ جل يلكا ل َواْعظننً حنناَب ْنلننَ تا َأنل َأهل طاْىمل يَن )وننه"ِ ننل وسننْ َىًة ْلللْلدْ   ن اً = الييذين يؤمنييون  (.3َلْ  مننَ
ال  ن ال  ؤمنون ال اصاعة له  في ه   الاالة، والسرب لسيل أن المسيح ال وجرنى أيند أن  نؤمن لنه. لكنن عليننا 
حبنن أن حانلي لكننل النناس. فشننصاعة المسنيح هنني انصاعة كصام ننة بدمنه. فمننن ال  نؤمن ال وسننحصيد منن دم المسننيح. 

لمسيح أمهل  المي    دعون الاال  كله لدومان، فهو  ى د أن الجميو والاون، ومن  ؤمن وسنحصيد منن هن   لكن ا
 الشصاعة.
ومنننا ا وطلنننب المسنننيح عنننن المنننؤمنين  فننني اآلونننات اآل ينننة وطلنننب أن وكوحنننوا وايننندًا. هننني ويننندة فننني الصكنننى = أسيييأل

+  6-3:4مننن لبمننه ومننن عظامننه )أ  والهنند  والمشنناعى بننال نحلسننامات أو  بزبننات، فنننبن جسنند واينند وحبننن
( وب ا فهمننننا أن المسنننيح ويننندحا فننني جسننند  وجالننننا جسننند وايننند، فهننن ا المصهنننوم هنننو أقنننو  منننن مو نننوع 30:5أ 

 المشاعى فه   ويدة كيان.
ا 21  "-(:23-17:21اآليات )يو ْم َأْيضي  وا هيُ ا ِفييَك، ِلَيُكونيُ يَّ َوَأنيَ ا اآلُب فيِ َت َأيُّهيَ ا، َكَما َأنََّك َأنيْ ِلَيُكوَن اْلَجِميُ  َواِحد 

ا ِفيَنا، ِلُيْؤِمَن اْلَعاَلُم َأنََّك َأْرَسْلَتِني.   د  22َواِحد  وا َواحيِ ي، ِلَيُكونيُ ِذي َأْعَطْيَتنيِ ُن َوَأَنا َقْد َأْعَطْيُتُهُم اْلَمْجَد اليَّ ا َنحيْ ا َأنَّنيَ ا َكميَ
 "َتُهْم َكَما َأْحَبْبَتِني.َأَنا ِفيِهْم َوَأْنَت ِفيَّ ِلَيُكوُنوا ُمَكمَِّليَن ِإَلى َواِحٍد، َوِلَيْعَلَم اْلَعاَلُم َأنََّك َأْرَسْلَتِني، َوَأْحَببْ 23 َواِحٌد.

ل ه ا الكالم قرل أن واى   ولو  الويدة . وكون أن الىب وسوع هو وا ح من ه   اآلوات أن هد  الىب *
 للاليب مبااىة ، فه ا  دل عل  أهميحه ، بل وان  أحه جاء له ا الهد  . 

 فاَ خلق الماليكة أوال .*
ث  خلق   اإلحسان . خلق  دم ث  أخ  من  دم  لاا وعمل منه يواء ، واليك أن   ل  والق يواء منصالة  *

من كليهما فيكون  دم ويواء وأوالده  ، بل وكل بن   دم ه  من وايد  عن  دم بل ه  جزء من  دم . واألوالد ه 
 هو  دم ، ن ًا ه   دم . وه ا هو فكى الويدة . وكان الطريا  أن  سود المببة بين أعضاء الجسد الوايد . 

 -وحضو أمامنا ه   األوات :
 ( . 1:  1) و  *"والكلمة كان عند  "

 ( .18:  1) و  ب هو خَرى"*"اإلبن الوييد ال   هو ف  يضن اآل
 ( .10:  14) و *"أحا ف  اآلب واآلب فَ "

 ( . 30:   10) و  *"أحا واآلب وايد"
 ( .3:   1) و*"هل ام له كان وبغيى  ل  وكن ام مما كان" 

هو  ومة   .. لكى كل خليلة .. فإحه فيه خلق الكل: ما ف  السموات وما عل  األمس .. وهو مأس   *"ال  
 ( .18  –  15:  1)هو الجسد: الكنيسة. ال   هو الرداءة .."

 ( . 14:   3)م  *"بداءة خليلة  " 
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من كل ما هرق حصه  ما  ل  عل  قدم  اف نمكاحيات علولنا البشى ة ، فنبن ححكل  عن أهىام نلهية عن  
رحه كشف لنا ه   األهىام ال و  ف  مب  طرياة   الغيى مبدودة والالحهايية ، وه  قطاا  سمو عن  اوما نا .

لنحصلسف بها بل لك  حدمك قدم مبرحه لنا وفكى  من حاييحنا ، فمبرحه  باىحا ، وكأب وبحضننا ، ويينما  للنا 
هاإلبن الضال  جسد نبنه ليأخ حا فيه و ايدحا نل  األيضان األبو ة و ااحلنا و لرلنا ، كما فال األب مو نبنه  

 يايد الاىو  الضال .الضال ، وكما  هب الىاع  ل
اإلبن هو ف  يضن اآلب ، هو ف  اآلب ، هو علل ويكمة وقوة   ، وحبن كنا ف  علل   من  األزل . فاَ 
غيى زمن  وال  حغيى فكى  ، فال ومكن أن  ردأ   ف  الحصكيى ف  خللة البشى ف  وقت ما ، ول  حكن ف  فكى  قرل 

، وال وطىأ فكى جد د عليه . كنا ف  فكى   ومبل مبرحه من  األزل ، وهيظل   ه ا الزمن ألن فكى   ال  حغيى
 (.1:   13) و   "ن  كان قد أيب خا حه...أيره  نل  المنحه "وبرنا نل  األبد ، وه ا مان  اآلوة 

 
 

 مببة   لنا أبدوة    مببة   لنا أزلية                                    
"ألحك  بب جميو األهوان وال  ملت ايئا مما  نات  حه أيرنا أزليا . و لول البكي  ف  هصى البكمةفاَ خللنا أل

 ( .25:  11)يك، فإحك لو ألغضت ايئا ل   كوحه" 
 ( . 8:  1)م *"أحا الرداوة والنهاوة" 

 ( .18 – 15:  1)هو *"ال   هو الرداءة"
الاليلننة ، وفنن  مننلء الزمننان خىجننت الصكننىة الحنن  كاحننت فنن  علننل   ، فنننصه  أحننه فنن  الوقننت النن   ينندد    لرنندء 

وكاحننت هنن   الرداوننة ، اإلبننن كننان هننو الرداوننة ، فبننه كننان كننل اننم ، و ننام هننو مأس الاليلننة ، "فيننه خلننق الكننل" . 
 فنبن كنا فيه فكىة ، وهو ف  يضن اآلب ، وبالحال  كاحت الاليلة كلها ماليكة وبشى ف  يضن اآلب .

 ( .7:  43)ن  من دع  لإهم  ولمجد  خللحه وجرلحه و ناحه"*"لكل 
*  خلق اإلحسان ليمجد  ، وه ا يق . ولكن   المبب للبشى والكامل ال   ال وبحا  أليد ليمجد  ، هنو خلنق 

للنت الماليكة والبشى ليصىيوا أمامه لمجد  ، وبحاكاس مجد   عليه  وظهى مجند   ومبرحنه . فناَ ينين ولنول خ
اإلحسان لمجد  ، فه ا وشيى ألن   خلق الكل ماليكة وبشى لياكسنوا مجند   فيظهنى جمنال   ومجند   فنيه  

. 
*وحجد أن أول  وة ف  الكحاب الملندس كاحنت "فن  الرندء خلنق   السنموات واألمس" ومنن هن   اآلونة حصهن  أن   

هيأها   لنبيا فيها كاحت إلظهام خيى ة   وطريانة   وعظمنة  لاللحه للسماييين والبشى والطرياة الجميلة الح 
  وأحه نله جبام قو  ومبب وجميل، خلق عال  جميل وهموات جميلنة ، وكنان الماليكنة والبشنى وبينون فن  هن ا 

جند ( . وهن  كالمىاونا واكسنون هن ا المجند وهن ا الننوم فيظهنى للجمينو م5:  2)زك فن  وهنطها"  "أهنون مجنداالمجد  
األمس ... أو مننن و ننو  "أ ننن كنننت يننين أهسننت   ومبرحننه وفىيننه لاليلحننه الصىياحننة. وهنن ا مننا قالننه   أل ننوب 

( . ومنا قالنه   هننا 7 – 4:  38)أ  بنن   " يجى زاو حها ، عندما  ىحمت كواهب الانبح مانا ، وهحنف جمينو
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ون أعمنال   فن  الاليلنة فيصىينون لاظمنة الانالق وشى  مانن  أن   خلنق الكنل لمجند  ، فالماليكنة كناحوا وشناهد 
 صنى  ، فهنو قند  و هحصون و سببون   عل  أعمال مبرحه وعل  قدم ه ، و  وصى  لأحه نهحطاع أن وجانل خليلحنه

نل الح  أهكن    دم فيها  خلله  ليصىيوا . وه ا مان  نه  جنة َعدل
 يه . =  ان  مكان جميل جدا وصى   دم بوجود  ف  جنة
 =  ان  فى  . فهد    من الالق أن  صى  خليلحه . َعْدنْ 

 األب يفرح حين يرى نظرة الفرح فى عيون أوالده حين يأتى لهم بهدية ليسعدهم .
*الحسريح لي  فى ا بل هو  اريى عن يالة الصى  ، وه ا كما مأ نا الماليكة  هحف و ىح  ن  مأت عمل   ف   

 اء هنسبح   ن  حى  مجد  وحدمك عظ  مبرحه وجماله .الاليلة . وحبن ف  السم
*فالاليلة كلها خىجت من اإلبن ال   له كان كل ام فهو خالق الكل ، وهو مأس الاليلة ، وهو كاين ف  اآلب 
وف  يضنه وبالحال  كاحت الاليلة كلها ماليكة وبشى ف  يضن اآلب . وكان المصىوس أن  كون  ومة الويندة 

  سود المببة بين الكل ، فالكل وايد ف  اإلبن الكلمة ، والكل مبا  لمببة اآلب . ه   هربا أن 
"ال اننىكة للنننوم مننو *وهننلل لاننإ مننن الماليكننة و نناموا ماليكننة هنناقطين وهنن  الشننياطين وبحصاننلوا عننن   ن  

( . وظل الماليكة اللدوسين ف  يضن   بينما فلد الماليكة الساقطين  ومة المجد والنوم 14:    6هو2) الظلمة"
وكننان ال أمننل فنن  مجننوع الشننيطان و وبحننه ن  أن طرياننة الماليكننة  (28، يننز 14الحنن  خللهنن    عليهننا )ماجننو ن 

 ولن وغيى قىام  .لي  فيها  ىدد وبالحال  ال  وبة ، فالشيطان أخ  قىام  ف   بد  هلل 
*وهلل اإلحسان لغواوة البية )الشيطان( وبحصال عن   . وهو أوضا فلد  ومة المجد والنوماحية ن  كنان مالوقنا 
عل   ومة   . ولكن كان اإلحسان لسرب  اف طرياحه قابال للحوبة والندم عل  خطيحه ، ولهن ا  جسند المسنيح 

   اعت و شوهت  ومة الويدة والمببة ودخل لدحسنان اإلحشنلا    ليصدوه و الاه . وبالسلو  واإلحصاال عن
 والكىاهية ، وقام األخ عل  أخيه وقحله .

*وما يد  لدحسان ل  وكنن فن  قاند   الن   خلنق اإلحسنان ليصنى  و اكن  مجند   ، ولكنن ال ومكنن أن وصشنل 
 قاد   .

"نثرحنوا فنَ  ينة نلن  يضنن اآلب ، ولهن ا وطلنب المسنيح مننا *وبالحجسد ن بد المسيح لجسد  مو اإلحسنان ليايند  ثاح
( . ومننن  ثرننت فننن  9:  15( . وهنن ا الثبنننات وكننون لالثبننات فنن  المببننة )ماجنننو  صسننيى  ننو4:  15) ننو وأحننا فننيك "

 المسيح واود نل  يضن اآلب ، و سحايد الاومة النوماحية والمجد فيحبلق فيه قاد   .
*المسننيح اإلبننن جاننل مننن كنيسننحه جسنند  ، وهننو مأس هنن ا الجسنند ، وكننل مننن  ننؤمن و بيننا  ايبننا ثابحننا فنن  المسننيح 

( . و نام المسنيح مأهنا للكنيسنة والماليكنة 30:  5)أ  ”جسد المسيح من لبمه ومن عظامنه“وابح عضوا ف   
 ( .10:  1)أ  السموات وما عل  األمس ف   اك" "ليجمو كل ام ف  المسيح ، ما ف 

*والمسننيح اإلبننن النن   هننو فنن  يضننن اآلب النن   جاننل كنيسننحه جسنندا واينندا هننو مأهننه ، وألن اإلحسننان لننه جسنند 
ومو  كنننان علننن  اإلبنننن أن وأخننن  جسننندا ليحبننند لالطريانننة البشنننى ة الجسننندوة . وأوضنننا هنننو مأس السنننماييين ، وألن 
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و نام وبمنل الكنل فينه نلن  يضنن اآلب  السماييين ه  أموا  بال أجساد فه  أ ال كاحوا محبد ن  بال نحصاال .
 ، كما أماد   من  الردء . 

 *وبه ا  ام    حمجد لإظهام مجد  عل  الماليكة والبشى اللدوسين ف  السماء .  
*وأوضننا  نننام   اللننندوس الننن   ال ولرنننل الاطينننة والشنننى،  حمجننند لإظهنننام عدلنننه فننن  نخضننناع الشنننياطين والبشنننى 

 ف  الظلمة الاامجية ف  الد نوحة ، وه  نخحاموا لاناده  طى ق اإلحصاال .األاىام ، وبحصااله  عنه 
*و ام  الكناي  لشى  ه ا المان  ، فالشاب وجحمو ف   بن الكنيسة والون ، والنىو  اللندس ومألهن  )وهن ا 

سننيح . ( ، والننىو  اللنندس وبننول اللننىابين نلنن  جسنند ودم المسننيح ، و ثرحنننا فنن  الم133الماننن   جنند  فنن  المزمننوم 
والمسننيح وبملنننا نلنن  يضننن اآلب )الجننزء النندايى  المواجننه للمنن لح ]المو ننوع عليننه الجسنند والنندم[ وسننم  يضننن 

 اآلب( .
*عمل المسيح اإلبن الصداي  بحجسد  أعاد الاومة الح  أمادها   من  الردء . فااد البشى الثابحين فيه نلن  يضنن 

( ، فلاننند   ال وصشنننل 7:  43)ن  و نننناحه" ه وجرلحنننه"لكنننل منننن دعننن  لإهنننم  ولمجننند  خللحننناآلب و مجننندو  
( . هننو 8:  1)م  "أحننا الرداوننة والنهاوننة"فالمسننيح هننو النهاوننة وهننو الرداوننة  وعننادت الاننومة الحنن  أمادهننا   ، لنن لك

ومة الرداوة ألن منه بدأت الاليلة  اى  نل  الوجود ف  الزمن المبدد ولمجد   ، وهنو النهاونة ألحنه هنو أعناد الان
ومببننة علنن   ننومة خاللهننا "   الحنن  أمادهننا   مننن  الرنندء ، وهنن  أن الاليلننة  مجنند   و كننون الاليلننة فنن  وينندة

 مببة" وه ا هو قاد   ، وه ا ما أ   المسيح محجسدا ليحممه.
كاحنت الرداونة . *  أماد أن  كون الاليلة ف  ويدة ف  اإلبن ، واإلبن فن  اآلب ، فيكنون الكنل فن  اآلب. وهكن ا 

والمسيح المحجسد أعاد ه   الاومة وه   هن  النهاونة الحن   بلنق قاند   . وهن   الانومة هنحبل  نلن  األبند وبنال 
 حهاوة .

(. فمهمنا كاحنت 7:  54)ن  "لبيظنة  ىكحنك وبمنىاج  أبدونة هنأجماك"*أما فحىة اإلحصاال عن   فيلول عنه   
سننيح فهنن  لبيظننة ، ألن و ننانا الثابننت فنن  المسننيح هننو مسننحمى نلنن  مننا ال الصحننىة مننن  هننلو   دم يحنن  مجننم الم

 حهاوة .
( . كلمنة يضنن  نأ   لمانن  "خلني " ، والالني  18:  1) نو *"اإلبن الوييد ال   هنو فن  يضنن اآلب هنو خرنَى"

هننو جننزء مننن الببننى داخننل األمس ، واألمس  بيطننه مننن كننل جاحننب مننا عنندا فحبننة محاننلة لننالببى . وهنن ا وشننيى 
 16) نو"خىجت منن عنند اآلب" مان  أن اإلبن ف  اآلب . واإلبن خى  من عند اآلب ليحجسد و دخل نل  الاال  ل

( ، وليحبند لاإلحسنان و ايند  6:  1)عنب  "وأوضا مح  أدخنل البكنى نلن  الانال "( ، ليدخل نل  الاال  محجسدا 28:  
 نل  يضن اآلب ، فيايى اإلحسان ف  اإلبن وف  اآلب ، فاإلبن ف  اآلب .
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 الملخص 
 . أنا هو األول واآلخر .......... اإلبن ف  يضن اآلب..... أزليا

 اآلب..الماليكة ف  اإلبن واإلبن ف   أنا هو البداية لمجد  . اإلبن يخلق المالئكة
 جزء من الماليكة  حمىد و نصالوا عن   .... من نحصال  اموا  الشياطين .

 
 ذهبوا للظلمة الخارجية                                             

 لمجد   ...  دم ويواء ف  اإلبن واإلبن ف  اآلب . اإلبن يخلق آدم وحواء
 

 دم وحواء فى اإلبن وفى اآلبآ                                     
 ... الاىكة للنوم مو الظلمة آدم وحواء يسقطان فيموتا

 
  دم ويواء  نصاالن عن                               

 
 التجسد ....... اإلبن يتحد بالبشر

 من  من ث  نم د للشى +من  ؤمن و ثرت ف  المسيح                   من ال  ؤمن 
 
  ثرت ف  المسيح اإلبن للنهاوة                       نصال عن المسيح اإلبن  
 

 فى المجئ الثانى
 يذهب إلى الظلمة الخارجية                                 يذهب إلى المجد  

 يضن اآلب مو الماليكة                   مو الشياطين ف  اإلبن وف  
، الماليكة واألبىام  حمجد   فيه  لأن وكوحوا ماه ف  المجد .   قصد هللا األزلى يتحقق...  أنا هو النهاية

 والشياطين واألاىام  حمجد   فيه  لإظهام قداهحه ف  مفإ الشى . 
 

 ؟ ماذا قلب السيد المسيح من اآلب حتى اآلن ليطلب الوحدة في اآليات التالية
 أن  ناى  اآلب في ماىكة الاليب ليح  الصداء. -(:1) وة
 ها لنا.   المسيح لياطالصداء كان ليكون لنا يياة أبدوة، أ -:(2) وة
 (: من يال عل  البياة األبدوة  حصحح يواهه الىويية فياى   .3) وة
المسننيح وطلننب أن  حمجنند لالجسنند بنننص  مجنند الهو ننه األزلنني. وهنن ا الطلننب هننو لبسنناب البشننى كمننا  -(:5 ،4) وننة

 ا هنىا  فيما  لي:( ولكن كيف  ح  ه ا  ه  22حصه  من  وة )
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لكل من  نص  و اوا   هياى  المسيح، والمسيح وجالنه جنزءًا منن جسند الكنيسنة. والكنيسنة هني جسند   -(:6) وة
 المسيح.

 ه ا لمن  ؤمن لالمسيح )وه  الحالمي  ال  ن  منوا لالمسيح يح  اآلن(.-(:8 ،7) وة 
 وسحصيد بها من  من فلل.اصاعة المسيح هي لمن  من. فشصاعة المسيح  -(:9) وة
المسننيح وجمننو كنيسننحه فنني جسنند  ليلنندم لكنيسننحه الاضننوع لننآلب، الاننومة الحنني وصننى  بهننا اآلب وهنني  -(:10) وننة

المببنننننة. اآلب وفنننننيإ لمبرحنننننه فننننني  نننننومة عطاونننننا وبىكنننننات. والكنيسنننننة  ظهنننننى مبرحهنننننا فننننني خضنننننوعها لنننننآلب 
 (.28:15هو1)

جسد المسيح فاآلب ولدس واإلبنن ولندس. ولكنن دون نجبنام، هناك يماوة نلهية لمن  نحمي نل  -(:13-11) وات 
لكن من  ىفإ فهو نبن للهالك. وما وصى  المسيح خال  حصوس المؤمنين، بل ه ا وصنى  المنؤمنين أن واىفنوا أن 

 هناك يماوة نلهية له  في ه ا الاال .
ل أن وارىحا لغضب الاال  كما ألغإ الاال  المسيح هيبغإ كنيسحه. ولكن اليك فالمسيح قر  -(:16-14) وات 

( والمسيح وكلمنا في ه   اآلوات عنن الانليب قرنل أن  نحكل  13-11علينا أخرىحا لالبماوة اإللهية لكنيسحه ) وات 
 عن المجد ال ي لنا، فالاليب مجد عل  األمس وطى ق المجد المالن في السماء.

هننل الاننال  النن ي  بغضننه ، والشننهادة للبننق اآلب ولنندس المننؤمنين ليعيشننوا فنني البننق و شننهدوا للبننق و  -(:17) وننة
  جاله  حومًا للاال ، فيهحدي الاال  و ؤمن لالمسيح.

هنن ا هننو دوم الكنيسننة، أن  كمننل عمننل المسننيح فحكننون حننومًا للاننال  وملبننًا لننألمس،  شننهد للبننق وهننل  -(:18) وننة
 نحن عمليه ...ما هرق فلنال لالىهو  ( وللد لا  بول 4:2 ي1الاال  الباطل. فاَ  ى د أن الاال  كله وال  )

 (10:2)أف )=أرسلتهم للعالم(ألعمال صالحة  ....المسيح يسوع. مخلوقين في  )وأعطيتهم لي(=(كانوا لك)= 
أقيدس المسيح وشجو الكنيسة وهو وارىها بهن   األخبنام لأحنه هنو حصسنه هنيموت ك بيبنة عنن الانال =   -(:19) وة

 وهو بدم  ليبه هيلدس كنيسحه طوال األوام ليكون اعبه ملدهًا في البق.. أنا ذاتي
 كل من  ؤمن وسحصيد لشصاعة المسيح الكصام ة. -(:20) وة

ن كنيسنحه أي جسند  منن أعضناء هني و ْ كَ المسيح أن حكون وايدًا فهو كما مأ نا وا هنا حى  طلب    -(:23-21) وات 
حبن. والويدة بيننا هحكون لأن وكون كل  منا جزء من جسد ، والثبات فيه هيكون لالمببة، فمن  ثرنت فني مبرحنه 

 (.  9:15هيثرت فيه "هما أيرني اآلب ك لك أيررحك  أحا، نثرحوا في مبرحي" ) و
 .وأنا فيك كما أنك أنت أيها اآلب فيَّ آلب= هما أيرني ا

 (20:14وأحا فيك  ) و أحا في أبي وأحح  فيَ = ليكونوا هم أيضا  واحدا  فينا
 أحا في أبي= هي ويدة الهو ية بين اآلب واإلبن.

 =  ى   جزءًا من جسدي= هؤالء قال عنه  "ال  ن أعطيحني"أحح  فيَ 
 المسيح.أحا فيك =  امت فينا يياة 

 فنبن ححبد لالمسيح لالجسد فنايى وايدًا فيه ولنا ييا ه.
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ن بندحا لناإلبن " نىحا ( وألحننا 9:2وألن اإلبن  حبد حاهو ه بالهو ه قنال الىهنول "ينل فينه كنل منلء الالهنوت" )هنو
 (.10:2مملويين فيه" )هو

. ولننا ييناة أبدونة    الاطينة وببلني ومببة وهلطان عل )خرزحا كصافنا( مملويين بىًا وقداهة وبىكات مويية ومادوة
 ويننا "أمنا انىكحنا حبنن فهني منو اآلب اللندو  .. وه   قنال عنهنا ف  فى  أبد  حأخ  عىبوحه اآلن ولنا مجد أبد 

 ( للد يملنا المسيح نل  يضن أبيه لاد أن ويدحا فيه. 3:1 و1ومو نبنه وسوع" )
عن الويدة. والويدة مو اآلب هي الدخول في انىكة ينب (  اريىًا 18:1وقيل عن اإلبن أحه في "يضن أبيه" ) و

ماه، وفيإ علينا لمبرحه وحامحه وحبن نعالحًا عن مبرحنا حاضنو لنه، وهن   هني الانومة الحني عرنى عنهنا بنول  
خا ناة ألبينه. ( فهنو مأس الكنيسنة أ ن  لكنيسنحه 28:15هنو1الىهول للوله "يينئ  اإلبن حصسنه أوضنًا هياضنو" )

  د اآلب و يىها خا اة له كما  ى د أوضًا. ى  ها كمادَ يَ وَ 
= فلد يَل في جسندي كنل منلء الالهنوت. وبهن   اللنوة الالهو ينة الحني فني  وأنت في       أعطيحه  ييا ي=  أنا فيهم

 جسدي أيصظه  في ويدة، ككنيسة وايدة لها مجد أبدي. 
 ه   الكنيسة هحكون ييل مسيبها في مجد . -(:24) وة
الانال   (: الاال  لسرب خطيحه نحصال عن اآلب البام ول  واد  ىا  وال  ى  مجد ، والمسيح أ   ليرىم26-25) وة

فيانننود لماىفنننة اآلب وم  نننة اآلب ومجننند السنننماء. وهننن ا لنننن وكنننون نال  لالبنننب الننن ي هنننو طريانننة  . وهننن ا المجننند 
(. وبالحنالي كنيسنحه الحني  بينا لبيا نه لنن  منوت 9:6فالمسنيح لنن وانود ومنوت )مو  أكون أنا فييهمللكنيسة أبدي=  

 لألبد.
ا لنه ثن  طلنب أن وبصظهن  اآلب فني نهنمه اللندوس فني الانال . المسيح وطلب الويدة لاد أن هرق وأعلن أحه   مننو 

وطلننب لانند  لننك أن ولدهننه  فنني البننق. واآلن وطلننب أن  رلغننوا الوينندة. فمننن  ننؤمن  كننون الاطننوة الحاليننة لننه أن 
َصكل في نه  اآلب  ؤهل للحلدو  في البنق. ومنن  حلندس فني البنق  ؤهنل  وبصظه اآلب في نهمه اللدوس. ومن وابل

اليننك أحننه لالاطيننة  صححننت الوينندة بننين اإلحسننان، وفلنند ويداحيحننه الحنني كننان  حننىاء  بهننا فنني يضننىة  . للوينندة. وح
البشننى ة كلهننا فوينندة (.   خلننق اإلحسننان فنني 13-11:4واآلن المسننيح وطلننب لحاننود لكنيسننحه  ننومة الوينندة )أ 

أن  كون فني ويندة  ويندة مببنة الجسند الوايند. ولكنن لالاطينة  رنددت  . وكان المصىوس هو جسد  دم  جسد وايد 
الويدة وقام قا ين وقحل أخا  هابيل. وجاء المسيح ليايد ه   الويدة. واليك أن  وات الويدة ه   هي  خى كلمات 

ي هد  الاللة ولولها المسيح قرل  لبه، والمان .. أحا أ يت ألجل ه ا، ألعيد الويدة المصلودة. الويداحية الحي ه
(. وه ا وكون لسرب الىو  اللدس ال ي 32:4+  44:2والمببة هلل وللناس. وه ا ما  بلق في الكنيسة األول  )أع

( مببننة   والننناس. أمننا كننل يننب خننام  المسننيح فهننو حصانني أو اننهواحي. ولكننن 5:5وسننكب المببننة فنني قلوبنننا )مو
   الويدة دمجة أعل  من اإلومان. فالمسيح وطلب عن اكل يب المسيح لنا. وهالبب في المسيح فهو ب ل عل   

ال ي هرق وأعلن ولينية نوماحه ، وهي ويدة عل   ومة ويدة اآلب واإلبن، ويدة لالبب. وبالحأمنل فني   ،  الحالمي  
 ، وكل وايد من أعضاء الكنيسة الوايدةالكنيسة جسد المسيح ( حى  أن الىهول بول   حكل  عن  13-11:4)أ 

فني النهاونة نلن   ككنل فيحكامنل الجمينو و رلن  الكنيسنة ،مواهبنه جسد المسيح الوايد، ولكنل عضنو   ام عضوا ف 
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( ولكن علينا 13:4 ومة المسيح الكاملة الحي واَارْ ى عنها بول  الىهول هك ا "نل  قياس قامة ملء المسيح" )أ 
  (.5-3:4أن حجحهد في هريل  لك )أ 

 
 وحيدة مقدسة جامعة رسولية . الكنيسة عروس المسيح هى كنيسة واحدة

فهنن ا مننا أماد  اآلب مننن  الرنندء يننين خلننق  دم واينند ، وهنن    ليكييون الجمييي  واحييدا  رنندأ هنن   اآلوننات لطلننب الننىب 
، واآلن منا هنو  وأنا فيك أنت أيها اآلب فىَّ  كما أنك الويدة  كون لالبب عل  حص  حمل الويدة بين اآلب واإلبن

 وه ا كان هد    وقاد   من  الردء . ليكونوا هم أيضا واحدا فينا الهد  النهاي 
وب بادحا لالمسيح هو الطى ق للويدة بيننا وبين لاضنا ث  هو الطى ق للويدة مو اآلب. والينك أن الطى نق لنكنون 

ح ومألحننا لننالىو  فثبا نننا فنن  المسنني وسننرق هنن ا وينند نا. والطى ننق لوينند نا أن حثرننت فنني المسننيح هأحنن ،واينندًا فنني  
اللدس ال   وسكب مببة   فينا ومن ثمام  المببة ، ن ًا من وجاهد فن  هنريل هن   المببنة وايننه النىو  و اطيهنا 
لننه فيننزداد ثبا ننه فنن  اإلبننن ، فلننن  ثرننت فنن  اإلبننن نال مننن لننه مببننة لدخننوة ، وكننل مننن لننه مببننة هلل ولدخننوة  ثرحننوا 

= ليكونوا واحدا  فينا=  ح اإلبن هو ف  اآلب وبه ا  حبلق طلب المسيحهله  كأعضاء ف  جسد المسيح ، والمسي
فنال واننلح أن حكنون واينندًا فلنل، بننل المهنن  أن حكنون واينندًا فني المسننيح وفنني اآلب. فهنناك مننن ن بندوا فنني الشننى. 
ولكن من ال ي  حبد لالمسيح هو  من أيب نخو ه بل وأعدايه، فمن وجاهد ليبب نخو ه  ثرنت فني المسنيح وهن ا 

 بناد لالمسنيح وبناآلب، لن لك بندأت طلبنة المسنيح  ردأ لالمامودوة. وبلوغ الكنيسة يالة الويدة فني  ا هنا  ؤهلهنا لد
لأن وكون الجميو وايدًا كاطية من عند اآلب  هرها للكنيسة لسكب مواهب الىو  في أعضايها. وه ا لمنن وجاهند 
أن وبب نخو ه. وباد ه ا  ؤهلوا أن وكوحوا وايدًا في اإلبن واآلب. فالمسيح ويدحا فيه لالىو  اللدس لالمامودوة. 

وجاهد ليبيا في مببة مو اآلخى ن  ثرت فني المسنيح. وكنل منن وصانل هن ا وبينا فني ويندة. وعنن طى نق ولكن من 
ويد نا مو المسيح أوضًا ححبد مو اآلب. والمسنيح بىوينه اللندوس  ويند مثنل هنؤالء و جالهن  وايندًا. فالجماعنة ال 

  =ن   ى  الاال  ه   المببنة ى في الاال  ؤث حبد نال  لالوجود في اآلب واإلبن. وه   الويدة وه   المببة هي الحي 
 .ليؤمن العالم أنك أرسلتني

الملانود هنو المشنابهة ولني  المسناواة. فالمسنيح وضنو الويندة بيننه وبنين ..  كما أنك أنت أيها اآلب فيَّ وأنا فييك
 وأحننا فيننك" يَ العبننامة "أحننت فنناآلب كنمننو   ليكننون لنننا الوينندة فنني المببننة، فنناآلب واينند مننو االبننن لالمببننة . وهنن   

 شيى لكيان وايد  ا ي، فاآلب كله لدبن واإلبن كله لآلب. وكنل منا ألينده  هنو لآلخنى "هنل منا هنو لني فهنو لنك 
وكينف  نطرنق هن ا عليننا  .. منن هنألك  وما هو لك فهو لني" ومنن اآل حنين حصهن  طريانة الويندة بنين اآلب واإلبنن.

 (. 32:4،  46-44:2+ أع 42:5فأعطه ن ًا هي مببة لا لة)مت 
وب بادحا مانًا ال  لغني ااانيا نا بنل كمنا الصىقنة الموهنيقية  اندم لبننًا وايندًا. وهكن ا لألقناحي  الثالثنة فلكنل أقننوم 

 عمله. وحبن لكل من ا دوم  في الكنيسة وححكامل ماًا.
كنون بيننننا وب ا فهمننا أن المطلنوب أن وكنون كنل واينند ال لنصسنه بنل لآلخنى ن حنأ ي لمصهننوم المببنة الحني وجنب أن  

والحي هي  ومة للمببة الكاينة بين اآلب واإلبن والحي هي  صة جوهى ة من  مي  طرياة   فاَ مببنة. وهن   
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( 26 ،24:17+  9:15+  35:3+   31:14المببة من اإلبن لآلب ظهىت في طاعحه يح  الاليب وماجو ) و
(. 5:5اإلبننن نحسننكب كاطيننة علنن  البشننى )مولنننى  يننب اآلب لدبننن واإلبننن لننآلب. وهنن ا البننب النن ي بننين اآلب و 

وه   المببة فايلة للطرياة البشى ة وبها ومكننا أن حبب أعداينا، بل حلدم أحصسنا  لايح عنن المسنيح وعنن اآلخنى ن 
(. وه   المببة دليل ويد نا مو   ويضنوم   فني مو  اإلحسنان وقلبنه 8  ،7:4 و1+    16:3 و1+    12:15) و

(. والمببنة هني 16:4 نو1فينه ) و  ، ثرنت فني  مان اللوي الصاال. ومن  ثرت في المببنة وهي نعالن عن اإلو
وعطا هننا هننو بنن ل النننص  وبحكامهننا يحنن  المننوت. ومننن ال  حشننجو  . هبننة عظيمننة مجاحيننة ولكننننا حأخنن ها لناطيهننا

(. ن ًا فالويندة الحني وهنب لننا   14:3 نو1غى بنًا عنن  نليب المسنيح )، و اطي  سبب مننه و انبح بنال مببنة 
+  20:2أن حرلغهنننا فننني المسنننيح فننني   وجنننب أن  كنننون  نننبيحها األحنننا وب ا ما نننت األحنننا فسنننأيب أعننندايي )غنننل

في الجوهى. فلهما ويندة كينان وجنوهى و ات  لنصه  أن ويداحية اآلب واإلبن هي ويداحية  ساوي  (. لكن24:20أع
وكىامننة وطرياننة. أمننا ويننداحيحي مننو   فهنني اننم مكحسننب بىيمننة   وحامحننه. ولنني  للحسنناوي. هننو وكمننل عجننزي 

( و اطينننني 20:2+ غننل 21:1وحلانني. وفنني هنن   الوينندة واطينننني ييا ننه فننأقول "لنني البينناة هننني المسننيح" )فنني
( وأعطيننه ييننا ي وكننل مننا لنني قنناياًل "أحننا 13:4نمكاحيا ننه فننأقول "أهننحطيو كننل اننم فنني المسننيح النن ي ولننو ني" )فنني

 (.3:6لبريري ويريري لي" )حش
وأحننت فننيه  ألن يلننول اآلب فنني المسننيح واحلننف عننن يلولننه فنني  المسننيح أحننت فننيَ لنن  ولننل = أنييا فيييهم وأنييت فيييَّ 

ه  فيك وأحا فيك ألن ثروت المسيح في اآلب غيى ثروت المؤمنين فينه )بننص  المصهنوم  المؤمنين. ول  ولل المسيح
( وبننص  الطى لنة حصهن  أحنا قند أعطينحه  المجند الن ي أعطيحنني 17:20حصه  قول المسيح أبي وأبيك  وبلهني وبلهكن " 

أم ا حبن فاىحا أبناء لالحرني  فه   ال  اني المساواة بيننا وبينه فهو نبن لآلب لطرياحه وله كل المجد ال ي لآلب،
بنين اآلب واإلبنن قايمنة علن  أهناس الحسناوي بينهمنا فهن  وايند فني الجنوهى.   و ناك   ومة مجد  عليننا. والويندة

أم ا اإلحسان فكل وايد ماحلنف عنن اآلخنى، وكنل البشنى هن  ال انم أمنام  . ولكنن ويند نا منو    انني نحسنكاب 
ى عل   وم ه، و امل ه   اللوة فينا فحلغي عداوا نا وبحلسناما نا وححلندس، و رندأ حنوم قو ه فينا ليايد  شكيلنا لناي

ماىفننة المسننيح  نسنناب داخلنننا فحسننحالن لنننا الوينندة الكاينننة فنني المسننيح واآلب للننوة  نندخلنا فنني اإليسنناس والوجننود 
( والجسند الوايند 13:12هنو1الصالي في يضىة اآلب واإلبن. وهك ا ححبند لسنرب النىو  الوايند الن ي حسنحلي مننه )

 (.17 ،16:10هو1ال ي حغح ي عليه )
واإل باد مو   هنو ن بناد كنل اللنوة واللداهنة والبنق لالالانم، لاإلحسنان المينت، ليلندس و بيني هن ا الماينت. كمنا 

 ،9:2 لول ثيؤطوكية الجماة "أخ  ال ي لنا وأعطاحا ال ي له.. " هو ن باد لحغطية الننل  والاجنز منن ملئنه  )هنو
10 .) 

وأحنه أي اإلبنن لالحجسند كنان لنه  ،ل الحجسند هنو  رل ويلول كل ملء الالهوت في المسيح جسدوًا  اني أن اإلبن قَ 
مننلء الالهننوت. ومننلء الالهننوت جسنندوًا واننني أن اإلبننن  ننام جسنندًا منظننومًا ملموهننًا لناننى    وحسننماه وحدمكننه 

(. فمننننلء الالهننننوت جسنننندوًا هننننو مننننلء   يننننل فنننني جسنننند المسننننيح وهنننن ا جالننننه فنننني محننننناول أخنننن حا 3-1:1 ننننو1)
وخرز يقيلي وماء  وداعة وحوم ويق . وحأخ  بدوةاألبياة  اللداهة و لا  كل نيحياجا نا من  (. حأخ  من ملئه16:1) و
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". فهنن ا ن بنناد غيننى منصانن . بننل  ننام لنننا فكننى المسننيح يينناة.. وهنن ا مننا عنننا  المسننيح للولننه "أحننا فننيه .. وأحننت فننيَ 
  أحا في اآلب واآلب في  فأحا واآلب وايد.= أنت في  ييا ي فيه . = أنا فيهم(. 16:2+  30:1هو1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 وفي كل امللد و و المسيح لاليبه أه  اإل باد الملدس. نن ويدة اآلب مو المسيح  لوم عل  الحساوي كليًا 
ا الويندة الحني لننا فني المسنيح فهني  . ويندة  هي ويدة  ات وكىامة ومجد وكمنال مطلنق، ويندة طريانة جوهى نة، أمن 

 حامة وميمة و صضل وهبة وأخ ها من  ؤمن و بصك كالمه.
لامنل المسننيح واآلب والنىو  اللنندس وانيى المنؤمنين واينندًا. لكنن المننؤمنين وينده  ال ومكنننه  أن = ليكونيوا واحييدا  

يننا ث  هي هنا نم لاء وهمو لالويدة الحي وطلرها لنا المسيح، فهي ويدة أواًل ب= لين إلى واحدليكونوا مكمَّ  حبدوا.  
+  10:2+ كنننو 16 ،14:1وأخينننىًا  كميلهنننا نلننن  الكمنننال أي حانننيى مملنننويين فينننه ) نننو ، بينننننا وبيننننه وبنننين اآلب 

 (. 20-14:3أ 
هننو مجنند حااننم عننن يينناة المسننيح فينننا وب بنناد جسنند  = أنييا قييد أعطيييتهم المجييد الييذي أعطيتنييي ليكونييوا واحييدا  

وحاننيى كلنننا  ،(. وهنن ا مننا واطيننا الرنننوة هلل لالمسننيح27:1+ كننو 10:2لجسندحا.. المسننيح فننيك  مجنناء المجند )عننب 
وايدًا. وهو مجد يلول الىو  اللدس فينا  وزع عل  كل وايد مواهبه. والمجد الن ي حأخن   اآلن هنو عىبنون المجند 

(. يلننول   فينننا هننو المجنند ولكنننه اآلن غيننى مىينني. أمننا فنني السننماء فسننيكون 18:8)موالاحينند أن وسننحالن فينننا 
هن ا  لإ بادحنا لنه. لننا وكنون ال    ام لدبن لالجسند  المجد  وه اًا. ه ا المجد أعطا  اآلب لدبن في الجسد. مىيي

حبنن هنيكون  (2:3 نو1أما في السماء فسيكون ه ا المجند ظناهىًا فنكنون مثلنه )،  المجد ال   لنا غيى مىي  اآلن
لننا جسند ممجند ، ولكنن هن ا هنيكون نحاكناس مجند المسنيح عليننا، فننبن لني  لننا طريانة المجند ، بنل ألحننا هننى  

. (41:  15هنو1المسيح كما هو فيناك  مجد  علينا، وكل يسب دمجحه "فإن حج  ومحاز عن حج  ف  السنماء" )
(. المجند الن ي 2:3 نو1مثله في السماء )( وايى 19:4المسيح عل  األمس )غل عمومًا من وايى عل   ومة

 الوحدة بين المسيح وبين اإلنسان

المسيح 
 بالجسد

حل فيه كل ملء 
= الالهوت  
 أنت في  

  =أنا فيهم
 مجد وحياة 
 قداسة ومحبة

 اإلنسان
 بمحدوديته

 التجسد
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أعطا  المسيح لنا هو هرب ويدة الكنيسة. و لك ألن الشلا  واإلحلسامات بين الناس هررها  نىاعه  علن  أمجناد 
هن ا الانال  الباطنل أي األمجناد الوهمينة. لكنن منن وانند  أن المسنيح أعطنا  كنل هن ا المجند هنيريو الآللنم الاادوننة 

ى عننند  بننال قيمننة، ن  قنند ياننل علن  اللؤلننؤة كثيننىة الننثمن )أمجنناد السننماء( الحنني هيباننل )أمجناد الاننال ( أي  انني
عليها بل يانل عليهنا لإ بناد  لالمسنيح. ومنن يانل علن  هن ا المجند الن ي حبنن فينه اآلن وهنو  وسنحالن فيننا 

حن  أعداينه. ( لن  حاامع عل  أمجاد ه ا الاال . والنىو  اللندس الن ي فينه هنياطيه مببنة لكنل النناس ي18:8)مو
 ، ومن هو مملوء مببة وسحطيو أن  حبد لاَ فاَ مببة. فاَ طرياحه المببة ، وبالمببة ححبد ماًا بل ححبد مو 

وب باد اآلب واإلبن هو لالمببنة وقند  ن  الحارينى عنن هن ا اإل بناد بحسنمية اآلب لالمبنب و سنمية اإلبنن لنالمبروب 
فننننالىو  اللنننندس  نلننننل يننننب   اآلب المبننننب نلنننن  اإلبننننن المبرننننوب. ( والننننىو  اللنننندس هننننو مو  المببننننة 6:1)أ 

 . (5:  5)مو وبإ بادحا لاإلبن لالمببة  نحلل مببة اآلب أوضًا نلينا أي حثرت فيه
حا لننه السننيد  حجنند فيهننا الننىب ولنانننا لننأن حبحلننى الاننال  (22) اآلوننة دل وننة  فنحبنند. أمننا فنني  ن  لنننا هنن ا المجنند النن   َواننْ

 ك ه   الويدة. ولناليك أن نححلال مببة اآلب لنا هو اىكحنا وويد نا مو اآلب.( حجد قوة  بص11)
المسيح بالهو ه ال ولول ه ا فهو له المجند منن  األزل. ولكنن هن    انني المجند الن ي حالنه =  المجد الذي أعطيتني

الحاريننى عننن مجنند المسنننيح (. و نن  5 ،4:17لجسنند  لبسنناب اإلحسننان، وهنن ا مننا كننان المسننيح وطلبننه فنني اآلوننات )
 (. 32 ،31:13+  39:7لالجسد في قاحون اإلومان للولنا جل  عن ومين اآلب ) و

( فمجند 14:4لنل1+  18 ،17:8+ مو 30-28:22وه ا المجد  حبول لدحسان ن ا قرل الاليب مو المسيح )لنو
يح لجسننند  الممنننز  علننن  المسنننيح لجسننند  بننندأ لالانننليب. وكمنننا أن الاطينننة انننححت الويننندة الحننني لدحسنننان، فالمسننن

الاليب أعناد ويندة الكنيسنة وبجسند  المكسنوم فني اإلفاامهنحيا  ويندحا لنه. هكن ا  نام الانليب هنو المجند ومو  
َب لدحسننان أن  حللنند  مثننل المسننيح. وحاليننك فنني )عننب  ( أن المسننيح 9:5+  10:2المجنند وبهليننل المجنند النن ي واهننْ

َل لناآلالم. وهننا حسنمو  ومنن هن ا حصهن  أن كمنال الويندة وكنون فني نيحمنال الكنيسنة  إليى واحيدليكونيوا مكمليين َ َكمنَ
لآلالم والاليب، وأن من وبحمل األل  وكون له مجد. فنبن لإيحمالنا لألل  وكون لنا اىكة  الم ويب مو المسنيح 

نهننمه  والبصننك فنني ، اإلومننانلوقرننل هنن ا  ، ن ًا حبننن ححوينند مننو المسننيح لشننىكة  المننه . وبالحننالي ححمجنند كمننا  مجنند 
يينما  ىاحا الاال  في مببة وويدة  ؤمن لالمسنيح ن   نى  الحغيينى = ليعلم العالم أنك أرسلتنيوالحلدو  في البق.  

الكريننى فنني يينناة أوالد  . وبانند  نناود المسننيح مننا عنناد الننناس  ىوحننه، لكنننه   ننىون كنيسننحه، فننإن كنناحوا واينندًا فنني 
وأحببييتهم كمييا هنن   المببننة هحشننهد أوضننًا أحنننا مبرننوبين مننن  = مببننة هننيؤمنوا لننأن المسننيح كننان مننن عننند  . و 

ألحننا فني المسنيح. والانال  هنيدمك هن ا. ويينمنا  ىاحنا  ،أن اإلبنن مبرنوب عنند اآلب فنبن مبروبين كمنا  =  أحببتني
ة فننأهرى عثننى  . ، و ننى  وينند نا وكننون هنن ا انناهدًا لانند  مهننالة المسننيح الاننال  حبحمننل اآلالم فنني فننى ، مببننة فنني

 اطل اإلومان هي عدم المببة بين المؤمنين. وه ا ما كان هرب اإلومان فني الكنيسنة األولن ، أن غينى المنؤمنين 
وقرننول المننوت لصننى  حننالو مننن  ،ومبرننحه  هلل ولباضننه  الننباإ  ،هنناحوا  ننىون نيحمننال الشننهداء للمننوت واآلالم لصننى 

اآلب وبرنننا بنننص  قنندم مبرحننه لدبننن. وهنن   مببننة ال حهاييننة وال  أحببييتهم كمييا أحببتنييي .نحسننكاب مببننة   فننيه 
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 و ف. والمسيح والن ه ا لندمك مد  ه ا البب. ولألهف فمن  هح  وهل ه ا الاال  المادي.. !! وحالينك أحننا 
 في نبنه المحبد بنا. فهو وبرنا، مو و هىوم اآلب 
ص  مجد الهو ه ال ي كان لنه منن  األزل وهنو حصن  المجد ال ي حاله المسيح لالجسد هو ح=  المجد الذي أعطيتني

( "همننا غلرننت أحننا أوضننًا وجلسننت مننو أبنني فنني عىاننه". فننالجلوس فنني 21:3مجنند اآلب. وهنن ا  نن   اننو ى  فنني )م 
حصنن  مجنند اآلب، كمننا حلننول فني قنناحون اإلومننان )جلنن  عننن ومننين   ننام لنهلالجسنند أن المسننيح عنى  اآلب واننني 

هل منا واك  جزء من مجند اإلبنن للندم منا وسنحبق وبلندم جهناد ، "وحجن  ومحناز = وأنا قد أعطيتهم المجدأبيه(.  
(. وهنن ا  نن  الحاريننى عنننه "مننن وغلننب وجلنن  مانني فنني عىانني". لكننن قطاننًا لننن 41:15هننو1عننن حجنن  فنني المجنند" )

فإ ا كان مجد نحسان قدو  حل  ومحاز عن مجند نحسنان  خنى أقنل مننه حلناء ، فكن  وكن    وكون لنا حص  مجد اإلبن.
 وكون مجد أ  نحسان مهما بلغت حلاو ه لالنسبة لمجد اإلبن .

 
ِدي 24  "-(:17:24آية )يو ُروا َمجيْ ا، ِلَيْنظيُ وُن َأنيَ ُث َأكيُ َأيَُّها اآلُب ُأِريُد َأنَّ هُؤاَلِء الَِّذيَن َأْعَطْيَتِني َيُكوُنوَن َمِعي َحييْ

 "الَِّذي َأْعَطْيَتِني، أَلنََّك َأْحَبْبَتِني َقْبَل ِإْنَشاِء اْلَعاَلِم. 
ة اآلب. المسنيح هننا ولنول أم ند وهني أعمنق لكثينى وألن اآلب واإلبن وايند فنإمادة اإلبنن هني نعنالن عنن نماد =  أريد

هنني = أرييد (. ومننا ا  ى ند  أن حكنون مانه لنننى  مجند  وحصنى . هنل هننناك ينب أعظن  مننن هن ا!   9منن أهنأل ) ونة
 اصاعة اإلبن وعمله الصدايي عنا. أوضا ححيجة عن نمادة اآلب، وهينعالن 

(. فمننن  حبننو المسننيح فنني الاننليب هننيحباه فنني 26:12) ننوهنن ا هننو مجنند الوينندة وبهليلهننا الصنناخى = يكونييون معييي
( ولنول مأ ننا مجند  مجندًا 14:1 وينا فني ) نواللدو  (. و 21:3م +  36:13+  3:14+  و 5 ،4:14المجد )م 

. فه ا المجد ال ي نهحطاع أن  ىا  هو كل ما أمكنه ندماهه من خالل يجاب الجسند والمسنيح هما لوييد من اآلب 
(. ولكنن المسنيح هننا  نحكل  عننن م  نة مجند  وهنو فنني 12:13هننو1ا مننن خنالل منى ة أو لغنز )فني يالنة نخنالء. كمن

(. وقولنه 3:2 نو1"ألحننا هننىا  كمنا هنو" ) هامل نهحاالن الهو ه في السماء منو اآلب وال وبجنز الجسند منهنا انيئاً 
(. فالويندة لنالبلول 17:3 فهن ا عنن وجودحنا فني الانال  فننبن حكنون فينه اآلن لاإلومنان فلنل )أ  أحا فيك  وأحنح  فنيَ 

دل منننن فاعليحهنننا وبهننحاالحها و ننننل  منننن بهجحهننا لسنننرب عجنننز 56:6وبسننى اإلفاامهنننحيا ) ننو قهنننا الجسننند و ابننْ  ( وااوْ 
الجسد وقاوم  ومغبا ه المااهسة. ولكن يين ححال  من ه ا الجسد الصاهد هنحواجد مو المسنيح فني يالنة م  نة 

 4:12هنو2+  12:3ارىحا عم ا هنىا  فنبن ال ومكن أن ححايلنه اآلن ) نوهاملة وبهحاالن كامل ولكن المسيح ل  و
( لنى  جسد المجند الن ي هننأخ   والينك 18:3هو2+  21:3+ في 4:3+ كو 2:3 و1( وقامن مو )9:2هو1+  

 عمق مببة المسيح لنا، فرينما هو ملرل عل  الاليب حجد  مشغواًل لأن حكون ماه في المجد.
فنننبن يننين  (.9:2)عننب ( والنن ي نهحسننبه لطاعحننه هلل اآلب 11-8:2مننة المحجسنند )فننيمجنند الكل= لينظييروا مجييدي
( وصننى  بنننا   فهنن ا كننان قانند  مننن  الرنندء ، 3( وكمننل فىينننا.  2(  ننناك  مجنند  علينننا فنحمجنند.  1حنظننى مجنند   

 فاَ وصى  ن   ام أوالد  ف  مجد وف  فى .
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(. للند حلننا لنالحرني عيننة 16:3ل كل ال  ن  منوا له وقرلنو  ) نووللد نمحد يب   اآلب إلبنه ليشم=  ألنك أحببتني
من يب اآلب إلبنه لنبيا في مجال يب   األزل  إلبنه. فالمسنيح ن ًا وطلنب الويندة بينننا وبنين لاضننا النباإ 

هينة. وب ا وبيننا وبين   يح  حضمن أن حاا ن هن ا المجند لألبند ن ا كننا ثنابحين فينه لالبنب. وححمحنو لالبضنىة اإلل
[ الوينندة.. والهنند  المجنند للمننؤمنين 3[ الحلنندو  ]2[ البصننك ]1( ن ًا فالمسننيح طلننب ]2:3 ننو1مأ نننا  حاننيى مثلننه )

 بى  ة مكشوفة.
 .الذين أعطيتنيواآلن أيررحه  فه   اموا جسدي= = ألنك أحببتني

اَلِم اِء اْلعيَ َل ِإْنشيَ ي َقبيْ َك َأْحَبْبَتنيِ (. وهننا اإلبنن 6:1اآلب وبنب اإلبنن، ولن لك ولنال عنن اإلبنن المبرنوب )أ   =أَلنيَّ
 وطلب لنا المجد، فيلول لآلب ها أحا قد ويد ه  لجسد ، فاىت  بره  كما  برن  فه  أ نببوا فنَ  وأحنا فنيه  =

 ف  مجد  ليحمجدوا. (. ومن أجل مبرحك ه   ل  وله  أهألك أن وكوحوا ما 23) وة َوَأْحَبْبَتُهْم َكَما َأْحَبْبَتِني
 

، ِإنَّ اْلَعاَلَم َلْم َيْعِرْفَك، َأمَّا َأَنا َفَعَرْفُتَك، َوهُؤاَلِء َعَرُفوا َأنََّك َأْنَت َأرْ 25 "-(:17:25آية )يو  " َسْلَتِني.َأيَُّها اآلُب اْلَبارُّ
لنآلب وكمنا قنال هناللًا أ هننا اآلب هن   هني المننىة الوييندة الحني نهنحامل المسنيح فيهنا هنن ا الللنب = أيهيا اآلب البيار

 اللدوس ألن طلبه كان أن  حلدس  المي  . قال هنا عن اآلب أحه لام:
فسرب كل ما يد  للبشى من أالم وموت ماجو إلحصااله  عن اآلب البام ، فالاطية  صال عن   اللدوس  .1

 البام .
خطية ألجلنا لنايى حبنن بنى  ، واى  خطيةالمسيح أ ي ليرىم المؤمنين فيسلكوا في بى "ألحه جال ال ي ل   .2

 (. ومن  حرىم  ثرت ف  االبن فيبمله االبن ال  يضن اآلب البام . 21:5هو2  فيه" )
ليشنننيى لرنننى   وعدلنننه وأحنننه هنننياطي أهالينننل الرنننى لمنننن  مننننوا لنننه و منننحاه  لالمجننند. فكلمنننة لنننام  حنننىج  عنننادل  .3

(. و  في بى  وعدله وقداهحه ال وطيق الاطية ولكننه فني ميمحنه ومبرحنه الغنافىة أمهنل نبننه ليكنون 9:1 و1)
 (. 9:1 و1هربًا في غصىان خطاوا المؤمنين )

للننب لننآلب لانند أن أحهنن   ننال ه الشننصاعية كأحننه وشننيى أحننه طلننب كننل طلبا ننه فنني هنن   والمسننيح هنننا  وجننه هنن ا ال
 الاالة ألحه: 

واى  بى اآلب ال ي ال واىفه هوا  فهو ويد  ال ي واى  قداهحه وعدلنه ومبرحنه وميمحنه، ولن لك فهنو  حوجنه  (1
   مننا ولننول لياىفننوا  المينن ونلنن  عدالننة اآلب وبننى  الحنني بهننا غصننى لدحسننان عننن طى ننق  ننليب نبنننه، وهننو واسننمْ 

مببة اآلب له  و دبيى ، ال ي ج به  من الاال  فاىفوا المسنيح و مننوا لنه فاناموا بننين. وب   ناموا بننين ينق 
أ  ححيجنة = لم يعرفك كأبناء ولن وكون حايره  كنايب الاال  ال ي ل  واى    بل جبد =  له  يب اآلب 

اآلب البنام، كينف وكنون هنناك انىكة للننوم لنال  الاناطم الان حبند فكينف  .    خطاواه  نحصالوا عنك فأحنت لنام
 مو الظلمة. لاإل افة ألحه  ه  مفضوا ما أعلنه المسيح فبىموا من مجد . ولولها المسيح في أه  عليه . 
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. والينك أحنه ال  وجند نحسنان قنادم أن وه ا وان  ن باد اآلب واإلبن ال أيد واى  اآلب نال  اإلبن=  أنا عرفتك (2
 ، وكل من وجاهند ليسنلك فني بنىو حبد له  فيرىم من  ؤمن له ، ويد ، له ا أ   المسيح ليكمل كل بى حرىم  

  رىم  المسيح فياى  اآلب و ثرت فيه وفي مبرحه.و   ثرت ف  المسيح ،
طى نق ماىفننة اآلب هنو أن حسننلك فني بننى. وألن الحالمين  هننلكوا فني بننى فهن  عىفننوا اآلب وعىفنوا اإلبننن وبننىمه   (3

 فوا اآلب ماىفة أعمق.اإلبن فاى 
كاحنت ف وب بندوا لنه أي الحالمي ، وهؤالء قرلوا البق المالن في المسنيح فإهنحمحاوا لمجند المسنيح=  هؤالء عرفوا (4

 . هنا المسيح واط   المي   نطمئنان أحه   رىموا لإوماحه  له(. 3:17له  يياة أبدوة ) و
 

ْفُتُهُم اْسَمَك 26 "-(:17:26آية )يو ُفُهْم، ِلَيُكوَن ِفيِهُم اْلُحبُّ الَِّذي َأْحَبْبَتِني ِبِه، َوَأُكوَن َأَنا ِفيِهْم«.َوَعرَّ  "َوَسُأَعرِ 
بهنن  اآلب أي مبرحننه فنناَ و . وقانند   جننا  البشننى أي أن المسننيح نهننحالن اآلب وقو ننه ومبرحننه= عييرفتهم إسييمك

الاال  الزايف  بة اآلب وعىفه مفإ مببة. ومن أدمك مبوالمسيح نهحالنها عل  الاليب ف  أعمق مااحيها  مببة
َمكل  وهنننيمحد  و نننليبه اإلبنننن بحجسننند الحاى نننف لإهننن    اآلب عمنننل بننندأ  = وسيييأعرفهمالصننناحي.  دل لألبدونننة فننناَ ال  نننا

( و سنكب مببنة   فني 13:16هماله، وه ا ما فاله المسيح لنأن أمهنل النىو  اللندس ليىاند نلن  جمينو البنق ) نو
من بدأ واى  نه    هنا هيكمل له المسيح الماىفة في األبدونة ومنن مفنإ الانليب هننا   (. وكل5:5قلوبنا )مو

ومفإ أن  حاى  عل  نه  اآلب لن وكون له حايب أبدي.. ومنن هنكن نهن  اآلب فني قلبنه فني  لنو  فلند هنكن 
لننىو  اللنندس. البننب األبننوي فيننه لضننمان هننكني المسننيح. ن ًا هنني ماىفننة مسننحمىة محناميننة، واننىكة محزا نندة لامننل ا

وللنناس.  نمحلنم يبنًا لنهف حنزداد ثبا نا فينه ، وبمنحالء منن ثمنام النىو ، حاى  مبننا لناألهثىهلما  =  ليكون فيهم الحب
( فبينمنا وكنون فيننا  كنون لننا ييناة 25:11هنو القيامنة والبيناة ) نو= وأكون أنا فييهمفالاالقة البية  ح  لالمببنة. 

( فالبنب الجنام  فني قلنب اآلب نهنحطاع المسنيح 27:16األبنوي بندون المسنيح ) نوأبدوة. وحبن لن حن و  البنب  
(. و نبيح أن المسنيح 20:28أن وبوله حبو قلوبنا ولكي وضمن نحسكاله فينا أم ن عل   لك بوجود  الداي  )منت 

قلوبنا الحي هو   هيصام   المي   لالجسد ولكنه هيظل فيه  لالىو  لألبد، لن حىا  لايوحنا المادوة ولكن حىا  لايون 
(. لننن لك فشنننغل 17 ،16:5هنننو2 شننناى و حنننيلن منننن وجنننود . ومنننن وانننى  المسنننيح يسنننب الجسننند فلنننن واىفنننه لاننند )

(. ولكن اليك  ى ينب اآلونة. فالمسنيح بندأ 18-16:3المسيبي الداي  أن وبوز عل  يلول المسيح في الللب )أ 
حننا ماىفننة حننزداد يبننًا. والهنند  النهننايي أن وسننكن عمنناًل هننو أن واىفنننا لنناآلب وهننيكمله لننالىو  اللنندس وكلمننا نزدد 

المسيح فينا و حبد بنا فه ا هو المجد ال ي أماد  للبشى والبياة األبدوة له  في المجند. هن ا هنو هند  الحجسند، أن 
وهنن ا كننان مو ننو هننىوم اآلب النن   قننال "هنن ا هننو  .و اينندحا نلنن  يضننن اآلب  حكننون فنني المسننيح و كننون هننو فينننا

 والاليب كان لغصىان خطاواحا فنحطهى وحؤهل لسكن  المسيح فينا.    له هىمت".نبن  البريب ال  
والاجيننب أن اآلوننات الحاليننة هنني مننؤامىة  هننو ا والكحبننة والصى سننيين والكهنننة وم هنناءه  والجننند والىومننان  نند مننن 

 (.2:18و ) وأيره  كل ه ا البب!! فرينما كان المسيح  حكل  به ا كاحت المؤامىة  ح  في الاام . قامن م
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 ملخص إصحاحات الباراقليط
  ( الهد  ال    هد  نليه المسيح أن وايد  ومة الويدة الح  قادها   من الاللة21:  17)فى  هما مأ نا

وكان ه ا قاد   من  الردء، فاَ خلق  دم وايد ومنه جاءت كل الاليلة. ". أيضا واحدا فينا ليكونوا هم"
قحل قا ين أخيه، لضياع المببة من اإلحسان ححيجة اإلحصاال   الاومة وبحلسمت ه   الويدة بلوبالاطية فسدت 

( ليبلق قاد   6:   14عن   لسرب الاطية )والمببة ه   ومة  (. وجاء المسيح ليايى هو الطى ق ) 
 -األزل :

o .جسد المسيح ليحبد لاإلحسان  
o ح. فنايى كلنا كأبناء هلل أعضاء ثابحة ف  جسد لالمامودوة  غصى خطاواحا وحثرت ف  المسي

( ناامة له ا  5:  13(. وكان غسيل األمجل )1:  15المسيح نبن   كأغاان ف  كىمة )
الحطهيى، فال ومكن الثبات ف  جسد المسيح اللدوس دون أن ححطهى، ودم المسيح المطهى هو  

 ما واط  المامودوة قو ها عل  الحطهيى والميالد الجد د.
o :  15( المببة ) 1  -يح  حظل ثابحين ف  جسد المسيح اللدوس،  و ينا مب المجد لاآل   :

(.     13،   12:   15( المببة البا لة للجميو )3(.      10:   15( يصك الو ية )2(.        9
(. ولكن كما أيب المسيح الاال  علينا أن  18:  15 بغإ المسيح )  ( الاال  هيبغضنا ألحه4

 يح  هؤالء ال  ن  بغضوحنا. حبب الجميو 
o   وكيف ومكننا أن حنص  ه ا  حبن كبشى غيى قادم ن عل  ه ا!! هنا واد المسيح لإمهال الىو

( ال   واطينا اللوة لحنصي  الو اوا و از نا، فنبحمل ن طهاد الاال  ال   26:  15اللدس )
 (. 2:  16وال نل  أن "هل من ولحلنا أحه وظن أحه ولدم خدمة هلل" )

o  ( فنىجو للمسيح فنثرت فيه. والىو   ىادحا  8:  16الىو  اللدس  ثرحنا ف  المسيح لأحه  بكحنا )و
 (. 13:  16لجميو البق فال حضل ) 

o  والىو  اللدس وارىحا عن المسيح فنببه ألحنا يين حاىفه حكحشف أحه وسحبق كل البب، بل
أحه هو  ام لنا، وأعطاحا حصسه  وكون هرب الصى  البقيل  يين حكحشف ك  وبرنا و دبيى  لنا، بل 

 "أحا لبرير  ويرير  ل ". 
o    ولكن وا مب مو كل ه ا البب لما ا  سمح لاألل   ولول الىب لياى  منك نحساحا جد دا وشرهن

(. ومن وصه   2:   3 و1+   19:   4+ غل  21:   16هنا عل  األمس و كون مثل  ف  السماء )
(. وهل هيحىكن   26ه ا هيلول مو المىح  "جىبن  وا مب وبمحبن ، حل  قلر  وكليحَ " )مز 

جىبة ويد   أبدًا بل هو  ببل عن  ليبول يزح  نل  فى   نحاى عل  الحجىبة  المسيح ف  الح
( فأعرى الحجىبة ف  فى . وه ا هو مصهوم الناىة ف  المسيبية. أما المرحدئ موييا 22:  16)

فيظن أن الحجىبة ه   ال  من  ، بينما أن هد  الحجىبة هو الحنقية وخىو  اإلحسان الداخل  
 اد النلاوة  زداد الثبات ف  المسيح. و حبلق قاد  . الجد د. ومو نزدو
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o  لكل من دعي لاهمي ولمجدي خللحه وجرلحه  ( " 7:  43وقاد   من الاليلة كما قال ف  )ن
". فالاليلة خللها   لحمجد  و اك  مجد . ومو الاطية ما عدحا حاك  مجد  . و ناحه

م ما عدا الاطية. و مجد لجسد  يين جل   و جسد المسيح لجسد كجسدحا واابهنا ف  كل ا
(. وه   ه  نماد ه أن حكون  22:   17( و لك ليحمجد المؤمنين ماه )5:  17عن ومين اآلب )

والد أيباء االن حبن  ها األ( "أ2:   3 و1( وقامن مو ) 24:  17ماه فحظهى فينا  ومة مجد  )
". وه ا كون مثله الحنا هنىا  كما هوظهى حأ ا نحه أولكن حال  .   ول  وظهى لاد ما ا هنكون 

وان  أحنا هنأخ   ومة جسد مجد  ألحنا هنىا ، والمان  أن مجد  هيناك  علينا، فيكون لنا  
  ال ي هيغيى اكل جسد  وا اناالجسد الممجد لي  من  وا نا بل نحاكاس لاومة مجد  "

ن  أمل اهحطاعحه ليكون عل   ومة جسد مجد  لبسب ع )و اعحنا أ   ومة الجسد الحىاب (
 (. 21:  3" )ف واضو لنصسه كل ايء

o   و اطف الىو  اللدس ألاامحا حبو السماء، ييل المجد الماد لنا، وحبو المسيح ال    نحظىحا
:   73ف  ناحيا  ومببة الاى   لاىوهه. فنلول مو المىح  "ماك ال أم د ايئا ف  األمس" )مز

(  23:   16ال أهأل ايئا هنا عل  األمس )(. ولو هألن  الىب ما ا  ى د  وكون الىد...25
فالاين  ثرحت عل  اا  المسيح ووجدت الاال  كله حصاوة. بل هننشغل لأن حطلب ما وصى   

 (. 32:   16قلب  ، وال حاود ححىكه ويد  وحنشغل عنه ) 
o (  أ  للد  ى   أبناء فأطلروا بدالة الرنوة، و كون  26: 16ولكن المسيح ولول أطلروا لإهم )

بحنا... وا مب حى د ما  ى د  أحت... حى د ما ومجد نهمك، وال حطلب ألحصسنا ايئا. فكلما نجا
نقحىبنا من يالة الثبات ف  المسيح  حوافق نماد نا مو نمادة  . ومو ه ا الثبات ف  المسيح حبيا  

 (.33:  16ف  هالم يقيل  )
o واحدا فى اآلب  ، حايى حبنومو ه ا الثبات ف  المسيح نبن  ، ال   هو وايد مو أبيه

. و حبلق اللاد اإلله ...حايى وايدا، جسد وايد مأهه المسيح، فيبملنا المسيح نل   واإلبن
 يضن أبيه. وبه ا حكون ماه ف  المجد نل  األبد.
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 عودة للجدول ( ثامن عشر)إنجيل يوحنا()اإلصحاح ال

   الثامن عشراإلصحاح 
 وم الجمعة العظيمةي

َقاَل َيُسوُع هَذا َوَخَرَج َمَ  َتاَلِميِذِه ِإَلى َعْبِر َواِدي َقْدُروَن، َحْيُث َكاَن ُبْسَتاٌن َدَخَلُه ُهَو 1 -(:18:1آية )يو
 َوَتاَلِميُذُه. 
( "قوموا 31:14ه   ال  صيد الالية، فالسيد و المي   هرق و ىكوا الالية الحي كاحوا مجحماين فيها )ماجو  و = خرج 

فهي  صيد خىوجه  من   خرجحنطلق من ههنا" كإفادة للاىو  من الالية. وغالبًا  هروا للهيكل. أم ا قول الكحاب هنا  
جرل الز حون. خاو ًا نن وادي قدمون وصال الهيكل عن جرل الز حون  الهيكل نل  عرى وادي قدمون نل  

 الملم لأاجام الز حون. وب لك  كون  الة المسيح الشصاعية الاحامية قد يدثت في الهيكل.
هو حهيى وجف  يصًا فيحىك قاعه جافًا كالوادي لَيماىل المامة فوقه، وفي الشحاء ومحلم من المطى. وه ا = قدرون 

ز ن لاىو  المسيح نل  جرل الز حون هو مشهد مكىم لاىو  الملك داود يز نًا هامبًا من نبنه نلشالوم  المشهد الب
 (.30 ،23:15   2لمشومة أخيحوفل. وأخيحوفل ممز ليهو ا وكالهما نححبى ) 

 
 ( 12-2:18(+) يو53-47:22+) لو (52-43:14(+ )مر56-47:26تسليم يسوع والقبض عليه )مت

َ  َتاَلِمييِذِه. 2  "-:(12-18:2يواآليات ) اَك َكِثيير ا ميَ َ  ُهنيَ وَع اْجَتميَ َ ، أَلنَّ َيسيُ ِرُف اْلَمْوضيِ لِ ُمُه َيعيْ وَذا ُمسيَ اَن َيهيُ َوكيَ
اعِ 3 اَك ِبَمشيَ ى ُهنيَ اَء ِإليَ يِ يَن، َوجيَ يسيِ ِة َواْلَفرِ  اِء اْلَكَهنيَ ام ا ِمْن ِعْنِد ُرَؤسيَ اَلٍح.  لَ َفَأَخَذ َيُهوَذا اْلُجْنَد َوُخدَّ اِبيَح َوسيِ َوَمصيَ
وَن؟« 4 ْن َتْطُلبييُ ْم: »مييَ اَل َلهييُ ِه، َوقييَ ْأِتي َعَليييْ ا يييَ لِ  مييَ اِلٌم ِبكييُ َو عييَ وُع َوهييُ َرَج َيسييُ َفخييَ

اَل 5 «. قييَ ِريَّ وَع النَّاصييِ اُبوُه: »َيسييُ َأجييَ
ا َمَعُهْم.  ا َواِقف  َقُطوا َفَلمَّا قَ 6َلُهْم:»َأَنا ُهَو«. َوَكاَن َيُهوَذا ُمَسلِ ُمُه َأْيض  َوَراِء َوسيَ اَل َلُهْم:»ِإنِ ي َأَنا ُهَو«، َرَجُعوا ِإَلى اليْ

«.  7َعَلى اأَلْرِض.   ِريَّ ا: »َمْن َتْطُلُبوَن؟« َفَقاُلوا:»َيُسوَع النَّاصيِ ا 8َفَسَأَلُهْم َأْيض  ي َأنيَ ْم: ِإنيِ  ُت َلكيُ وع:»َقْد ُقليْ اَب َيسيُ َأجيَ
ْذَهُبوَن«.  ُهَو. َفِإْن ُكْنُتْم َتْطُلُبوَنِني َفَدعُ  ْنُهْم 9وا هُؤاَلِء ييَ ْك ميِ ْم ُأْهليِ ي ليَ ِذيَن َأْعَطْيَتنيِ ُه: »ِإنَّ اليَّ ِذي َقاليَ ْوُل اليَّ ِتمَّ اْلقيَ ِلييَ

ا«. ُه اْليُ 10َأَحد  َ  ُأْذنيَ ِة، َفَقطيَ يِ" اْلَكَهنيَ َد َرئيِ َرَب َعبيْ اَن مْ ُثمَّ ِإنَّ ِسْمَعاَن ُبْطُرَس َكاَن َمَعُه َسْيٌ ، َفاْسَتلَُّه َوضيَ ى. َوكيَ نيَ
 ."َ ِد َمْلخييييُ ُم اْلَعبييييْ اِني اآلُب َأاَل 11اسييييْ ي َأْعطييييَ ْأُس الَّتييييِ ِد! اْلكييييَ ي اْلِغمييييْ ْيَفَك فييييِ ْل سييييَ وُع ِلُبْطُرَس:»اْجعييييَ اَل َيسييييُ َفقييييَ

اَم اْلَيُهوِد َقَبُضوا َعَلى َيُسوَع َوَأْوَثُقوُه،12َأْشَرُبَها؟«.  " ُثمَّ ِإنَّ اْلُجْنَد َواْلَقاِئَد َوُخدَّ
 

  " َوَكاَن َيُهوَذا ُمَسلِ ُمُه َيْعِرُف اْلَمْوِضَ ، أَلنَّ َيُسوَع اْجَتَمَ  ُهَناَك َكِثير ا َمَ  َتاَلِميِذِه.2" -(:18:2آية )يو
هننن    ؤكننند أن المسنننيح لننن  وانننى  نلننن  لسنننحان جثسنننيماحي هىبنننًا، فيهنننو ا طالمنننا نجحمنننو مانننها هنننناك، بنننل هنننو  هنننب 

مهمحننه، فهننو بهنن ا قنند نبحانند عننن الجمنناهيى وعننن أ نندقايه النن  ن قنند  حنندخلوا لبما حننه لجثسننيماحي ليسننهل للانناين 
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فحبد  ماىكة. بل هو قال ليهنو ا "منا أحنت  املنه فإعملنه لنأهثى هنىعة". للند هنلل  دم األول فني لسنحان وبححانى 
ْفَن في لسحان وقام منحاىًا عل   الموت في لسحان.  دم اآلخيى لطاعحه في لسحان، في  ال ه و سليمه، بل هو دا

 
اعِ 3"  -(:18:3آية )يو اَك ِبَمشيَ ى ُهنيَ اَء ِإليَ يِ يَن، َوجيَ يسيِ ِة َواْلَفرِ  اِء اْلَكَهنيَ ِد ُرَؤسيَ ْن ِعنيْ ام ا ميِ َل َفَأَخَذ َيُهوَذا اْلُجْنَد َوُخدَّ

  " َوَمَصاِبيَح َوِساَلٍح.
والصى سننيين  الخييدامهنناء الكهنننة وخنندامه = الشننيطان هنننا ولننود مجموعننة مننن كننل قننوات الظلمننة، الحلمينن  الانناين وم  

(. وهيظل ه ا هو الو و في الكنيسة آلخى األوام،  ىاع بين قوات الظلمة وااب   44:8وجنود الىومان ) و
يح  وأ ي الىب في مجد  لينهي هنلطان نبلني . وحالينك أن الكلمنة المسنحادمة فني اليوحاحينة للجنند هني األومطنة 

الصىقة الماااة لبىاهة الهيكل وكان الوالي  ىهل مجموعة من الجند ليكوحنوا  وهي  جندي200و ادادها يوالي  
َى اللايند والكلمنة المسنحادمة  شنيى ألحنه قايند 12 بت أمى ميي  الكهنة في األعياد لبصك النظنام. وفني  ونة ) (  اهنْ

الىومناحي الكرينى  ألف وهني م بنة كرينىة. وهن ا  ندل علن  معنره  منن انا  المسنيح. وهن ا الاندد منن الجنند واللايند 
 دل عل  ن صا  مسرق بين م هناء الكهننة وبنيالط ، فهن  لاند المباهمنة ميلنو  نلن  دام الوالونة أي ملنى البكومنة 

( وكنان  نبح و ىجمحهنا مبكنىًا جندًا. وكنان  لنك ححيجنة لضنغل 28الىوماحية. ولن لك خنى  لهن  بنيالط  مبكنىًأ ) ونة
دامل البكنن  مبكننىًا قرننل أن ( وم هنناء الكهنننة 20:27م هنناء الكهنننة عليننه )مننت  كنناحوا فنني عجلننة مننن أمننىه ، أن َواننل

ومثلنون اليهنود. وأن  ويننا ومينز بنين  والخيدامومثلون األم   الجندعن المسيح. واليك أن   اوسحيلك الشاب و دافاو 
 م هاء الكهنة والصى سيين فى هاء الكهنة من الادوقيين.

 
 "ِلٌم ِبُكلِ  َما َيْأِتي َعَلْيِه، َوَقاَل َلُهْم: »َمْن َتْطُلُبوَن؟«.َفَخَرَج َيُسوُع َوُهَو َعا4" -(:18:4آية )يو

ألحنه كنان =مين تطلبيون المسيح هو ال ي خى  ليالقيه ، وه  والن  لناآلالم الحني هنحأ ي علينه. وهنؤال المسنيح لهن  
لإماد نه، و اطني فى نة حاو ًا لي  أن والن نهمه فلل بنل ااانه و ظهنى هنلطان الهو نه فيصهمنوا أحنه هنل  حصسنه 

 لحالمي   ليهىبوا. ل لك خى  بثبات ول   نحظى و ول الجند.
 

ا َمَعُهْم.5" -(:18:5آية )يو ا َواِقف  «. َقاَل َلُهْم:»َأَنا ُهَو«. َوَكاَن َيُهوَذا ُمَسلِ ُمُه َأْيض    " َأَجاُبوُه: »َيُسوَع النَّاِصِريَّ
هود وبحلىون النا ى ين "أمن النا ىة ومكن أن وكون ام  نالح" فيها  يغة نهحهزاء. كان الي=  يسوع الناصري 

أحنا  = أحنا الكناين= مجند وكىامنة وهنلطان وبهناء نهن   هنو  الاظني . = أنا هيويملت كلمنة =  أنا هو(.  46:1) و
أحنا ل لك هلل الجنود، هي فيها نعنالن الهو نه. للند هنرق السنيد وبهنحادم هن ا اللصنك "أحنا هنو" لنيالن مبرحنه للانال  "

هو الىاعي.. أحا هو النوم .. الخ" ليازي اعبه. ولكنه في ه   المنىة ليظهنى قنوة هنلطان الهو نه، وأحنه وسنل  حصسنه 
لإماد ه. وب ا كان المسيح له ه ا المجد وهو وسا  للاليب فك  لالبىي هنيكون مجند  يينمنا ونأ ي فني مجند أبينه. 

 هو كان في موقف أقو  من الجند. فهو ال ي أهل   ا ه.
 

 َفَلمَّا َقاَل َلُهْم:»ِإنِ ي َأَنا ُهَو«، َرَجُعوا ِإَلى اْلَوَراِء َوَسَقُطوا َعَلى اأَلْرِض. 6 -(:18:6آية )يو
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معرنحه  هن  حصسنها الحن  ألو أماد الهنىب لهنىب اآلن وهن  هناقطون، ولكننه لهن ا أ ن  .. للانليب. هن   الهيبنة الحن  
 ولدم ايد ان  ؤ وه .ظهىت عندما دخل الهيكل ليطهى  ، فل  

 
«.7" -(:18:7آية )يو ا: »َمْن َتْطُلُبوَن؟« َفَقاُلوا:»َيُسوَع النَّاِصِريَّ  "َفَسَأَلُهْم َأْيض 

هأن المسيح   كىه  بهد  مجيئه  والواجب ال ي أ وا ألجله. فه  فني معنره  لاند هنلوطه  نم بكنوا ال  ندمون منا ا 
 للو  وملي اىوطه.وصالون. هو هنا وأمىه  أن وقبضوا عليه وا

 
  "َأَجاَب َيُسوع:»َقْد ُقْلُت َلُكْم: ِإنِ ي َأَنا ُهَو. َفِإْن ُكْنُتْم َتْطُلُبوَنِني َفَدُعوا هُؤاَلِء َيْذَهُبوَن«.8" -(:18:8آية )يو

لي اىوطه، لاد أن ااىوا لالهيبة حبو ، هنا كان وأمى لسلطان ولي  لضاف ليبمي  المي  ،  المسيح هنا وامل
أيد"  منه   ول   هلك  يصظحه   أعطيحني  "ال  ن  له  والمؤمنين  وليال   المي    حصسه  ليسل   له ا  أ    فهو 

فالىو  اللدس ل  وكن    اآلالم لاد.فما كاحوا وسحطياون  بمل  دعوا هؤالء يذهبون  (. واىو  السيد=  12:17) و 
ول لك طلب منه  المسيح أال  رىيوا أومالي  قرل أن وبل الىو  اللدس عليه  فينالوا قوة مح    .قد يَل عليه  لاد 

 (. 8-4: 1يَل عليه  الىو  اللدس )أع 
أنا يين قال    المرة الثانيةكان والن الهو ه ل لك هلطوا عل  وجوهه  . أما    أنا هويين قال الىب    المرة األولى

 ليال  من  ؤمن له. كان والن لما ا كان الحجسد =  هو
 

ا«.9" -(:18:9آية )يو  "ِلَيِتمَّ اْلَقْوُل الَِّذي َقاَلُه: »ِإنَّ الَِّذيَن َأْعَطْيَتِني َلْم ُأْهِلْك ِمْنُهْم َأَحد 
لو كان أيد منه  قد مات قرل قيامة المسيح لكان مو ه واحرى هالهًا، ألحهن  فن   ناصه  ن  كنان النىو  اللندس لن  

لاد، كاحوا هو   نكىون المسيح كما فال لطىس. ولو أمسكه  بيالط  وقحله  وما وا يينئ   كاحوا قد وبل عليه   
هلكنننوا. أمنننا لاننند أن ينننَل علنننيه  النننىو  اللننندس  غينننىوا ألاننناا   خنننى ن. فنننالىو  اللننندس هنننو "مو  اللنننوة والمببنننة 

 انا  3000 نؤمن لاظحنه  ولنلنامن بنين لطنىس الن ي أحكنى المسنيح ولانن، وبطنىس الن ي  (.7:1  2والناح" )
فنناَ ال  كننىاز ه  .وأخيننىًا ومننوت عننن المسننيح. وهننو اوضننا يصننك حصوهننه  يحنن  ال ولحلننوه  ، وبالحننالي  ننحم   المينن   

 (.10:  2وسمح لموت أيد نال لاد أن  حم  الامل ال   خلله من أجل أن  حممه )أ 
 

ُه ُثمَّ ِإنَّ ِسْمَعاَن ُبْطُرَس 10" -(:18:10آية )يو َ  ُأْذنيَ ِة، َفَقطيَ يِ" اْلَكَهنيَ َد َرئيِ َرَب َعبيْ َتلَُّه َوضيَ ْيٌ ، َفاسيْ َكاَن َمَعُه سيَ
  " اْلُيْمَنى. َوَكاَن اْسُم اْلَعْبِد َمْلُخَ".

لن لك كنان الوييند الن ي  كنى نهن  لطنىس هنو  هان اإلعحداء عل  جنندي منن جننود ميني  الكهننة علوبحنه اإلعندام،
د نهحشهاد لطىس. وغالبًا كان عريد ميي  الكهنة في الملدمة ول   ى  الجند الىومان ما  وينا.فلد كحب لشام ه لا

فاله لطىس. ولكن المسنيح أحلن  الموقنف لشنصايه أل ن الارند. ولننال  أن الاواطنف البشنى ة والاوامنل الجسندوة الحني 
ا المسننيح فكننان مملننوءًا مببننة مبحملننة  ننابىة، نيحملننت خياحننة  هننو ا   بننىك اإلحنندفاعات  ننؤدي لدحكننام والجننرن. أمنن 
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وظلنن  الجننند ومننؤامىات م هنناء الكهنننة وجننرن لطننىس والزالننت  بحملنننا فنني خياحا نننا و نناصا نا. واليننك أن مننا فالننه 
 لطىس كان ومكن أن وباه  المسيح لسربه أحه السرب فيما يد .

 
 "اْلِغْمِد! اْلَكْأُس الَِّتي َأْعَطاِني اآلُب َأاَل َأْشَرُبَها؟«.َفَقاَل َيُسوُع ِلُبْطُرَس:»اْجَعْل َسْيَفَك ِفي 11" -(:18:11آية )يو

 المسيبي ال ومد  د  للسيف، بل  حلرل كنأس المنوت طواعينة. المسنيبي ال وبمنل هنيصًا بنل  نليبًا. ولمنا ا السنيف
ا منن  ند حبن حلرل كل أل  و ليب به ا المصهوم أحهن=  الكأس التي أعطاني اآلب(.  21:1والموت مبح )في  أ الً 

اآلب. هننننا المسنننيح لننن   نننى  جننننود أ نننوا للقنننبإ علينننه وال منننؤامىات  ننند ، بنننل هننني كنننأس وشنننىبها منننن  ننند اآلب 
المسيب  وصه  أحه أداة ف   ند  ، اللنوة هن  قنوة   وليسنت قنو   الشاانية، وماجنو منا قالنه اللندو    (.11:19)

(. هنال  المسنيب  هنو الانالة منو الانوم 10:15هنو1( + )10-7: 12هنو2بول  الىهول ف  مو نوع اللنوة )
 وقوة    انو ماجزات.

 
اَم اْلَيُهوِد َقَبُضوا َعَلى َيُسوَع َوَأْوَثُقوُه،ُثمَّ ِإنَّ اْلُجْنَد َواْلَقاِئدَ 12 -(:18:12آية )يو   َوُخدَّ
(. وفي البالحين ل  ولاوم أيد، ال المسيح قاوم الجند وال نهبق قاوم 9:22هما أوثق نبىاهي  نهبق ) ك= وأوثقوه

بل بين   أبيه. فإهبق كان وشاى أحه بين  دي أبيه ال ي وببه. والمسيح ل   ى  أحه بين  دي اليهود والىومان
الساللة(. ول  وكن هناك داع  أن  وثلو  وهو مسحسل . ولكن ليح  المكحوب أوثلوا ال بيبة  11 دي نمادة اآلب )اآلوة

(. وكان اليهود  وثلون المجىم من خلف لبرل  ىبطوحه أوضًا في مقرحه، وهك ا  ناوا مو المسيح  27:118)مز
الجند وال المساميى بل مبرحه لنا ليالانا. هو ف   د   لمنحه  الانف. ال   أوثق المسيح عل  الاليب لي 

اآلب وه   ه  نمادة اآلب خال  البشى، وه  أوضًا نمادة اإلبن فإماد هما وايدة. واليك قوة مببة المسيح  
َك َوِللَبَسَك ْفي ِللْلَحاْل ) وم الاليب( َفأَ  ْىَقَها اإلبن،  هو ، وقوله "ليلَ  ْلي َغيلك . َليلَت َعَلَي ِلَشول َ  َعَليلَها َوَأيل هلجا

 (.4:27َمًاا" )ن 
 
 
 
 
 

 المحاكمات 
 مت مباهمة المسيح د نيًا ومدحيًا. د نيًا أمام ينان وقيافنا ومندحيًا أمنام هينىودس وبنيالط . وبنيالط  كنان ومينل 

دام فننني ( ولكننننه يكننن   ننند   بنننت  نننأثيى اليهنننود. و ويننننا ومينننز بدقنننة منننا 6 ،4:19+  38:18لحرىينننه المسنننيح ) نننو
 لدم الالماء وقو  المسيح أمام ينان يوالي الساعة الثاحية  بايًا. و  ، المباهمات الد نية

 ( 10 -1:27-57:26محاكمة المسيح أمام رؤساء كهنة اليهود )مت
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 (27-13:18(+ )يو 71-54:22(+ )لو 1:15 ،72-53:14+) مر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مه   و ح مكان المباهمة وملى ينان وقيافا والسننهدم  . والصسنبة )البنو ( فني الندوم األو ني، يينل نجحمنو 
 الدهليز، وهي الطىقة بين الباب والبو .الاريد والادام. ث  

 

اَم اْلَيُهوِد َقَبُضوا َعَلى َيُسوَع َوَأْوَثُقوُه،  12  "-:(27-18:13اآليات )يو َوَمَضْوا ِبِه ِإَلى 13ُثمَّ ِإنَّ اْلُجْنَد َواْلَقاِئَد َوُخدَّ
َنِة.   السَّ ِتْلَك  ِفي  ِلْلَكَهَنِة  ا  َرِئيس  َكاَن  الَِّذي  َقَياَفا  َحَما  َكاَن  أَلنَُّه  َأوَّال ،  َعَلى 14َحنَّاَن  َأَشاَر  الَِّذي  ُهَو  َقَياَفا  َوَكاَن 

ْعِب. ِسْمَعاُن ُبْطُرُس َوالتِ ْلِميُذ اآلَخُر َيْتَبَعاِن َيُسوَع، َوَكاَن   َوَكانَ 15  اْلَيُهوِد َأنَُّه َخْيٌر َأْن َيُموَت ِإْنَساٌن َواِحٌد َعِن الشَّ
ا ِعْنَد 16ذِلَك التِ ْلِميُذ َمْعُروف ا ِعْنَد َرِئيِ" اْلَكَهَنِة، َفَدَخَل َمَ  َيُسوَع ِإَلى َداِر َرِئيِ" اْلَكَهَنِة.   َوَأمَّا ُبْطُرُس َفَكاَن َواِقف 

ا. َفَخَرجَ  َفَقاَلِت 17التِ ْلِميُذ اآلَخُر الَِّذي َكاَن َمْعُروف ا ِعْنَد َرِئيِ" اْلَكَهَنِة، َوَكلََّم اْلَبوَّاَبَة َفَأْدَخَل ُبْطُرَس.    اْلَباِب َخاِرج 
َأَنا! َذاَك:»َلْسُت  َقاَل  اإِلْنَساِن؟«  هَذا  َتاَلِميِذ  ِمْن  ا  َأْيض  َأْنَت  ِلُبْطُرَس:»َأَلْسَت  اْلَبوَّاَبُة  اْلَعِبيُد 18«.  اْلَجاِرَيُة  َوَكاَن 
َواقِ  ُبْطُرُس  َوَكاَن  َيْصَطُلوَن،  َوَكاُنوا  َبْرٌد،  َكاَن  أَلنَُّه  َجْمر ا  َأْضَرُموا  َقْد  َوُهْم  َواِقِفيَن،  اُم  َيْصَطِلي. َواْلُخدَّ َمَعُهْم  ا   ف 

اَبُه َيُسوُع:»َأَنا َكلَّْمُت اْلَعاَلَم َعاَلِنَية . َأَنا َعلَّْمُت ُكلَّ َأجَ 20َفَسَأَل َرِئيُ" اْلَكَهَنِة َيُسوَع َعْن َتاَلِميِذِه َوَعْن َتْعِليِمِه.  19
ِبَشْيٍء.   َأَتَكلَّْم  َلْم  اْلَخَفاِء  َوِفي  َداِئم ا.  اْلَيُهوُد  َيْجَتِمُ   َحْيُث  اْلَهْيَكِل  َوِفي  اْلَمْجَمِ   ِفي  ِحيٍن 

َأَنا؟ 21 َتْسَأُلِني  ِلَماَذا 
َوَلمَّا َقاَل هَذا َلَطَم َيُسوَع َواِحٌد ِمَن 22ِمُعوا َماَذا َكلَّْمُتُهْم. ُهَوَذا هُؤاَلِء َيْعِرُفوَن َماَذا ُقْلُت َأَنا«.  ِاْسَأِل الَِّذيَن َقْد سَ 

ا، َقاِئال : »َأهَكَذا ُتَجاِوُب َرِئيَ" اْلَكَهَنِة؟«   اِم َكاَن َواِقف  ُت َرِديًّا َفاْشَهْد َعَلى َأَجاَبُه َيُسوُع:»ِإْن ُكْنُت َقْد َتَكلَّمْ 23اْلُخدَّ
، َوِإْن َحَسن ا َفِلَماَذا َتْضِرُبِني؟«   ِديِ  ا ِإَلى َقَياَفا َرِئيِ" اْلَكَهَنِة.24الرَّ َوِسْمَعاُن ُبْطُرُس 25  َوَكاَن َحنَّاُن َقْد َأْرَسَلُه ُموَثق 

ا ِمْن تَ  ا َيْصَطِلي. َفَقاُلوا َلُه:»َأَلْسَت َأْنَت َأْيض  َقاَل َواِحٌد ِمْن 26اَلِميِذِه؟« َفَأْنَكَر َذاَك َوَقاَل:»َلْسُت َأَنا!«.  َكاَن َواِقف 

مقر 
 حنان

السنهدر
 يم

 الباب الدهليز الحوش

الدور في 
األسفل حيث 
أضواء النار 

(14:66)مر  

(18:16الباب )يو  
 الدهليز 

 ثم إذ خرج إلى الدهليز 
+  26:71)مت
(14:68مر مقر  

 قيافا



   )اإلصحاح الثامن عشر(يوحنا أنجيل  –األناجيل 
 

 
454 

اْلُبْسَتاِن؟ ِفي  َمَعُه  َأَنا  َرَأْيُتَك  ُأْذَنُه:»َأَما  ُبْطُرُس  َقَطَ   الَِّذي  َنِسيُب  َوُهَو  اْلَكَهَنِة،  َرِئيِ"  ُبْطُرُس 27«  َعِبيِد  َفَأْنَكَر 
ا. َوِلْلَوْقِت َصاَح ال يُك.َأْيض   " دِ 

 مت المباهمة الد نية، أي مباهمة المسيح أمام م هاء الكهنة، في أثنناء اللينل، فأبنناء الظلمنة ال واملنون نال  فني 
الظلمة. بل ه   جاوزوا قنواحينه  ليبكمنوا لاإلداحنة علن  المسنيح علن  وجنه السنىعة. بنل أن قيافنا قند أ ندم البكن  

اليك أحنه لبسنب الحلليند اليهنودي  احرنى أيكنام اللينل الغينة. لنن لك (. ولنن14:18علينه لنالموت قرنل المباهمنة ) نو
نجحماوا  بايًا )اكليًا( للحاد ق عل  البك . ومن مهازل ه   المباهمة فببسب اللنواحين ومننو  نصين  البكن  فني 

 حص  اليوم لكنه  حص و  في المسيح.
 

َنِة.َوَمَضْوا ِبِه ِإَلى َحنَّاَن 13" -(:18:13آية )يو ا ِلْلَكَهَنِة ِفي ِتْلَك السَّ  " َأوَّال ، أَلنَُّه َكاَن َحَما َقَياَفا الَِّذي َكاَن َرِئيس 
ألنيه كيان حميا ليباهمنه. فبنأي  نصة وباهمنه يننان .. حنيان   ويننا فني هناى ة أحهن   هرنوا لنه نلن   اللندو   ولول

قيافنا  نىد الجمينل لبننان أحنه جالنه ميني  الكهننة. وحالينك ه ا هو الحرى ى الوييد ال ي قَدمنه  ويننا، فكنأن قيافا=  
 وينننا لنن   ننومد أي ن هننام للمسننيح ممننا  قننالو  فهنن  لنن  وسننحلىوا علنن   همننة واينندة  نند . وحاليننك أن دام  اللنندو  أن

ينان وقيافا هي دام وايدة وبها قاعة للمبكمنة. وكنان يننان مييسنًا هناللًا للكهننة. ومجمنو السننهدم   كنان وجحمنو 
(. وخننى  المسننيح مننن دام مينني  الكهنننة نلنن  دام الوالوننة. و وينننا لنن   نن كى اجحمنناع 53:14هنن   اللاعننة )مننى فنني

 المجمو وال المباهمة أمامه ألحه مأي أن البك  كله في  د قيافا.
م يينمننا أهننلطه الننوالي السننابق لرننيالط  وكننان 15-14 –م 7هننان ينننان مييسننًا للكهنننة مننن هنننة : حنييان وقيافييا

ل  لاد ينان نبنه الياازام لمدة هنة وايدة هنةنهمه فال م. ومن لاد  جناء قيافنا زو  17-16يى وس جىا وس. و و 
ييننل أهننلطه الننوالي النن ي أ نن  لانند بننيالط . ومننن لانند قيافننا  ننول   36-35نبنحننه وبلنن  فنني الىياهننة يحنن  هنننة 

ة منن أوالد يننان وهن  ثناوفيل  م ومنن لاند   نول  الىياهنة ثالثن37-36الىياهة نبن  خنى لبننان هنو  وحاثنان هننة 
م وهو ال ي مد   د  وقحل والوب أخو الىب 62م ث  ينان الاغيى يح  هنة44-41م ث  محياس هنة41-37هنة

(. وكاحنت هن   الاايلنة مشنهومة لالىانوة والدهناي  2 ،1:12)ه ا غيى والنوب أخنو  ويننا الن ي قحلنه هينىودس( )أع
( فهننو ولننول مينني  2:3ًا علنن  قيافننا وغيننى  وهنن ا مننا حاليظننه فنني )لننوالد نيننة ووا ننح أن ينننان الكريننى كننان محسننلط

 الكهنة ينان وقيافا. فلال ميي  الكهنة لالمصىد. فكان ينان ومامس وظيصة ميي  الكهنة من خلف قيافا.
وكاحنننت هننن   الاايلنننة كاانننالة  سنننحادم الهيكنننل فننني الحجنننامة لننن لك قنننال المسنننيح عنننن الهيكنننل "يولحمنننو  نلننن  مغنننامة 

ل لك كاحت يادثة  طهيى الهيكل هرب يلد ينان وقيافا، فهي أوقصنت حهنى المنال الن ي  حندفق عليهمنا لاو ". و 
( أن المؤامىات وبمهال الادام، خدام الهيكل ال  ن ه   با  علن  49-45:7من  جامة الهيكل. وحاليك من ) و

 للمسيح أعجروا له.مسحو  عال  من الماىفة، كاحت مسحمىة من  زمن ولكن يينما  هب هؤالء الادام 
هنان ميني  الكهننة وسنحمى فني وظيصحنه يحن  ومنوت. ولكنن قاند  ويننا =  الذي كان رئيسا  للكهنة فيي تليك السينة

به ا أن قيافا كان مييسنًا للكهننة فني  لنك السننة الحني كاحنت السننة الملرولنة للمنؤمنين وهننة خيبنة اليهنود وخسنام ه  
 كهنة بواهطة البكام الىومان.لكل ام. و اني أوضًا كثىة  غييى م هاء ال
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نقحاد الجند الىومان وخدام الهيكل الىب وسوع مليدا نل  قاى ينان يما قيافا ميي   =  َوَمَضْوا ِبِه ِإَلى َحنَّاَن َأوَّال  
الكهنة الىهم . وف   لك الساعة المحأخىة من الليل كاحت الشوامع خالية. فمشهد الجنود لمشاعله  ل   لصت حظى 

وه   هروا نل  ينان فه  والموا أحه الىجل اللو  عل  الىغ  من وجود قيافا ف  المىكز الىهم . وكان غنيا  أيد. 
جدا هو وأوالد  وبهحادم حلود  ف  عمل عالقات قو ة مو السلطات الىوماحية. وكان  دوقيا محساهال بال  زمت 

م خ اليهود  مجال ف  قوة وغن  وحصو  ينان.  هالصى سيين، قادم عل  نم اء السلطات الىوماحية. ول  وسجل الحا
وعمل ثىو ه مسحغال الهيكل. وكان ف  مكاحه أفضل من مياهة الكهنوت الىهمية، فهو  دبى و اطل بال  

مسئوليات وال قيود مهمية. وطباا كان نلحصا  الشاب يول المسيح هو  وسرب خسايى جسيمة مادوة لكل هؤالء  
ن ال  ن قىموا موت وسوع. ولكن الم كوم ف  الكحاب أن قيافا هو ال   أاام الى هاء. وطباا كان ينان من  م 

ب لك. و هب الجند الىومان لالىب وسوع نل  ينان مبااىة كإخحيام واقا  عمل  فهو  ايب اللىام عمليا وه   
ن نحكام لطىس واىفون ه ا. ولكننا ال حال  ايئا عما دام بين الىب وبين ينان. وأمهله ينان نل  قيافا وهناك كا

 للمسيح. 
 

ْعِب.14" -(:18:14آية )يو  "  َوَكاَن َقَياَفا ُهَو الَِّذي َأَشاَر َعَلى اْلَيُهوِد َأنَُّه َخْيٌر َأْن َيُموَت ِإْنَساٌن َواِحٌد َعِن الشَّ
 (. و اني أن اللىام قد ن ا و  قرل المباهمة. 50 ،49:11اإلاامة هنا نل  ) و 

 
َوَكاَن ِسْمَعاُن ُبْطُرُس َوالتِ ْلِميُذ اآلَخُر َيْتَبَعاِن َيُسوَع، َوَكاَن ذِلَك التِ ْلِميُذ َمْعُروف ا ِعْنَد َرِئيِ" 15"  -(:18:15آية )يو

 " .اْلَكَهَنِة، َفَدَخَل َمَ  َيُسوَع ِإَلى َداِر َرِئيِ" اْلَكَهَنةِ 
من هنا حى  أن  وينا كان ااهد عيان فهو وبطىس فلل  بانا المسنيح وهنىب البناقون. ولكنن لطنىس ايحجنز عنند 
الباب، ن  ل  وكن ماىوفًا لادام قيافا. ولكن  وينا كان ماىوفًا فهو غالبًا كان وأخيه والوب أقامب لىيي  الكهنة. 

الكهنننة ملانن ، بننل  اننى  علنن  حسننيب ملانن  بننين  وهنن   الماىفننة هنني الحنني أهلننت  وينننا لياننى  نهنن  عرنند مينني 
ْى  أن الجام ننة الحنني أحكننى  الانندام، وأهلحننه لنندخول بيننت قيافننا دون يننى  فنني هنن ا الموقننف الاطيننى. وهننو أوضننًا عننَ

(. وه   اللىالة هي الحصسيى أحهن  16لطىس المسيح أمامها أحها هي الروالة، بل هو  وهل لبطىس لكي  دخل ) وة
 له.ل  واحى وا عل  دخو 
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وماىو  في الحنام خ اليهنودي أن السننهدم   وهنو الجهنة اللضنايية الالينا المننو  بهنا الصبن  والبكن  فني اللضناوا 
هنننة قرننل خننىاب أوماننلي ، أي كننان محوقصننًا عننن الامننل أوننام 40الكرننى  الحنني  انن  اليهننود، قنند  وقننف عننن الامننل 

وهن  قند منانوا منن  وه  قند منانوا لبسنب هن ا اللناحون منن علند مباهمنات  كنون ححيجحهنا البكن  لاإلعندام.المسيح،  
اليهودي ال وجوز يد لوببسب الحل احون.لبسب ه ا الل االجحماع في الدام الماااة للسنهدم   المسماة "جاز ت"
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للسننهدم   أن وبكن  لننالموت خنام  الجاز ننت. ولن لك كننان اجحمناعه  فنني دام قيافنا نجحماعننًا غينى قنناحوحي، بنل بننناء 
عل  نهحدعاء م هاء الكهنة للحاد ق الشكلي عل  البك . و لول الحلمود اليهودي أحه قرل خىاب الهيكنل لنأمباين 

ل يق البك  لاإلعدام، ولكن  ردو أحه في غياب الوالي الىوماحي خام  أومانلي  أ نيح لهن  أن هنة نححزع من نهىايي
 وبكموا عل  نهطصاحوس لالىج .

 
اَن 16"  -(:18:16آية )يو ِذي كيَ ُر اليَّ َرَج التِ ْلِمييُذ اآلخيَ ا. َفخيَ ا ِعْنَد اْلَباِب َخاِرجي  َد َوَأمَّا ُبْطُرُس َفَكاَن َواِقف  ا ِعنيْ َمْعُروفي 

  " َرِئيِ" اْلَكَهَنِة، َوَكلََّم اْلَبوَّاَبَة َفَأْدَخَل ُبْطُرَس.
ن ًا الروالننة أوضننًا  اىفننه. ولكننن = وكلييم البوابييةلانند أن نهننحلى  وينننا فنني الننداخل عنناد ليببننل عننن لطننىس لينندخل. 

 (. 37: 13 و) الروالة كلمت لطىس و ىكت  وينا. و  همح به ا يح   نكسى كرى اء لطىس 
هنوات عشىة مو المسيح، هل لن  وكحشنف  3الملاود مد لطىس عل  المسيح وال   كان كله كرى اء، فهل خالل 

  لطىس أن المسيح ال واطم !! كان األيى  ببطىس أن ولول للىب "وا مب أعن ".
 

ُة 17" -(:18:17آييية )يييو ُة اْلَبوَّابييَ ِت اْلَجاِريييَ اَل َفَقالييَ اِن؟« قييَ ْن َتاَلِميييِذ هييَذا اإِلْنسييَ ا مييِ َت َأْيضيي  َت َأنييْ ِلُبْطُرَس:»َأَلسييْ
 "  َذاَك:»َلْسُت َأَنا!«.

وشنيى ألن الروالنة هنبلت و اىفنت علن   ويننا وعىفنت أحنه منن  أيضيا  في دخوله  اىفت عليه الروالة، وقول الكحناب 
الممكننن أن  هلكننو  ولكننن المسننيح كننان قنند طلننب ألجلننه  المينن  المسننيح. وبطننىس خاححننه اننجاعحه وأحكننى وكننان مننن 

 (.32:22)لو
 

)يو  َيْصَطُلوَن، 18"  -(:18:18آية  َوَكاُنوا  َبْرٌد،  َكاَن  أَلنَُّه  َجْمر ا  َأْضَرُموا  َقْد  َوُهْم  َواِقِفيَن،  اُم  َواْلُخدَّ اْلَعِبيُد  َوَكاَن 
ا َمَعُهْم َيْصَطِلي.  " َوَكاَن ُبْطُرُس َواِقف 

اللايد والجند ول   رق هو  الاريد و با  البىاهة اليهود، وهؤالء  جماوا ماًا في فسبة الدام في   هنا نحسبب 
ناامة ألن ه ا الجو نهحثنايي في ه   السنة، فمن الماحاد في مثل ه ا الوقت أن  =  ألنه كان بردالدوم األم ي.  

 (.72-67:14+ مى  56:22فيحاىفوا عليه )لووكون الجو دافئًا. و وء الجمى هاعد الاريد أن  ىوا وجه لطىس 
 

 " َفَسَأَل َرِئيُ" اْلَكَهَنِة َيُسوَع َعْن َتاَلِميِذِه َوَعْن َتْعِليِمِه.19" -(:18:19آية )يو
عيين ( أن هنن ا الحبليننق كننان أمننام قيافننا، لانند أن أمهننله ينننان نليننه. وهنننا قيافننا وسننأل المسننيح 24حصهنن  مننن  وننة )

أن المسننيح منحه  لأحننه  [ فنني حظنى بنيالط 2ه  نلنن  بنيالط  ]ن  نكنل بهنن  و لندم أهنماء[ ألحننه  ننوي أ1]تالمييذه 
[ والمسننيح كننإبن   3 ى نند أن وكننون ملكننًا وبالحننالي وكننون  المينن   والة منافسننين لرننيالط  )هنن ا مننا  ى نند  قيافننا(. ]

وكون  المي   فو  ميي  الكهنة. والمسيح لن  وجنب علن  السنؤال الانا  بحالمين   ليبمنيه . وقيافنا وسنأل المسنيح 
كننًا ومنننو أن  اطنن  الجز ننة لقياننى، وأحننه ملننك لليهننود. وكننأن قيافننا وسننحدم  أي دعو ننه ألن وكننون مل= عيين تعليمييه

 المسيح لياحى  لاططه السى ة للقيام بثومة ليكون ملكًا.
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ي اْلَهْيكيَ 20"  -(:18:20آية )ييو ِ  َوفيِ ي اْلَمْجميَ يٍن فيِ لَّ حيِ ُت كيُ ا َعلَّميْ ة . َأنيَ اَلَم َعاَلِنييَ ُت اْلعيَ وُع:»َأَنا َكلَّميْ ُه َيسيُ ِل َأَجابيَ
  " َحْيُث َيْجَتِمُ  اْلَيُهوُد َداِئم ا. َوِفي اْلَخَفاِء َلْم َأَتَكلَّْم ِبَشْيٍء.

هنا المسيح والن أحه ل  وكن واد لثومة ولي  له  االي  هى ة. بل كل  االيمه كاحنت علن  المنأل ومنا قالنه للسنامى ة 
(. بنل أن مد المسنيح 46 ،45:7وبهحماوا له واهدوا لنه ) نوأ اعحه هي في كل المد نة. وخدام ميي  الكهنة هبلوا 

وشنمل  المين   وكنل اليهنود =العيالمفيه ناامة ن هام لىيي  الكهنة لأحه هو ال ي وامل في الظالم لمباهمحه. وقوله 
 ( فكل  الي  هى  والو من البق.27:10واآلخى ن بال  مييز، بل المسيح ومنو كل  الي  هى  )مت 

 
تُ 21"  -(:18:21)يوآية   اَذا ُقليْ وَن ميَ َوَذا هيُؤاَلِء َيْعِرفيُ ُتُهْم. هيُ اَذا َكلَّميْ ِمُعوا ميَ ْد سيَ ِذيَن قيَ  ِلَماَذا َتْسَأُلِني َأَنا؟ ِاْسَأِل اليَّ
 "َأَنا«.

هاحت اللواحين اليهودوة للمباهمات  ن  عل  هماع اهود الرىاءة أواًل. وفي قنول المسنيح نانامة ألحهن  أغصلنوا هن ا 
الن . وكأن المسيح وطلب هماع اهود الدفاع أواًل، ألحه أوضًا لبسب اللواحين اليهودوة فالمحه  بىئ يحن   ثرنت 
نداححه. ولكن وا ح هنا أن المباهمنة  نوم ة. وبهن ا لن  وجنب المسنيح علن  األهنئلة الموجهنة لنه كمنا قنال منىق  

 (.63 ،62:26+ مت  61 ،60:14ومح  )مى
 

يَ" 22" -(:18:22آييية )يييو اِوُب َرئييِ َذا ُتجييَ اِئال : »َأهكييَ ا، قييَ اَن َواِقفيي  اِم كييَ دَّ َن اْلخييُ ٌد مييِ وَع َواحييِ َم َيسييُ اَل هييَذا َلطييَ ا قييَ َوَلمييَّ
  "اْلَكَهَنِة؟«.
 ( 6:50ماجو )أ 

 
، َوِإنْ 23" -(:18:23آيييية )ييييو ِديِ  ى اليييرَّ َهْد َعليييَ ا َفاشيييْ ُت َرِدييييًّ ْد َتَكلَّميييْ ُت قيييَ وُع:»ِإْن ُكنيييْ ُه َيسيييُ اَذا َأَجابيييَ ن ا َفِلميييَ  َحسيييَ
 "َتْضِرُبِني؟«.

المسنيبية ال  اننى  الجنرن. والمسننيح هنننا كنان فنني مننلء السنالم ومسننحادًا ألقانن  دمجنات اآلالم ولكنننه مد لجننواب 
( فالينا أن حكنون مسنحاد ن ألن حبحمنل الظلن  وأن حظهنى البنق لكنل 39:5فيه البق. وه   اآلوة  حكامل مو )مت 

فيسوع مد للوة وأثرت أن اللطمة ظالمة. واليك هنا الكمال اإللهي في  اى  المسنيح منو وداعة ومقة وبال خنوع  
 (5-1:23مد بول  الىهول في موقف مشاله )أع

ِة.  24  -(:26  -  24:    18آية )يو يِ" اْلَكَهنيَ ا َرئيِ ا ِإَلى َقَيافيَ اَن 25 َوَكاَن َحنَّاُن َقْد َأْرَسَلُه ُموَثق  ُرُس كيَ ْمَعاُن ُبطيْ َوسيِ
ا!«.َواقِ  ا ِمْن َتاَلِميِذِه؟« َفَأْنَكَر َذاَك َوَقاَل:»َلْسُت َأنيَ ا َيْصَطِلي. َفَقاُلوا َلُه:»َأَلْسَت َأْنَت َأْيض  ْن َعِبييِد 26 ف  ٌد ميِ اَل َواحيِ قيَ

  "اْلُبْسَتاِن؟«.َرِئيِ" اْلَكَهَنِة، َوُهَو َنِسيُب الَِّذي َقَطَ  ُبْطُرُس ُأْذَنُه:»َأَما َرَأْيُتَك َأَنا َمَعُه ِفي 
 حى  هنا نمكاحيات  وينا في الحاى  عل  أهل بيت ميي  الكهنة مما وشيى للىابحه ألهل الريت.

 
يُك.27" -(:18:27آية )يو ا. َوِلْلَوْقِت َصاَح الدِ   " َفَأْنَكَر ُبْطُرُس َأْيض 
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الصسنبة الحني وقنف فيهنا لطنىس. وكنان هان الحدبيى اإللهي عجيب في أن المباهمة نححهت وكان المسيح ومى في 
(. وحالينك أن 61:22ه ا لاد  يا  الدوك واإلحكام الثالل يح   نظى المسيح لبطىس ماا بًا فيندعو  للحوبنة )لنو

  وسحادم دوكًا لينبه لطىس لاطيحه. وهك ا فكل منا فني الكنون وسنيى بحندبيى النىب. وعليننا أن ال حنىفإ  نوت 
لنة  نندبىها ليانل نليننا  ننو ه. ولكنن الينك مقننة  ويننا فهنو لنن   ن كى  جندوف لطننىس النىب فني داخلنننا أو لنأي طى 

  د المسيح. لكنه  كى اللاة  ثريحًا لنروة السيد المسيح.
: كاحت الشى اة اليهودوة المدوحة في كحاب الحلمود  بىم البك  لياًل عل  نحسان لالموت، وال  جيز البكن  ملحوظة

زم مجل  السباين )السنهدم  ( أن وجحماوا في  با  الجماة في الهيكنل، ليجالنوا عليه في جلسة وايدة، له ا الح
ما يكموا له عل  وسوع لياًل فني دام قيافنا انىعيًا. والينك أن المنوت عنند اليهنود لنالىج  وعنند الىومنان لالانلب، 

لب وسوع.  له ا  ا
 الصلب

ولها كنااحية والكنااحيين مشهوم ن لاللسوة  هاحت علوبة الالب وككل الممامهات غيى اآلدمية بل والىجاهات أ 
والنجاهة )ه  كاحوا ولدمون أطصاله   لايح يية آللهحه  ن   للوحه  عل   ماثيل  لهحه  المشحالة لالنيىان، فيبحى   
أطصاله  إلم اء  لهحه (. علوبة الالب ه   أخ ها عنه  الىومان لاد  لك وطبلوها عل  المجىمين من غيى  

  80وكن اليهود ومامهون علوبة الالب فيما عدا أيد ملوك المكابيين وبهمه جاحيوس ال    لب الىومان. ول  
اااا ف  أومالي . ولكن يح  هيىودس وهو من أيصاد جاحيوس وبالىغ  من ويشيحه ل  وسحامل علوبة  

ْلب أعدادا كريىة من اليهود. أما طى   نصي  اإلعدام  70الالب. وف  ياام أومالي  هنة   عند اليهود  م.  ا
فكاحت الشنق و ىب الانق لالسيف والىج  والبى . ولكن الىبيين اليهود ل  وكن له  ميل حبو علوبة اإلعدام.  

و ظهى ه ا أحه  مناوا  نصي  يك  الموت ف  حص   وم  دوم . وكحب نثنين من الىبيين أحه ف  فحىة  واجده   
واللون المحه  لالوثنية أو الحجدوف، ولكن لاد مو ه لطى لة   لالسنهدم   ل   ح  ن دام يك  لاإلعدام. لكنه  كاحوا

أخى  كالىج  مثال. ولكن لاد  لب المسيح للليل نححهت علوبة اإلعدام غيى اآلدمية من الاال ، وقد ألغاها  
اإلمرىاطوم قسطنطين حهاييا. وكأن  لب المسيح و و حهاوة له ا المصهوم للاليب بل  ام الاليب ممزا 

   ل واإلحساحية والسالم. و ام لنا بىكة وهال   د الشياطين.للبب والر
 

 محاكمة المسيح الدينية فيها كسر لكل القوانين
  (.15: 18، ماجو  صسيى اآلوة ) وما كان مسمويا له  لالد ه   المباهمة  .1
 مو ه ا يكموا للحله، بل اللىام محا  مسبلا. .2
 السنهدم   بل ف  قاى قيافا.والمباهمة ل   ح  ف  المكان الىهم  أمام  .3
 وبأ   صة وباهمه ينان وهو مازول من مياهة الكهنوت. .4
فالمباهمننات كاحننت  رنندأ  ننبايا ويحنن  وقننت  -والمباهمننة  مننت لننيال ولنني  فنن  الاننبا  عكنن  المحبننو  .5

  ناول الطاام. 
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 وكاحت المباهمات ال  ح  ف  السروت واألعياد وال ف  عشية عيد أو هرت. .6
 المحاام  عليه ف   ب  ى الشهود وبح امه  أن وكون كالمه  لالاد . ول   حبو النظام  .7
وكننان اننىطا أن وسننمو اننهود الرننىاءة أوال وهنن ا لنن  وبنند . لنن لك حبننه المسننيح مينني  الكهنننة لنن لك وقننال لننه  .8

 نهأل ال  ن هماوا.
ه  الحن  كنان هاحت اهادة الشهود محضامبة وف  ه   البالة كناحوا ال واحندون بهنا. ولكننه  أخن وا بهنا. والنح .9

  ح  فيها البك  لالموت ه  الح  كان فيها المحه   دعو الشاب للوثنية فيصسد نومان الشاب.
والبك  ل  وكن  نص  ف  حص   وم  دوم  بل لاد  لأوام. ولكن     نصي  البك  عل  المسنيح لاند المباهمنة  .10

 لساعات قليلة.
 

   محاكمته أمام بيالق"  -المحاكمة المدنية 
 ( 16:19-28:18( + )يو  25-1:23( + ) لو 20-1:15( + ) مر  31- 11, 2-1: 27)مت
 

ُثمَّ َجاُءوا ِبَيُسوَع ِمْن ِعْنِد َقَياَفا ِإَلى َداِر اْلِواَلَيِة، َوَكاَن ُصْبٌح. َوَلْم َيْدُخُلوا ُهْم 28  "  -: (40-18:28اآليات )يو
ُموَن َعَلى هَذا 29ا، َفَيْأُكُلوَن اْلِفْصَح.  ِإَلى َداِر اْلِواَلَيِة ِلَكْي اَل َيَتَنجَُّسو  َفَخَرَج ِبياَلُقُ" ِإَلْيِهْم َوَقاَل:»َأيََّة ِشَكاَيٍة ُتَقدِ 

ِإَلْيَك!«  30اإِلْنَساِن؟«   َقْد َسلَّْمَناُه  ُكنَّا  َلَما  َفاِعَل َشر   َيُكْن  َلْم  َلُه:»َلْو  َوَقاُلوا  ِبياَلُقُ":»ُخُذوُه 31َأَجاُبوا  َلُهْم  َفَقاَل 
ا«.   َأَحد  َنْقُتَل  َأْن  َلَنا  َيُجوُز  اْلَيُهوُد:»اَل  َلُه  َفَقاَل  َناُموِسُكْم«.  َعَلْيِه َحَسَب  َواْحُكُموا  َقْوُل َيُسوَع الَِّذي 32َأْنُتْم  ِلَيِتمَّ 

َيُموَت. َأْن  ُمْزِمع ا  َكاَن  ِميَتٍة  َأيَِّة  ِإَلى  ُمِشير ا  َوَقاَل 33  َقاَلُه  َيُسوَع،  اْلِواَلَيِة َوَدَعا  َداِر  ِإَلى  ا  َأْيض  ِبياَلُقُ"  َدَخَل  ُثمَّ 
َأَجاَبُه ِبياَلُقُ": 35ُقوُل هَذا، َأْم آَخُروَن َقاُلوا َلَك َعنِ ي؟«  َأَجاَبُه َيُسوُع:»َأِمْن َذاِتَك تَ 34َلُه:»أْنَت َمِلُك اْلَيُهوِد؟«  

. َماَذا َفَعْلَت؟«   ؟ ُأمَُّتَك َوُرَؤَساُء اْلَكَهَنِة َأْسَلُموَك ِإَليَّ َأَجاَب َيُسوُع: »َمْمَلَكِتي َلْيَسْت ِمْن هَذا 36»َأَلَعلِ ي َأَنا َيُهوِديٌّ
َمْملَ  َكاَنْت  َلْو  َلْيَسْت اْلَعاَلِم.  َولِكِن اآلَن  اْلَيُهوِد.  ِإَلى  ُأَسلََّم  اَل  ِلَكْي  ُيَجاِهُدوَن  اِمي  َلَكاَن ُخدَّ اْلَعاَلِم،  ِمْن هَذا  َكِتي 
َقْد ُوِلْدُت َفَقاَل َلُه ِبياَلُقُ": »َأَفَأْنَت ِإذ ا َمِلٌك؟« َأَجاَب َيُسوُع:»َأْنَت َتُقوُل: ِإنِ ي َمِلٌك. ِلهَذا  37َمْمَلَكِتي ِمْن ُهَنا«.  

. ُكلُّ َمْن ُهَو ِمَن اْلَحقِ  َيْسَمُ  َصْوِتي«.   َقاَل َلُه ِبياَلُقُ":»َما ُهَو 38َأَنا، َوِلهَذا َقْد َأَتْيُت ِإَلى اْلَعاَلِم أَلْشَهَد ِلْلَحقِ 
ا ِإَلى اْلَيُهوِد َوَقاَل َلُهْم:»َأَنا َلْستُ  ؟«. َوَلمَّا َقاَل هَذا َخَرَج َأْيض  َوَلُكْم َعاَدٌة َأْن ُأْقِلَق 39 َأِجُد ِفيِه ِعلَّة  َواِحَدة .  اْلَحقُّ
ا ِفي اْلِفْصِح. َأَفُتِريُدوَن َأْن ُأْقِلَق َلُكْم َمِلَك اْلَيُهوِد؟«.   ا َجِميُعُهْم َقاِئِليَن: »َلْيَ" هَذا َبْل  40َلُكْم َواِحد  َفَصَرُخوا َأْيض 

 "   ا.َباَراَباَس!«. َوَكاَن َباَراَباُس ِلصًّ 
واننح  نحجيننل  وينننا لمصننىد  لالكشننف عننن الحبقيلننات الحنني أجىاهننا بننيالط  مننو المسننيح فنني غينناب اليهننود. وقنند 

(. وبنننناقي 11-8:19( وهنننني منننا  سننننم  لننناإلعحىا  البسننننن والثاحينننة )37-33:18هاحنننت علننن  مننننى ين األولننن  )
يننا داخنل دام الوالونة. ودام الوالونة هن   اإلحجيليين أومدوا ه   المباهمة لاومة موجزة وه ا  ىجنو غالبنًا لوجنود  و 

بناها هيىودس الكريى وكاحت المكان ال ي  نزل فيه الوالة الىومان ن ا أ وا نلن  أومانلي  منن مىكنزه  فني قيانى ة. 
 و سم  ه ا الملى قلاة أحطوحيا.
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وكان مجىما مسحبلا الموت والمسيح   - إبن األب=  باراباس لها مان  ممز .  فن باراباس  لب المسيح وبىاءة
مات عو ا عنه. حى  هنا لامالاس ممزا لنا فنبن أوالد   )أبناء اآلب(. وحظىا لجىايمنا وخطاواحا كنا مسحبلين  

 الموت. ومات المسيح عنا ليبمل عنا علوبة الموت، ومات مالوبا والاليب لانة ليبمل عنا اللانة. 
 

 (40-28:18اآليات )يو
ى َداِر 28"  -(:18:28وآية )ي ْم ِإليَ ْدُخُلوا هيُ ْم ييَ ْبٌح. َوليَ اَن صيُ ِة، َوكيَ ى َداِر اْلِواَلييَ ا ِإليَ ِد َقَيافيَ ُثمَّ َجاُءوا ِبَيُسوَع ِمْن ِعنيْ

ُسوا، َفَيْأُكُلوَن اْلِفْصَح.   " اْلِواَلَيِة ِلَكْي اَل َيَتَنجَّ
=  ان  الصجى ن  ظل م هاء اليهود وباهمون المسيح طوال الليل وأ وا له فجىًا نل  بنيالط  لبسنب   وكان صبح

ن صننا  مسننرق ماننها. وكننان الصاننح  ننوم الجماننة لنن لك نمحنننو هننؤالء أن  نندخلوا نلنن  دام الوالوننة فيحنجسننوا وال وننأهلوا 
ه  قانى وثنن  لنه  ماثينل  لهنة وثنينة( الصاح. يلًا "واصون عن الباو نة و رلانون الجمنل" )النجاهنة مبمنا لندخول

 ومن  حنج  وظل حجسًا يح  المساء فال وأهل الصاح ال ي  ؤكل بين الاشايين.
 بايًا.  8 بايًا، وه ا عك  الماحاد فالمباه  الىوماحية  ردأ الساعة 6= ولدمها الدامهين لبوالي الساعة  صبح

ه  المسنرق منو بنيالط  أن  نح  كنل انم قرنل أن وسنحيلك وكان ه ا الحبكينى دلينل علن  قلنق السننهدم   وعلن  ن صناق
 مبري المسيح فحبد  ثومة.

 
ُموَن َعَلى هَذا اإِلْنَساِن؟«.29" -(:18:29آية )يو  "َفَخَرَج ِبياَلُقُ" ِإَلْيِهْم َوَقاَل:»َأيََّة ِشَكاَيٍة ُتَقدِ 

 الوالوة خى  هو له .= لالمه بحااره  وأحه  لن  دخلوا نل  داخل دام فخرج بيالق"
= كلمات  بمنل نهنحنكام بنيالط  لمنا واملوحنه منو المسنيح، فهنو منن المؤكند هنمو عنن وسنوع أية شكاية تقدمون 

= وبمنل حوعنًا  هيذا اإلنسيانو ال  أحه بىئ مما   نسنروحه لنها. لاإل نافة نلن  البلن  الن ي أخرى نه لنه زوجحنه. وقولنه 
محغطننننننىس وكننننننى  اليهننننننود  36هنننننننة-26علنننننن  اليهننننننود هنننننننةمننننننن الحانننننناطف ماننننننها. وبننننننيالط  كننننننان خننننننام  وال  
 وعوايده .ناحبك كثيىًا مو اليهود فأظهى قسوة  ده .

 
  َأَجاُبوا َوَقاُلوا َلُه:»َلْو َلْم َيُكْن َفاِعَل َشر  َلَما ُكنَّا َقْد َسلَّْمَناُه ِإَلْيَك!«.30" -(:18:30آية )يو

 ماحاىًا وفيه وقاية. ولناليك أن الىب  ام فاعل اى لالنيالة عن .فوجم اليهود لسؤال بيالط . وكان مده  
 

وُد:»اَل 31" -(:18:31آيية )ييو ُه اْلَيهييُ اَل ليَ ُكْم«. َفقيَ َب َناُموسييِ ِه َحسيَ وا َعَلييْ ُتْم َواْحُكمييُ ُذوُه َأنيْ ْم ِبياَلُقُ":»خيُ اَل َلهييُ َفقيَ
ا«.  "َيُجوُز َلَنا َأْن َنْقُتَل َأَحد 
أن  ن الط  علننن  اليهنننود وحاموهنننه . ن  هنننو والننن  أن حاموهنننه  مليننند، وأحهننن  ال وسنننحطياو هننننا لهجنننة  هكننن  منننن بننني

وبكمننوا لاللحننل علنن  أينند. فننىد بننيالط  كلننه غطىهننة علننيه . والماننن  أن طالمننا حاموهننه  ملينند فالننيه  لالاضننوع 
لللاحون الىوماحي. ووا ح أحه  ما أ وا للمناقشة مو بيالط  بل ه  ن ا وا قىامًا  د المسنيح  ى ندون نعحمناد  منن 
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أ   نهننحادام حاموهنننك  كمننا  صالنننون اآلن لمننا  نننام بننيالط . ومبمنننا كننان  هكننن  بننيالط  ماننننا  أحننه لنننوال أحكنن  أهننن
 = ن ًا قىامه  قد ن ا و . ال يجوز لنا أن نقتلحاموهك  مليدًا. 

 
 " ِلَيِتمَّ َقْوُل َيُسوَع الَِّذي َقاَلُه ُمِشير ا ِإَلى َأيَِّة ِميَتٍة َكاَن ُمْزِمع ا َأْن َيُموَت.32" -(:18:32آية )يو

 الننىج  يسننب الننناموس، أمننا الاننلب فهننو علوبننة موماحيننة  سننحادم مننو هننكان المسننحامىات الالوبننة اليهودوننة كاحننت 
. ول لك لو ل  وادم بيالط  يكمًا لالموت عل  وسوع لما كان قد  لب. وكنان المسنيح قند  نبنأ منىامًا الىوماحية  

 ند المسنيح لنيبك  ( وأحه هيسل  أل دي األم . وم هاء اليهود لصلنوا  همنًا هياهنية 19  ،18:20لأحه هيالب )مت 
عليه بيالط  لالموت  لبًا، وهو  ى دون هن ا. فالمانلوب ملانون لبسنب النناموس وهن   ى ندون نظهنام  كملانون 
أمام الشاب لاإل افة نل  أحها أ اب ميحة. وأهثىها هواحًا فيلضوا علن  دعو نه و المين   ن  أفسندوا هنماحه  مامنًا 

 دومه  بيبة عن الاال  كله.لالبه. يلًا للد ناحىك اليهود واألم  في  ل
 (2:23وما جال بيالط  وبك  عليه لالموت خوفه من قياى لاد الحه  الحي وجهها له م هاء اليهود )لو

 
ا ِإَلى َداِر اْلِواَلَيِة َوَدَعا َيُسوَع، َوَقاَل َلُه:»أْنَت َمِلُك 33 -(:18:33آية )يو  "اْلَيُهوِد؟«.ُثمَّ َدَخَل ِبياَلُقُ" َأْيض 

فهننن ا جنننوهى ن هامنننا ه  لنننه. وكنننان  أنيييت مليييك اليهيييودبنننيالط  مأ  خرنننثه  وانننىه  فلنننىم مباهمحنننه بنصسنننه وهنننأله 
بيالط   حاجب من ه ا المحه  الاامت فإن كان ملك  ى د الثنومة علن  قيانى فنأ ن هن  أ باعنه وماناوحو  ولمنا ا 
ال  حكل . وال  بالي لالموت، وال  دافو عن حصسه. ولكن ه   الحهمنة أللنت لالىعنب فني قلنب بنيالط  ووا نح يينىة 

 لكنه  بت  غل ثومة اليهود. بيالط  فهو ملحنو برىاءة وسوع
 
)يو  َعنِ ي؟«  34"  -(:37-18:34اآليات  َلَك  َقاُلوا  آَخُروَن  َأْم  هَذا،  َتُقوُل  َذاِتَك  َيُسوُع:»َأِمْن  َأَجاَبُه 35َأَجاَبُه 

َفَعْلَت؟«   َماَذا   . ِإَليَّ َأْسَلُموَك  اْلَكَهَنِة  َوُرَؤَساُء  ُأمَُّتَك  ؟  َيُهوِديٌّ َأَنا  »َأَلَعلِ ي  »َمْمَلَكِتي  36ِبياَلُقُ":  َيُسوُع:  َأَجاَب 
اِمي ُيجَ  اِهُدوَن ِلَكْي اَل ُأَسلََّم ِإَلى اْلَيُهوِد. َولِكِن َلْيَسْت ِمْن هَذا اْلَعاَلِم. َلْو َكاَنْت َمْمَلَكِتي ِمْن هَذا اْلَعاَلِم، َلَكاَن ُخدَّ

َفَقاَل َلُه ِبياَلُقُ": »َأَفَأْنَت ِإذ ا َمِلٌك؟« َأَجاَب َيُسوُع:»َأْنَت َتُقوُل: ِإنِ ي َمِلٌك. ِلهَذا 37اآلَن َلْيَسْت َمْمَلَكِتي ِمْن ُهَنا«. 
. ُكلُّ َمْن ُهَو ِمَن اْلَحقِ  َيْسَمُ  َصْوِتي«.َقْد ُوِلْدُت َأَنا، َوِلهَذا َقْد َأَتْيُت ِإَلى   " اْلَعاَلِم أَلْشَهَد ِلْلَحقِ 

 اإلعتراف الحسن
(: المسيح هنا  دعو بيالط  أن وصى  بين ما وسماه من اليهود الكا بين وبين ما وشاى له هو في داخل 34) وة

ملكًا أم يًا بل وملك عل  األموا  والضمايى حصسه. والمسيح لبسب الحوماة هيكون ملكًا من حسل داود ولكن لي  
والللوب، هو وملك في السماء، فإن كان بيالط  وطلب البق هياى  أي حوع من الملك وملك المسيح. ولكن  
واشْهدل  المسيح  أوضًا.  بيالط   و ىفضه  المسيح  فه ا  ىفضه  هياهي  ملك  المسيح  أن  الغادم  اليهود  لمصهوم 

 ه   الحهمة.   بيالط ، هل همو عنه ما  ثرت 
الحهمة عل  اليهود.هنا  حضح أن بيالط   ببل 35) وة (: وا ح أن بيالط  فه  دمس المسيح ولكنه  لل  

أحا  هودي يليى يح   لمان  هل  لاليهود  ولكنه وسحهزئ  اليهود.  المسيح وخرل  برىاءة  و شاى  فااًل  البق  عن 
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المؤامىات   الكهنة  دبى  أن ميي   ملك. عجيب  أحك  عنك  نثبات أقول  وباول  الىوماحي  وبيالط   المسيح  د 
 = لما ا وكىهك اليهود هك ا بينما أحا أعل  أحه   ببثون هىًا عن ملك ليثوموا  د قياى.  ماذا فعلتبىاء ه.  

(: هنا المسيح وشى  لريالط  أن مملكحه هماو ة وأحه ال  ناف  قياى ولكن اليهود ل  وصهمو  فكل فكىه   36) وة
= والسرب كما قال اللدو  بول  الىهول   اآلنواليك قول الىب    مو وع الملكوت السماوي.أم  ، ول  ولرلوا  

(. المسيح وملك اآلن عل  قلوب من  ؤمنوا له و بروحه فملكو  8:    2)عب   اآلن  أحه لي  الكل لاد قد خضو له
باقين من أعدايه عند عل  قلوبه . ولكن ف  الد نوحة هيملك عل  الكل، نما لالبب عل  من أيرو . أو هيكون ال

 (.28  - 24:  15هو1موطم قدميه. هو اآلن  ؤه  ملكو ه عل  من  ؤمنوا له و بروحه. وماجو أوضا  صسيى )
هو جاء  دولًا للجميو، وخدامه ليسوا من ه ا الاال . وهن ا اللنول أمجنف بنيالط . حنى  أن وسنوع يحن  وهنو فني 

بهنن ا  ثرننت فكننىة ملكننه ولكننن لصهنن  غيننى مننا وصهنن  اليهننود وكننل  المباهمننة  بشننى لمملكننة البننق وملكننوت  . المسننيح
 الاال . فالاال  وم هاء الكهنة  حاامعون عل  ملك الاال .

= أحننت  لننول البقيلننة فأحننا ملننك لكننن مننا قالننه بننيالط  ال ولرننل النصنني وال ولرننل اإلوجنناب.  أنييت تقييول(: 37) وننة
فالمسنيح  ننىفإ أن وكننون ملكننًا يسننب مننا ولننول اليهننود. وبنيالط  فهنن  ملننك المسننيح كمننا فهمننه اليهننود لنن لك اننى  

نا ننى اإلومننان ( واننمل ع13:6 نن 1المسننيح لننه البقيلننة. وفيمننا  لنني مننا أهننما  بننول  الىهننول اإلعحننىا  البسننن )
 جمياًا. المسيح هنا  كى بحلاي  اد د وعمق جوهى مهالحه.

ْلَد أي  جسد للما  لهذا ُولدت أنا  لك. المسيح وشهد به ا أمام ممثل أقو  دولة في الاال  = فالمسيح وا
ملكحنه الحني = ن ًا هو موجود قرل ميالد ، وهو لي  من ه ا الاال  ولكنه أ   و جسد ليقني  م  لهذا أتيت إلى العالم

 ال  لام عل  أه  أم ية بل لسلطة وقوة هماو ة.
= البقيلة الكلية هي المجال ال ي وبيا و امل فيه المسيح، والمسيح وشهد للبق لني  كشنم خنام  عننه بنل الحق

 هو وسحالن  ا ه فهو البق. ه ا هو اإلعحىا  البسن. المسيح أ   ليالن البق لاد أن  ا  البشى في  الل.
= كل من أيب البق وهام لبسب هدا  هيسمو  وت المسنيح و صهمنه و انيى لنه  نوت من الحق كل من هو

  -(. وملا  اإلعحىا  البسن:24:5المسيح يياة أبدوة ) و
لن ملكوت   لالبق ال ي ولوله و ملكه و ملك عليه.-1 لد لياا  أن المسيح وا
 ملكوت البق.أحه حزل من السماء وأ   نلينا عل  األمس ليؤه  -2
هل من وسا  و جد في أثى البق واسحالن له المسيح والبق والبياة. ولو كان بيالط   ببل عن البق فااًل -3

 إلهحمو لاوت المسيح ولكاحت له يياة. فكل من  ببل عن البق واطيه مو    نهحنامة.
ْ  المسيح أ   ليؤه  مملكة البق، وأهلل الملك السابق ال   هو الشيطان "  -4 َل ِللرنَىل اْقًطا ْمثنل َمَأ لتا ِلَشيلَطاَن هنَ

(. 29-22: 12( + المسيح مبل الشيطان اللو ، الملك السابق ويىمحنا منن  ند  )منت 18:10" )لوْمَن ِلَسَماءْ 
( فهنو  نلل البشنى لمغى نات هن ا الانال  الباطلنة، فإححشنى الضنالل. 30:14الشيطان كان ميي  ه ا الانال  ) نو

بكنني  هن ا فلننال عنن الانال  "لاطننل األلاطينل" )هننصى الجامانة(. وجناء المسننيح البنق ليكشننف وبهحشنف هنليمان ال
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ن مملكة البنق.  هنيلرل المسنيح. وهنحكون هنناك مملكحنان،  وكيل مين هيو مين الحيقلطالن ه   األلاطيل و اَكوْ 
 مملكة البق، ومملكة الباطل.

ا َقاَل َلُه  38"  -(:18:38آية )يو اَل َلُهْم:»َأنيَ وِد َوقيَ ى اْلَيهيُ ا ِإليَ َرَج َأْيضي  ؟«. َوَلمَّا َقاَل هَذا خيَ ِبياَلُقُ":»َما ُهَو اْلَحقُّ
 " َلْسُت َأِجُد ِفيِه ِعلَّة  َواِحَدة .

= وبمنل مانن  الينأس فني  ما هيو الحيقل   ىفإ بيالط  كالم المسيح ولكنه ل  وصهمه. ومان  هؤال بيالط  
أن وجد نحسان البق عل  األمس، وه ا ينق ألن األمس زايلنة، فكنل منا هنو محغينى لني  لبنق، أمنا  البنق فيبلن  

ن أ(. هننو كلنناس والنن   نناوبة البكنن  لننالبق ، فننالبق فنن  الاننال  حسننر  ، كننل احسننان  ننى  20 ،19:5لألبنند )ا ننو
  لبق عل  األمس  ببساطة ألحه ال  ؤمن لاَ  الل الكل.ولما ا  يأس بيالط  ف  أحه وجد ا البق ف  جاحبه.

حبن حؤمن أن لنا نله هو  نالل الكنل،  ن هناك يق مطلق هو   ولي  هوا .أحصه  فنبن  المسيبيين، ما حبنأ
ويح  لو أن األموم  ردو أن البق فيها ماحص ، فنبن حثق أن   له يكمنة فيمنا وبند . و أمنل الظلن  الن   وقنو 

  وهف وأ وب وما ا كاحت البكمة من وماء ما يد . الهنا قادم أن واى  من الجاف  يالوة.عل   
وكثيى ن واملون هك ا والون و اىجون هى اًا  . لكن عيب بيالط  أحه خى  دون أن وسمو نجالة السيد المسيح

 نأثيى المسنيح فينه قو نًا  دون أن وسماوا الىد. ولكن بيالط  أدمك اآلن أحه أمام نحسان عظي  ولني  مجىمنًا، كنان
َ  أحهنن  أهننلمو  يسنندًا. واننهادة بننيالط  برننىاءة المسننيح، 18:27فاننى  ليرننىأ ا لانند أن أدمك غننش اليهننود )مننت  (. َعلننْ

 هي اهادة الاال  لأن المسيح لي  فيه علة وايدة، نحما هو مات ألجلنا وألجل كل الاال .
 

َك 39" -(:40-18:39اآليييات )يييو ْم َملييِ َق َلكييُ ِح. َأَفُتِريييُدوَن َأْن ُأْقلييِ ي اْلِفصييْ ا فييِ د  ْم َواحييِ َق َلكييُ اَدٌة َأْن ُأْقلييِ ْم عييَ َوَلكييُ
ا.40اْلَيُهوِد؟«.  ا َجِميُعُهْم َقاِئِليَن: »َلْيَ" هَذا َبْل َباَراَباَس!«. َوَكاَن َباَراَباُس ِلصًّ  " َفَصَرُخوا َأْيض 

= هنا بيالط  وساى من الحهمة الحي وباولون نلااقها لالمسنيح،  لك اليهودمهنا  حضح  ميى اليهود السيء.  
ألن بننيالط  بننىأ ، فهنننو أوضننًا بنننىأ  مننن  همنننة أحننه  نندع  الملنننك وأحننه  ننند قياننى. وبنننيالط  ينناول أن وسنننحاين 
لالشنناب  ننند م هننناء الكهننننة فهنننو والننن  أن الشننناب  ى ننند ملكنننًا. ولكنننن كنننان هننن ا فننني مخننناوة مننننه كنننوال  وكلا ننني. 

شناب كنان قند  للنن منن م هنناء الكهننة منا ولولوحنه. فبامالناس لنن  نافسننه  فني مكاهنره  المادونة أمنا المسنيح فلنند فال
 ج ب منه  ااره .
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 عودة للجدول (تاس  عشر)إنجيل يوحنا()اإلصحاح ال

 اإلصحاح التاس  عشر
 

 (16-1:19اآليات )يو
َدُه.  1"    -:(61-91:1اآليات )يو وَع َوَجليَ ياَلُقُ" َيسيُ َذ بيِ ٍذ َأخيَ َكرُ 2َفِحيَنئيِ َفَر اْلَعسيْ ُعوُه  َوضيَ ْوٍك َوَوضيَ ْن شيَ يال  ميِ ِإْكليِ

اَلُم َيا َمِلَك اْلَيُهوِد!«. َوَكاُنوا َيْلِطُموَنُه. 3َعَلى َرْأِسِه، َوَأْلَبُسوُه َثْوَب ُأْرُجَواٍن،  ياَلُقُ" 4َوَكاُنوا َيُقوُلوَن:»السَّ َرَج بيِ َفخيَ
ا َوَقاَل َلُهْم:»َها َأَنا ُأْخِرُجُه ِإَلْيُكْم  ا َخاِرج  َدة «. َأْيض  َو 5ِلَتْعَلُموا َأنِ ي َلْسُت َأِجُد ِفيِه ِعلَّة  َواحيِ ا َوهيُ وُع َخاِرجي  َرَج َيسيُ َفخيَ

اُن!«.   َوَذا اإِلْنسيَ ْم ِبياَلُقُ":»هيُ اَل َلهيُ واِن. َفقيَ ْوَب اأُلْرجيُ ْوِك َوثيَ اُم 6َحاِمٌل ِإْكِليَل الشيَّ دَّ ِة َواْلخيُ اُء اْلَكَهنيَ ا َرآُه ُرَؤسيَ َفَلميَّ
ُد ِفييِه ِعليَّ َصَرُخوا   ُه 7ة «. َقاِئِليَن:»اْصِلْبُه! اْصِلْبُه!«. َقاَل َلُهْم ِبياَلُقُ":»ُخُذوُه َأْنُتْم َواْصِلُبوُه، أَلنِ ي َلْسُت َأجيِ َأَجابيَ

َن هللِا«.   ُه ابيْ َل َنْفسيَ ُه َجعيَ وَت، أَلنيَّ ُب َأْن َيميُ َنا َيجيِ َب َناُموسيِ اْلَيُهوُد:»َلَنا َناُموٌس، َوَحسيَ
ياَلُقُ" هيَذا َفَلميَّ 8 ِمَ  بيِ ا سيَ

ا.   ا.9اْلَقْوَل اْزَداَد َخْوفي  ِه َجَوابي  ْم ُيْعطيِ وُع َفليَ ا َيسيُ َت؟«. َوَأميَّ َن َأنيْ وَع:»ِمْن َأييْ اَل ِلَيسيُ ِة َوقيَ ى َداِر اْلِواَلييَ ا ِإليَ َدَخَل َأْيضي   فيَ
َك؟« َفَقاَل َلُه ِبياَلُقُ": »َأَما ُتَكلِ ُمِني؟ َأَلْسَت َتْعَلُم َأنَّ لِ 10 وُع: 11ي ُسْلَطان ا َأْن َأْصِلَبَك َوُسْلَطان ا َأْن ُأْقِلقيَ اَب َيسيُ َأجيَ

َلَمِني ِإلَ  ِذي َأسيْ ُم«. » َلْم َيُكْن َلَك َعَليَّ ُسْلَطاٌن اْلَبتََّة، َلْو َلْم َتُكْن َقْد ُأْعِطيَت ِمْن َفْوُق. ِلذِلَك اليَّ ٌة َأْعظيَ ُه َخِطييَّ َك ليَ ييْ
تَ ِمْن هَذا اْلَوْقتِ 12 َت هيَذا َفَلسيْ اِئِليَن:»ِإْن َأْقَلقيْ ُرُخوَن قيَ اُنوا َيصيْ وَد كيَ نَّ اْلَيهيُ ُه، َولكيِ ُب َأْن ُيْطِلقيَ   َكاَن ِبياَلُقُ" َيْطليُ

رَ 13  ُمِحبًّا ِلَقْيَصَر. ُكلُّ َمْن َيْجَعُل َنْفَسُه َمِلك ا ُيَقاِوُم َقْيَصَر!«. ْوَل َأخيْ َ" َفَلمَّا َسِمَ  ِبياَلُقُ" هيَذا اْلقيَ وَع، َوَجليَ َج َيسيُ
َعَلى ُكْرِسيِ  اْلِواَلَيِة ِفي َمْوِضٍ  ُيَقاُل َلُه »اْلَباَلُط« َوِباْلِعْبَراِنيَِّة »َجبَّاَثا«. 

اَعِة 14 ُو السيَّ ِح، َوَنحيْ ِتْعَداُد اْلِفصيْ َوَكاَن اسيْ
ْم!«.  َوَذا َمِلُككييُ اَل ِلْلَيُهوِد:»هييُ ِة. َفقييَ اِدسييَ ْذهُ 15السَّ َرُخوا: »خييُ ِلُب َفصييَ ياَلُقُ": »َأَأصييْ ْم بييِ اَل َلهييُ ِلْبُه!« قييَ ْذُه! اصييْ ! خييُ

َر!«.  ٌك ِإالَّ َقْيصييَ ا َملييِ ِة:»َلْيَ" َلنييَ اُء اْلَكَهنييَ اَب ُرَؤسييَ ْم؟« َأجييَ وَع 16َمِلَككييُ ُذوا َيسييُ َلَب. َفَأخييَ ْيِهْم ِلُيصييْ َلَمُه ِإلييَ ٍذ َأسييْ َفِحيَنئييِ
 "َوَمَضْوا ِبِه. 

 
  " َفِحيَنِئٍذ َأَخَذ ِبياَلُقُ" َيُسوَع َوَجَلَدُه.1" -(:19:1آية )يو

بننيالط  هنننا  ى نند أن وسننحدم عطننف الشنناب لننأن وااقننب المسننيح علوبننة اننكلية ثنن  وطللننه. ولكننن حاليننك أن هنن   
الالوبة كاحت دون يك  مهمي بل هي إلم اء الشاب الهاي . ولكن بنيالط  دون  ندم  أهمنل كنأس  الم السنيد 

وكل منا فالنو  لاند  لنك هنو الهنزء مننه كملنك. والمسنيح قرنل هن ا الهنزء ليايند لننا كىامحننا. ولنب  الحي  بملها عنا.  
دل وسننلل أمننام قضننا ه كحلننة مننن  لننَ النندم نهليننل الشننوك ليننىد لنننا نهليننل المجنند. والجلنند كننان علوبننة مهيبننة وكننان مننن واجل

جسند المسنيح لالندم منن مأهنه المغطن  وبهن ا الجلند  غطن    نبايًا.9اللب  الممز . و لال أن الجلد كان السناعة و 
لالدم لسرب نهليل الشوك نل  قدميه، وكان جسند  قند  غطن  لالندم منن قرلهنا يينمنا  نام عىقنه كلطنىات دم حازلنة 
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عل  األمس ف  لسحان جثسيماح . وكاحوا وسحادمون هياطا للجلند منن ثالثنة هنيوم وكنل هنيى لنه قطنو م نا  
 الكصامة، فجسد المسيح هو كنيسحه(. ات أطىا  مسننة )والحغطية لالدم ه  

 
 "َوَضَفَر اْلَعْسَكُر ِإْكِليال  ِمْن َشْوٍك َوَوَضُعوُه َعَلى َرْأِسِه، َوَأْلَبُسوُه َثْوَب ُأْرُجَواٍن،2" -(:19:2آية )يو

للاطيننة هنننا حننى  اإلهننحهزاء لالمسننيح كملننك. وثننوب األمجننوان خلاننه عليننه هيننىودس نهننحهزاء لننه. والشننوك ححيجننة 
(. وكننان منظننى المسننيح وهننو اللنن  نهليننل الشننوك هننو منظننى اإلحسننان المطننىود مننن أمننام وجننه   18 ،17:3) ننك

َي خامجننًا مننن جنننة عنندن ينناماًل اللانننة  َت َعلننَ والشننوك. كننان اإلبننن  هننو  وشننحه  هنن ا اإلهليننل لننيال  اإلحسننان "ليننل
َ  َعَليل  َك َوِللَبَسَك ْفي ِللْلَحاْل َفَأهلجا ْىَقَها َمًاا" )ن ِلَشول  (.4:27َها َوَأيل

 
اَلُم َيا َمِلَك اْلَيُهوِد!«. َوَكاُنوا َيْلِطُموَنُه.3" -(:19:3آية )يو   " َوَكاُنوا َيُقوُلوَن:»السَّ

= هي الحبية الحي  لال للملوك. وأخ  منها كلمة السالم الملكي. فالسالم الملكني لالموهنيل  السالم يا ملك اليهود
الملوك عو ًا عن أن ولولوا السالم للملك. وهي حصسها ها ل هيزام ومنها أخ ت الحبية األلماحية "ها نل هو  بية  

 هحلى" فالسالم الملكي لالموهيل   ام عو ًا عن قوله  ها ل هيزام.
 

ا َوَقاَل َلُهْم:»َها َأَنا  4"  -(:19:4آية )يو ا َخاِرج  ُأْخِرُجُه ِإَلْيُكْم ِلَتْعَلُموا َأنِ ي َلْسُت َأِجُد ِفيِه ِعلَّة  َفَخَرَج ِبياَلُقُ" َأْيض 
 "َواِحَدة «.

اليهود ولكنه فشل. الىو  اإلحساحية عند  لها هو   للد ياول بيالط  أن  وقك  نداحة  لليهود كان  ولكن نهحسالمه 
 أوضًا. 

 
ٌل 5 -(:19:5آيية )يييو َو َحاميِ ا َوهييُ وُع َخاِرجي  َرَج َيسييُ َوَذا َفخيَ ْم ِبياَلُقُ":»هييُ اَل َلهيُ واِن. َفقييَ ْوَب اأُلْرجيُ ْوِك َوثييَ ِإْكِليييَل الشيَّ

  " اإِلْنَساُن!«.
= ولولهننا بننيالط  لانند أن مفننو عنننه كننل كىامننة ليظهننى  لليهننود كإحسننان  ننعيف بننال ثننوام وسنناحدوحه هييوذا اإلنسييان

اإلحسناحية ليحننازلوا عنن مو نوع  نلبه ولكنن هن   الكلمنة هملك، أو قالها مبمنا لين كىه  لإحسناحيحه  وأحنه أخنوه  فني 
 شيى للمسيح وقد أخل   ا ه  خ ًا  ومة عرند، بنل يمنل عنام الاريند وم لنة البشنى. هنو اإلحسنان الكامنل والنمنو   
السلي  لدحسان يسب قاد اآلب ال ي بال خطية لكنه  ام نبن اإلحسان ال ي يمل خطاوا اإلحسان وعنام . وهنو 

لمملوء حامة وهو اإلحسان ال ي هيأ ي  ومًا في مجد اآلب، لي  في  ومة المالوب المهان بل كندوان اإلحسان ا
األمس كلها الاادل. هنو اإلحسنان الن ي لني  مثلنه، لني  نحسناحًا عادونًا. هنو اإلحسنان مبنل الانال  واللضنية أ هنا 

 (.51 ،50:11دون أن  دم  ) واليهود بل ويح  اآلن. هي حروة من بيالط  دون أن  دم  كما  نبأ قيافا 
 

ْم 6" -(:19:6آييييية )يييييو اَل َلهييييُ ِلْبُه!«. قييييَ ِلْبُه! اصييييْ َرُخوا َقاِئِليَن:»اصييييْ اُم صييييَ دَّ ِة َواْلخييييُ اُء اْلَكَهنييييَ ا َرآُه ُرَؤسييييَ َفَلمييييَّ
 "ِبياَلُقُ":»ُخُذوُه َأْنُتْم َواْصِلُبوُه، أَلنِ ي َلْسُت َأِجُد ِفيِه ِعلَّة «.
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. يمننل اللانننة عنننا ( والمسننيح لاننلبه23:  21فالاننليب لانننة ) ننل  الصننداءأن  ننح  ، ليننح   هننان فانناًل البنند للاننلب 
دم المسننننيح  ل بننننيالط  اليهننننود وحننننى  يحنننن  هنننن   اللبظننننة أن بننننيالط  غيننننى موافننننق علنننن  الاننننلب. وبنننن لك يمننننَ 

اهني ل موت المسيح وهو وال  برىاء ه يح  ال وبد  ن نطىاب هيَض (. ولكن خطأ بيالط  أحه فَ 15-13:3)أع
 .أو  اَشَو ل  وم ه لد  قياى

 "َأَجاَبُه اْلَيُهوُد:»َلَنا َناُموٌس، َوَحَسَب َناُموِسَنا َيِجُب َأْن َيُموَت، أَلنَُّه َجَعَل َنْفَسُه اْبَن هللِا«.7" -(:19:7آية )يو
المسنيح هنو يكن  نلهن  اليهود هننا  ىفضنون المسناومة منو بنيالط  مفضنًا  امنًا. ومانن  كالمهن  أن يكمهن  علن  

ومننا علنن  بننيالط  هننو  الحنصينن . واليهننود هنننا أظهننىوا للننوالي الننوثني ماحلنندا ه  الد نيننة لالننه ولرننل لاننلبه أي لننو 
وجد ه أحنت بى ئنًا منن النايينة المدحينة فهنو منن حايينة د نننا فهنو مبكنوم علينه. ولكنن  كنىه  أحنه نبنن   أ ن  لنأثى 

 عكسي ن  خا  منه بيالط .
 

  " َفَلمَّا َسِمَ  ِبياَلُقُ" هَذا اْلَقْوَل اْزَداَد َخْوف ا.8" -(:19:8آية )يو
للد أي  بيالط  لالىهبة في يد ثه أواًل مو المسيح يين  كى أ نله اإللهني، واآلن  نزداد خوفنًا يينمنا وسنمو أن 

ان واحلندون أن اآللهنة المسيح هو نبن  . وببسب فكى بيالط  الىوماحي أحه بدأ  دخل يىبًا مو اآللهنة. فالىومن
 ومكن أن  حجسد و نزل وهل الناس.

  
ا ِإَلى َداِر اْلِواَلَيِة َوَقاَل ِلَيُسوَع:»ِمْن َأْيَن َأْنَت؟«. َوَأمَّا َيُسوُع َفَلْم ُيْعِطِه َجَواب ا.9" -(:19:9آية )يو  " َفَدَخَل َأْيض 

فرنيالط  لنن وصهن  ألن مصناهي  بنيالط  عنن = ولاد هل أ لك هماوي أم أم  . والمسيح ل   ىد من أين أنت
الرنوة هلل مأخو ة من األهاطيى اليوحاحية. فهو لن وصه  قطاًا ما هو الملاود. فإن كان اليهود وعننده  النرنوات لن  

 وصه  بيالط .سو  وصهموا أف
 

ْلَطان ا َفَقاَل َلُه ِبياَلُقُ": »َأَما ُتَكلِ ُمِني؟ َأَلْسَت َتْعلَ 10"  -(:11-19:10اآليات )يو ُم َأنَّ ِلي ُسْلَطان ا َأْن َأْصِلَبَك َوسيُ
ذِ 11َأْن ُأْقِلَقَك؟«   ذِلَك اليَّ ْوُق. ليِ ْن فيَ ْد ُأْعِطييَت ميِ ْن قيَ ْم َتكيُ ْو ليَ َة، ليَ ْلَطاٌن اْلَبتيَّ يَّ سيُ َك َعليَ ْن ليَ ْم َيكيُ ي َأَجاَب َيُسوُع: » ليَ

  "َأْعَظُم«.َأْسَلَمِني ِإَلْيَك َلُه َخِطيٌَّة 
المسيح هنا وشى  لريالط  من أ ن وسحمد هلطاحه، فهو وابح مالومات بيالط . هنا المسيح وشى  لريالط  
أن   هو  الل الكل، وأن أي ام وايرنا هو لسما  منن   ولني  لسنرب هنلطان الى هناء. فننبن فني  ند   

[. وبن هن ا ليشناىحا 28-26:4+23:2+أع1:13ء ]موولسنا في  د نحسان. فاَ هو ال ي أعط  السنلطان للى هنا
 لمنحه  اإلطمئنان. "الحلليد القبطي ولول أن بيالط  وزوجحه  اما مسيبيين وبهحشهدا"

= فريالط  أخطأ ألحه نهنحادم اللناحون المندحي للحنل المسنيح خوفنًا. ولكنن م هناء الكهننة خطينحه  لُه خطية أعظم
في  لصينق  همنة  ند المسنيح، فهن  خطينحه   احرنى قحنل منو هنرق اإل نىام أعظ  ن  ه  نهحادموا الناموس اإللهي 

 والحامد.
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اِئِليَن:»ِإْن 12"  -(:19:12آية )يو ُرُخوَن قيَ ِمْن هَذا اْلَوْقِت َكاَن ِبياَلُقُ" َيْطُلُب َأْن ُيْطِلَقُه، َولِكنَّ اْلَيُهوَد َكاُنوا َيصيْ
 " ُكلُّ َمْن َيْجَعُل َنْفَسُه َمِلك ا ُيَقاِوُم َقْيَصَر!«.َأْقَلْقَت هَذا َفَلْسَت ُمِحبًّا ِلَقْيَصَر. 

مد المسننيح علنن  بننيالط  جالننه  ننزداد خوفننًا، وكننان  ى نند نطالقننه، وهنننا  حمسننح مينني  الكهنننة لقياننى، فننإن مفننإ 
وميني  الكهننة لصالحنه هن    نىك   لين هب ألوثنان قيانى.  . بيالط  قحل المسنيح  لانق لنه  همنة خياحنة قيانى

= كنان هن ا للنب محبيا  لقيصيرفي لبظة نحللب هؤالء اليهود المحاارون للناموس نل  مومان محاارين لقيانى. 
" وشننيى لييي" محبييا  لقيصييرالضننبا  الاظننام النن  ن ولومننون لأعمننال جليلننة لبسنناب اإلمرىاطوم ننة. والللننب المضنناد "

للواناوات  للن  لمنن  نحه  لأحنه  ند  . وكان طيبام وس قياى هاماًا يقاوم قيصرا ما قالو  لريالط  للاياحة وه  
مو المنرو  ن و ىفو من وسمو عنه  أحه  وبروحه. ل لك خا  بيالط  أن  ال هن   الحهمنة لطيبنام وس. "و لنول 

ا  له لاد ثال  هنوات عند طيبام وس فازله فإححبى وأهن . ومنن المنطلن  أن المنؤمخ  ًا" وهيصوس أن بيالط  وا
 اليهود  وكحب أحه نححبى ن ا كان قد نهحشهد لبسب الحلليد القبط  .

واليك أن السنهدم   ياهموا المسيح بحهمة د نية لأحه ندع  أحه نبن  . ولما  هروا لريالط  ن همو  بحهمنة مدحينة 
( بننل وهيننىودس 14:23ن هنن   الحهمننة )لننو(. ولمننا  بننىأ  بننيالط  منن2:23أحننه  نند قياننى و منننو دفننو الجز ننة )لننو

(. ويناول بنيالط  نطالقنه ن  اناى 7:19( غيىوا الحهمة أمام بيالط  نل   همة د نية مىة أخى  ) نو15:23)لو
(. مننا وبنند  هننو  لصيننق  هنن   ننند 12:19بز ننف الحهمننة. فغيننى اليهننود كالمهنن  ثاحيننة أن وسننوع ولننناوم قياننى ) ننو

 المسيح للحله لأي وهيلة.
 

اُل 13"  -(:19:13)يوآية   ٍ  ُيقيَ َفَلمَّا َسِمَ  ِبياَلُقُ" هَذا اْلَقْوَل َأْخَرَج َيُسوَع، َوَجَلَ" َعَلى ُكْرِسيِ  اْلِواَلَيِة ِفي َمْوضيِ
  "َلُه »اْلَباَلُط« َوِباْلِعْبَراِنيَِّة »َجبَّاَثا«.

بيالط  أدمك خطة اليهنود الاريثنة  ند  فلن  وجناز  لبيا نه بنل  نب  لالمسنيح وكنان اناام  فأليينا أحنا وليمنت 
= هننو م ننيف مى صننو الييبالط= جب اثييا= لينطننق لبكنن  الاننلب  نند المسننيح. جليي" علييى كرسييي الواليييةالمسننيح. 

ين قلاة أحطوحينا وبنين الهيكنل. مى و  للطو بال  مىمى  حبو الريت وهو مى صو مسحد ى ليىا  كل الواقصين. ولو ب
 وكان وجل  عليه الوالي وقت ن دام األيكام.

 
اِدَسِة. َفَقاَل ِلْلَيُهوِد:»ُهَوَذا َمِلُكُكْم!«.14" -(:19:14آية )يو اَعِة السَّ   " َوَكاَن اْسِتْعَداُد اْلِفْصِح، َوَنْحُو السَّ

= أحظننى مو ننوع السنناعة السادهننة فيمننا السادسييةوهنناعة البكنن =  إسييتعداد الفصييحهنننا وبنندد  وينننا  ننوم البكنن = 
 لنني. و ننوم الجمانننة عمومننًا منننا وسننم  اإلهنننحاداد للسننرت ولكنننن هنن   الجمانننة نهننمها لالننن ات نهننحاداد الصانننح ألن 

 .( 31الصاح كان  وم السرت ل لك هم  ه ا السرت عظيمًا ) وة
  دم  وسجل البقيلة.  = هنا بيالط  وساى من اليهود. ولكنه دون أنهوذا ملككم

 
اُء 15"  -(:19:15آية )يو اَب ُرَؤسيَ ْم؟« َأجيَ ِلُب َمِلَككيُ ياَلُقُ": »َأَأصيْ ْم بيِ اَل َلهيُ ِلْبُه!« قيَ ْذُه! اصيْ ْذُه! خيُ َرُخوا: »خيُ َفصيَ

 " اْلَكَهَنِة:»َلْيَ" َلَنا َمِلٌك ِإالَّ َقْيَصَر!«.
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= فيها أوضًا هاى ة من بيالط ، فاليهود ملكه  أأصلب ملككمه   ى دون أن  حالاوا من المسيح ال ي  بكحه . 
= ولننناليك أن النن ي قننال  لننك لنني  لييي" لنييا ملييك إال  قيصييرهننو  . ولكنننه  بلاننوا السنناى ة بننل زادوهننا للننوله  

فوا. و  نهحمو (. حجده  هنا وقد طم33:8الشاب نحما م هاء الكهنة وقامن مو ) و سوا ماال  نوماحه  بل للد جد 
لمننا طلرننو  فملننْك علننيه  قياننى فننأ له  بننل أيننىقه  وأيننى  دولننحه  وبهننحارده  واننححه  فنني كننل األمس "مايننف هننو 

( ولكننن لنناليك أن   نهننحادم وال  وثنن  ليسنمو اليهننود وم هناء كهنننحه  31:10الوقنوع فني  نندي   البني" )عنب 
 هالم يق.

 
 " َفِحيَنِئٍذ َأْسَلَمُه ِإَلْيِهْم ِلُيْصَلَب. َفَأَخُذوا َيُسوَع َوَمَضْوا ِبِه.16" -(:19:16وآية )ي

يسب اللاحون الىوماحي كان  حبح  أن ومى  ومان عل  األقل بين  دوم البك  لاإلعدام و وم  نصي  . بل في أوام 
أيد  لحنصي . ولكن عمومًا ل   ىاعبىاءة للمحه  فال  ح  اطيبام وس قياى  امت المدة عشىة أوام، لاله وظهى دليل 

اللواحين في ه   اللضية فناليهود محشنوقين للحلنه هنى اًا خوفنًا منن  نىدد بنيالط . هن  يسنروا أن بنيالط  قند ونأمى 
( 2 ،1:2ثاحيننة لننإطال  هننىايه. وجنننود الىومننان ملهننوفين علنن   لننك بنندافو غطىهننحه  و ااننره  لجنسننه  )مزمننوم

 فمسئولية الالب واقاة عل  اليهود يحمًا. اسلمه إليهم ليصلبل ي قام لالالب عساهى الىومان قيل ومو أن ا
 هل صلب المسيح في الساعة الثالثة أم السادسة

( وكنان نهنحاداد الصانح وحبنو السناعة السادهنة 14:19( وكاحت الساعة الثالثنة فانلرو  وفني ) نو25:15في )مى
 ملكك .. فبينئ  أهلمه اليهود ليالب:فلال )بيالط ( هو  ا 

هناعات 3هناعات كرينىة )السناعة الكرينىة = 4هاعات كرينىة و لسنمون النهنام نلن  4هان اليهود ولسمون الليل نل   
 بحوقيحنا(.

هناعات لبسنب هناعا نا و سنم  السناعة األولن . و رندأ لاندها 3و ردأ هناعات النهنام عنند انىو  الشنم  ولمندة )
هاعات( وبادها الساعة السادهة. وبه ا  نحهي الساعة الثالثنة عنند حانف النهنام و نحهني 3دة )الساعة الثالثة ولم

الساعة السادهة عند لاد الظهى و محد الساعة الحاهاة للغىوب. ول   كن هنناك هناعات فني  نده  لحبد ند النزمن، 
لنن  بداوننة السادهننة أحهننا الثالثننة. بننل لالحلى ننب. ومبمننا وطللننون علنن  حهاوننة السنناعة الثالثننة أحهننا السنناعة السادهننة وع

فالحدقيق في الساعات ل  وكن مهمًا في  لك الوقت. فإن قنال منىق  أن الانلب قند يند  فني السناعة الثالثنة فهنو 
ولاد حها حها وب ا قال  وينا أن الالب يد  في الساعة السادهة فهو ولاد بدا حها وكالهما واح الحاريى عنه 

المصسننى ن أن حهاوننة أينند السننواع  هننو نبحننداء السنناعة األخننى  واللنندم النن ي بننين  لطننى لحه  كمننا ينند . و لننول أينند 
الساعحين من الزمان مجهول. والصانل قند  نسنب نلن  زمناحين )الثالثنة والسادهنة( لجنواز وقنوع طىفينه فني طىفيهمنا، 

 أي طى  الساعة الثالثة وطى  الساعة السادهة.
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لسيد في  د اليهود/ البك  لالالب/ الجلد/ اإلهاحنات/ كحالنة اللو /نقحسنام الجنند لوأيدا  الالب ) سلي  بيالط   

لثياله/مباومة اللاين/ نهحهزاء الاابى ن/ نعحىاس المجحاز ن/  لب المسنيح علن  الانليب( هن   األيندا  بندأت 
يحنن  السنناعة فنني السنناعة الثالثننة وبححهننت فنني السنناعة السادهننة. والظلمننة ينندثت فنني السنناعة السادهننة وبهننحمىت 

الحاهنناة. وغالبننًا فلنند قانند مننىق  أن هنن   األينندا  بنندأت لانندوم البكنن  النن ي  نندم فنني خننالل السنناعة الثالثننة. 
و وينا وشيى للوله حبو الساعة السادهة أن األيدا  الحي وشيى نليهنا كاحنت فني حهاونة السناعة الثالثنة وقند نقحىبننا 

  فيشنيى لاندوم البكن   ند السنيد لالانلب وبداونة األيندا  فانلرو  منىق  اللندو  أما  قولمن الساعة السادهة. 
 وب صا  قىام بيالط  مو نمادة اليهود في الالب.

نال  أن لاإ المصسى ن  هروا ألن  وينا ولاد للوله السناعة السادهنة أحهنا السناعة لالحوقينت البنالي أي فجنىًا  
َى علنن  ودلننيله  علنن   لننك أن  وينننا كننان وعننيش فنني أفسنن  الحنني كاحننت  سننحادم   وقيحننات مشننابهة، وأحننه عاثننْ

هحشننهد فنني السنناعة الثامنننة  ننبايًا. والشننهيد فننالن أهحشننهد فنني نهحالننات  اننود لنن لك الزمننان أن الشننهيد فننالن 
 الاااىة  بايًا مما  وشيى إلهحادام  وقيت مشاله لحوقيحنا. والىأي األول أمجح.

 
 (37-16:19( + )يو49-26:23)لو( + 41-21:15( + )مر56-32:27)مت صلب يسوع
)يو ِبِه.  16  "-:(37-19:16اآليات  َوَمَضْوا  َيُسوَع  َفَأَخُذوا  ِلُيْصَلَب.  ِإَلْيِهْم  َأْسَلَمُه  َحاِمٌل  17َفِحيَنِئٍذ  َوُهَو  َفَخَرَج 

َحْيُث َصَلُبوُه، َوَصَلُبوا 18ْبَراِنيَِّة »ُجْلُجَثُة«،  َصِليَبُه ِإَلى اْلَمْوِضِ  الَِّذي ُيَقاُل َلُه »َمْوِضُ  اْلُجْمُجَمِة« َوُيَقاُل َلُه ِباْلعِ 
ِليِب. َوَكاَن 19  اْثَنْيِن آَخَرْيِن َمَعُه ِمْن ُهَنا َوِمْن ُهَنا، َوَيُسوُع ِفي اْلَوْسِط. َوَكَتَب ِبياَلُقُ" ُعْنَوان ا َوَوَضَعُه َعَلى الصَّ

اْلَيُهودِ  َمِلُك  النَّاِصِريُّ  ِفيِه  20«.  َمْكُتوب ا:»َيُسوُع  ُصِلَب  الَِّذي  اْلَمَكاَن  أَلنَّ  اْلَيُهوِد،  ِمَن  َكِثيُروَن  اْلُعْنَواَن  هَذا  َفَقَرَأ 
َوال اَلِتيِنيَِّة.   َواْلُيوَناِنيَِّة  ِباْلِعْبَراِنيَِّة  َمْكُتوب ا  َوَكاَن  اْلَمِديَنِة.  ِمَن  َقِريب ا  َكاَن  اْلَيُهو 21َيُسوُع  َكَهَنِة  ُرَؤَساُء  ِد َفَقاَل 

َأَجاَب ِبياَلُقُ":»َما َكَتْبُت َقْد َكَتْبُت«. 22ِلِبياَلُقَ": »اَل َتْكُتْب: َمِلُك اْلَيُهوِد، َبْل: ِإنَّ َذاَك َقاَل: َأَنا َمِلُك اْلَيُهوِد!«.  
عَ 23 ِلُكلِ   َأْقَساٍم،  َأْرَبَعَة  َوَجَعُلوَها  ِثَياَبُه  َأَخُذوا  َيُسوَع،  َصَلُبوا  َقْد  َكاُنوا  َلمَّا  اْلَعْسَكَر  ِإنَّ  َوَأَخُذوا ُثمَّ  ِقْسم ا.  ْسَكِريٍ  

َفْوُق.   ِمْن  ُكلُُّه  ا  َمْنُسوج  ِخَياَقٍة،  ِبَغْيِر  اْلَقِميُص  َوَكاَن  ا.  َأْيض  َبْل   َفَقالَ 24اْلَقِميَص  ُه،  َنُشقُّ ِلَبْعٍض:»اَل  َبْعُضُهْم 
َأْلقَ  ِلَباِسي  َوَعَلى  َبْيَنُهْم،  ِثَياِبي  اْلَقاِئُل:»اْقَتَسُموا  اْلِكَتاُب  ِلَيِتمَّ  َيُكوُن«.  ِلَمْن  َعَلْيِه  َفَعَلُه  َنْقَتِرُع  هَذا  ُقْرَعة «.  ْوا 

ِه َمْرَيُم َزْوَجُة ِكُلوَبا، َوَمْرَيُم اْلَمْجَدِليَُّة.    َوَكاَنْت َواِقَفاٍت ِعْنَد َصِليِب َيُسوَع،25  اْلَعْسَكُر. َفَلمَّا َرَأى 26ُأمُُّه، َوُأْخُت ُأمِ 
اْبُنِك«.   ُهَوَذا  اْمَرَأُة،  َقاَل أُلمِ ِه:»َيا  ا،  َواِقف  ُيِحبُُّه  َكاَن  َوالتِ ْلِميَذ الَِّذي  ُأمَُّه،  ُأمُّ 27َيُسوُع  ِللتِ ْلِميِذ:»ُهَوَذا  َقاَل  َك«.  ُثمَّ 

ِتِه. ِإَلى َخاصَّ التِ ْلِميُذ  َأَخَذَها  اَعِة  السَّ ِتْلَك  اْلِكَتاُب 28  َوِمْن  َيِتمَّ  َفِلَكْي  َكَمَل،  َقْد  َشْيٍء  ُكلَّ  َأنَّ  َيُسوُع  َرَأى  َبْعَد هَذا 

 الساعة التاسعة الساعة السادسة الساعة الثالثة الساعة األولى شروق الشم"

 أحداث الصلب
ق السيد في السادسة  بدأت في الثالثة وعلِ 
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ُموَها   َوَكاَن ِإَناٌء َمْوُضوع ا َمْمُلوًّا خَّال ، َفَمأُلوا ِإْسِفْنَجة  29َقاَل:»َأَنا َعْطَشاُن«.   ِمَن اْلَخلِ ، َوَوَضُعوَها َعَلى ُزوَفا َوَقدَّ
وَح.30ِإَلى َفِمِه.   ُثمَّ ِإْذ َكاَن اْسِتْعَداٌد، َفِلَكْي اَل 31  َفَلمَّا َأَخَذ َيُسوُع اْلَخلَّ َقاَل:»َقْد ُأْكِمَل«. َوَنكََّ" َرْأَسُه َوَأْسَلَم الرُّ

ا ِفي  ِليِب  الصَّ َعَلى  اأَلْجَساُد  ُتْكَسَر َتْبَقى  َأْن  ِبياَلُقَ"  اْلَيُهوُد  َسَأَل  َعِظيم ا،  َكاَن  ْبِت  السَّ ذِلَك  َيْوَم  أَلنَّ  ْبِت،  لسَّ
ِل َواآلَخِر اْلَمْصُلوِب َمَعُه.  32ِسيَقاُنُهْم َوُيْرَفُعوا.    َوَأمَّا َيُسوُع َفَلمَّا َجاُءوا ِإَلْيِه َلمْ 33َفَأَتى اْلَعْسَكُر َوَكَسُروا َساَقِي اأَلوَّ

َماَت.   َقْد  َرَأْوُه  أَلنَُّهْم  َساَقْيِه،  َوَماٌء. 34َيْكِسُروا  َدٌم  َخَرَج  َوِلْلَوْقِت  ِبَحْرَبٍة،  َجْنَبُه  َقَعَن  اْلَعْسَكِر  ِمَن  ا  َواِحد  لِكنَّ 
أَ 35 ِلُتْؤِمُنوا  اْلَحقَّ  َيُقوُل  َأنَُّه  َيْعَلُم  َوُهَو  َحق÷،  َوَشَهاَدُتُه  َشِهَد،  َعاَيَن  اْلِكَتاُب 36ْنُتْم.  َوالَِّذي  ِلَيِتمَّ  َكاَن  هَذا  أَلنَّ 

ا َيُقوُل ِكَتاٌب آَخُر:»َسَيْنُظُروَن ِإَلى الَِّذي َقَعُنوُه«.37اْلَقاِئُل:»َعْظٌم اَل ُيْكَسُر ِمْنُه«.   " َوَأْيض 

ِذي 17" -(:19:17آييية )يييو ِ  الييَّ ى اْلَمْوضييِ ِليَبُه ِإلييَ ٌل صييَ َو َحامييِ َرَج َوهييُ ُه َفخييَ اُل لييَ ِة« َوُيقييَ ُ  اْلُجْمُجمييَ ُه »َمْوضييِ اُل لييَ ُيقييَ
  "ِباْلِعْبَراِنيَِّة »ُجْلُجَثُة«،

فخيرج وهيو هان مكان المباهمة قى بًا من الباب الشمالي الغىبي المؤد  نل  خنام  المد ننة يينل مكنان الانلب. 
وكاحنت  (.31:9طية والكصامة )لنو=  شيى لاىوجه خام  المبلة )أومالي ( ليبى  ك لايح الافخرج=  حامٌل صليبه

 بيبة الاطية الح   بى  خام  المبلة ه  الح   لدم عن خطية ميي  الكهنة، أو عن خطية الشناب كلنه. وهن ا 
  هو ما فاله المسيح ميي  كهنحنا ال   قَدم  بيبة حصسه عن خطاوا كل اعبه.

مننىات. وبانند 3د نننة و لننال أحننه هننلل لننه أمننا عننن الاننليب ولننول الحننام خ أحننه لنن  وسننحطو يملننه هننو  نلنن  لنناب الم
(. والمسيح خى  من دام الوالوة أمام قلاة أحطوحيا عرى اوامع المد نة 14-11:13خىوجه بدأ طى ق اآلالم )عب 

من المى صو ال ي ولال له جَباثا. وكان النسوة وسحلرلنه لالبكاء. وخى  من لاب هوم المد نة الشمالي الغىبني الن ي 
دع  لنناب دمشننق أل حننه قننىب الطى ننق المننؤد  نلنن  دمشننق. وهننمو  لانند  لننك لنناب نهننطصاحوس فاننام  هنن ا البنناب  ننا
= لالارىاحية جولجوثا وباليوحاحية نهىاحيون وبالال ينية كالصام ا. ومكنان الانلب موض  الجمجمةمجموا نهطصاحوس.  

ْفن  دم  ومأ  ثالنل أن المكنان ، ومأ   خى أن الاناىة  شنبه الجمجمنة ، هم  هك ا يسب مأ  الباإ أحه فيه دا
( 20:19ماا  للىج  والالب وبه جمناج  كثينىة. ومكنان الانلب كنان علن  لاند دقنايق منن لناب المد ننة ) نو

 وكان  وجد في المكان لسحان له المغامة الحي دفن فيها المسيح، وفي ه ا المكان قدم اهبق  بيبة.
حننَاَ  (. وأوضننًا "6:9الى اهننة علن  كحصنه" )ن  كنون " = قننامن منو حرنوة ناننعياء فخيرج وهييو حاميٌل صييليبه لا ْمصل انَ َوَأجل

َححا  نل َوصنل يلَ  منَ لنْقا َولنَ ، َو اغل لنْقا َححا َوَليلَ  َمنل واغل َد َعَل  َكْحْصْه، َفَيصل (. فالمسنيح يمنل  نليبه علن  22:22" )ن َبيلْت َداوا
 هحصه ليملك علينا و صحح لنا لاب الصىدوس.

 
 " َصَلُبوُه، َوَصَلُبوا اْثَنْيِن آَخَرْيِن َمَعُه ِمْن ُهَنا َوِمْن ُهَنا، َوَيُسوُع ِفي اْلَوْسِط. َحْيثُ 18" -(:19:18آية )يو

ل اإلومننان  الىومننان جالننوا الاننلب للمجننىمين الاطننى ن فنني مسننحامىا ه ، وأوضننًا للارينند. ولمننا جنناء قسننطنطين وَقرننْ
ححهنني مننن الاننال  حهاييننًا لمنشننوم  بنن  ىي. والحللينند القبطنني ولننول أن نهنن  اللنن  بلغنني البكنن  لالاننلب و أالمسننيبي 

ين و ايينىات النناس  ولنول الحصسنيى أن  ويننا اليمين هو دومناس. وهنناك  صسنيى لمنا ا لن   ن كى  ويننا يند ل اللان
ْلب المسيح وهو ال   كى هو  ما م  .   هب ليبضى الا ماء مى  ، فأ   لاد أن  ا
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ُك 19" -(:19:19آييية )يييو ِريُّ َملييِ وُع النَّاصييِ اَن َمْكُتوب ا:»َيسييُ ِليِب. َوكييَ ى الصييَّ َعُه َعلييَ ا َوَوضييَ ياَلُقُ" ُعْنَوانيي  َب بييِ َوَكتييَ
  "اْلَيُهوِد«.

(. وهنناك  صسنيى 37:27هاحت الاادة الىوماحية أن  و و فنو  مأس المانلوب لوينة بهنا نهنمه وعلنَة  نلبه )منت 
لمننا ا نخحلننف البشننيىون فيمننا كحننب علنن  هنن   اللويننة أن المكحننوب كننان بننثال  لغننات ومبمننا نخحلننف مننا جنناء لكننل 

   لالبى . وما كحب كان لالارى ة والال ينية واليوحاحية  ىجمة، والحصسيى اآلخى أن البشيى ن نهحموا لالماني ولي
الارىاحية = هي لغة الشناب والكحناب الملندس والند ن اليهنودي، وبهن ا كاحنت الكحالنة لالارى نة فيهنا انهادة أن وسنوع 

 المالوب هو المسيا الموعود.
 ملك المؤمنين. الال ينية = لغة البكام والسياهة. وه   الكحالة اهدت أن المسيح ملك الملوك،

اليوحاحيننة = هنني لغننة الثلافننة والصلسننصة الحنني كاحننت هننايدة فنني الاننال  كلننه. ولغننة الصلسننصة اننهدت أن المسننيح هننو مب 
 البق.

ْحَب لاليوحاحينة.ولناليك أن اليوحاحية هادت الاال  كله وبه ا نححشى اإلحجيل  وكاحنت الحنوماة والاهند اللندو  قند  ال ي كا
  .م فيما وسم  لالحىجمة السباينية. 189 ىج  لليوحاحية هنة 

مومنا وكنناحوا علنن  كنل طى ننق وكحرننون  ويينمنا نمحلننك الىومنان الاننال  نهحمننوا لشنق الطننى  فني كننل مكننان لحنؤد  نلنني
أد  لسهولة نححلنال الىهنل عرنى  المسافة نل  موما. ومن هنا جاء المثل "هل الطى   ؤد  نل  موما" واق الطى  

 الاال  كله لينحشى اإلحجيل.
 INRIيسوع الناصري ملك اليهود ولما ا كحب بيالط  

 هو كحرها لالال ينية ليظهى لقياى أحه قحل من ند ع  الملك وقاوم قياى، فيكافئه. -1
قنناومو  وأ ننىوا علنن   هحرهننا لالارىاحيننة نهاحننة لشنناب اليهننود، فهننو ا ملككنن  ماننلوبًا، فهننو مغحنناظ منننه  ألحهنن  -2

وكننان هننو  ى نند أن وطللننه. وهننو لنن  وعبننأ لإيحجنناجه ، بننل هننو أعلننن أمننامه  أن يجننحه  فنني ،  ننلب المسننيح 
 اكا حه لقياى قد نححهت لالب ملك اليهود. ومبما أماد أن وبىمه  من نححسابه  الزايف نلي قياى.

حننب هنن ا  اريننىًا عننن مشنناعى  و لنند ىًا لننه والننباإ قننالوا أن بننيالط  كننان وكننن للمسننيح انناومًا فايلننًا جالننه وك -3
 وبعح امًا عما يد .

 

َن 20"  -(:19:20آية )يو ا ميِ اَن َقِريبي  وُع كيَ َفَقَرَأ هَذا اْلُعْنَواَن َكِثيُروَن ِمَن اْلَيُهوِد، أَلنَّ اْلَمَكاَن الَِّذي ُصِلَب ِفييِه َيسيُ
 " ِباْلِعْبَراِنيَِّة َواْلُيوَناِنيَِّة َوال اَلِتيِنيَِّة.اْلَمِديَنِة. َوَكاَن َمْكُتوب ا 

ألن مكننان  ننلب المسننيح كننان علنن  ملىبننة مننن الطى ننق المننؤد  نلنن  دمشننق، وهننو طى ننق هننام وعننام. قننىأ الانننوان 
هثيننىون مننن الننداخلين والاننامجين نلنن  المد نننة. وحاليننك أن الوقننت كننان وقننت الصاننح والزايننى ن لمئننات األلننو  أو 

  ين. وه  يملوا ه   األخبام للاال  كله فمهدوا الطى ق للبشامة.لالمال
 مح ....  ملك اليهوده ا هو وسوع 

 مىق ملك اليهود ..................  
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 لوقا  ..........  ملك اليهوده ا هو 
 ...  وينا    ملك اليهودوسوع النا ى  

وهنن ا اننهادة أن المسننيح ملننك علنن  اليهننود بننل ملييك اليهييود.  الينك أن مننا ناننحىك فنن   كننى  األمبننو نحجيليننون عبننامة
وعل  كل الاال  لاليبه. وأن ه ا ما نححشى ف  كنل الانال  أن المسنيح ملنك اليهنود منات مانلوبا نعالحنا عنن يبنه 

 لي  لليهود فلل بل لكل الاال ، ولي  يب  أعظ  من ه ا.
 

َفَقاَل ُرَؤَساُء َكَهَنِة اْلَيُهوِد ِلِبياَلُقَ": »اَل َتْكُتْب: َمِلُك اْلَيُهوِد، َبْل: ِإنَّ َذاَك َقاَل: 21  -(:22  -  19:12آية )يو
 "َأَجاَب ِبياَلُقُ":»َما َكَتْبُت َقْد َكَتْبُت«. 22َأَنا َمِلُك اْلَيُهوِد!«. 

 لن ه ا للاال .للد حَاب المسيح حصسه ملكًا عل  الاال  لالاليب وبهحادم بيالط  ليا
 

َأْقَساٍم، 23"  -(: 24-19:23اآليات )يو َأْرَبَعَة  َوَجَعُلوَها  ِثَياَبُه  َأَخُذوا  َيُسوَع،  َصَلُبوا  َقْد  َكاُنوا  َلمَّا  اْلَعْسَكَر  ِإنَّ  ُثمَّ 
ا ُكلُُّه ِمْن فَ  ا. َوَكاَن اْلَقِميُص ِبَغْيِر ِخَياَقٍة، َمْنُسوج  َبْعُضُهْم   َفَقالَ 24ْوُق.  ِلُكلِ  َعْسَكِريٍ  ِقْسم ا. َوَأَخُذوا اْلَقِميَص َأْيض 
َنْقَتِرُع َعَلْيِه ِلَمْن َيُكوُن«. ِلَيِتمَّ اْلِكَتاُب اْلَقاِئُل:»اْقَتَسُموا ِثَياِبي َبيْ  ُه، َبْل  َنُهْم، َوَعَلى ِلَباِسي َأْلَقْوا ِلَبْعٍض:»اَل َنُشقُّ

 "  ُقْرَعة «. هَذا َفَعَلُه اْلَعْسَكُر.
يى خياطة ل  وبل لبسه نال  لى هاء الكهنة، وبالحالي فه ا ولول  وهيصوس أن اللمي  المنسو  كله من فو  لغ 

وكان   ولدم  بيبحه.  كهنة  كىيي   نل   ليبه  المسيح   هب  جال  الكهنة  ميي   مالل   وشبه  ال ي  اللمي  
اللمي  به   الطى لة ثمين جدًا ل لك ل  وشلو  بل أللوا عليه قىعة. وكوحه  ال وشلو  فهو وشيى للكنيسة الحي ال  

و  )قامن مو مزموم نشق  الىومان(.  22ال  نلس   والاسكى ه  عساهى  فوق .  ناامة ألن   هو منسوجا  من   =
 ال ي أه  كنيسحه لي  إلحسان أن ومزقها.

 مالب" الربيين والتى كان الرب يسوع يلبسها
وهو  نزل نل  الكارين. وه ا ال بد أن  لبسه كل من له عمل لالمجمو "الكيتونا"  داخليا ما وسم   هاحوا  لبسون  

لبسب  سمية اللدو   وينا، وكون منسوجا  القميصوكل من ولىأ ف  الحىجوم أو الكحاب الملدس. وه ا الىداء أو 
و ىبل وهطه   أهمام.  وله  أ  اق  بدون  أهصل  نل   أعل   الىداء  بزنار  من  وكان  الجس .  عل   اللمي   لحثريت 

ومزود ف  أمكاحه األمباة لالااايب واألهداب )واألهداب مانوعة من جدايل لكل   "الطاليث"الاامج  وسم   
. ه   ه  صندالوهو عل  اكل عمامة. و ضو ف  قدميه    "السودار"  مكن. وكان وضو عل  مأهه غطاء وسموحه

الىأس والاندل والطاليل والزحام. الثياب الح  نقحسمها الجنود عند  لب السيد. وكاحت أمباة أقسام وه  غطاء  
 وأما اللمي  فل  ولسمو .   

 
ِه َمْرَيُم َزْوَجُة ِكُلوَبا، َوَمْرَيُم اْلَمْجَدِليَّةُ 25" -(:19:25آية )يو  " .َوَكاَنْت َواِقَفاٍت ِعْنَد َصِليِب َيُسوَع، ُأمُُّه، َوُأْخُت ُأمِ 
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ْلَب   هروا إلعداد الصاح فحىكوا المكنان وأعطنوا فى نة أليباينه أن ولحىبنوا لاد أن نطمأن اليهود أن فى سحه  قد  ا
 من الاليب، فإقحىب  وينا مو الا ماء األم.

( حجنننند مننننن يننننول الاننننليب مننننى   المجدليننننة ومننننى   أم والننننوب و وهنننن  وأم نبننننن  زبنننند . وفنننني 56:27وفننني )مننننت 
ه وأخنت أمنه منى    ة( حجده  مى   المجدلية ومى   أم والنوب الانغيى و وهن  وهنالوم40:15)مى وهننا حجنده  أمنُّ

ليز ننة جنناءت اآلوننة أمننه وأخننت أمننه، مننى   زوجننة كلوبننا ومننى      المجدليننة. وفنني الحىجمننات اإلحجزوجننة كلوبننا ومننى 
 المجدلية وبالحالي حصه  أحهن كن أمباة يول الاليب 

 
 
 

(من ه ا الجدول حصه  أن هالومة هي أخت الا ماء مى   وزوجها نهمه زبد  وهي أم  وينا و الوب الكريى نبنا  1
خالة السيد المسيح وهو  وا اًا ل    كى نه  أمه. كما  حباا   كى نهمه هو  زبد . وبالحالي فيوينا هو نبن 

 ااايًا. 
(مى   زوجة كلوبنا )وبهنمه يلصن  أوضنًا( و ويننا أهنماها زوجنة كلوبنا يحن  ال وظنن أيند أحهنا أمنه )أو أم والنوب 2

وينا(. ومىق  قال أخيه( لو قال أم والوب. وهي لها ولدان والوب الاغيى و وه . )والوب الكريى هو أخو  
أم والوب الاغيى يح  ال وظن أيند أحهنا أم والنوب و ويننا. وطبانًا فنإن والنوب و وهن  هننا هن  غينى والنوب 

 (.3:6و وه  نخوة الىب )مى
(  وجد اااان لإه  والوب، أهرىه  هنًا هو والوب بن زبد  أخو  وينا وأ غىه  هنًا هو والنوب بنن يلصن  3

 )أو كلوبا(.
والننوب لأحننه الاننغيى ن  هننو أومد اهنن  والننوب اآلخننى للولننه نبننن  زبنند  وهمننا ماىوفننان لأحهمننا (محنن  لنن  وبنندد 4

 والوب الكريى و وينا. فل  وجد  ىومة لحاى ف والوب بن يلص  لأحه الاغيى. 
(  ويننا  ن كى أواًل الان ماء مننى   ثن  أخحهنا دون أن  ن كى نهننمها. و رندو أن الان ماء منى   لنن  وكنن لهنا هنو  أخننت 5

 دة.واي
ل    كى مح  ومىق  وقو  الا ماء لجاحب الاليب ألحها غالبًا ل   كن موجودة منن  بداونة الانلب وأن  ويننا  (6

أ نن  بهننا أخيننىًا. وهننو قنند أيضننىها ألحننه انناى أن السننيد  ى نند أن  ودعهننا وهنني أوضننًا. وهنن ا مننا ينند  فانناًل ) وننة 
26.) 

 

     الشاهد 
 أم نبن  زبد   مى   أم والوب و وه   مى   المجدلية   ( 56:27)مت 
مى   أم والوب الاغيى   مى   المجدلية   ( 40:15)مى

 و وه  
 هالومة

 أخت أمه مى   زوجة كلوبا  مى   المجدلية  أمه )الا ماء(  ( 25:19) و 
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ا، َقاَل أُلمِ ِه:»َيا اْمَرَأُة، ُهَوَذا اْبُنِك«.َفَلمَّا َرَأى َيُسوُع 26" -(:19:26آية )يو   "ُأمَُّه، َوالتِ ْلِميَذ الَِّذي َكاَن ُيِحبُُّه َواِقف 
 دم هنو  =  امت أمًا للحلمي  الن ي وببنه وسنوع بنل هني  نامت أمنًا لكنل كنيسنة وسنوع، جسند .يا إمرأة هوذا إبنك

مأس البشى ة، البشى كله  من جسد  دم وكله  ومو ون ألن أبوه  له جسد ميت، كلنا خىجننا منن جسند مينت لن لك 
ن الكنيسنة جسند  البن  وأم هن ا الجسند البن   وْ  حموت. وأم هن ا الجسند المينت هن  اإلمنىأة ينواء. وجناء المسنيح لياكنَ

 أم الكنيسنة جسند نبنهنا وسنوع. ه  اإلمنىأة الجد ندة صة األم،والمسيح هنا وسميها نمىأة وه    ه  الا ماء مى  .    
فننبن لالمامودونة لنالىو  اللندس حانيى جسند المسنيح وبهن ا  (.4:2ل لك كىم المسيح للب نمىأة للان ماء منى   ) نو

 (.11:2أوضًا  ام  وينا أخًا للمسيح، للد مفاه المسيح ال ي  ام لكىًا بين نخوة كثيى ن )عب 
 

ِتِه.27" -(:19:27آية )يو اَعِة َأَخَذَها التِ ْلِميُذ ِإَلى َخاصَّ  " ُثمَّ َقاَل ِللتِ ْلِميِذ:»ُهَوَذا ُأمَُّك«. َوِمْن ِتْلَك السَّ
هننون أن المسننيح وسننل  الانن ماء ليوينننا فهنن ا داللننة قاطاننة علنن  أحهننا لنن  وكننن لهننا أوالد  خننى ن لالجسنند وبال  لكننان قنند 

وهي أوضًا خالحه. وحى  هنا أن المسيح مفو مسحو  األمومة والرنوة من مسنحو  الجسند واللبن  والندم     ،أهلمها له
نل  أمومة مويية وبنوة مويية. هي ويدة مويينة لرنناء الكنيسنة. و ويننا أخن  الان ماء فنومًا مانها فني علينة  نهيون 

هنناك  نححللنت مافلحه نل  أفس  وغالبنًا هنة في أومالي  ث  11وكاحت ماه   وم الامي . وهي نهحمىت مو  وينا  
، لكنن غالبنا كنان هنن ا مكنان الرينت الن   كنان فينه  ويننا وكاحنت الان ماء مننى   ن   وجند قرنى للان ماء منى   فني  ىكينا

. ولكنن  وجند قرنى  خنى للان ماء َبننَتل علينه الملكنة هيالحنة كنيسنة ولنول  لليند  سكن فيه ماه، لكننه لن  وكنن قرنى  لهنا
 لا ماء. وكان  وينا من الجليل ولكن غالبًا لها بيت في أومالي  أخ  الا ماء مى   نليه. خى أحه قرى ا

 
  "َبْعَد هَذا َرَأى َيُسوُع َأنَّ ُكلَّ َشْيٍء َقْد َكَمَل، َفِلَكْي َيِتمَّ اْلِكَتاُب َقاَل:»َأَنا َعْطَشاُن«.28" -(:19:28آية )يو

كننننان قنننند و ننننل للمننننة الانننن اب، وهننننال دمننننه وعىقننننه وو ننننل نلنننن  لبظننننة  المسننننيح هنننننا(. 21:69+15:22)مننننز 
كان قمحها الالب وأالم حصسية من خياحنة األيبناء و الن  الحالمين   الح   الم الجسدوةاإليحضام لاد هلسلة من األ

 وبهحهزاء الناس وأالم مويية ن  يجب اآلب وجهه عنه يينما يمل خطاوا الاال  و ام  بيبة نث  أمام  . 
انُ  ا َعْطشييَ .  َقاَل:»َأنييَ لننو قامحنننا هنن   لكننن  = المسننيح هنننا ال ولانند الشننكو ، فهننو هيسننل  الننىو  لإماد ننه لانند ثننوان 

، فهنو لن  وشنىب منن العبامة للول السيد للسنامى ة "نعطنني ألانىب" فننصه  أن السنيد كنان عطشناحا لانال  النصنوس
لإومننان أهننل السننامىة. والمسننيح ال ولننول أحننا عطشننان  فهننو اننبو .السننامى ة ولنن  وأهننل يينمننا أ نن  الحالمينن  لالطاننام

لاال  النصوس و سكت، المسيح ال وكحص  لاألمنيات الجميلة، ال  حمن  ايئًا مثلنا و سكت. بل وامل عمال وأ   
 له به   النصوس للاال . فما هو الامل اآلن وهو عل  الاليب  

ى مسنننننكن لنننننألالم وااطوحنننننه للمانننننلوبين المسنننننيح مفنننننإ أن وشنننننىب الانننننل الممنننننزو  لنننننالمى، فنننننالمى وااحرننننن .1
ا، (. والمسننيح أماد  نن و  أ نناب األالم ليبملهننا عنننا كمننا ولننول الكحنناب "34:27)مننت  ا َيَمَلهننَ َزاَحنننَ َن َأيل َلكننْ

ا ا َ َبَمَلهننننننَ َجاَعننننننَ (. هننننننو وبملهننننننا عنننننننا يقيلننننننة لننننن لك قننننننال "حيننننننى  هننننننَين ويملنننننن  خفيننننننف" 4:53" )ن َوَأول
  لنننأمىاس مؤلمنننة جننندًا وهننن   رحسنننمون! منننن أ نننن جننناءت هننن   (. منننىات عد ننندة مأ نننت مى ننن30:11)منننت 

اإلبحسننامة  هننو يمننل عنننه . أعطنناه  فىيننا ال  غلبننه هنن   األالم، بننل هنن ا الصننى  النن   واطيننه المسننيح قننال 
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(. وهنن ا األينند قنند وكننون نحسننان أو أمننىاس أو أ  حننوع مننن األالم. 22:16عنننه "ال  نزعننه أينند  منننك " ) ننو
 ن هايات اإلهحشهاد وه  فىيين محهللين  ىحمون.ل لك مأ نا الشهداء  دخلو 

أماد اىب ه ا الامى ليحم  لنا هى البياة. و اىج  مىاجانة كحناب الجن وم اليهودونة لسنى اإلفاامهنحيا لناب  .2
الكأس الىالاة، لحى  أن ه ا النري  ال   اىبه المسيح عل  الاليب كان لينحم  لنه هنى اإلفاامهنحيا الن   

احرى أن الاليب له واكمل هنى اإلفاامهنحيا. وحلنول أن هنى اإلفاامهنحيا هنو نمحنداد بدأ  ف  الالية. ل لك و
 للاليب، هما ام وايد.

 
ُموَها 29" -(:19:29آية )يو َوَكاَن ِإَناٌء َمْوُضوع ا َمْمُلوًّا خَّال ، َفَمأُلوا ِإْسِفْنَجة  ِمَن اْلَخلِ ، َوَوَضُعوَها َعَلى ُزوَفا َوَقدَّ
 " َفِمِه.ِإَلى  

الانل هنو حننوع منن النرينن  النىخي  وسنحامله الجنننود. وكنان مننن أعمنال الىيمنة للماننلوب أن وسنلو  خنناًل منو مننىامة 
 (.6:31لحسكين األل  ل لك كاحت الزوفا واإلهصنجة موجود ين لالمكان للزومهما لاملية الالب )أم

 
وَح.َفَلمَّا َأَخَذ َيُسوُع اْلَخلَّ 30 "-(:19:30آية )يو  "َقاَل:»َقْد ُأْكِمَل«. َوَنكََّ" َرْأَسُه َوَأْسَلَم الرُّ

لَ المسنننيح أهنننل  موينننه لإماد نننه وهنننو فننني منننلء البيننناة. وقولنننه  = هننني  نننىخة النانننى األخينننىة فهنننو أهمنننل قيييد أكميييِ
= أي أمنال مأهنه. وكنل نحسنان وسنل  النىو  ثن   ننك  نك" رأسيه  .(29-27:13كل النرنوات )أع  مت و   ،الاال  
ى نماد ه. فاإلحسان وظل مافاًا مأهه للدم نمكاحنه يحن   خنى لبظنة يحن  ومكننه الحننص  وب  ومنوت  سنلل الىأس لغي

( 18:10فهو أهلمها لإماد ه وحك  مأهه لإماد ه ) و أسلم الروحمأهه. أما  المسيح فصال الاك  ن  حك  مأهه ث  
( فل   ؤخ  مويه منه كالبشى بل هكب هو حصسه بنصسه، لإماد ه، 12:53وهك ا قال ناعياء "هكب للموت حصسه" )

 أهل  مويه في  د أبيه كمن وسحودع ودواة هو وايك أن وسحىدها.
 على الصليب

الو ماللسه لاللىب من الاليب  ماما كنوع من اإليحلام. ولكن والالب كان ولوم له الىومان فكان المالوب و
ف  اليهودوة كاحت  ىاع  األداب اليهودوة ف  البشمة و غطون جسد المالوب وه ا ما ن بو مو الىب وسوع.  

ومو اليهود بدافو الىيمة كاحوا واطون المالوب خال مالوطا لالمى )الال هو حري  ماحمى( وه ا واحرى كمادم، 
مفإ مالانا الشىب منه كما مفإ  ااطف بنات أومالي  اللوا   كن  بكين عليه. أماد أن وبمل أالمنا   ل لك

ويد  يح  أقااها فىفإ  اد ى األل  ليحبمل كل األالم الجسدوة، ومفإ يح  المساحدة والمشامكة النصسية من 
وكان اللاحون وصىس و و الفحة  بنات أومالي . وكان ثمن الال والمى  حكصل له جمعية من هيدات أومالي .

  الق عل   ليب المبكوم عليه  الن هرب  لبه. 
هاى ة اليهود من الىب وسوع كاحت هربا ف  هاى ة الجند منه كملك لليهود فه  وكىهون اليهود و بحلىوحه   

ىفات وكاحت هاى حه  من الىب وسوع ه  هاى ة ممن نعحرىو  ملكا لليهود ال  ن وكىهوحه . وبه ا كاحت  ا
م هاء اليهود والسنهدم   من اا  الىب وسوع ف  الواقو ه  حوع من اإلححبام األدب  لالنسبة لىجاء نهىاييل  
ف  وجودها وكياحها. فه  اامكوا الجند الىومان ف  الساى ة من الىمز. وكان الىومان وسماون هاى ة اليهود 
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اا  ملكه . و أخ  اليهود هاى ة الىومان من  من المسيح و كىموحها ولكن كنوع من الساى ة من اليهود ف  
اا  الىب كملك لليهود و كىموحها ه   د الىب. واليك أن مو وع الساى ة هو أمل اليهود ف  نهحاادة 

يى حه   بت ملك منه . وكاحت الحهمة الماللة عل  الاليب أن المسيح هو ملك اليهود، ن ًا حصه  أحه   لروا 
ه  من الىومان وأن  كون له  مملكحه . وهك ا كما لاع  هو ا مالمه ث  نححبى، لاع  ممز األمل والىجاء ف  يى ح

 م. 70اليهود ممز وطنه  ال   وبلمون له فإححبىوا ولنىاجو ما عمله  يط  هنة 
لاد أن  م  الىب كل عمله لصداينا قال "قد أهمل" وحاد  وسوع لاوت عظي  وقال "وا أبحا  ف   دوك أهحودع  

 موي ". 
أن الىب وسوع ف  ه   اللبظة وهو ف  منحه  الضاف الجسد  وف  لبظة موت *واىخ لاوت   عجيب 

عظي . فاإلحسان الااد  ف  لبظة مو ه ال  كون له قدمة عل  الاىاخ لاوت عظي . بل كان  ىاخه ف   
(  39:   15)مى لبظة مو ه هربا ف  أن قايد المئة الموجود لجاحب الاليب ولول "يلا كان ه ا اإلحسان نبن  " 

وه ا  دل عل  قوة جبامة حاائة عن ن باد حاهو ه الضعيف بالهو ه. وعجيب أوضا أن حسمو *"وحَك  مأهه  
وأهل  الىو . فالطريا  أن واسلْ   اإلحسان الىو  أوال ث   نك  مأهه ولي  الاك ، و لك إلحه وباول أن  ظل مأهه 

 سلل مأهه. وها ين الملبوظحين وشيىان أن موت المسيح ل    مىفوعة للدم اإلمكان ليحنص ، ولكنه لاد أن وموت 
وكن كموت أ  نحسان عاد ، بل هو لسلطاحه هَل  ييا ه أ  مات لإماد ه يينما أماد أ  يينما  م  عمله. وبه ا 

حصه  أن الموت ل   رحلو المسيح بل أن المسيح هو ال   نبحلو الموت كغالب ولي  كمغلوب. الموت ل  وغلب 
بل هو ال   غلب الموت، وحزل نل  الجبي  بىويه المحبدة بالهو ه ليصحح األبواب لمن ما وا عل  الىجاء  الىب 

 و أخ ه  نل  الصىدوس. 
الالهوت ل  وساحد الناهوت ف  أ  لبظة ليبمل أالمه، بل أماد المسيح أن وبمل األالم لالكامل ليشابهنا ف  كل  

(. فالمسيح ل  وكن من  10:  2مْ لل ميي  خال ه  لاألالم" )عب ام. وه ا مان  قول بول  الىهول "أحه واكَ 
المصىوس أن  حأل ، فاألل  حح  عن الاطية وهو بال خطية. ولكنه لإماد ه أماد أن  ح و  الموت واألل  ليايى  

هوايد منا. ولكن ف  لبظات الموت ظهى عمل الالهوت ال ليبمل عنه أالمه فهو قال "أحا عطشان" وقال "نله  
له  لما ا  ىكحن " وه ا دليل عل  أن أالمه كاحت يقيقية. ولكن مان  ظهوم عمل الالهوت هنا هو أن الموت ن

ال ومكنه أن  هاج  المسيح و غلبه، بل هاج  المسيح الموت يينما أهل  مويه لإماد ه. وحظىا إل باد مويه  
موت، ول   رحلو الموت البياة الح  ف   لالالهوت الب  نبحلات البياة الح  ف  الالهوت المحبد لالناهوت ال
 [.  بالموت غلب الموت -المسيح فه  يياة أبدوة ال  موت. وه ا مان  العبامة الح  حىددها 

المسيح ل  وشىب ألحه عطشان فلل، ن  هو عطشان لاال نا. ول    ]"فلكى يتم الكتاب قال أنا عطشان" =
ود( فلل ليحم  النروات. بل أحه كان  حم  طل  الصاح  وشىب الال )وهو حوع من النري  ال   وسحامله الجن

الجد د. فص  طل  الصاح اليهود  وشىب المجحماين يول المايدة أمباة كئوس. والكأس األخيى أ  الىالو والن  
نححهاء طل  الصاح. فالمسيح اىب ه ا الكأس الىالو عل  الاليب فىبل الاليب لسى اإلفاامهحيا. 

 بيبة الاليب، والاليب اى  كيف أن المسيح قد أعط   المي   عل  مايدة الصاح  فاإلفاامهحيا ه  حصسها 



   )اإلصحاح التاسع عشر(يوحنا أنجيل  –األناجيل 
 

 
478 

جسد  ودمه مأهال ومشىبا يقيليين. و اىج  الىجوع لكحاب الج وم اليهودوة والموجود ف  ملدمة هى اإلفاامهحيا 
 ف  كحاب األهىام الكنسية. 

 
اَن 31" -(:19:31آييية )يييو مَّ ِإْذ كييَ َك ثييُ ْوَم ذلييِ ْبِت، أَلنَّ يييَ ي السييَّ ِليِب فييِ ى الصييَّ اُد َعلييَ ى اأَلْجسييَ ْي اَل َتْبقييَ ِتْعَداٌد، َفِلكييَ اسييْ

ْبِت َكاَن َعِظيم ا، َسَأَل اْلَيُهوُد ِبياَلُقَ" َأْن ُتْكَسَر ِسيَقاُنُهْم َوُيْرَفُعوا.   " السَّ
عظيمنًا ألحنه  نوم الصانح. ولكننه  نام عظيمنًا ن  دخنل = كل  وم جماة نهمه نهحاداد. وكان ه ا السرت استعداد

المسيح فيه نل  مايحه وأدخلنا ماه للىاية. وكان الىومان نمااحًا في الحشهيى لالمجىمين والرون المالوب عام ًا 
 مامننًا ولكننن اليهننود مناننوا  لننك فكنناحوا وسننحىون الماننلوب ويى مننوا  ننلب الماننلوب عام ننًا  مامننًا. وكننان الىومننان 

ن الجثنة علنن  الانليب ألوننام يحن   صحننك بهنا الطيننوم عرنىة لكننل مجنىم ولز ننادة هيبنة اللنناحون. ولكنن الننناموس  حىكنو 
(. ول لك  هب اليهود لريالط  وطالرون لكسى هيلان الكل يح  ال  بل  األجساد 23:21اليهودي ومنو  لك ) ل 

السرت كان  وم الصاح، وكان هنرت عل  الالبان، فه   ببثون هنا عن  حمي  يىفية الناموس خاو ًا أن ه ا 
فنننال وانننح أن  حنننىك فننني حظنننىه  األجسننناد علننن  الانننلبان. ولكنننن غالبنننًا كنننان هننن ا مز ننند منننن الحشنننصي منننن المسنننيح 
ولضنمان مو نه. وكناحوا وكسنىون السنيلان لمطىقنة خشنرية ثليلننة، وهنو عمنل ويشني ال وطينق اإلحسنان النظنى نليننه. 

المنوت لكنن بحكسنيى السنيلان ومنوت هنى اًا. ولن لك  اجنب بنيالط   والمالوب قد  بل  عل  الاليب ألوام  نازع
أحه مات هى اًا عل  غيى الاادة. وب ا ل  ومت المالوب بحكسيى هاقيه طانو  لبىبة في الللب وهنا ما فالنو  منو 

ن المسيح ليطمئنوا أحه مات. لكن ما يد  كنان بحى ينب نلهني ليانى  الندم والمناء فننىي أن جسند المسنيح لنالىغ  من
 مو ه كان فيه يياة إل باد  لالالهوت.

 
ِل َواآلَخِر اْلَمْصُلوِب َمَعُه.32" -(:19:32آية )يو   " َفَأَتى اْلَعْسَكُر َوَكَسُروا َساَقِي اأَلوَّ

 هان لكل مالوب يامس، ويامها اللاين  لدما وكسىا أقدامهما أواًل.
 

 "َجاُءوا ِإَلْيِه َلْم َيْكِسُروا َساَقْيِه، أَلنَُّهْم َرَأْوُه َقْد َماَت.َوَأمَّا َيُسوُع َفَلمَّا 33 "-(:19:33آية )يو
اإلحسان لطرياحه  حالق لالبياة فيلاوم الموت ل لك واامع اإلحسان الموت و بل  ماللًا عل  الاليب فحىة طو لة، 

شننحا  أن  نن هب ليكننىز أمننا  المسننيح فننإ  أهمننل مهمحننه أهننل  مويننه هننى اًا ن  هننو غيننى محالننق لنناألمس، بننل هننو م
 (.19:3لل1لألموا  الحي في السجن و اى  من كاحوا في الجبي  )

 
ا ِمَن اْلَعْسَكِر َقَعَن َجْنَبُه ِبَحْرَبٍة، َوِلْلَوْقِت َخَرَج َدٌم َوَماٌء.34 "-(:19:34آية )يو  "لِكنَّ َواِحد 

 الىوي لغإ النظى عن الحصسيى الالم  والطر  لما يد  فلنصه  المان  
( ه  طانو  ليحأهندوا منن مو نه. وبطاننة هن ا الاسنكىي  بللنت النرنوة أواًل و بلنق الجمينو أن المسنيح 10:12)زك 

 خيرج دم ومياءمات فااًل فال ولول اليهود يينما ولوم المسيح أحه كان فاقدًا لوعيه. وللوقت يينما طانه الاسكىي 
 حجمند الندم فني عىوقنه. وخنى  منو الندم  والمينت  ،ين وطاننميت ينخى  دم يي خالفًا لما قد  نزل من أي نحسان 



   )اإلصحاح التاسع عشر(يوحنا أنجيل  –األناجيل 
 

 
479 

منناء  حلنن ، والميننت ال واننى  منننه منناء حلنن . ن ًا خننىو  دم ومنناء مننن جسنند ميننت واننالف طرياننة اإلحسننان. وهنن ا فيننه 
َى فسننادًا. وبالحننالي فهننو جسنند نبننن   يلننًا. وبسننرب مننا ينند  حمننز  فنني  ناننامة وا ننبة أن الجسنند مننات ولكننن لنن   ننَ

مهحيا ماء مو الامى. حبن هنا أمام  ومة  بيبة يينة فمنا أمامننا وانالف المنوت الطرياني وعالما نه، هأس اإلفاا
هي  بيبة يية حاطلة عل  الم لح النناطق السنمايي  النن أن الصنداء قند  ن  والالوبنة اهنحكملت، ومنات البني الن ي 

صام  حاهو ه لبظنة وايندة وال طىفنة ال وموت. وكاحت البياة في ه ا الجسد الميت ماجاة ألن الهوت المسيح ل  و
فنني اللرننى، والهو ننه محبنند بىويننه اإلحسنناحية الحنني  بناهننو ه اً فامقحننه، وظننل الهو ننه محبنند عنين، لكننن الننىو  اإلحسنناحية 

  هرت للجبي  لحصى  عن المبروهين و نطلق به  نل  الصىدوس.
 *الىو  اإلحساحية نحصالت عن الجسد اإلحساح .

محبدًا لالجسد. ل لك لو ظل الجسد ف  اللرى هنينا منا كنان قند مأ  فسنادًا ومنا كنان ليحبلنل. فكنان *الالهوت ظل  
ي فنْي الالهوت واط  يياة للجسد. وه ا مان  خىو  دم من الجسند. والينك حرنوة داود النرن  "أْلَ  سنْ نل َ حنلىاَك َحصل َك لنَ حنَ

 (. 10:16" )مزِللَهاْوَ ْة. َلنل َ َدَع َ ْقَيَك َ َى  َفَساًدا
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*أما الىو  المحبدة لالالهوت ف هرت لحصحح األبواب الدهى ة، أبواب الجبي  لحاى  حصوس األبىام و صحح له  أبنواب 
 الصىدوس.  

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

(. ن ًا خنىو  الندم والمناء منن جنبنه  لنزم 66 ،65:78هان موت المسيح كما ارهه داود كناي  ثمل منن الامنى )منز
فالهو ننه ظننل محبنندًا  ، كاالمننة يينناة وهننل المننوت. فرينمننا كننان ميحننًا علنن  الاننليب كننان ييننًا بالهو ننهأن وااحرننى 

اللدو  هو بناهو ه يح  لاد أن مات. وه ا ما أعط  لناهو ه يياة. وحاليك أن ال ي نهح  بحسجيل ه   البادثة 
كحننب نحجيلننه ليثرننت أن المسننيح هننو نبننن  ، فهننو  ثرننت الهو ننه و هننح  لاألينندا  الحنني  ثرننت الهو ننه،   وينننا النن ي

 خاو ًا أحه هو ويد  ال ي كان لجاحب الاليب ومأ  خىو  الدم والماء من جنب المسيح.
 

 لنجينوس: 
لنجينوس، خاو نًا لاند  ه ا هو نه  الجندي ال ي طان المسيح لالبىبة فاى  من جنبه دم  وماء. وه ا قد يَيى

ثنن  غالبننًا كننان هننو مننن يننىاس اللرننى و انناْهدل علنن  القيامننة، وهننأل   أن  ، منا انناهد  مننن نظننالم الشننم  والزلننزال
 ىانند  عمننن وكننون المسننيح فأمهننل   لننًه لطننىس وبشننى  فنن من و ننىك الجندوننة و هننب نلنن  بننالد  ليبشننى لالمسننيح، 

دل لنه الكنيسنة ناى ال ي أمنى للطنو مقرحنه و وهمو بيالط  به ا فأمهل نل  طيبام وس قي هحشنهد لوحجيننوس و اَاينْ 
 أبيب )السنكسام(.23ب كى  اهحشهاد  في  وم 

 
 :خروج الدم

 "وان واالح له الكل لنصسه عامال الالح بدم  ليبه"( 20:1دم المسيح قدم الالح) كو
داس ابن   ويسب دم الاهند الن ي قندس فك  علالا ااى  ظنون احه وبسب مسحبلا من "(  29:10الحلدو )عب و 

 " .له دحسا
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 " .وه  غلرو  بدم الاىو "( 11:12به حغلب)م و 
ال ي قدمه   كصامة لاالومان بدمه الظهام بى  من اجل الاصح عن "( 25:3وفيه الاصح عن الاطاوا السالصة)مو

 " .الاطاوا السالصة لامهال  
 " .فباالول  كثيىا وحبن محرىمون االن بدمه حال  له من الغضب "( 9:5وبه حبال علي الحرى ى المجاح )مو

 " .ال ي ايرنا وقد غسلنا من خطاواحا بدمه" (5:1وبه حغحسل من كل دح  و ادْ  وحايى أطهامًا أمام  )م 
ة وقند فللت له وا هيد احت  ال .فلال لي هؤالء هن  الن  ن ا نوا منن الضنيلة الاظيمن"  ( .14:    7وححرىم وححنل  )م 

 "غسلوا ثيابه  وبيضوا ثيابه  في دم الاىو 
 (+ 9:5وبه ا الدم وكون المسيح قد ااحىاحا من الاال  لبساب   أبيه لنبيا ماه)م 

 (. 7:1 و1وبه ححطهى من جميو خطاواحا)
 .فالصداء والكصامة والاال  كله   دومون يول الدم، الدم المسصوك من  بيبة أهملت يح  الموت الحام

وجسنند المسننيح النن   قدمننه  بيبننة عنننا ،  إل بنناد الالهننوت لالناهننوت. دم ينني فيننه قننوة يينناة أبدوننة م المسننيح هننوود 
( ، فانام لننا الالهنوت المحبند لجسند المسنيح 10،  9:  2يل فيه كل ملء الالهوت ، وحبن مملو ون فينه )هنو

 مادم يياة أبدوة و لدو ، إل بادحا حبن لجسد المسيح . 
هي هلل ، دم حهاييا فالبياة، يياة ال بيبةدو  وكىم أن الدم هو يياة ول لك ومنو الاهد اللدو  اىب الوكان الاهد الل

نانامة للبيناة، والانك  خيروج اليدم(   ن ًا 8 ،2:3(. الندم كلنه هلل  نى   بنت المن لح)ال27:7+ال17:3+ال4:9) ك
  وينننا فنن اللنندو  خطاواحننا. و فنندم المسننيح هننو بننىو  أزلنني قننَدم لنننا الاننلح والصننداء، هننو ثمننن منندفوع هلل اآلب عننن 

ال هب ولول أن الكنيسة  أهست لالدم والماء. فنبن حولد ثاحية من الماء  وطاامنا هو جسد المسيح ودمه. و لول 
هنننى اإلفاامهنننحيا فهنننو وشنننىب منننن جننننب المسنننيح المطانننون. ن ًا طاننننة فننن  الننن هب نن منننن وشنننىب دم المسنننيح فننني 

 الجندي كاحت ال لحميت المسيح فهو كان قد مات قرلها، بل أظهىت وجود يياة  اى  من ه ا الجسد المايت.
 يعطينا تنقية وتقدي" وحياة أبدية .=  الدم
 = إشارة لحياة الجسد الميت إلتحاده بالالهوت  الدم

 :خروج الماء
هننان خننىو  المنناء مننن الانناىة يننين  ننىبها موهنن  لالااننا ممننزًا لاننىو  المنناء مننن جنننب المسننيح. فالمسننيح كننان 

( لهن ا المناء 12-1:47(. وهك ا  ىمز الماء ال ي خى  من  بت عحبة الرينت )الهيكنل( )ينز4:10هو1الااىة )
 الاام  من جنب المسيح. 

ي بهنننا  نننىب المسنننيح. وبننننص  المصهنننوم  نبنننأ  ويينننل وحالينننك أن عانننا موهننن  كاحنننت  ىمنننز للانننليب وللبىبنننة الحننن
 .( )السنل وشيى للبياة لايدًا عن الىب( 18:3)

 اليروح القيدسولول السيد المسيح من  من بي  اى  من لطنه أحهام ماء يي .. قال هن ا عنن   ؟الماء  إذا  ما هو
النىو  الن ي اهنحالن منسنكبًا منن جسند (. ن ًا كان خنىو  المناء منن جننب المسنيح أعظن   ارينى عنن 39  ،38:7) و

 المسيح الميت، فهو مات لياطينا الىو  اللدس المبي ، وهو وعد لأن  اىْهلها.
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وشنيى لمنوت  فخيروج المياء من جسد المسيح وشيى ألن الجسد فيه يياة إل باد  لالالهوت ، خروج الدم  وب ا كان
 الجسد نحساحيا أ  نحصاال الىو  اإلحساحية عنه .

 

 : الدم والماء
ن  ينين حندفن  ، هما ماًا هى نهحردال الموت لالبياة في اإلغحسنال لالمناء البني الانام  منن جننب المسنيح المينت 

والنىو  اللندس هنو الن ي  ويندحا . ( 5-3:6منو المسنيح فني المامودونة حلنوم مانه محبند ن لنه فحكنون لننا ييناة )مو
لمناء. و لنك لاند اإلحصكناك منن أهنى الارودونة للاطينة لالصنداء لالمسيح في مو ه وقيامحنه عنند حزولننا وخىوجننا منن ا

 لسى الدم ال ي حبو من جنب المطاون أي من ال بيبة البية.
 = موت العتيق وقيامة الجديد فينا لنحيا أبديا الدم والماء

 )ذبيحة حية(  وحبخروف قائم كأنه مذ  = المسيح فى الرؤيا
 

ماننن  عمننل الننىو  اللنندس فنن  هننى المامودوننة . وهننو مننوت النن ي خننى  مننن جنننب المسننيح وبمننل  الميياء ن ًا كننان
الاليلة الاحيلة )وه ا مصهوم خىو  الماء من جنب المسيح، والماء وشيى لموت الجسد فجسد اإلحسان البن  وانى  

  منه دم( .
)وهن ا مصهنوم خنىو  الندم مننن منن جننب المسنيح ماننا  قيامنة خليلنة جد ندة فن  المسنيح   اليدم و كنون مانن  خنىو 

 .جنب المسيح والدم وشيى للبياة(
  ن ًا خىو  دم وماء من جنب المسيح وشيىان لاىو  يياة وموت من المسيح .

والمامودوننة هنني مننوت مننو المسننيح وقيامننة ويينناة مننو المسننيح، وهنني نغحسننال موينني لالمنناء النن ي خننى  مننن جنننب 
خطاواحننا ماننه يننين  مننوت الاليلننة اللدومننة الحنن  ومثناهننا مننن  دم.  مننوت المسننيح الميننت ، أي أحنننا ن  حمننوت ماننها 

هنى المامودونة )المناء( حلنوم لاليلنة جد ندة ، فالندم الن   خنى  منن  وكما  منوت الاليلنة اللدومنة لنالىو  اللندس فن 
و وه ا مان  الوالدة الجد دة )موت مو المسيح ويياة من جنب المسيح وشيى للبياة، فال واى  دم من جسد ميت .

ما ننه المسننيح مننن أجلنننا يحنن  حجننوز مبااننىة  ، لنبيننا كمننا هننو ينني، فمننوت الننوالدة اللبميننة أي لالجسنند   المسننيح(.
 من الجسند المينت  الل ان خىجا مو الدم ، فه ا الماءلبيا ه األبدوة لمو ه نل  الوالدة الثاحية الىويية، أي حبيا ماه

 هو أعظ   اريى عن هى المامودوة.  )والب  إل باد الالهوت له(
 وقيل أن الماء وشيى للمامودوة الاادوة بينما أن الدم وشيى لمامودوة الدم أي اإلهحشهاد من أجل المسيح.

لياننو   منن  نلاه ينواء، لمنوت المسنيح علن  الانليب لحولند الكنيسنة منن   أغسطينوس انبه مقناد  دماللدو   و 
لْ ق  يياة االه  دم الىاقد في هبات. ولما  طاْاَن  المسيح عل  الاليب ومات و ام بالجنبه المطاون. ألحه لما عا

فنني جنبننه خننى  دم  ومنناء وهمننا السننىان الىييسننيان اللنن ان بنيننت بهمننا الكنيسننة الحنني هنني يننواء الجد نندة )المامودوننة 
ألجساد للحطهيى، والدم كان واإلفاامهحيا( وحاليك أحه في الاهد اللدو  كان الماء وسحادم لغسل األدوات واآلحية وا

وهنن ا  الاننام ( لكننن الحطهيننى فنني الاهنند اللنندو  كننان للجسنند مننن 22-19:9عننب  + 4:7 ننى  للحطهيننى )ماجننو مننى
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والمناء اللن ان  ، أمنا  الندممثلل لسنرب مبرحنه للاطينة( وان  )غصىان للاطية ولكن الصساد ف  الداخل وبلاء الضميى
(. 28:26مننت  +14:9دو  الىوينني الننداخلي، يحنن  الضننميى )عننب خىجننا مننن جنننب المسننيح فهمننا للحطهيننى والحلنن

(. وحالينك أن 5:3( بنل للندخول لملكنوت   ) نو5:3   +16:22والماء  ام ماًء للمامودوة لغسل الاطاوا )أع
  وينا و و الدم قرل الماء ألحه وجب اإلومان واإلعحىا  لالدم المسصوك عل  الاليب قرل المامودوة.

( حجد أن هناك ثال  انهود هن  المناء والندم والنىو . النىو  الن ي وامنل 8:5 و1 وينا األول  )ومن مهالة مالمنا  
فننني المننناء فننني هنننى المامودونننة، والنننىو  الننن ي وبنننول الامنننى نلننن  دم فننني اإلفاامهنننحيا. والنننىو  اللننندس لاملنننه فننني 

فنني هننى  ه  هللااننهو كىهننه  و ا ، اإلفاامهننحيالنندو  فنني المننؤمنين لانند أن  لننده  مننن المنناء و اطننيه  يينناة و 
 الميىون وشهد في ييا ه  للمسيح.

 
  " َوالَِّذي َعاَيَن َشِهَد، َوَشَهاَدُتُه َحق، َوُهَو َيْعَلُم َأنَُّه َيُقوُل اْلَحقَّ ِلُتْؤِمُنوا َأْنُتْم.35" -(:19:35آية )يو

  وينا والن أحه ااهد عيان وأحه لالىو  اللدس كان  ى  البلايق و صهمها. 
 

 "أَلنَّ هَذا َكاَن ِلَيِتمَّ اْلِكَتاُب اْلَقاِئُل:»َعْظٌم اَل ُيْكَسُر ِمْنُه«.36" -(:19:36آية )يو
الجميننو وال (+ خننىو  الصاننح ال واكسننى منننه عظنن . و  هننرق وأخرننى لمننا هننيبد  يحنن   ننؤمن 20 ،19:34)مننز 

وكون له  ع م في عدم نوماحه . ولحكمل مالمح خىو  الصاح كنان اإلهنىاع فني حنزول جسند  منن علن  الانليب 
(. والمانن  الىويني لاندم كسنى عظامنه، أن كنيسنحه ال وسنحطيو أيند أن 10:12= ال  بلوا منه نلني الانبا  )خنى

 وصسدها. فاظ  المسيح هو كنيسحه، هيكله
 

ا َيُقوُل ِكَتاٌب آَخُر:»َسَيْنُظُروَن ِإَلى الَِّذي َقَعُنوُه«.وَ 37" -(:19:37آية )يو  "َأْيض 
 (7:1(. ولكن هناك من وطانه لالحجدوف واإلحكام والاطيئة )م 10:12ناامة نل  )زك

وَن جاءت النروة ف  هصى زكى ا " ىا ْ ي َطَانناو ا ِإَليَّ َفَينلظنا هنينظىون نلينه. " والمنحكل  هننا هنو  هنو  الن   ولنول أحهن  ، ِلنَ
وهُ  و ويننننا هننننا  نننىدد النرنننوة ولكننننه ولنننول ِذي َقَعنيييُ ى اليييَّ َيْنُظُروَن ِإليييَ والننن   هنننو المسنننيح المالنننق علننن  الانننليب  سيييَ

 والمطاون. حى  بو و  هنا أن المسيح هو  هو .
 

 أين ذهب المسيح بعد موته؟

 ا ه   البقيلة.حلول في اللداس الباهيل  "حزل نل  الجبي  من قرل الاليب" فمن أ ن فهمن
"ل لك ولول ن  َ ْاَد نل  الاالء هر  هريًا وأعط  الناس عطاوا. وأما  أحه  اد فما هو ناَل  ( 9 ،8:4)أف -1

أحه حزل أوضًا أواًل نل  أقسام األمس السصلي .. هنا حى  المسيح حزل نل  أقسام األمس السصلي )هناوة عن  
عل  األمس  نل األبىام( وأعط  الناس عطاوا )أخ ه  للصىدوس(. ومَ الجبي ( ث  هر  هريًا )أخ  حصوس 

 أعطاه  الىو  اللدس لمواهبه.
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 هنب ""فإن أوضًا المسيح  أل  .. مما ًا في الجسد ولكن مبي  في النىو . الن ي فينه أوضنًا   (19  ،18:3بط1)-2
 هننب للسننجن )الجبنني ( ليبشننى فكننىز لننألموا  الحنني فنني السننجن". فهننو لمو ننه لالجسنند ولكننن لبيا ننه فهننو البينناة، 

 األبىام ال  ن فيه، أن وجوده  في ه ا الجبي  قد نححهي وهيأخ ه  للصىدوس .. ث  نل  الملكوت األبدي.
"وأحْت أوضًا فإحي بدم عهندك )دم المسنيح( قند أطللنت أهنىاْك )الن  ن مقندوا علن  الىجناء( منن   (12  ،11:9)زك-3

غن  إلبىاهي  نمهنل لانازم ليرنل لسناحي( نمجانوا نلني البانن )المسنيح( الجب )الجبي ( ال ي لي  فيه ماء )قال ال
 وا أهى  الىجاء )نه  الىب بى  ياين  ىكإ نليه الاد ق و حمنو(

 "لحاى  من البب  المأهوم ن، من بيت السجن الجالسين في الظلمة" (7:42)أش-4
 "هى اًا وطلق المنبن  وال وموت في الجب" (14:51)أش-5
. ألحناد  للمسنريين لنالاحق وللمأهننوم ن لناإلطال . ن ًا  هنب المسنيح نلنن  الجبني  ليلنود األبننىام ". (1:61)أش-6

 الىاقد ن عل  مجاء و ااد به  نل  الصىدوس وفحح أبواله وأدخله  هناك وماه  دوماس الل  اليمين.
جالسننين فنني الظلمننة لن لك وسننم   ننوم السننرت الحننالي للانليب لسننرت النننوم، النن ي أاننى  فيننه السنيد المسننيح علنن  ال

 (16:4+مت 2:9وظالل الموت )ا 
 

 (42-38:19( +) يو 56-50:23( + )لو47-42:15( + ) مر 61-57:27مت) دفن المسيح
اْلَيُهوِد، ُثمَّ ِإنَّ ُيوُسَف الَِّذي ِمَن الرَّاَمِة، َوُهَو ِتْلِميُذ َيُسوَع، َولِكْن ُخْفَية  ِلَسَبِب اْلَخْوِف ِمَن 38" -(:19:38آية )يو

 " َسَأَل ِبياَلُقَ" َأْن َيْأُخَذ َجَسَد َيُسوَع، َفَأِذَن ِبياَلُقُ". َفَجاَء َوَأَخَذ َجَسَد َيُسوَع.
(. والمببة  ظهى وقت الشدايد. كلمة مشيى 32:12عجيب أن موت المسيح ج ب  المي   ال  ن كاحوا ماحصين) و

بيالط  جسد  السنهدم  . وكان  سلي   أحه من  فاادة  سلي      ان   لريالط   وابسب  الىامي عماًل  ليوهف  وسوع 
 و وهف أخ  وسوع خوفًا من أن واحدي عليه اليهود. األجساد وكون بىااو .

 
ا ِنيُقوِديُموُس، الَِّذي َأَتى َأوَّال  ِإَلى َيُسوَع َلْيال ، َوُهَو َحاِمٌل َمِزيَج ُمر  َوُعوٍد َنحيْ 39" -(:19:39آية )يو َو َوَجاَء َأْيض 
  " ِمَئِة َمن ا.

( ولكنه أوضًا كان خايصًا 53-50:7حيلودوموس كان غنيًا جدًا وهو عضو لالسنهدم   وكان أوضًا ماالصًا لىأ ه ) و
منننه ، والحللينند ولننول أحننه  ننام مسننيبيًا لانند  لننك. ووزع  وهننف وحيلود ننوس الامننل بينهمننا. فإاننحىي  وهننف الكحننان 

َد نلن   وهننف لطلنب أخن  جسنند المسنيح مبمننا لجسنام ه و لننابال عنند الاننليب وبانحىي حيلودومنوس المننى والانود، عاهننْ 
 وقد فامقهما الاو 

( "هل ثيالك مى  وعود وهلياة" والمانى ون نهنحادموا المنى فن  الحبننيل. وهنو 8:45= )مزحامٌل مزيج مر وعود
وسحامل طريًا كمطهى، و سحادم كاطى، وأ   له المجنوس كهدونة)حروة عنن  المنه ومو نه( والانود ثمنين جندًا  نوزن 

ان وكننه هن ا الصى سن  =  شنيى للحنوقيى الن ي كنمائية منيا  (  6:24بوزن ال هب ومايبحه حصا ة  بلن  لسننين عد دة)عند 
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للمسيح)هك ا فالوا مو ملوكه  وه ا م كوم مو  ها، وه ا فاله ه ا الدامس للناموس مو المسيح كملك. ومنن هن   
 الاطوم أخ ت الكنيسة خميىة الميىون الملدس ك خيىة يياة.

 
اُه ِبَأْكَفاٍن َمَ  اأَلْقيَ 40" -(:19:40آية )يو ُنوا.َفَأَخَذا َجَسَد َيُسوَع، َوَلفَّ   " اِب، َكَما ِلْلَيُهوِد َعاَدٌة َأْن ُيَكفِ 

=  ردو أن المى والاود كاحا عل  هيئة مسنبو  وقند أ نيف لهمنا لانإ الز نوت الاطنىة فحكنون منز   م  األقياب
فنني الحكصننين هنني لغمنن  اننا  )هحننان( فنني الاطننوم ولننف  وعييادة اليهييودهننايل ومكننن دهننن الجسنند لننه قرننل مبطننه. 

 ويدها ث  الادم، ث  اليد ن كل  د ويدها. و و و مند ل عل  الىأس.الىجلين، كل مجل 
 

ٌد 41"  -(:19:41آية )يو ْ  ِفييِه َأحيَ ْم ُيوضيَ َوَكاَن ِفي اْلَمْوِضِ  الَِّذي ُصِلَب ِفيِه ُبْسَتاٌن، َوِفي اْلُبْسَتاِن َقْبٌر َجِدييٌد ليَ
  " َقطُّ.

َد منن عن ماء لن   بمنل  للد أماد  وهف قرىًا لدفن مو ا  فانام قرنىًا إلعنالن لنْ القيامنة والبيناة. وحالينك أن المسنيح وا
أيشا ها أيد قرله. ومكب أ احًا ل   ىكبه أيد قرلنه ودفنن فني قرنى لن   ندفن فينه أيند قرلنه. وهن ا  ن كىحا لالانوم قرنل 

 لسحان.= أخطأ  دم األول في لسحان و دم األخيى بدأ خال ه في بستانالحناول فال  دخل جوفنا ام قرله. 
 

  َفُهَناَك َوَضَعا َيُسوَع ِلَسَبِب اْسِتْعَداِد اْلَيُهوِد، أَلنَّ اْلَقْبَر َكاَن َقِريب ا.42" -(:19:42آية )يو
هأحه  ى د أن ولول أن اإلهنحاجال فني الندفن وعندم  لندو  كنل واجبنات الحكصنين والحجنينز كنان لسنرب عامنل السنىعة 

اد للسننرت هنو السنرب فنني نخحينام اللرننى اللى نب مننن مو نو الاننلب أي لسنرب نقحنىاب السننرت وأوضنًا كننان اإلهنحاد 
 (.11-2:12قرى  وهف الىامي الجد د. والمسيح هرق و نبأ أحه لن وكون هناك وقت لحكصينه ) و

و لول الحلليد الكنسي أن حيلودوموس هبح  سببة "قدوس   قدوس اللوي قدوس البي ال ي ال وموت" والحي 
 وهو وكصن جسد المسيح   أخ  ها منه الكنيسة
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 عودة للجدول ( عشرون )إنجيل يوحنا()اإلصحاح ال

 اإلصحاح العشرون  

 رب المجد   قيامة
 

 ( 20-1:28)مت
 ( 20-1:16)مر
 ( 53-1:24)لو
 (25:21-1:20)يو

 
 اليثوس آنستي    خرستوس آنستي 
 حقيا  قيييام      المسييييح قام 

 

 مقدمة 

 الصورة التي يظهر بها المسيح 
 

 المسيح ظهر بعدة هيئات
( وليشنوع 2 ،1:18ظهى المسيح عدة مىات ألاناا  فني الاهند اللندو  مثنل نبنىاهي  ) نك  -: التجسدما قبل   -1

 (. وه ا الظهوم هو مجىد ظهوم فلل، أي ل  وكن للىب جسد يقيلي مثلنا.2:6+وش 15-13:5)وش 
اننم، حلننول فنني قنناحون اإلومننان عننن المسننيح أحننه  جسنند و ننأح  أي  ننام مثلنننا، واننابهنا فنني كننل  -: التجسييد -2

جاع وعطش و أل  وبكني. كنان هن ا فني أثنناء ييناة المسنيح علني األمس قرنل  نلبه ومو نه. وكنان هنو "  ظهنى 
عرند  نايىًا فني انبه  خن ًا  نومة  ا نه (. في فحىة الحجسد ه   كان المسيح اإلبن قد أخلي 16:3 ي1في الجسد" )
ىًا لكنل نحسنان، ظناهىًا لجسند  الن ي وشنبه ( ولكنن بندون خطينة. وفني فحنىة وجنود  لالجسند كنان ظناه7:2الناس )في
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+  59:8جسنندحا، وسننحطيو أي نحسننان أن  ننىا  و لمسننه، نال  فنني األوقننات الحنني كننان  ى نند هننو أن واحصنني فيهننا ) نننو
 الحجلي(.هما يد  ف  ( أو وظهى مجد  )30 ،29:4لو

سند  نال  فني األوقننات  ننام الو نو ماكوهنًا. للنند  نام المسنيح ماحفيننًا لج -:ميا بعييد القيامية وقبييل الصيعود -3
الحي  ى د أن وظهى فيها بحنازل منه. فالمسيح قام لجسد ممجد ال وسحطيو أيد من البشى أن واا ننه و حطلنو نلينه. 

، ل  وظهى ه ا المجند ولكنن لن  وكنن كنل نحسنان قنادمًا أن بناهو ه للبشى ولكن في ه   الصحىة ل  وظهى مجد المسيح
ى. كننان هننناك اننىو  ليننى  أينند المسننيح. مننا عنناد أينند وسننحطيو أن  ننىا  نال   ننى  المسننيح و لننك لسننرب خطاوننا البشنن

لاللنندم النن ي وسننمح لننه هننو. فالاطيننة جالننت نمكاحيا نننا الجسنندوة  ننعيصة. وهنن ا مننا حصهمننه مننن قننول   "ال  ىاحنني 
الشنىو  (. في ه   المىيلة لاد القيامة كان البند أن  حنوافى انىو  فنيمن  نىا  وهن   20:33اإلحسان و عيش" )خى

وه ا ليكون للشا  لايىة مويية  ىا  بهنا، ومنا وسناعد علني وجنود هن     ،  هي اإلومان والمببة واللداهة والىجاء
البايىة الحناول من جسد الىب ودمه كما يد  مو  لمين ي عمنواس، وهن   البانيىة  اطني أن حاىفنه ال كشنا  

 ة المسيح فيما لاد القيامة.عاد ، بل كإله، كما  ىخ  وما "مبي والهي" وهناك دمجات لى  
   (  ىا  أيد و اىفه3 (  ىا  أيد وال واىفه  2     ى ( ال  ا 1

فننالمىات الحنني ظهننى فيهننا المسننيح لحالمينن   كاحننت قليلننة وبقيننة الوقننت كننان ال  ننىا  أينند. و لمينن ي عمننواس مأو  ولنن  
ح لاننند أن نحصحبننت أعنننين  لميننن   والمسننيواىفننو  وباننند كسننى الارنننز عىفننو ، والمجدلينننة مأ ننه ولننن   اىفنننه ثنن  عىفحنننه. 

عمنننواس نخحصننن ، وهننن ا ماننننا  أحكننن  لنننن  انننودوا  ىوحنننن  فننن  هيئنننة جسننندوة بنننل علننن  هيئنننة خرنننز وخمنننى فننن  هنننى 
 اإلفاامهحيا. بل وظهى ف  أ   ومة كما  ى د، كما ظهى لللدو  األحبا بيشو  ف  هيئة مجل كريى ف  السن.

وظهى المسيح لليهود ولى هاء الكهننة فيؤمننوا لنه  واإلجالنة أن هنؤالء وهنا حجيب عن هؤال واسأل كثيىًا.. لما ا ل   
(. فالمسيح ال  ى د أن وسحاىس قو ه 14:12هاحوا بال نومان وبال قداهة. واللداهة بدوحها ال  ى  أيد الىب )عب 

 اا نننه.وبهنن ا ومكننن لدحسننان أن و وبمكاحيننات حاننى ه علنن  المننوت أمننام أينند.. بننل هننو وطلننب  غييننى الللننب والنن هن
فننالصى  بننين مننا قرننل الاننليب ومننا لانند القيامننة، أحننه قرننل الاننليب كننان ومكننن لكننل نحسننان أن  ننىا ، وكننان ومكنننه 

وظهنننى نال  فننني لانننإ األوقنننات اإلخحصننناء لننني  خوفنننًا نحمنننا ليكمنننل مهنننالحه. أمنننا لاننند القيامنننة فكنننان ماحفينننًا عنننادة ال 
 . وبشىو 
 "وقام من بين األموات و اد نل  السموات وجل  عن ومنين أبينهحلول في قاحون اإلومان   -:بعد الصعودما  
واآلب قطاًا لي  له ومين وال وسام فهو غيى مبدود. ولكن الملاود لاليمين اللو  والمجند. أي أن المسنيح   ،

لجسد   ام له  ومة المجد ال ي ألبيه وال ي كان له من قرل بالهو نه، منا كنان بالهو نه منن قرنل  نام لنه 
(. هن ا منا جانل  ويننا وسنلل أمامنه كمينت ن  م    5:  17آلن ، وه   كاحت طلبنة المسنيح فن  ) نو بناهو ه ا

ا نه. لن لك قينل عنند  ناود  (. يين حلول جلن  عنن ومنين أبينه فهن   عكن  أخلن    17  ،16:1في مجد  )م 
 ( ألن الحالمي  ما كاحوا قادم ن عل  ماا نة ه ا المجد.9:1قد يجرحه )أع ةأن هبال
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 ل المسيح خالل األربعين يوما ؟ماذا فع
 7:28هان  ؤه  كنيسحه عل  أهاس القيامة. ل لك همانا "هناهو وسنبلك  نلن  الجلينل .. هنناك  ىوحنه" )منت  .1

( فلما ا ال هاب نل  الجليل  للد نخحام المسيح  المي   هناك، وهناك عىفو  عل  مسحو  الجسند. 7:16+ مى
 ىهننله  للاننال  كلننه لانند أن عىفننوا يقيلحننه وبانند أن أعلننن لهنن   ا ننه. ولنن لك اننكوا فيننه. واآلن فالمسننيح  ى نند أن 

والمسننيح وأخننن ه  نلنن  الجلينننل ليجننندد الاهنند ماهننن  علننن  أهنناس القيامنننة. وفنني النا نننىة الحننني فنني الجلينننل حشنننأ 
المسننيح وعننا ، وبهنن ا فهننو  ننىبل  أحسننه وييا ننه لقيامحننه، بننل أن قيامحننه أهنندت  أحسننه و جسنند  وأظهننىت هننرب 

 الحجسد.
 مة  ىوحه ملاود بها لي  الماىفة الظاهى ة بل الماىفة البقيقية.وكل

  ة و سلي  المسيح نواها للىهل خالل ه   المدة: سيهىام الكناأل الحأهيد عل حاليك  .2
  ( 19:28ن هروا و لم وا جميو األم  وعمدوه  لإه  .. )مت  -: المعمودية -أ 

 ها أحا أمهل نليك  موعد أب  .. فأقيموا في أومالي .  -: الميرون ب_ 
 (49:24لو)     
  (47:24أن واكىز لإهمه للحوبة ومغصىة الاطاوا ..)لو -: واإلعتراف التوبة _ 

 (23:20ى له ومن أمسكح  .. ) و+ من غصى   خطاوا   غص                        
 (31 ،30:24أخ  خرزًا وبامك وكسى وحاولهما فإحصحبت أعينهما. )لو -: التناولد _ 
  (22:20ولما قال ه ا حصخ وقال له  نقرلوا الىو  اللدس .. ) و -: الكهنوتهن 

 (18 ،17:16)مى ه   اآلوات  حبو المؤمنين .. وضاون أ د ه  عل  المى    -: المرضى مسحةو_ 
 شد د نومان الحالمي  و ثريت فكى القيامة عنده ، ومبو أي اكوك  كون قد  كوحت عنده  )مثال ل لك  وما(  .3

 (.14:16بل وبخ عدم نوماحه  )مى
( وأن والمننوا األمنن  يصننك الو نناوا الحنني علمهننا لهنن  19:28نمهننال الحالمينن  للكننىازة و لمنن ة األمنن  واليهننود )مننت  .4

(. وقطينننو المسنننيح أي 17-15:21وا انننعبه كمنننا  ىعننن  الىاعننني قطيانننه ) نننو(. وأن  ىعننن20:28السنننيد )منننت 
 هنيسحه مؤهسة عل  األهىام الحي هي اهحبلاقات مو ه وقيامحه.

ألن المسيح يي وقد قام من األموات فسيكون دايمًا في كنيسحه "هنا أحنا ماكن  كنل األونام وبلن  نحلضناء الندهى  .5
والننىب وامننل ماهنن  و ثرننت الكننالم لاآلوننات الحالاننة  مننين" ( فاىجننوا وكننىزوا فنني كننل مكننان 20:28 مننين" )مننت 

 (.20:16)مى
 -حى  خالل مدة األمباين  ومًا المسيح الشاف : .6

 فهو وشص  نومان  لمي   عمواس والمجدلية. -أ
 هو الماال  ال   عل   لمي   عمواس  صسيى حروات الاهد اللدو . -ب 
 سا الت عللية ممكن أن  شككنا فه   نيد  ينىوب هو ال   اص  اكوك  وما وهو ال   وشص  أ   -ت 

 الشيطان.
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، فالسننمك ممننز  مأ نننا فنن  ماجننزة  ننيد السننمك الكثيننى أحننه هننو الننىاز  وأوضننًا هننو النن   ومننأل الكنيسننة -  
 .للمؤمنين 

 (.21هو ال   قام لشصاء مببة لطىس )ماجو نحجيل  وينا ن با   - 
 رحها له كإحسان ولي  كإله.هو ال   اص  مببة المجدلية غيى النا جة ن  كاحت مب - 
هننو النن   أعطنن  الىجنناء لبطننىس أ  اننص  مجنناء . وهنن ا مأ نننا  فنن  قننول المننالك للمى مننات ن هبننا قننوال  -خ

 للحالمي  ولبطىس . ث  قول المسيح حصسه لبطىس نمع  غنم  ثال  مىات.
وقند  والمسيح له وهايل محاددة للشنصاء قند  كنون لنأن وفنيإ منن بىكا نه كمنا فن  ماجنزة  نيد السنمك -د 

  كون لأيدا  مايصة كالزلزلة الح  جالت قايد المئة  ؤمن.
 اصاء عريد  من الاو  وحى  ك   كىمت كلمة هالم لك . -  
أخيننىًا وكننون الشننصاء النهنناي  لننأن حلننب  الجسنند الممجنند وهنن ا ماننن   نناود  لجسنند  نلنن  السننماء. وهننو  -م

 ( 2:  14 هب لياد لنا مكاحًا) و 

 لمن ظهر المسيح أوال ؟ 
لننندو  منننىق  "وباننند منننا قنننام لننناهىًا ظهنننى أواًل لمنننى   المجدلينننة الحننني كنننان قننند أخنننى  منهنننا هنننباة انننياطين" ولنننول ال

ا اللندو  لوقنا فين كى أن عندد منن 1:20( واللندو   ويننا )10 ،9:28( وهك ا  ؤكد اللدو  مح  )9:16)مى (. أمن 
د اللنندو  لوقننا أن مننى   المجدليننة وماهننا المى مننات  هننرن لللرننى أواًل ومأوا الماليكننة وعىفننوا يقيلننة القيامننة. ثنن   ؤكنن

      أخى ات أخرىن الىهل وبشىوه  لالقيامة .
( بنل قنال نن المسنيح ظهنى لانصا ثن  9-5:15هنو1بينما أن بول  الىهول لن   ن كى المى منات وال المجدلينة فني ) 

نخنحال  أو  ضناد لدثن  عشى وباد  لك ألهثى من خمسماية أخ وباد  لك ليالنوب ثن  لرنول  حصسنه. فهنل  وجند 
 بين الىواوات الماحلصة  

لالنسننبة لألحاجيننل األمباننة ن صلننوا علنن  أن النسنناء هننبلن الىهننل فنني ماىفننة يقيلننة القيامننة، بننل  ننىن كننامزات  -1
لالقيامنننة للىهنننل أحصسنننه . واألمبانننة لشنننايى  ننن كى نهننن  المجدلينننة كشننناهد للقيامنننة وألحهنننا مأت المسنننيح و نننامت 

باة اياطين. وه ا هو هد  األحاجيل األمبانة أن كنل خناطم للنوة القيامنة قنادم هامزة. وه  الحي كان بها ه
أن  حبول لكامز مأ  المسيح. وحاليك أن المىأة في الاهد اللدو  كاحت هني هنرب هنلو   دم. واآلن  نامت 
المنننىأة لاننند القيامنننة كنننامزة واننناهدة للقيامنننة. هننن ا الحبنننول الاجينننب هنننو الانننال ، وهننن   هننني لشنننامة األحاجينننل 

 المصىية. 
أخ ث  بول  حصسه. فانصا )لطنىس( و النوب  500أم ا بول  فال  عادة الناموس  كى  صا أواًل ث  الىهل ث    -2

أخ ه  عدد من الشهود ال  500يحمنه  المسيح عل  الكىازة والنن(. ث  الىهل وه  ال  ن 9:2من األعمدة )غل
يقيلة القيامة فلد م هنا بنول  وهن ا منا قاند  بنول  وشك أيد في أحه  كله  كاحوا في وه . وب ا ل   ى  الكل 

 أهينند يقيلننة القيامننة لشننهود عننا نوا القيامننة. وكاننادة اليهننود فهنن  واحمنندون اننهادة الىجننال. والننناموس وبنندد أن 
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( لن لك لن   ننىد فني كلمنات بنول  الىهننول 15:19+  نل  30:35 كنون الشنهادة علن  فنن  أهثنى منن اناهد )عنند 
  كى للنساء.

   الظهومات كان وسوع لإماد ه وظهى  ا ه، وبن ل  وظهى  ا ه ال  ىا  أيد وظهوم  ه ا وان  أحه في ه -: ملحوظة
 والن  ا ه.  

 ترتيب األحداث
هناك  اوبة في  ى يب األيدا ، ألن كل نحجيل ا حصىد ب كى لاإ األيدا  دون األخى ، والااوبة ال  حال 

هنا مباولة محوا اة لحى يب األيدا   ظهى الحكامل في مواوات لبقيلة القيامة ولكن في  ى يب األيدا . وحجد  
 -اإلحجيليين األمباة. والااوبة  نشأ لو  اومحا أن األيدا  كلها يدثت في وقت وايد. ولكن:

 األيدا  ل   بد  كلها في وقت وايد. -1
 حص  البد   ىا  كل نحجيلي و ىو ه لطى لة ماحلصة، ولكن البقيلة وايدة. -2
 

 ياول الباإ أن  ىوا في الحاريىات اآل ية  سلسالا زمنياا  -:ملحوظة
 إذ قلعت الشم" / عند فجر األحد /  باكرا  جدا  والظالم بٍاق 
 / نحجيل مىق     نحجيل مح  /   نحجيل  وينا 
 / ثالل األيدا     ثاحي األيدا   / قالوا أن ه ا هو أول يد   

  حص  الوقت، وكنل وايند منن اإلحجيلينين وارنى عنهنا لطى لنة ماحلصنة، ولكن الحاريىات الثالثة ومكن أن  نطرق عل
فبينمنا  شنى  الشننم  فني الرداوننة، أي منو أول خيننو  الننوم حسنحطيو أن حلننول أن الظنالم لننا   وحسنحطيو أن حلننول 
أحه الصجى و ارى  خى عنن حصن  المشنهد للولنه ن  طلانت الشنم . ولن لك حنى  أن األيندا  الحني  ن  الحارينى عنهنا 

 (3ي األحاجيل األمباة به   الحاريىات نحما هي يد  وايد وفي وقت وايد أحظى الجدول.. مشهد مق  )ف
 ومن ه ا حى  أن  ى يب البواد  كما  لي )أحظى الجدول(

حى  في ه ا المشهد أن النساء وعل  مأههن مى   المجدلية الحي ا محأل قلرها لبنب النىب وسنوع "فمنن وغصنى لنه   -1
انياطين. هنؤالء النسناء  نبان مشنهد الندفن ليانىفن أ نن  و نو  7يىًا"، وه   أخى  المسيح منهنا هثيىًا وبب كث

 وكيف.. هن ال  ىدن مصامقحه، وهن هيأ ين لحكصينه أي وضاوا عليه الاطوم فيما لاد.
 فنني هنن ا المشننهد حننى  النسننوة  اهبننات نلنني هننو  المد نننة وشننحى ن البنننو  والاطننوم، ألن واجبننًا عظيمننًا حبننو -2

الجسنند الملنندس فننا هن أدا  . فننإن أينندا   ننوم الجماننة البز نننة كاحننت هننى اة خاطصننة فلنن   نحننرهن نلنني اننىاء 
البنننو ، بننل لالهننن نححظننىن مننن الننىب أن وصنناجم الاننال  لماجننزة كرننى ، فينننزل عننن الاننليب فنني قننوة ومجنند 

 عظيمين. فيسجد له األعداء قرل األ دقاء. ولكن ايئًا من ه ا ل  وبد .
ا المشنهد حنى  جماعنة محجهنة لللرنى ليلندموا  خنى خدمنة ممكننة لجسند النىب!! وكنان فني الجماعنة الحني في ه    -3

يحمننال، و وجنند مننا  رننىم  فنني الحلالينند الشننىقية الحنني  هننات نلنني اللرننى لاننإ الىجننال. وهنن ا الظننن لنني  لاينند اال 
هن ا هنو قاند اللندو   جال من الىجل يماوة للمىأة وباألول  فني  لنك الظنىو  وباند منحانف اللينل. ولانل 
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( و لانند لاألحنناس الىجننال النن  ن كنناحوا فنني المجموعننة. ومننن النسنناء حالنن  لاننإ 1:24لوقننا للولننه أحنناس )لننو
    األهماء.

     مى   المجدلية وه    كىها اإلحجيليون األمباة. -أ 
 هالوما زوجة زبد  وأم  وينا و الوب. -ب 
   وحا نمىأة خوز .  - 
( حصه  أن مى   األخى  ه   مبما كاحت هي مى   أم  1:16مو مى 1:28مى   األخى ، لملامحة ")مت  -د 

المسيح كاحت كريىة وال   لحكصين  الحي خىجت  والوب. ومبما كاحت غيىها فإه  مى   كان ااياًا، والجماعة 
 وسحباد  كىام نه  مى   في وهطها. 

 هل مريم األخرى هي العذراء األم؟
اإليحمال مىفوس  مامًا. فكيف وسميها مح  مى   األخى ، هل  لينق هن ا لنأم المالن ، أمنا كنان ولنول منى   ه ا  

أمنه كمنا هني الاننادة. لنو كاحنت منى   الانن ماء فني وهنل هنن   الجماعنة لكنان أيند اإلحجيليننين علن  األقنل وبنناألخ  
جيليننين مننى   المجدليننة لاإلهنن  وال وشننام  وينننا الحنني  ننامت لننها أمننًا قنند  كننى وجودهننا. وألنني  عجيبننًا أن  نن كى اإلح

 للا ماء هو  لاللول "األخى ".
قد وكون هنناك ظهنوم للسنيد المسنيح غينى من كوم فني األحاجينل ألمنه الان ماء. وال ياجنة لن هابها لللرنى. وكمنا قلننا 

م نومان الا ماء هاللاا فهناك اىو  ليظهى المسيح إلحسان لاد القيامة مثل اإلومان والمببة، وهل هناك نومان للد 
(. وهننل هنناك مببنة  اننادل 51:2الحني مأت منن  البشنامة لالمسننيح الاجنب. ويصظنت كننل هن   األمنوم فنني قلرهنا )لنو

مببننة األم إلبنهننا، وهننل هننناك قداهننة  اننادل قداهننحها هنن   الحنني نهننحبلت أن  ولنند منهننا المسننيح. الانن ماء األم ن ن 
لهننا ظهننوم. بننل أن نوماحهننا كننان ومناهننا أن  نن هب لللرننى فهنني  حننوفى فيهننا كننل الشننىو  الحنني  سننمح لهننا لننأن وكننون 

لالحأهيننند كاحنننت محأهننندة منننن قيامحنننه كمنننا قنننال. وهنننل ال وظهنننى المسنننيح ألمنننه المحألمنننة لانننلبه ومو نننه بهننن   الانننومة 
(. حثنق فنني أن المسنيح ظهننى ألمنه ظهننومأ خا نًا لياننز  قلرهننا 35:2البشناة، هنن   الحني جنناز هنيف  فنني حصسنها )لننو

  ا.فهي  سحبق ه
ولننناليك أن المسننيح لننن  ننىا  كمننا قلنننا أينند مننن البشننى نال لشننىو  كاإلومننان والمببننة واللداهننة ولكننن هننناك ثننال  

 -ياالت له   الى  ا :
كنناليهود الىافضننين لننه ألحننه  نند ماننالبه  المادوننة ، لنن لك  بجننىت  -ميين يسييتحيل أن يرونييه : (6

 قلوبه  وعميت أعينه  . وأوضا من وعيش ف  خطاوا  .
مثنننل المجدلينننة والحالميننن  واننناول  -الج المسييييح ضييييعفهم النييياتج عيييين عييييدم الفهيييم :مييين يعيييي (7

 الطىهوه . وهؤالء وكون ظهوم  له  عل  دمجات كما قلنا من قرل . 
هؤالء ه  من وبروحه من كل قلوبه  و ؤمننوا  -ر لهم نفسه فى حب :ظهِ من يحب المسيح أن يُ  (8

للنندو   وينننا فنن  م  ننا  واللنندو  األحبننا بيشننو  لننه و بيننون فنن  قداهننة ، مثننل أمننه الانن ماء مننى   وا
 .الشهداء أثناء أالمه  وع الا ه  وكثيى ن من
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 درجات الحب تحول الجماعة إلى صف يتباعد أفراده
 ابحدأت الجماعة هيىها لياًل، وكان لكل من في الجماعة دوافاه، ولكل منه  دمجة 

لشجاعة الضعيصة. ل لك فغالبًا بدأت الجماعة هيىها لشجاعحه  احلف من وايد آلخى، والبب اللو  واط  دفاة ل
همجموعة وايدة ولكنها هىعان ما أ ببت  صًا، ومو اإلهحمىام في السنيى منا لرثنت أن  صىقنت نلني مجموعنات، 
في الملدمة مجموعة  كاد  ىكإ مكضًا )ينب قنو ( وأخنى   لبنق بهنا فني عجلنة وهكن ا. وفني المجموعنة األولن  

(. فالمجدلينة ظلنت لجاحنب اللرنى 47:7   الحي أيرت كثينىًا ألن المسنيح غصنى لهنا كثينىًا )لنوهاحت مى   المجدلية ه
وها هي أول من وال، ل لك مأت الزلزلة وكل ما يد    -3  وهنا أول مشهد من مشاهد القيامة .  ىاقب الدفن،

 لبظة القيامة، فإم ارت ول   سحطو الكالم هي ومن ماها.
المجدليننة المسننيح هنني ومننى   األخننى ، و اطننيه  هننالمًا فحنطننق ألسنننحه  المالننودة و حبننول فنني المشننهد  ننى   -4

 المجدلية لمبشىة لالقيامة، بل  مسك قدمي المال  وال ومناها الىب من  لك.
هنننا حننى  مشننهد  هنناب البننىس الىومننان لليهننود، وييلننة اليهننود إلحكننام يقيلننة القيامننة. ووا ننح أن ك لننة حننوم  -5

    -مكشوفة لألهباب اآل ية :البىاس ك لة 
ما عاْهَد فني الجننود الىومنان، أحهن  واضناون للنظنام و نصين  اللناحون وأداء الواجنب فنأداء الواجنب عننده    -أ

  عبادة في مسحو  عبادة اآللهة.
 (.19:12كان الجندي الىوماحي ن ا أهمل ولحلوحه )أع -ب 
 من هى  جسد المسيح.هل والل أن البىاس النايمين  حاىفوا عل  اااية  -  

عادت المجدلية ومنن ماهنا لارنى القيامنة، ملنابلين لناقي المجموعنات فني الطى نق فلن  واندقه  أيند، وو نلوا   -6
للحالمي  )مبما كان لاإ الحالمي  في الموكب( وأخرىوا لطىس و وينا وبناقي الىهنل. ولكنن لن  واندقه  أيند 

ل   ح كىوا كالم المسيح عن قيامحنه فني الينوم الثالنل  ( وه ا مما واجل فالحالمي  63  ،62:27)وقامن مو مت 
 بينما   كى ه ا م هاء الكهنة والصى سيين.

 هننب لطننىس مننو  وينننا لماا نننة اللرننى، وكلمننا كنناحوا ولحىبننون كاحننت خطننوات  وينننا البريننب  سننىع وخطننوات  -7
 لطىس  بطم ن    كى نحكام  للمسيح من  هاعات.

عنادت المى منات لللرنى ومننهن المجدلينة وهنن فني انك، فللند ظنن منن هنمو أمام عندم  اند ق أيند للمى منات   -8
( ]هننان هنن ا 15:12+ أع 37:24قنند مأت مويننه )مالهننه( قننامن )لننو هنناأح ، مننن المجدليننة قيامننة المسننيحخرننى 

نعحلاد اليهنود أن المينت ومكنن أن وظهنى لنه انببًا قند وكنون موينه أو مالهنه[ ولن لك انكت المى منات ومننهن 
ما مأو  كان مويًا أو اببًا، ل لك فلد وباها المالك فل   ىجو عن اكوكها. ول لك ل  وسمح لها المجدلية أن  

([ بنننل 4المسننيح أن  لمسننه يننين أمادت  لننك لسننرب نوماحهننا الضنننعيف، ن  اننكت لانند أن مأ ننه ]ماجننو مشننهد)
 لمسحه. وكان  لك الشك ألحها كاحت  احرى  في فكىها مجىد نحسان. 

، وهننؤالء ينناولوا الهننىب مننن أوماننلي  لانند نححشننام نانناعة القيامننة، ن  خننافوا مننن اليهننود قاننة  لمينن ي عمننواس -9
 وهىبوا من أومالي  فحلابل ماه  المسيح.
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 المسيح  دخل واألبواب مغللة وهل الحالمي  و ظهى له . ول  وكن  وما ماه  ه   المىة. -10
 المسيح وظهى للحالمي  و وما ماه . -11
 همكة( ث  يوام  مو لطىس. 153لسباة من الحالمي  عند لبيىة طرى ة، و يد السمك )المسيح وظهى  -12
المسيح وظهى للحالمي  عل  جرل لالجليل. وغالبًا كان ه ا هنو الظهنوم الن ي أانام نلينه بنول  الىهنول لنأن   -13

 أخ. 500عدد البا ى ن فيه كاحوا أهثى من 
 ن  ومًا.حجد ملا  أقوال المسيح خالل ميلة األمباي -14

( هي األمقام الموجودة لالجدول الحالي وهنجد لجاحب كل مقن  انواهد اآلونات الحني ومدت 14)-(  1األمقام عاليه )
 في األحاجيل األمباة والحي  دل عل  البد .

( والموجننننودة لالجنننندول هنننن  ظهننننومات ألانننناا   كننننىه  بننننول  الىهننننول فنننني مهننننالحه األولنننن  VI) –( Iاألمقننننام )
 ول    كى في األحاجيل األمباة. 15لكومحثوس ن با  

ريى عنه لاوم ماحلصة في األحاجيل األيدا  الم كومة داخل مىبو وايد و بت مق  وايد هي يد  وايد    الحا
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 جدول ترتيب األحداث
 يوحنا  لوقا  مرق" متى
 (1( )47:15) (55:23)  

 (2( )1:16 ) (56:23)  

(3( )1:28-8 ) (2:16-8 ) (1:24-8 ) (1:20 ) 

(4( )9:28-10) (9:16 )   

(5( )11:28-15 )    

 (6( )10:16، 11) (9:24، 11 )  

  (7( )12:24) (2:20-10) 

  
(I( )15:15كو ) 

 ظهر لصفا 
(8( )11:20-18 ) 

 (9( )12:16، 13) 
(13:24-35 ) 

(34:24) 
 

(II )(15:15كو ) 

 ظهر لإلثني عشر 
(10( )14:16 ) (36:24-45 ) (19:20-25 ) 

   (11( )26:20-29) 

   (12( )1:21-25 ) 

(13( )16:28-18) 

 

(III()16:15كو ) 

 500ظهر لي 

(IV ()17:15كو ) 

 ظهر ليعقوب 

(V( )17:15كو) 

 ظهر في الصعود 

(VI()18:15كو ) 

 ظهر لبول" 

 ( التعليم األخير 14)

 معمودية كرازة + 

 ( التعليم األخير 14)

 كرازة + معمودية 

 ( التعليم األخير 14)

 شهادة + كرازة 

 ( التعليم األخير 14)

 رعاية في محبة 

 لماذا لم يكن للمسيح تعاليم جديدة 

 فى خالل األربعين يوما بعد القيامة 
الصداء، وأوضا أهمل كل يين قال السيد المسيح عل  الاليب "قد أهمل" فهو كان قد أهمل كل عمل  (1

  االيمه الح  أماد لها أن  ال نل  اعبه ف  الاهد الجد د. 
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لكل أقنوم عمله، فالمسيح أ   الصداء و اد وجل  عن ومين اآلب. ولكن كيف حسحصيد حبن من موت  (2
المسيح وقيامحه  كان  لك هو عمل الىو  اللدس. ل لك أمهل المسيح الىو  اللدس ليكمل عمل 

الاال ، و لك لأن وشىكنا ف  موت المسيح وقيامحه، فنلوم لاليلة جد دة لها يياة أبدوة ه  يياة  
َلْكنْ ي َأقاولا َلكا ا ِللَبَق: ْنَحها َخيلى  َلكا ل َأنل  المسيح األبدوة الح  قام بها من األموات. ول لك قال المسيح "

ْهلاها ْنَليلكا ل َأحلَطْلَق، أْلََحها ْننل َل ل َأحلَطْلقل اَل وَ  (. هنا حى  اإلبن  7:16" ) و ألْ يكا ا ِللماَازْ ي، َوَلْكنل ْننل َ َهرلتا أامل
( حجد أن اآلب  اىهل الىو  اللدس، و لك ما ولال عنه اإل صا   26:14 اىهل الىو  اللدس، وف  ) و

أن  ىهلوا اإلبن لامل  ( حجد أن األقاحي  الثالثة  حصلوا عل  16:48داخل المشومة الثالوثية. فص  )ن 
(. 10:2+ أ   17:5هو2الصداء فهو ال   له كان كل ام، وبالحال  فهو ال   والق الاليلة الجد دة )

 ث   ىهل اآلب واإلبن الىو  اللدس ليحم  الامل.  
واآلن لاد أن أ   السيد المسيح عمله،  ام الامل ف  الكنيسة هو عمل الىو  اللدس وال   قال عنه   (3

المسيح "وأما المازي، الىو  اللدس، ال ي هيىهله اآلب لاهمي، فهو والمك  كل ايء،  مبنا وسوع 
 (.26:  14و  كىك  لكل ما قلحه لك " ) و

(، لنموت حبن ماه  9:   6مات المسيح عل  الاليب وقام ف  اليوم الثالل وله يياة أبدوة ال  موت )مو (4
 والىو  اللدس  ثرحنا ف  يياة المسيح األبدوة ه  .ف  المامودوة وحلوم محبد ن له، ولنا ييا ه األبدوة. 

 ىافلنا الىو  اللدس ف  ييا نا كلها من أول المامودوة ليال لأوالد   نل  السماء. فنبن حولد من الماء  (5
والىو  ف  هى المامودوة، ث  وسكن الىو  اللدس فينا ف  هى الميىون. وهو  بكحنا لو أخطأحا فإن  

وم و هرنا لناحى ،  نلل خطاواحا نل  المسيح، ث   غصى الاطاوا وحاود للثبات ف   جاوبنا ماه ول  حلا
الارز والامى نل   المسيح و كون لنا البياة األبدوة ف  هى اإلفاامهحيا. والىو  اللدس هو ال   وبول
 جسد المسيح ودمه "ال   واط  لغصىان الاطاوا ويياة أبدوة لكل من  حناول منه". 

  1   2ىافلنا كل أوام ييا نا، فهو المىاد مو  البكمة. وهو "مو  اللوة والمببة والناح" )الىو  اللدس   (6
  10(. وهو ال   والمنا و  كىحا لكل  االي  المسيح. و اطينا كلمة ن ا وقصنا قدام الملوك والوالة )مت 7: 
يلة، ومن  ( فناى  المسيح يق14:   16(. والىو  اللدس وأخ  من المسيح و ارىحا ) و 20 -  18: 

يببه، وهك ا وسكب مببة   ف  قلوبنا لأن واطينا ماىفة المسيح البقيقية  ه واى  المسيح يقيلة فهو 
 (. 22:   5(. ومن وبب وصى  )غل5:  5)مو

 (. 4:   1ل لك قال الىب لحالمي   أن ال  رىيوا أومالي  قرل يلول الىو  اللدس عليه  )أع (7
 الامل هو عمل الىو  اللدس ف  الكنيسة. ل لك لاد أن أ   الىب وسوع عمله  ام  (8
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 الجرل ال ي أزاله قسطنطين الملك. من جزءالجزء الماطل لاطو  مايلة هو ال
 

 

 

 

 

 

 

 

 

( َفَنَظَرِت 1"  -(:31-02:1يواآليات  َباق.  َوالظَّاَلُم  َباِكر ا،  اْلَقْبِر  ِإَلى  اْلَمْجَدِليَُّة  َمْرَيُم  َجاَءْت  اأُلْسُبوِع  ِل  َأوَّ َوِفي 
اْلَقْبِر.   َعِن  َمْرُفوع ا  ُيِحبُّ 2اْلَحَجَر  َيُسوُع  َكاَن  الَِّذي  اآلَخِر  التِ ْلِميِذ  َوِإَلى  ُبْطُرَس  ِسْمَعاَن  ِإَلى  َوَجاَءْت  ُه، َفَرَكَضْت 

يِ َد ِمَن اْلَقْبِر، َوَلْسَنا َنْعَلُم َأْيَن َوَضُعوُه!«.   َفَخَرَج ُبْطُرُس َوالتِ ْلِميُذ اآلَخُر َوَأَتَيا ِإَلى اْلَقْبِر. 3َوَقاَلْت َلُهَما:»َأَخُذوا السَّ
أَ 4 َوَجاَء  ُبْطُرَس  اآلَخُر  التِ ْلِميُذ  َفَسَبَق  َمع ا.  َيْرُكَضاِن  االْثَناِن  اْلَقْبِر،  َوَكاَن  ِإَلى  اأَلْكَفاَن 5وَّال   َفَنَظَر  َواْنَحَنى 

َيْدُخْل.   َلْم  َولِكنَُّه  َمْوُضوَعة ،  6َمْوُضوَعة ،  اأَلْكَفاَن  َوَنَظَر  اْلَقْبَر  َوَدَخَل  َيْتَبُعُه،  ُبْطُرُس  ِسْمَعاُن  َجاَء  َواْلِمْنِديَل 7ُثمَّ 
َمْوُضوع ا َلْيَ"  َرْأِسِه  َعَلى  َكاَن  َوْحَدُه.    الَِّذي  َمْوِضٍ   ِفي  َمْلُفوف ا  َبْل  اأَلْكَفاِن،  التِ ْلِميُذ 8َمَ   ا  َأْيض  َدَخَل  َفِحيَنِئٍذ 

َفآَمَن،   َوَرَأى  اْلَقْبِر،  ِإَلى  َيُقوَم ِمنَ 9اآلَخُر الَِّذي َجاَء َأوَّال   َأْن  َيْنَبِغي  َأنَُّه  اْلِكَتاَب:  َيْعِرُفوَن  َبْعُد  َيُكوُنوا  َلْم   أَلنَُّهْم 
ا ِإَلى َمْوِضِعِهَما.10اأَلْمَواِت.   ا َتْبِكي. َوِفيَما ِهَي  11  َفَمَضى التِ ْلِميَذاِن َأْيض  َأمَّا َمْرَيُم َفَكاَنْت َواِقَفة  ِعْنَد اْلَقْبِر َخاِرج 

ا عِ 12َتْبِكي اْنَحَنْت ِإَلى اْلَقْبِر،   ِبِثَياٍب ِبيٍض َجاِلَسْيِن َواِحد  ْجَلْيِن، َحْيُث َفَنَظَرْت َماَلَكْيِن  ْنَد الرَّْأِس َواآلَخَر ِعْنَد الرِ 
َفَقااَل َلَها:»َيا اْمَرَأُة، ِلَماَذا َتْبِكيَن؟« َقاَلْت َلُهَما:»ِإنَُّهْم َأَخُذوا َسيِ ِدي، َوَلْسُت َأْعَلُم 13َكاَن َجَسُد َيُسوَع َمْوُضوع ا.  

َوَضُعوُه!«.   اْلَتفَ 14َأْيَن  هَذا  َقاَلْت  َيُسوُع.  َوَلمَّا  َأنَُّه  َتْعَلْم  َوَلْم  ا،  َواِقف  َيُسوَع  َفَنَظَرْت  اْلَوَراِء،  ِإَلى  َلَها 15َتْت  َقاَل 
َلُه:»َيا   َفَقاَلْت   ، اْلُبْسَتاِنيُّ َأنَُّه  ِتْلَك  َفَظنَّْت  َتْطُلِبيَن؟«  َمْن  َتْبِكيَن؟  ِلَماَذا  اْمَرَأُة،  َقدْ َيُسوُع:»َيا  َأْنَت  ُكْنَت  ِإْن   َسيِ ُد، 

َقاَل َلَها َيُسوُع:»َيا َمْرَيُم« َفاْلَتَفَتْت ِتْلَك َوَقاَلْت َلُه: »َربُّوِني!« الَِّذي 16َحَمْلَتُه َفُقْل ِلي َأْيَن َوَضْعَتُه، َوَأَنا آُخُذُه«.  
ى َأِبي. َولِكِن اْذَهِبي ِإَلى ِإْخَوِتي َوُقوِلي  َقاَل َلَها َيُسوُع:»اَل َتْلِمِسيِني أَلنِ ي َلْم َأْصَعْد َبْعُد ِإلَ 17َتْفِسيُرُه: َيا ُمَعلِ ُم.  

، َوَأنَُّه 18َلُهْم:ِإنِ ي َأْصَعُد ِإَلى َأِبي َوَأِبيُكْم َوِإلِهي َوِإلِهُكْم«.   بَّ َفَجاَءْت َمْرَيُم اْلَمْجَدِليَُّة َوَأْخَبَرِت التَّاَلِميَذ َأنََّها َرَأِت الرَّ
هَذا. َلَها  َكانَ 19  َقاَل  التَّاَلِميُذ َوَلمَّا  َكاَن  َحْيُث  ُمَغلََّقة   اأَلْبَواُب  َوَكاَنِت  اأُلْسُبوِع،  ُل  َأوَّ َوُهَو  اْلَيْوِم،  ذِلَك  َعِشيَُّة  ْت 
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َلُكْم!«   َلُهْم:»َساَلٌم  َوَقاَل  اْلَوْسِط،  ِفي  َوَوَقَ   َيُسوُع  َجاَء  اْلَيُهوِد،  ِمَن  اْلَخْوِف  ِلَسَبِب  َقالَ 20ُمْجَتِمِعيَن  هَذا   َوَلمَّا 
  . بَّ ا:»َساَلٌم َلُكْم! َكَما َأْرَسَلِني اآلُب ُأْرِسُلُكْم 21َأَراُهْم َيَدْيِه َوَجْنَبُه، َفَفِرَح التَّاَلِميُذ ِإْذ َرَأْوا الرَّ َفَقاَل َلُهْم َيُسوُع َأْيض 

وَح اْلُقُدَس.  22َأَنا«.   ْن َغَفْرُتْم َخَطاَياُه ُتْغَفُر َلُه، َوَمْن َأْمَسْكُتْم َخَطاَياُه مَ 23َوَلمَّا َقاَل هَذا َنَفَخ َوَقاَل َلُهُم:»اْقَبُلوا الرُّ
َيُسوُع.  24ُأْمِسَكْت«. َجاَء  ِحيَن  َمَعُهْم  َيُكْن  َفَلْم  التَّْوَأُم،  َلُه  ُيَقاُل  الَِّذي  َعَشَر،  االْثَنْي  َأَحُد  ُتوَما،  َلُه 25َأمَّا  َفَقاَل 

َرَأيْ  َأَثِر التَّاَلِميُذ اآلَخُروَن:»َقْد  ِفي  ِإْصِبِعي  َوَأَضْ   اْلَمَساِميِر،  َأَثَر  َيَدْيِه  ُأْبِصْر ِفي  َلْم  َلُهْم:»ِإْن  َفَقاَل   .»! بَّ الرَّ َنا 
ُأوِمْن«. اَل  َجْنِبِه،  َيِدي ِفي  َوَأَضْ   َمَعهُ 26اْلَمَساِميِر،  َوُتوَما  َداِخال   ا  َأْيض  َتاَلِميُذُه  َكاَن  َأيَّاٍم  َثَماِنَيِة  َفَجاَء  َوَبْعَد  ْم. 

َلُكْم!«.   ُمَغلََّقٌة، َوَوَقَ  ِفي اْلَوْسِط َوَقاَل:»َساَلٌم  َوَأْبِصْر 27َيُسوُع َواأَلْبَواُب  َقاَل ِلُتوَما:»َهاِت ِإْصِبَعَك ِإَلى ُهَنا  ُثمَّ 
ُمْؤِمن ا«.   َبْل  ُمْؤِمٍن  َتُكْن َغْيَر  َيَدَك َوَضْعَها ِفي َجْنِبي، َواَل  ، َوَهاِت  َأَجاَب ُتوَما َوَقاَل َلُه:»َربِ ي َوِإلِهي!«. 28َيَديَّ

اَم 30َقاَل َلُه َيُسوُع:»أَلنََّك َرَأْيَتِني َيا ُتوَما آَمْنَت! ُقوَبى ِللَِّذيَن آَمُنوا َوَلْم َيَرْوا«.29 َوآَياٍت ُأَخَر َكِثيَرة  َصَنَ  َيُسوُع ُقدَّ
َأمَّا هِذِه َفَقْد ُكِتَبْت ِلُتْؤِمُنوا َأنَّ َيُسوَع ُهَو اْلَمِسيُح اْبُن هللِا، َوِلَكْي َتُكوَن َلُكْم وَ 31َتاَلِميِذِه َلْم ُتْكَتْب ِفي هَذا اْلِكَتاِب.  

 "  ِإَذا آَمْنُتْم َحَياٌة ِباْسِمِه.
)يو  َوالظَّ 1"  -(:20:1آية  َباِكر ا،  اْلَقْبِر  ِإَلى  اْلَمْجَدِليَُّة  َمْرَيُم  َجاَءْت  اأُلْسُبوِع  ِل  َأوَّ اْلَحَجَر َوِفي  َفَنَظَرِت  َباق.  اَلُم 

  " َمْرُفوع ا َعِن اْلَقْبِر.
األسبوع أول  السرت في  نهحردلت  والكنيسة  السابق.  األهروع  حهاوة  لاد  الثامن  اليوم  و سم   األيد  هو  وم   =

 لاأليد لن كى يسنات   علينا لالقيامة.  
 

ى  2"  -(:20:2آية )ييو اَءْت ِإليَ ْت َوجيَ ْت َفَرَكضيَ ُه، َوَقاليَ وُع ُيِحبيُّ اَن َيسيُ ِذي كيَ ِر اليَّ ى التِ ْلِمييِذ اآلخيَ ُرَس َوِإليَ ْمَعاَن ُبطيْ سيِ
يِ َد ِمَن اْلَقْبِر، َوَلْسَنا َنْعَلُم َأْيَن َوَضُعوُه!«.   " َلُهَما:»َأَخُذوا السَّ

أ نه ولمسنحه وانهدت لقيامحنه = قولها السيد وشيى لديحىام، ولكننه وشنيى لاندم اإلومنان أوضنًا فهني قند م أخذوا السيد
( ثن   لنول أخنن وا السنيد. هن   اآلونة  شنيى لاظمنة  وا ننو  ويننا فهنو لن  واجنل أن وسنجل فنني 9:28همنا قنال )منت 

 نحجيله أن ال ي لشى  لالقيامة وهو  لمي  المسيح كان مى   المجدلية. 
 

ِر. 3"  -(:4-20:3اآليات )يو ى اْلَقبيْ ا ِإليَ ُر َوَأَتييَ َبَق 4َفَخَرَج ُبْطُرُس َوالتِ ْلِمييُذ اآلخيَ ا. َفسيَ اِن َمعي  اِن َيْرُكضيَ اَن االْثنيَ َوكيَ
  "التِ ْلِميُذ اآلَخُر ُبْطُرَس َوَجاَء َأوَّال  ِإَلى اْلَقْبِر،

 البب.= لطىس  حثاقل خطوا ه لسرب الاجل و وينا  سىع خطوا ه لسرب فسبق التلميذ اآلخر
ْدُخْل.  5"  -(:8-20:5اآليات )يو ْم ييَ ُه ليَ ُه، 6َواْنَحَنى َفَنَظَر اأَلْكَفاَن َمْوُضوَعة ، َولِكنيَّ ُرُس َيْتَبعيُ ْمَعاُن ُبطيْ اَء سيِ مَّ جيَ ثيُ

وع  7َوَدَخَل اْلَقْبَر َوَنَظَر اأَلْكَفاَن َمْوُضوَعة ،  ْيَ" َمْوضيُ ِه ليَ ى َرْأسيِ اَن َعليَ ِذي كيَ ا َواْلِمْنِديَل اليَّ ْل َمْلُفوفي  اِن، بيَ َ  اأَلْكفيَ ا ميَ
ا التِ ْلِميُذ اآلَخُر الَِّذي َجاَء َأوَّال  ِإَلى اْلَقْبِر، َوَرَأى َفآَمَن،8 ِفي َمْوِضٍ  َوْحَدُه.  "َفِحيَنِئٍذ َدَخَل َأْيض 
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النسننوة  جحمننو = كننان اللرننى مناصضننًا مننن الغىفننة الاامجيننة )الصسننبة(. وفنني هنن   الغىفننة الاامجيننة كاحننت وإنحنييى
، وهنن   األطيننناب   للحبنننيل والبكنناء )أحظنننى الىهنن (. واألهصنننان أخنن ت انننكل الجسنن  لسنننرب األطينناب المو ننوعة

 . حالب يين  جف
وه    شيى ف    =ونظر = الكلمة ف  اليوحاحية  شيى ألحها حظىة عابىة، ه   قيلت عن حظىة  وينا لألهصان.  فنظر 

لاد . وألن لطىس  ال ي و ل  الصب  لبطىس  لنظىة  طلو مو  أمل فاي  عن قىب. فيوينا  ىك  اليوحاحية 
أثرح ل   ىا   وينا. وه   النظىة الصاياة  ت أن الجسد قام ول  وسى  ألن حظى ودقق اليك مند ل الىأس ال ي 

اللصايف والمند ل كاحا في مكاحهما، أما الجسد فإحسبب من داخل اللصايف دون أن وصلدها حظامها. فلو كان هناك  
هىقة للجسد لسىقو  لأهصاحه، فالسام  لي  لدوه وقت لصك األهصان. فاألهصان لسرب األطياب الكثيىة ملحالة  مامًا 

الداعي أ اًل لصك األهصان. والاجيب ومما  ثرت القيامة للاء   . وماالغىاء يين  جفو حالب فحايى ك  لالجسد 
اللصايف من مكاحها، كما دخل واألبواب مغللة.  اللصايف دون أن  حبىك  اللصايف في مكاحها. فالمسيح خى  من 

 . = مأ  هنا ف  اليوحاحية هي حظىة  اد ق وبومان فآمن  ورأىوباد  لك دخل  وينا 
= ه   عادة  هودوة. فكان اليهود  يينما ولوم عن المايدة أثناء األهل   َمْلُفوف ا ِفي َمْوِضٍ  َوْحَدهُ   ...ْنِديَل  َواْلمِ 

 حىك الصوطة الح  وسحادمها ف  مسح  دوه ملصوفة مى بة لو كان هياود ليسحكمل طاامه. وبن كان قد نححه  من 
 المسيح والن أحه هياود ثاحية ف  مجيئه الثاح .طاامه  حىكها بال  ى يب. و كون المان  أن 

 
اأَلْمَواِت.  9  -(:10-20:9اآليات )يو ِمَن  َيُقوَم  َأْن  َيْنَبِغي  َأنَُّه  اْلِكَتاَب:  َيْعِرُفوَن  َبْعُد  َيُكوُنوا  َلْم  َفَمَضى 10أَلنَُّهْم 

ا ِإَلى َمْوِضِعِهَما.  التِ ْلِميَذاِن َأْيض 
 = ل  وكوحوا منحرهين أن النروات  شيى أحه هيلوم.  ... لم يكونون يعرفون الكتاب

 

ا َتْبِكي. َوِفيَما ِهَي َتْبِكي اْنَحَنْت ِإَلى اْلَقْبِر،11 -(:20:11آية )يو  َأمَّا َمْرَيُم َفَكاَنْت َواِقَفة  ِعْنَد اْلَقْبِر َخاِرج 
 ( 9:28= ألحها  حاوم هىقة جسد المسيح، واكت فيما مأ ه هاللًا )مت تبكى
 

ْجَلْيِن، َحْيُث َكاَن 12"  -(:20:12آية )يو  ا ِعْنَد الرَّْأِس َواآلَخَر ِعْنَد الرِ  َفَنَظَرْت َماَلَكْيِن ِبِثَياٍب ِبيٍض َجاِلَسْيِن َواِحد 
  " َجَسُد َيُسوَع َمْوُضوع ا.

 ن المالهين = عل  طىفي ماطبة اللرى،  ناظىان الكاموبين عل   ابوت الاهد أي كىه  الىيمة. ه  المالكين
اللرى  الحلمي ان ااهدا  ه  اهود القيامة في الاهد الجد د، وه  اهود ميمة   وغصىاحه لالدم في الاهد اللدو . 

 الصامغ وبحاىفا. أما مى   لمبرحها لليت في المكان فإهحبلت م  ا ن افية  ىفو نوماحها و ابح مبرحها. 
 المسيح قام.= الجلوس عالمة الىاية فالامل كله    و جالسين
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)يو َأْيَن 13"  -(:20:13آية  َأْعَلُم  َوَلْسُت  َسيِ ِدي،  َأَخُذوا  َلُهَما:»ِإنَُّهْم  َقاَلْت  َتْبِكيَن؟«  ِلَماَذا  اْمَرَأُة،  َلَها:»َيا  َفَقااَل 
   " َوَضُعوُه!«.
 = فى  الماليكة لالقيامة جاله  واا روحها ن  ظنت المسيح مازال ميحًا. لماذا تبكين

 
ا، َوَلْم َتْعَلْم َأنَُّه َيُسوُع.14" -(:20:14)يوآية   " َوَلمَّا َقاَلْت هَذا اْلَتَفَتْت ِإَلى اْلَوَراِء، َفَنَظَرْت َيُسوَع َواِقف 

= غالبًا قدم الماليكة عالمة خضوع وبيحىام للمسيح يين ظهى ومى   اليظت يىكات الماليكة إلتفتت إلى الوراء
 لحىا .   جا  اا  دخل اآلن، فنظىت 

 
، َفَقاَلتْ 15"  -(:20:15آية )يو  َقاَل َلَها َيُسوُع:»َيا اْمَرَأُة، ِلَماَذا َتْبِكيَن؟ َمْن َتْطُلِبيَن؟« َفَظنَّْت ِتْلَك َأنَُّه اْلُبْسَتاِنيُّ

 " آُخُذُه«.َلُه:»َيا َسيِ ُد، ِإْن ُكْنَت َأْنَت َقْد َحَمْلَتُه َفُقْل ِلي َأْيَن َوَضْعَتُه، َوَأَنا 
 َقاَل َلَها َيُسوُع:»َيا َمْرَيُم« َفاْلَتَفَتْت ِتْلَك َوَقاَلْت َلُه: »َربُّوِني!« الَِّذي َتْفِسيُرُه: َيا ُمَعلِ ُم.  16 -(:20:16آية )يو

 ه ا ما وسم  لالبايىة الىويية.  اآلن عىفحه ، و = فقال لها مريم .. قالت له ربوني 
 ونالحظ التدرج في الرؤيا:

 هي أواًل ل   ى  ايئًا. -1
ث  ظنت أحه البسحاحي، أي مأ ه ول   حاى  عليه. لكايها أاال يرها والبب اى  للى  ة، ولكن يرهنا  نلانه   -2

 اإلومان )هما يد  مو  لمي ي عمواس، ل لك ياول المسيح ماها أن  ىفو دمجة نوماحها لحىا .
لننه كإلننه. ويننين هننمات  ننو ه  ناد هننا "مننى  " عىفننت أحننه هنني  ننؤمن لالمسننيح كمالنن  ولكنهننا  نلاننها اإلومننان  -3

المال  اللاي  من بين األموات، للد نم صو نوماحها هنا دمجة أخى  يين همات  نو ه "وسنمو األمنوات  نوت 
 نبن   والساماون وبيون".

) وة -4 في  حى   أعل   18هنا  دمجة  الرب(  رأت  أنها  التالميذ  ال  أخبرت  ه    ولكن  اإلومان.  م  ة  ى  ا ه   
وهو   اإلومان  نل   العيان  من  يح   نحلل  أن  لمسه،  من  لمناها  الدمس  كان  اإلومان،  في  لدمس  نيحاجت 

( به ا حى  أن المسيح هو ال ي وشص  نوماحنا الضعيف. هو ولدم المببة ومن  1:11اإلولان لما ال  اى  )عب 
  حلرلها و ببه وشص  له نوماحه.

 
)يو َيسُ 17"  -(:20:17آية  َلَها  ِإْخَوِتي  َقاَل  ِإَلى  اْذَهِبي  َولِكِن  َأِبي.  ِإَلى  َبْعُد  َأْصَعْد  َلْم  أَلنِ ي  َتْلِمِسيِني  وُع:»اَل 

  "َوُقوِلي َلُهْم:ِإنِ ي َأْصَعُد ِإَلى َأِبي َوَأِبيُكْم َوِإلِهي َوِإلِهُكْم«.
عندها "ال ي وبرني    البايىة الىويية= هنا حجد المال  واط  دمس اإلومان للمجدلية ليىفو دمجة ال تلمسيني 

( وحاليك أن المسيح همح لها قراًل أن  لمسه لحنال هالمًا وهمح 21:14وببه أب  وأحا أيبه وأظهى له  ا ي" ) و 
لحوما أن  لمسه ليؤمن، بل طلب من الحالمي  أن وجسو  ليؤمنوا، بل أعط  لحلمي ي عمواس أن  حناولوا جسد  

ا من لمسه، ليمناها أن  حاامل ماه كإحسان، لاواطف نحساحية، ولكن عليها أن  اىفه كإله ليىو . ولكنه هنا ومناه 
 ال هلطان للموت عليه. 
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والكلمننة األ ننلية للعبننامة ال  لمسننيني  صينند "ال  مسننكيني و حاللنني بنني و قيمنني موالننل..." فهنني أمادت أن  مسننك لننه 
 ند أن  ىفنو مسنحو  عالقحهنا لنه نلن  مسنحو  عالقحهنا لناَ جسدوًا، و قي  عالقحها له كما في األول والمسيح هنا  ى 

(. و نى  لانإ المصسنى ن أن لصنك 16:5هنو2 هو  "وبن كنا عىفنا المسيح يسب الجسند لكنن اآلن ال حاىفنه لاند" )
 "ال  لمسيني" المسحادم هنا وان  "ال  سحمىي في لمسي" وال وان  "ال  رحديي لاللم " 

 هنننك وفنني نوماحننك ونا مننى   أحننا مجنىد نحسننان ولسننت نلننه مثنل أبنن ، ولنن لك لننن  = فنيألنييي لييم أصييعد بعييد إلييى أبييى
المسيح  ى د أن    سحطياي أن  حالمسي ماي، عدم اإلومان ه ا هو السرب في أن عينيك قد أمسكت فل   اىفيني.

. وينين  (34 – 25:  5)منى حازفة الدم الح  لمسنحه ، فاىجنت مننه قنوة وانصحها  نوماحها  زداد لحال لدمجة نومان
دمس المسنننيح لمنننى   هننننا هنننو حصننن  دمس الانننى   وشنننص  نومنننان المجدلينننة هحبانننل علننن  منننا  ى ننند  منننن السنننيد . 

( وكمننا كننان دمس الاننى   فنني هننصى النشننيد هننربًا فنني مجننوع الاننىوس، كننان دمس 6:5لاىوهننحه فنني هننصى النشننيد )
 المسيح للمجدلية هنا لحثريت نوماحها.
كلمنات فني منحهن  الىوعنة وارنى  .. إني أصعد إلى أبى وأبييكم وإلهيي وإلهكيمإذهبى إلى إخوتى ... وقولي لهم .

بها المسنيح عنن عملنه الاال ني وبىكنات القيامنة. للند  بنول البشنى نلن  نخنوة لنه "فانام لكنىًا بنين نخنوة كثينى ن" 
ان لها طرياحنا، ( وبإ باد  بنا  ام أبو  )لبسب الطرياة( ألًا لنا )لالحرن (. و ام نلهه )هو  حكل  كإحس29:8)مو

مؤكنندًا  جسنند  الكامننل وبشننى حه( نلهننًا لنننا )لماننن  الحاننالح بننين   واإلحسننان فنننبن كبشننى لالصننداء عنندحا انناب   
المبروب( وحاليك أحه ل  ولل نلهنا وأبوحا، فننبن حاحلنف عننه. اآلب أبنو  لالطريانة و نام لننا ألنًا لنالحرني، واآلب 

ن هو  . ولكنه لالجسد ولول نلهي كما قال هاللًا وهو في يالة نخالء حصسه "أب  محبد ماها أقنوميًا فالمسيح اإلب
 أعظ  من " وقوله نلهك  فنبن عريد  المالوقين. ما أعظ  ه   اآلوة الحي  لا  عمل المسيح مانا ولنا. 

هن  المسنيح قنولي = لن  ولنل لإني أصعد= به ا اإلحجينل. قولي لهموما أيل  أن  حبول مى   الااطئة نل  مبشىة= 
لجسند  البشنى  للسنماء. وهن ا منا أعند  لننا "أحنا  للاناود  ههي خطوة أول  في طى لامة المسيح له  نحني قمت، فقي

 اهننب ألعنند لكنن  مكاحننًا ... ييننل أهننون أحننا  كوحننون أحننح  أوضننًا. للنند  ننىحا وامثننين للمجنند السننماوي، وامثننين ماننها، 
ن للااود. فإن كان المسيح قد قام ولن  واناد لكنان اإلحسنان قند ظنل (. كاحت القيامة عىبو 17:8وامثين  " )مو

 عل  األمس. فالقيامة ويدها ال  كص .
 

، َوَأنَُّه َقاَل َلَها هَذا.18" -(:20:18آية )يو بَّ  " َفَجاَءْت َمْرَيُم اْلَمْجَدِليَُّة َوَأْخَبَرِت التَّاَلِميَذ َأنََّها َرَأِت الرَّ
 نوماحية، فللد نهحجابت مى   للدمس، كما مأ   وينا اللرى واللصايف ف من.= هي م  ا رأت الرب

 
)يو  َكاَن 19"  -(:20:19آية  َحْيُث  ُمَغلََّقة   اأَلْبَواُب  َوَكاَنِت  اأُلْسُبوِع،  ُل  َأوَّ َوُهَو  اْلَيْوِم،  ذِلَك  َعِشيَُّة  َكاَنْت  َوَلمَّا 

   " اْلَخْوِف ِمَن اْلَيُهوِد، َجاَء َيُسوُع َوَوَقَ  ِفي اْلَوْسِط، َوَقاَل َلُهْم:»َساَلٌم َلُكْم!«.التَّاَلِميُذ ُمْجَتِمِعيَن ِلَسَبِب 

= عالمة معره  أيكموا نغال  األبواب لالمحام  . اليك أن جسند القيامنة لني  كاألجسناد الاادونة. قةلَّ األبواب مغَ 
 بنص  الدمجة. = هو قى ب للكلفي الوسطفالمسيح دخل واألبواب مغللة. 
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= هنو  نوم القيامنة لن لك عشيية ذليك الييومه   ليست  بية، بل عطية من ملك السالم لطىد الانو .   =سالٌم لكم
 ولول عنه اليوم دون  بد د. فهو  وم البياة الجد دة والاللة الجد دة. هو ولابل  وم خللة  دم أواًل.

 
. َوَلمَّا َقاَل هَذا 20" -(:20:20آية )يو بَّ  " َأَراُهْم َيَدْيِه َوَجْنَبُه، َفَفِرَح التَّاَلِميُذ ِإْذ َرَأْوا الرَّ

  =  فرح التالميذ= فمسيح الاليب هو مسيح القيامة، البي وكان ميحًا. أراهم يديه ..
 ( فهو هنا لبسب وعد ، هو ال ي جاء. والصى  حا   عن نخحبام وم  ة  وسوع.22:16هأماه  فحصىيون) 

 
ا:»َساَلٌم َلُكْم! َكَما َأْرَسَلِني اآلُب ُأْرِسُلُكْم َأَنا«.21" -(:20:21)يوآية    "َفَقاَل َلُهْم َيُسوُع َأْيض 

الحكىام لحأهيد أن المسيح هو واهب السالم. وحى  هنا نمهالية الحالمي  للكىازة. السالم هنا لي  لحرد د الاو ، بل 
 للكىازة. نعداده  ليحشجاوا فيىهله  

 
وَح اْلُقُدَس.  22  -(:23-20:22اآليات )يو: َمْن َغَفْرُتْم َخَطاَياُه ُتْغَفُر 23َوَلمَّا َقاَل هَذا َنَفَخ َوَقاَل َلُهُم:»اْقَبُلوا الرُّ

 َلُه، َوَمْن َأْمَسْكُتْم َخَطاَياُه ُأْمِسَكْت«.
أ ل اآلوة حصخ في وجوهه  وه ا غيى ما يد   وم الامسين، فيوم الامسين كان فيه هكن  الىو  اللدس   =نفخ

موهبة الىو    المسيح   لياطيه   ة هنا كاحت للحالمي  فلل والنصا   . ول  وكن عن طى ق حصاة من المسيح.في الناس
بها   الحي  الاطاوا. ولنصه  أن  اللدس  وغصى غصى  وغصىهو      الاطاوا  ال ي  الكاهن  قلنا  ن ا  فه ا   ،ويد . ولكن 

هو ال ي وغصى أو   بواهطة ه   النصاة، والبا ى ف  هى اإلعحىا ،  وان  أن الىو  اللدس الساهن في الكاهن
بواهطة   انولكن الامل واللول وكوح  .والااطم ولى لاطاوا  أمام الىو  اللدس في يضىة الكاهن  وامسك الاطاوا.

وال  الكاهن  كأن  اللدس.الكاهن.  لالىو   ال ي     الغصىان  مأس   ن  عل   الحبليل  الكاهن  الة  واال   ويينما 
   .خطاوا الماحى  نل  يساب دم المسيح الكصام   الىو  اللدس  نلل  الماحى ،

( فكان لللحل  يياة. هك ا أعط  10:37( وكما  نبأ يزقيال )7:2وكما حصخ   في  دم فاام حصسًا يية ) ك
ال نمكاحية  هى المسيح  للحالمي   أعطت  ن ًا  النصاة  فه    هيمامهوحها.  الحي  األهىام  طى ق  عن  لكنيسحه  بياة 

الكهنوت. والىهل هلموا ه ا السلطان ال ي نهحلمو  من المسيح لالصايه  من األهاقصة فاامت الكنيسة جاماة 
 مهولية.

هناء ه  لنباإ ولكنن، هنل هنن ا ومنن  نكنىون هنى الكهننوت وصسنىون هنن   النصانة أحهنا لكنل المنؤمنين بهنا وغصننىون ن
 وبحا  نلي حصاة خا ة ! 

(. ومو و نو اليند  ننصخ 3 ،2:13+ أع22:5  1( ه   النصاة كاحت للحالمي ، وهي  نحلل لالصايه  بو و اليد )1
 األهلف في الكاهن ال ي وضو  د  عليه فه  ليست لكل الناس.

النباإ نهناء ه  وغصنىان الاطاونا أ ناًل هنو الشنى  ( ما النداعي أن  ننصخ المسنيح فني الحالمين  ليغصنىوا لباضنه  2
 (.15 ،14:6ألن وغصى   لنا )مت 
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. هننل  نننصخ المسننيح فينننا وميين أمسييكتم خطاييياه أمسييكت( كيننف وصسننى مننن  نكننىون الكهنننوت قننول المسننيح هنننا 3
(. يل ه ا اإلانكال الوييند أن منا فني 15 ،14:6لنمسك خطاوا الباإ  دحا، وهل ه ا ال  حاامس مو )مت 

( هننو للحالمينن  ككهنننة. والسننيد أعطنناه  هنن ا السننلطان 23:20( هننو لجميننو الننناس ومننا فنني ) ننو15 ،14:6)مننت 
اإلفاامهننحيا.  ( فيسننحبق الحننناول منننيينمننا أمهننله  ليكننىزوا ومننن  ننؤمن وغصننىوا خطاوننا  )فنني المامودوننة والحوبننة
 لي ومنو من الحناول.ومن ال  ؤمن أو وأ ي للحناول لغيى نهحبلا  ال  غصىوا له خطاوا . وبالحا

ونا "هننلطان البننل والننىبل  ( والمسننيح أوضننا أعطنن  لحالمينن  4 ْس َوكننا َمل ها َعلننَ  ِألل ْبطاوحننَ ا َ ىل لُّ مننَ : كننا ولا َلكننا ل َق َأقننا َاللبننَ
لاواًل ْفي ِلَسَماءْ  ْس َوكاونا َمبل َمل لُّوَحها َعَل  ِألل باوًطا ْفي ِلَسَماْء، َوكالُّ َما َ با به ا  (.18:18+ مت 19:16)مت  "َمىل

أعط  للىهل وخلصايه  من األهاقصة هلطاحا ليحا ا قىامات فيما ل   ىد له ح  ف  الكحناب الملندس مثنل  بد ند 
األ وام والالوات وكل الحى يبات الكنسية وما وسحجد من مشاهل، مان  قول المسيح هننا "  نلوا وب صلنوا وأحنا 

 وها  ىانننده  لللنننىام الانننبيح، فنننالىو  اللننندس هنننو "مو  اللنننوة والمببنننة موافنننق". والينننك فهننن   النصانننة الحننن  أخننن
 (.7:1  2والناح" )

 
َمَعُهْم ِحيَن َجاَء 24"  -(:25-20:24اآليات )يو: َيُكْن  َفَلْم  التَّْوَأُم،  َلُه  ُيَقاُل  َأَحُد االْثَنْي َعَشَر، الَِّذي  ُتوَما،  َأمَّا 
!«. َفَقاَل َلُهْم:»ِإْن َلْم ُأْبِصْر ِفي َيَدْيِه َأَثَر اْلَمَساِميِر، َوَأَضْ  َفَقاَل َلُه التَّاَلِميُذ اآل25َيُسوُع.   بَّ َخُروَن:»َقْد َرَأْيَنا الرَّ

  "ِإْصِبِعي ِفي َأَثِر اْلَمَساِميِر، َوَأَضْ  َيِدي ِفي َجْنِبِه، اَل ُأوِمْن«.
ولكن  وما ف  البقيلة اااية ماياة وال واح ان .   حساءل دايماالشااية الالالحية   وما اااية علالحية. و 

 ا  هب نحه أومالي  وهو عال  أل عنه الشكاك. فهو مبب للمسيح جدًا وكان عل  اهحاداد ان   هب ماه ال  و حل
( هو علالح  ولي    5:  14) و   (. لكنه ال  حىك  سا ال داخله والوسأل عنه  16:  11هيلحلوحه مو المسيح )  و 

ن الىب لن  ىهل أ في يوام يح  ولناه. خاو ا    المسيح    وبزن المسيح بل  دخل ماهاكاك. ومثل ه ا ال
 سا ال نا ال  ضا ق  ، فاَ خلق لنا علاًل لنسحادمه، فلنحساءل و  هيىهل لنا   ف  داخله  مة اك.من  للكىازة  

أ  مهول  ىهله   أو  عظة  عن طى ق  أو  داخلنا  ف   ال    اللدس  نما عن طى ق  عن اإلجالات  وجيب  لنا   
 سا ال نا. واليك أن هناك فى  بين الحسا الت مو وجود اإلومان ف  الللب وبين الحشكيك لطى لة غيى نوماحية أو  

 هاخىة، فمن وصال ه ا لن وجيبه  . 
 

ا َداِخال  26" -(:20:26آية )يو  َوُتوَما َمَعُهْم. َفَجاءَ َوَبْعَد َثَماِنَيِة َأيَّاٍم َكاَن َتاَلِميُذُه َأْيض 
  " َيُسوُع َواأَلْبَواُب ُمَغلََّقٌة، َوَوَقَ  ِفي اْلَوْسِط َوَقاَل:»َساَلٌم َلُكْم!«.

وباننون اليننوم األول والثننامن. ولنن  حسنمو أن الننىب حصننخ فنني وجننه    أي  ننوم األينند الحننالي. فهن =وبعييد ثمانييية أيييام
 . وه   النصاة  ال بو و اليد. وما. فالىب حصخ مىة وايدة لجس  الكنيسة كله
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َواَل 27"  -(:20:27آية )يو َجْنِبي،  ِفي  َوَضْعَها  َيَدَك  َوَهاِت   ، َيَديَّ َوَأْبِصْر  ُهَنا  ِإَلى  ِإْصِبَعَك  ِلُتوَما:»َهاِت  َقاَل  ُثمَّ 
 "َتُكْن َغْيَر ُمْؤِمٍن َبْل ُمْؤِمن ا«. 

 نهحادمها  وما كشىو  إلوماحه. من  وا و السيد أحه وسحادم حص  الكلمات الحي 

كل األثمة  ىاها  و   ،  والمسيح ألل  عل  جىويه لاد قيامحه لكي  ثرت يقيلة قيامحه ولكي  ىاها  الرو  ومافضو 
و ندمون عل  ما فالو ، و ىاها المؤمنين فيصىيون فهي هرب خال ه .   ،فيبزحون و نويون  وم الد نوحة في وأس

 هنا السيد وشص  نومان  وما. 
 

 "َأَجاَب ُتوَما َوَقاَل َلُه:»َربِ ي َوِإلِهي!«. 28" -(:20:28آية )يو
اللدو  عن    هو ، قالها  وما عن المسيح فحبللت ربى وإلهى =  هو  نلوهي = هي كلمات اليهود  في الاهد 

 لشامة اللدو   وينا "وكان الكلمة  ". ولكن  وما ل  وضو  دوه في جنب المسيح.  
 

  "ُقوَبى ِللَِّذيَن آَمُنوا َوَلْم َيَرْوا«.َقاَل َلُه َيُسوُع:»أَلنََّك َرَأْيَتِني َيا ُتوَما آَمْنَت! 29" -(:20:29آية )يو
لالعيان.  حسلك ال  لاإلومان  أقل ألحنا  دمجة  ليؤمن، هو في  أن  ى  ماجزات  أو  وطلب اهادة يواهه  هل من 

 والمسيح هنا وطوب من  ؤمن دون أن  ى  عرى كل الدهوم فاإلومان هو اإلولان لأموم ال  ى . 
 

اَم َتاَلِميِذِه َلْم ُتْكَتْب ِفي هَذا اْلِكَتاِب.َوآَياٍت ُأخَ 30" -(:20:30آية )يو    " َر َكِثيَرة  َصَنَ  َيُسوُع ُقدَّ
وان    أخر  قوله=  أخر    آياتما نهح   وينا بحسجيله من ماجزات هو ماجزات الالق الحي  ثرت الهوت السيد.  

أن ظهوم وسوع هو  وة لاد قيامحه )ام نعجازي(. ولكن كلمة  وة  ان  عمل  و ل    وينا واحرىأن اللدو   
= أي أحا ل  أهحب لم تكتب في هذا الكتابيقيلة من عمله. فظهوم وسوع وظهى يقيلحه أحه نبن   الب  األبدي 

   قاة يياة المسيح كلها.
 

ِلُتْؤِمُنوا َأنَّ َيُسوَع ُهَو اْلَمِسيُح اْبُن هللِا، َوِلَكْي َتُكوَن َلُكْم ِإَذا آَمْنُتْم َوَأمَّا هِذِه َفَقْد ُكِتَبْت  31"  -(:20:31آية )يو:
 "  َحَياٌة ِباْسِمِه.
=  كى اإله  وسحدع  وجود  ويضوم  لبسب فكى الاهد اللدو ، ف كى نه    وان  أن   يا ىًا حياة بإسمه

همه ألن  كى نهمه هو الدخول في يضى ه، وله ا كاحوا واافون أن وقايمًا وفاااًل، ل لك كاحوا وبظىون حطق ن
 هو  لكلمة الىب وباليوحاحية كيى وس. وباد القيامة  ام   نه   واالوا أو ومو وا لو  كىوا نهمه. ل لك نهحردلوا

أعطاحا  واإله  وشيى للدمات  ايبه وقو ه، فالمسيح لصدايه اللو      كى نهمه للبياة )أهمية  ىد د  الة وسوع(.
يياة أبدوة. ولكن وبنص  الصكى حبن حردأ كل  لوا نا وبجحماعا نا ب كى نه    فنلول لس  اآلب واإلبن والىو  

 اللدس لنطلب يضوم  ف  وهطنا. 
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  إنجيله يوحنا كتب لماذا
أن وسننوع الن ي مننن النا نىة الن ي ولد ننه الان ماء و نلب وقننام هنو المسنيح نبننن  ، المسنيا النن ي  تؤمنيوالكني  -1

 نبأ عنه كل األحرياء. وهو مجاء نهىاييل كلها. وهو ال ي  ؤه  مملكة  . وسوع ه ا ال ي مأ نا  نحساحًا في 
 وهطنا هو لي  من األمس بل هو حصسه نبن  .

. بهن ا اإلومنان  ننالون البيناة األبدونة الحني ظهنىت فني قيامنة المسنيح  =م حيياة بإسيمهلكي تكون لكم إذا آمنت  -2
= أ  للننوة عمننل فدايننه غصننىت بإسييمه  = هننو قرننول المسننيح والثلننة فيننه وبعطايننه السننيادة ليلننود البينناة.آمنييتم

لنن لك كننان خطاواحنا وبشننصاعة دمننه  نن  الانلح مننو اآلب و ننىحا ملرننولين فينه، فإححللنننا مننن المننوت نلن  البينناة. 
للم الح ف  الهيكل وف  خيمة اإلجحماع قىون، واللىون  ىمز لللوة، قوة دم المسيح ف  الغصىان وقوة اصاعحه. 

لْ  َخْطينَة  ل لك قال اللدو   وينا " نل كنا ا منْ حنَ ىا ْه واَطهْ  يْح ِبلننْ وَع ِللَمسنْ وهن    "كيل"(. الينك قولنه 7:1 نو1" )َوَدما َوسنا
  ه  الشصاعة اللو ة.
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 عودة للجدول ( حادى والعشرون )إنجيل يوحنا()اإلصحاح ال

 اإلصحاح الحادي والعشرون 
 

( هَكَذا:  1"  -(:25-12:1يواآليات  َظَهَر  َقَبِريََّة.  َبْحِر  َعَلى  ِللتَّاَلِميِذ  َنْفَسُه  َيُسوُع  ا  َأْيض  َأْظَهَر  هَذا  َكاَن 2َبْعَد 
َزْبدِ  َواْبَنا  اْلَجِليِل،  َقاَنا  ِمْن  الَِّذي  َوَنَثَناِئيُل  التَّْوَأُم،  َلُه  ُيَقاُل  الَِّذي  َوُتوَما  ُبْطُرُس،  آَخَرانِ ِسْمَعاُن  َواْثَناِن  ِمْن   ي، 

ا َمَعَك«. َفَخَرُجوا 3َتاَلِميِذِه َمَ  َبْعِضِهْم.   َقاَل َلُهْم ِسْمَعاُن ُبْطُرُس:»َأَنا َأْذَهُب أَلَتَصيََّد«. َقاُلوا َلُه:»َنْذَهُب َنْحُن َأْيض 
ِفيَنَة ِلْلَوْقِت. َوِفي ِتْلَك اللَّْيَلِة َلْم ُيْمِسُكوا َشْيئ ا.   اِقِئ. َولِكنَّ َوَلمَّا كَ 4َوَدَخُلوا السَّ ْبُح، َوَقَ  َيُسوُع َعَلى الشَّ اَن الصُّ

َيُسوُع.   َيْعَلُموَن َأنَُّه  َيُكوُنوا  َلْم  َأَجاُبوُه:»اَل!«  5التَّاَلِميَذ  ِإَدام ا؟«.  ِعْنَدُكْم  َأَلَعلَّ  ِغْلَماُن  َيُسوُع:»َيا  َلُهْم  َفَقاَل 
َفَقاَل 6

َجاِنِب  ِإَلى  َبَكَة  الشَّ »َأْلُقوا  َكْثَرِة َلُهْم:  ِمْن  َيْجِذُبوَها  َأْن  َيْقِدُروَن  َيُعوُدوا  َوَلْم  َفَأْلَقْوا،  َفَتِجُدوا«.  اأَلْيَمِن  ِفيَنِة  السَّ  
َمِك.   !«. َفَلمَّا َسِمَ  ِسْمَعاُن ُبْطُرُس أَ 7السَّ بُّ ، نَُّه  َفَقاَل ذِلَك التِ ْلِميُذ الَِّذي َكاَن َيُسوُع ُيِحبُُّه ِلُبْطُرَس:»ُهَو الرَّ بُّ الرَّ

اْلَبْحِر.   ِفي  َنْفَسُه  َوَأْلَقى  ُعْرَيان ا،  َكاَن  أَلنَُّه  ِبَثْوِبِه،  َلْم 8اتََّزَر  أَلنَُّهْم  ِفيَنِة،  ِبالسَّ َفَجاُءوا  اآلَخُروَن  التَّاَلِميُذ  َوَأمَّا 
وَن شَ  َمِك. َيُكوُنوا َبِعيِديَن َعِن اأَلْرِض ِإالَّ َنْحَو ِمَئَتْي ِذَراٍع، َوُهْم َيُجرُّ َفَلمَّا َخَرُجوا ِإَلى اأَلْرِض َنَظُروا َجْمر ا 9َبَكَة السَّ

َوُخْبز ا.   َعَلْيِه  َمْوُضوع ا  َوَسَمك ا  اآلَن«.  10َمْوُضوع ا  َأْمَسْكُتُم  الَِّذي  َمِك  السَّ ِمَن  ُموا  َيُسوُع:»َقدِ  َلُهْم  َفَصِعَد 11َقاَل 
ِإَلى   َبَكَة  الشَّ َوَجَذَب  ُبْطُرُس  َلْم  ِسْمَعاُن  اْلَكْثَرِة  هِذِه  َوَمْ   َوَخْمِسيَن.  َوَثاَلث ا  ِمَئة   َكِبير ا،  َسَمك ا  ُمْمَتِلَئة   اأَلْرِض، 

َبَكُة.   ِق الشَّ ْوا!«. َوَلْم َيْجُسْر َأَحٌد ِمَن التَّاَلِميِذ َأْن َيْسَأَلُه: َمْن َأْنَت؟ ِإْذ كَ 12َتَتَخرَّ وا انُ َقاَل َلُهْم َيُسوُع:»َهُلمُّوا َتَغدَّ
  . بُّ َمَك.  13َيْعَلُموَن َأنَُّه الرَّ هِذِه َمرٌَّة َثاِلَثٌة َظَهَر َيُسوُع ِلَتاَلِميِذِه 14ُثمَّ َجاَء َيُسوُع َوَأَخَذ اْلُخْبَز َوَأْعَطاُهْم َوَكذِلَك السَّ

اأَلْمَواِت. ِمَن  َقاَم  ُبطْ 15  َبْعَدَما  ِلِسْمَعاَن  َيُسوُع  َقاَل  ْوا  َتَغدَّ َما  ِمْن َفَبْعَد  َأْكَثَر  َأُتِحبُِّني  ُيوَنا،  ْبَن  »َياِسْمَعاُن  ُرَس: 
ا َثاِنَية :»َيا ِسْمَعاُن ْبَن 16هُؤاَلِء؟« َقاَل َلُه:»َنَعْم َياَربُّ َأْنَت َتْعَلُم َأنِ ي ُأِحبَُّك«. َقاَل َلُه: »اْرَع ِخَراِفي«.   َقاَل َلُه َأْيض 

َتْعَلُم َأنِ ي ُأِحبَُّك«. َقاَل َلُه:»اْرَع َغَنِمي«.    ُيوَنا، َأُتِحبُِّني؟« َقاَل َلُه:»َنَعمْ  ، َأْنَت  َقاَل َلُه َثاِلَثة :»َيا ِسْمَعاُن 17َياَربُّ
، َأْنَت تَ  . َأْنَت َتْعِرُف  ْعَلُم ُكلَّ َشْيءٍ ْبَن ُيوَنا، َأُتِحبُِّني؟« َفَحِزَن ُبْطُرُس أَلنَُّه َقاَل َلُه َثاِلَثة : َأُتِحبُِّني؟ َفَقاَل َلُه: »َياَربُّ

َغَنِمي. َيُسوُع:»اْرَع  َلُه  َقاَل  ُأِحبَُّك«.  َذاَتَك 18  َأنِ ي  ُتَمْنِطُق  ُكْنَت  َحَداَثة   َأْكَثَر  ُكْنَت  َلمَّا  َلَك:  َأُقوُل  اْلَحقَّ  َاْلَحقَّ 
ُيَمْنطِ  َوآَخُر  َيَدْيَك  َتُمدُّ  َفِإنََّك  ِشْخَت  َمَتى  َولِكْن  َتَشاُء.  َحْيُث  َتَشاُء«.  َوَتْمِشي  اَل  َحْيُث  َوَيْحِمُلَك  هَذا 19ُقَك،  َقاَل 

َلُه:»اْتَبْعِني«.   َقاَل  هَذا  َقاَل  َوَلمَّا  ِبَها.  هللَا  َد  ُيَمجِ  َأْن  ُمْزِمع ا  َكاَن  ِميَتٍة  َأيَِّة  ِإَلى  َوَنَظَر 20ُمِشير ا  ُبْطُرُس  َفاْلَتَفَت 
َيْتبَ  ُيِحبُُّه  اتََّكَأ َعَلى َصْدرِِه َوْقَت اْلَعَشاِء، َوَقاَل:»َيا َسيِ ُد، َمْن ُهَو  التِ ْلِميَذ الَِّذي َكاَن َيُسوُع  ا الَِّذي  ُعُه، َوُهَو َأْيض 

، َوهَذا َما َلُه؟«  21الَِّذي ُيَسلِ ُمَك؟«   َقاَل َلُه َيُسوُع:»ِإْن ُكْنُت َأَشاُء َأنَُّه 22َفَلمَّا َرَأى ُبْطُرُس هَذا، َقاَل ِلَيُسوَع:»َياَربُّ
 َيُموُت. َولِكْن َلْم َفَذاَع هَذا اْلَقْوُل َبْيَن اإِلْخَوِة: ِإنَّ ذِلَك التِ ْلِميَذ الَ 23َيْبَقى َحتَّى َأِجيَء، َفَماَذا َلَك؟ اْتَبْعِني َأْنَت!«.  

َلَك؟«. َفَماَذا  َأِجيَء،  َحتَّى  َيْبَقى  َأنَُّه  َأَشاُء  ُكْنُت  َبْل:»ِإْن  َيُموُت،  اَل  ِإنَُّه  َيُسوُع  َلُه  الَِّذي 24َيُقْل  التِ ْلِميُذ  ُهَو  هَذا 
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  . َحقٌّ َشَهاَدَتُه  َأنَّ  َوَنْعَلُم  هَذا.  َوَكَتَب  ِبهَذا  ُأخَ 25َيْشَهُد  َواِحَدة ، َوَأْشَياُء  َواِحَدة   ُكِتَبْت  ِإْن  َيُسوُع،  َصَنَعَها  َكِثيَرٌة  ُر 
 " َفَلْسُت َأُظنُّ َأنَّ اْلَعاَلَم َنْفَسُه َيَسُ  اْلُكُتَب اْلَمْكُتوَبَة. آِميَن. 

 
ا َيُسوُع َنْفَسُه ِللتَّاَلِميِذ َعَلى َبْحِر َقَبِريَّةَ 1" -(:21:1آية )يو   " . َظَهَر هَكَذا:َبْعَد هَذا َأْظَهَر َأْيض 

بينما ظهوم  ن با  بحر قبرية  الجليل،  في  كان  الظهوم  ه ا  ن ًا   . جنيسامات  لبيىة  أو  الجليل  لبى   = هو 
 كاحا في أومالي .   (20)
 

)يو اْلَجِليِل، 2"  -(:3-21:2اآليات  َقاَنا  ِمْن  الَِّذي  َوَنَثَناِئيُل  التَّْوَأُم،  َلُه  ُيَقاُل  الَِّذي  َوُتوَما  ُبْطُرُس،  ِسْمَعاُن  َكاَن 
َبْعِضِهْم.   َمَ   َتاَلِميِذِه  ِمْن  آَخَراِن  َواْثَناِن  َزْبِدي،  َقا3َواْبَنا  أَلَتَصيََّد«.  َأْذَهُب  ُبْطُرُس:»َأَنا  ِسْمَعاُن  َلُهْم  ُلوا َقاَل 

ِفيَنَة ِلْلَوْقِت. َوِفي ِتْلَك اللَّْيَلِة َلْم ُيْمِسُكو  ا َمَعَك«. َفَخَرُجوا َوَدَخُلوا السَّ  " ا َشْيئ ا.َلُه:»َنْذَهُب َنْحُن َأْيض 
  لطىس ال ي   هنا حجد المسيح وظهى لسباة من الحالمي  ولو  نوماحه  ليانو منه  كامز ن. ومن ه  السباة

ال ي  شكك وببنا زبدي الل ان كاحا  ى دان الجلوس عن اليمين واليسام في ملك زمني  اومو  للسيد، حكى و وما  أ
ة وهنا حسمو وطلبا حامًا  نزل عل  من مفإ المسيح. وحثناييل ال ي  اوم أحه لن واى  ام  الح من النا ى 

، ومن ماه  لبطىس  عدم الصه   يالة منحى  هنا ه   الجماعة   هب لايد السمك!! )هي    .الجليلأحه من قاحا  
 يد السمك وأحا أجالك  ياد    ىكأ  أوال قايالً   الىب لطىس  (. للد دعاواملون لالضبل لاد  ىك المسيح له   ما ا

وخادم للبشامة . ولكنه هنا  ساءل كيف وعيش و أهل مو الحكى  ، والمسيح ال ي دعا  غايب   زحاس أي كام 
ماحص  وهو ال  ىا  اآلن لالجسد. ول لك عاد لطىس لمهنحه الساللة ليأهل وج ب ماها هحة  خى ن، منه  حاى  

 = وفي تلك الليلة اب ل    كىه . أمباة أهماء  كىها الكحاب، وال داعي للحامين فيمن وكون اإلثنان اآلخى ن. فالكح 
= هو فشل مى ب من   يح  وبوله  لايد النصوس  لم يمسكوا شيئا  الليل وشيى للظالم وممز ًا لغياب المسيح.  

غياب  أن  وحاليك  ألحصسنا.  حى به  حجا   من  خيى   لنا    وفشل  ى به  السمك(،  لايد  واودوا  ال  أن  )و لناه  
السمك )همكة ن خ     س لاليوحاحية( و بمل ه   البىو  أوايل يىو  العبامة  المسيح وشيى لها ممز ًا غياب  

ن ا  ل لك  المال (  نبن    المسيح  وسوع  و ان   هو يى  ن وس  ثيئوس  خى سحوس  ممزًا  َ اْ )نوسوس  السمكة  ت 
للمؤمن  مثال  وموت  وغى  وال  الببى وال  وعيش في  السمك  أن  المسيبية. أ ف  أوايل عاوم  للمسيبيين في 

عيش في الاال  ال ي وشرهه الكحاب لالببى وال وموت. والسمك له زعاحف وسيى بها عك   يام الماء. والمؤمن و
 له قوة النامة وسيى بها عك   يام اهوات الاال . 

 
اِقِئ. َولِكنَّ التَّاَلِميَذ َلْم  4" -(:21:4آية )يو ْبُح، َوَقَ  َيُسوُع َعَلى الشَّ  "  َيُكوُنوا َيْعَلُموَن َأنَُّه َيُسوُع.َوَلمَّا َكاَن الصُّ

   ردد ظلمة الصشل. ال   ام  الرى وهو النوم= فالمسيح هو ولما كان الصبح 
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 " َفَقاَل َلُهْم َيُسوُع:»َيا ِغْلَماُن َأَلَعلَّ ِعْنَدُكْم ِإَدام ا؟«. َأَجاُبوُه:»اَل!«5" -(:21:5آية )يو
ألعل عندكم =  ان  وا أوالدي األيباء الاغام. هي كلمة  شيى لمن له ماه  عالقة عاطفية قو ة وينو.  غلمان
ن طادو . إداما   ال ي  السمك  أحه عن  وا ح  فالسؤال  وهنا  الارز(  مو  وأهلوحه  )ما  غموس  ندام  ان   كلمة   =

(  11:53حصسه  ى  و شبو" )أ والسمك ممز للمسيبيين، فما وشبو المسيح هو نومان غيى المؤمنين "من  اب  
فالمسيح وسأل  المي   عن النصوس الحي ن طادوها ليصى  بها و شبو. وما واز  هو ظهوم وسوع يينما واجز 

 البشى.
 

َفَأْلَقْوا، َوَلْم يَ 6"  -(:21:6آية )يو  ِفيَنِة اأَلْيَمِن َفَتِجُدوا«.  َبَكَة ِإَلى َجاِنِب السَّ ُعوُدوا َيْقِدُروَن َفَقاَل َلُهْم: »َأْلُقوا الشَّ
َمِك.  " َأْن َيْجِذُبوَها ِمْن َكْثَرِة السَّ

= هل هناك همك عل  جاحب من السصينة ولي  عل  جاحرها اآلخى  ه   ال  صه  هو  ممز ًا.  الجانب األيمن
اللطيو الاغيى الماىو  لالوايد، لو  اع منه  خىو    ه  الاىا . أي ال  ن  رىموا، ه   فال  ن عل  اليمين

وحاليك أن المسيح في بداوة دعو ه للحالمي  قابله  في هصينحين   (.153  هب وماء  المسيح ل لك   كى مقمه  )
 -بين البادثحين : ( وهناك ملامحة 11-1:5)لو
 

 (11-1:21) و  ( 11-1:5)لو
 مأ  هصينحين )اليهود واألم ( (1
للننوا نليننه الشننباك )الكننل ألنن   نن كى أي جاحننب  (2

 (= المدعو ن كثيى نمدعو
 نننننامت الشنننننباك  حانننننى  )البنننننىب  ننننند (3

 الكنيسة(
لنن   نن كى عنندد السننمك )الننداخلين لدومننان (4

 هثيى ن(
 نننغام السنننمك هىبنننوا منننن الشنننباك الحننني (5

 )المحىدد ن بين المسيح والاال (  مزقت 
 قرننننل القيامننننة، أي لنننن   امننننل قننننوة القيامننننة(6

 فيمن هىب 

 هصينة وايدة )جال اإلثنين وايدًا( (1
اللننننننننوا الشننننننننباك للجاحننننننننب األومننننننننن  (2

 )قليلون والاون(
لنننننننن   حمننننننننز  الشننننننننبكة )  وبصننننننننك  (3

 معيحه(
)هننننن  اللطينننننو  153عننننندد السنننننمك  (4

 (وعدده  ماىو  لدوه الاغيى
البنننننناقين فننننننني الشنننننننباك هننننننن  كبنننننننام  (5

 (له  نومان حا  السمك )
لاننننند القيامنننننة، فالقيامنننننة هننننني هنننننى  (6

حضنننننننو  نومنننننننان منننننننن لننننننن   هنننننننىب، 
 من موت الاطية. ه  القيامةو 

 
و غام السمك ه   اا  اإلومان الن  ن هىبنوا ححيجنة البنىوب  ند الكنيسنة، وححيجنة  نىاع و شنكيك وهىطلنات 

لملرنولين "فنالاىا   اا  اإلومان، هؤالء ال  ن  حسررون في  مز ق الشنبكة أي الكنيسنة. والجاحنب األومنن نانامة ل
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وقليلننون هنن  النن  ن والاننون، فنناآلب دعننا  ن  نندخلون اإلومننانو اليسننام" وكثيننى اليمننين والجننداء عننن هننيكوحون عننن 
ا اللطيننو الاننغيى فهننو ماننىو   هثيننى ن نلنن  الاننىس ولكنننه عنناد وأمننى لننأن واطننىد مننن لنني  عليننه ثينناب الاننىس، أمنن 

نه  أيد منه  من هصى البياة. وكثىة السمك ه    بللنت فني  لالادد، ال  هلك منه أيد نال  نبن الهالك، لن ومب 
 حص  لاد اصاء الملاد.  2000حص  ث  لادها لأوام 3000أول عظة لبطىس ن   من
( ل  واطادوا ايئًا، ث  لكلمة وسوع  ام  يد كثينى. فردوحنه ال حلندم أن حصانل 21،  و5واليك فصي البالحين )لو

 ايئًا.
 

!«. َفَلمَّا َسِمَ  ِسْمَعاُن ُبْطُرُس 7"  -(: 21:7آية )يو  بُّ َفَقاَل ذِلَك التِ ْلِميُذ الَِّذي َكاَن َيُسوُع ُيِحبُُّه ِلُبْطُرَس:»ُهَو الرَّ
، اتََّزَر ِبَثْوِبِه، أَلنَُّه َكاَن ُعْرَيان ا، َوَأْلَقى َنْفَسُه ِفي اْلَبْحِر. بُّ   " َأنَُّه الرَّ

= المببة أعطت  وينا الاين المصحوية فاى  الىب. ومىة   نفسه في الماءيوحنا هو الرب..وبطرس ألقى  قال  
 -أخى  حلا  ما وصحح األعين لنىي المسيح:

 اإلومان )المجدلية( -2   ( المببة )مثل  وينا(1
 اللداهة )بدوحها ال أيد  ى  الىب( -4  ( الحناول ) لمي   عمواس(3
(الىجناء )فحلمينن   عمنواس فنني وأهننهما هىبنا( ن  انناىا لننأن الصنداء لنن  ولنندم لهمنا اننيئًا فاافننا وهىبنا، ويينمننا  ننام 5

 لهما الىجاء عىفا المسيح وعادا ألومالي . 
 (.8:  5( النلاوة = الح  بها حاا ن   )مت 6

لمبرحنه الكرينىة أدمك أحنه وسنوع قرنل مبما وكون  يد السمك الماجزي هو ال ي جال  وينا  دمك أحه وسوع. ولكن 
  لاقي الحالمي .

لانننل هننن ا وافينننه منننن حكىاحنننه السنننابق.  ، وحجننند لطنننىس فننني مبرحنننه المندفانننة  للننني بنصسنننه فننني المننناء ليظهنننى مبرحنننه
وبطىس في بداوة  اىفه لالمسيح يين ااى لاطيحه قال لها "أخنى  ونا مب منن هنصينحي" واآلن ينين اناى لاطيحنه 

في الماء ليهىب نل  المسيح. فصي بداوة عالقة الااطم لالمسيح  هىب منه ن  وشناى لاطيحنه   )عى ه( أللي بنصسه
  . قدام  غط  الماليكة وجوههوكما =  إتزر بثوبهوباد  لك  هىب نليه ن  وكحشف مبرحه. 

 
ِفيَنِة، أَلنَُّهْم َلْم َيُكوُنوا َبِعيِديَن َعِن اأَلْرِض ِإالَّ َنْحَو ِمَئَتْي  َوَأمَّا التَّاَلِميُذ اآلَخُروَن َفَجاُءوا  8"  -(:21:8آية )يو ِبالسَّ

َمِك. وَن َشَبَكَة السَّ   " ِذَراٍع، َوُهْم َيُجرُّ
السصينة قى بة   للشاطم وه   200هاحت  الشبكة  شيى   يجرون شبكة السمك ماع. ولكن لطىس  اجل وهبح   =

ن من لبى ه ا الاال  لحاود به  نل  ااطم السالم ييل المسيح. ومبما ياول السمك للكنيسة الحي  نحشل المؤمني 
أن واود نل  الببى ولكن مباوالت الحالمي  وخدام المسيح هو جى من  من ) السمك ( للشاطم أ  ال  داخل 

 الكنيسة يح  ال  هلك.   
 

  " َنَظُروا َجْمر ا َمْوُضوع ا َوَسَمك ا َمْوُضوع ا َعَلْيِه َوُخْبز ا.َفَلمَّا َخَرُجوا ِإَلى اأَلْرِض 9" -(:21:9آية )يو
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= فبجاحب جمى محلد أحكى لطىس هيد . وبجاحب جمى محلد وسأله المسنيح أ برنني، وباند  لنك أعناد    نظروا جمرا  
زة والىعاوننة و  = هن ا دمس للحالمين  أن  هحمننوا لنالكىا وسييمكا  موضيوعا  عليييه وخبييزلىعاونة انعبه وحننال الغصنىان. 
  هياوله  ولن  حالي عنه .

 
َمِك الَِّذي َأْمَسْكُتُم اآلَن«.10" -(:21:10آية )يو ُموا ِمَن السَّ  "َقاَل َلُهْم َيُسوُع:»َقدِ 

السمك من  واطيه    قدموا  وهو  النصوس  المسيح  واطون  ه   للمسيح،  هي  الادام  واطادها  الحي  النصوس   =
 (. الايد للمسيح واإلدام من   للادام. 12 ،11:8)حشحايره  وطاامه  

 
)يو َوَثاَلث ا 11"  -(:21:11آية  ِمَئة   َكِبير ا،  َسَمك ا  ُمْمَتِلَئة   اأَلْرِض،  ِإَلى  َبَكَة  الشَّ َوَجَذَب  ُبْطُرُس  ِسْمَعاُن  َفَصِعَد 

ِق  َبَكُة.َوَخْمِسيَن. َوَمْ  هِذِه اْلَكْثَرِة َلْم َتَتَخرَّ   " الشَّ
 = هو مق  ممزي وشيى للكنيسة، أبناء   المؤمنين  سمكة153

  153  =3  +50  +100 
 مق  القيامة(. القيامة من موت الاطية هنا.3= وشيى لمن  من لاَ )الثالو ( وقام مو المسيح ) 3رقم 
فنني الاهنند اللنندو   50  اللنندس و= وشننيى ألن مننن قننام مننو المسننيح واطيننه   أن  حبننىم و بننل عليننه الننىو  50رقييم

 هي هنة اليوبيل أي البى ة و وم الامسين في الاهد الجد د هو  وم يلول الىو  اللدس. 
يحنن  عنن الاننىو  الضننال  خننىو ( فالمسنيح  ببننل 100 هلننك مننه أينند )= هن  قطيننو المسنيح النن ي ال 100رقييم

 لكي  ىد  فال  هلك. 
 ه لك في الارى ة( وببساب أمقام البىو وفي اليوحاحية كالقبطية كل يى   ناظى مق  )

 153 مقمها  بن  نلوهي =   لالارى ة أبناء 
 3×7×153=3213 مقمها   أبناء   لاليوحاحية

 8×153=1224 مقمها   هلمة همك لاليوحاحية
 8×153=1224 مقمها   هلمة ابكة لاليوحاحية

 
َلُهْم  12"  -(:21:12آية )يو  ِإْذ َقاَل  َأْنَت؟  َمْن  َيْسَأَلُه:  َأْن  التَّاَلِميِذ  ِمَن  َأَحٌد  َيْجُسْر  َوَلْم  ْوا!«.  َتَغدَّ َيُسوُع:»َهُلمُّوا 

. بُّ    " َكاُنوا َيْعَلُموَن َأنَُّه الرَّ
ال ي   هو  عليه، نالمسيح  ال ي يال  وهو  )المؤمنين(  السمك  أعطاه   ال ي  وهو  وأاباه .  هحضا   المي   

 -: ال ي  نم . واليك أن كال وا لياطادوا ايئًا. فلي  الساقي ام وال الزامع فاَ هو فردوحه ل  وكوح
 .  (ال ي أ وا له من الببى هو عمل المسيح فهو ال ي أماده ) السمك

 ال ي عل  الشاطم هو ال ي أعد  له . كالهما عمله وعطيحه.  السمكو
= المسيح لاد القيامة له حص  الشكل ولكن له هيبة ومجد الجسد الممجد ، وه   ل  وألصوها فيه من قرل   لم يجسر

 . 
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َمَك.ُثمَّ َجاَء َيُسوُع َوَأَخَذ اْلُخْبَز َوَأْعَطاُهْم َوَكذِلَك 13" -(:21:13آية )يو  " السَّ
 "  هِذِه َمرٌَّة َثاِلَثٌة َظَهَر َيُسوُع ِلَتاَلِميِذِه َبْعَدَما َقاَم ِمَن اأَلْمَواِت.14" -(:21:14آية )يو
. الم كومة ف  نحجيله )مى ين ف   = لاد ظهوم  أومالي . و وينا ولاد الظهومات للحالمي  مجحماين  مرة ثالثة
 اإل با (. ف  الالية ومىة ف  ه ا  20ن با  

 
 المسيح يؤس" كنيسته  (14 – 1اآليات )

الاغيى   (1 اللطيو  من  وابح  ولرل  ومن  )الاال (  مدعو  الببى  ف   ال    السمك  كل   ، كثيى ن    أ(  دعو 
وسحمىوا داخل الكنيسة )الشبكة( . ب( قاموا من موت الاطية و بىموا من قيودها ، وبمحألوا من الىو  

 اللدس .
  ىهل له   ياد ن لياطادوحه  من الاال  ، ومعاة  ىعوحه  داخل الكنيسة.  (2
. خدام  الاياد ن والىعاة عمله  خدمة اللطيو الاغيى والكريى ، والمسيح عليه نطاام الاياد ن والىعاة (3

   ال وبملوا  أ  ه  ماد  فالمسيح مسئول عنه . 
[( وعمل الىعاة مساعدة  153[ واللطيو الاصيى ]5المسيح هو ال   وج ب المؤمنين )اللطيو الكريى ]لو (4

 اللطياين ليالوا نل  ااطم الاال  . 
 وليد يى ة أيد .البلاء داخل الكنيسة والثبات ف  اللطيو الاغيى مسئولية كل نحسان ، فاَ ال   (5
 المسيح واقف  نحظى عل  ااطم بى الاال  و ول قطياه الاغيى وماه  معا ه  وخدامه  . (6
بدون المسيح ، حجد أن خدمة الاياد ن والىعاة ه  بال ثمى . وبدون المسيح كاحوا ف  ظلمة الليل ،   (7

 ويينما ظهى المسيح أاى  الابح فهو حوم الاال  ن وهنا ظهى الثمى .
 و ال   وسحى عى  الجميو معاة ومعية . المسيح ه  (8

 
ْوا َقاَل َيُسوُع ِلِسْمَعاَن ُبْطُرَس: »َياِسْمَعاُن ْبَن ُيوَنا، َأُتِحبُِّني َأْكَثَر ِمْن 15"  -(:17-21:15اآليات )يو َفَبْعَد َما َتَغدَّ

ا َثاِنَية :»َيا ِس 16هُؤاَلِء؟« َقاَل َلُه:»َنَعْم َياَربُّ َأْنَت َتْعَلُم َأنِ ي ُأِحبَُّك«. َقاَل َلُه: »اْرَع ِخَراِفي«.   ْمَعاُن ْبَن َقاَل َلُه َأْيض 
َتْعَلُم َأنِ ي ُأِحبَُّك«. َقاَل َلُه:»اْرَع َغَنِمي«.   ، َأْنَت  َقاَل َلُه َثاِلَثة :»َيا ِسْمَعاُن 17ُيوَنا، َأُتِحبُِّني؟« َقاَل َلُه:»َنَعْم َياَربُّ

، َأْنَت َتْعَلُم ُكلَّ َشْيٍء. َأْنَت َتْعِرُف   ْبَن ُيوَنا، َأُتِحبُِّني؟« َفَحِزَن ُبْطُرُس أَلنَُّه َقاَل َلُه َثاِلَثة : َأُتِحبُِّني؟ َفَقاَل َلُه: »َياَربُّ
 "  َأنِ ي ُأِحبَُّك«. َقاَل َلُه َيُسوُع:»اْرَع َغَنِمي.

هنا المسيح  ىبل بين  يد السمك ومعاوة الغن . فالسمك وشيى لىعية المسيح الحي طلب من لطىس أن  ىعاها. 
نل     بافك عليهاو   ث   ىعاها اد حصوس الناس  واطك نل  ماع  غن . أي  هنا المسيح وبول لطىس من  ياد هم

وكما  ال  لطىس من الدمس السابق أحه لي  ويد  بل المسيح هو الاامل فيه . وكل ما   وأ   بها للمسيح.  أن
 . عليه أن  لل  الشبكة ولكن المسيح هو ال    ىهل السمك
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ه او  نهمال    كان  هدفه  لطىس،  مو  مقيق  يوام  للاليب لاد  مفضه  من  لطىس  كمال   اصاء  هو عالمة  ال   
 .المببة

 ( هناك تفسيرين: 23-15:21اآليات )يو
هننا واطن  لطنىس م اهنة الكنيسنة المسنيبية فني كنل الانال  وهن ا منا أيزحنه   الكاثوليك أن المسيح  اإلخوة  ولول  -1

(. وه ا الىأي مىفوس فنبن ال حجد في  االي  المسيح مو وع م اهة أيد عل  كل الكنيسنة. بنل أن 17) وة
ما أيزن لطىس يقيلة هنو األلصناظ الحني نهنحادمها المسنيح ولني  عظن  المسنئولية الحني أللاهنا المسنيح علن  

 .بى اهة الكنيسة )وه ا مو وع طو ل لي  مجاله هنا(  عا له
المسيح كان واال  لطىس، من مفضنه للانليب الن ي أد  ألن  نكنى المسنيح ن  خنا  منن هجنوم اليهنود  -5

(. والطى لنة الحني وسنحاملها السنيد هننا 22:16عليه. بل نن لطىس كان من  الرداوة مافضًا للانليب )منت 
 حنبنننأ لننها لأحنننه  18وننة  منننىات هننل  برننني حجننند  فنني 3باننند أن هننأله والاننليب. فهنني الننىبل بنننين المببننة 

 هننيموت ماننلوبًا. وماننن  كننالم السننيد نن كنننت  برننن  يقيلننة عليننك أن  لرننل لالاننليب النن ي أهننمح لننه.
ننا حبرموه ا الكالم موجه لكل منا، فاالمنة فمن أيب المسيح يقيلة  ثق فيه وف  أيكامه بدون اكوك. 

في ب ل النص  يح  النص  األخينى  هو قرول ما وسمح له من أالم. وكمال البب للمسيح و لم  نا له هو  
فننني نهحشنننهاد أو قرنننول أي  نننليب وسنننمح لنننه  ، أي ال حبنننب أحصسننننا أهثنننى منننن المسنننيح يحننن  حسنننحبله 

والسنيد  ، للد ظن لطىس أن مبرحه واارى عنهنا لبملنه للسنيف و نىب عرند ميني  الكهننة  .  (26:14)لو
 هو البب، بل هو قرول الاليب. هنا ولول لي  ه ا 

 
 أن العالمة األولى لمحبة المسيح هى قبول الصليب الموضوع علينا . نفهم إذا  
  تين أخريين لمحبة المسيحعالم
 .إرع خرافي ب ل النص  ألجله  =و هي خدمة أوالد   ومعا حه   (1
عنندم ثلننة فنني أن المسننيح ال حلننامن يالنننا لننأي نحسننان  خننى، فصنني هنن ا عالمننة أخننى  للمببننة هنن  أن   (2

وهن ا ن ضنح فن  لننا لنانل للسنماء.  الطى نق وبرنا و احام لنا أحسب ام. وأحسنب انم هنو منا وكنون 
خطأ لطىس يينما هأل الىب عن الطى لة الح  هيموت بهنا  ويننا ، ن  كنان وظنن أن المسنيح وبنب 

)هيذا  ايئا أفضل  وينا أهثى منه  جمياا ، فهو واط  لطىس الموت لالاليب بينما هياط   وينا
 .(23 - 20الموضوع مذكور فى شرح اآليات 

 
ُث 18"  -(:19-21:18اآليات )يو ي َحييْ َك َوَتْمشيِ ُق َذاتيَ َت ُتَمْنطيِ ة  ُكنيْ َر َحَداثيَ َت َأْكثيَ ا ُكنيْ َك: َلميَّ وُل ليَ َاْلَحقَّ اْلَحقَّ َأقيُ

اُء«.  ُث اَل َتشيَ َك َحييْ َك، َوَيْحِمليُ ُر ُيَمْنِطقيُ َدْيَك َوآخيَ دُّ ييَ َك َتميُ َتَشاُء. َولِكْن َمَتى ِشْخَت َفِإنيَّ
ةِ 19 ى َأييَّ ير ا ِإليَ اَل هيَذا ُمشيِ  قيَ

َد هللَا ِبَها. َوَلمَّا َقاَل هَذا َقاَل َلُه:»اْتَبْعِني«.  "ِميَتٍة َكاَن ُمْزِمع ا َأْن ُيَمجِ 
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= أي الاننليب. ولكننن مننن أدمك  حيييث ال تشيياءالمسنيح هنننا  حنبننأ لبطنىس أحننه فنني حهاونة أوامننه هياننلب وقنال لننه 
قطانًا نلني المجند     ولكنن نلني أ نن وبملنهمببة المسيح له وسل  حصسه له لبى حه، والسيد وبملنه يينل وشناء هنو، 

للمجند هنو   واى  الطى ق هو ال   ومن ، عرى الاليب كطى ق(. ولكن  لك وكون 24:17فه   هي نماد ه ) و
 السيد المسيح.

ولكنن يينمنا  نضن  مويينًا وسنل   ، وحى  في ه   اآلوات أن اإلحسان في بداوا ه الىويية  حاى  كيصمنا وشناء هنو
حصسننه هلل لالكامننل دون ملاومننة. و لرننل األلنن  مننن أجننل اإللننه النن ي وببننه دون حلننا . وهكنن ا قيننل عننن السننيد "هشنناة 

 هيلت لل لح" وهك ا كان الشهداء ال  ن لإهحسالمه  الكامل  من الوثنيون لالمسيح.
(، قننال لننها ن باننن  وللنند ينند  هنن ا 22:16( )مننت وألن المسننيح واننى  مفننإ لطننىس لصكننىة نيحمننال األلنن  )الاننليب 

فااًل في حهاوة أوام لطنىس، فبنين أماد حينىون قحلنه هنىب منن مومنا، فلابلنه المسنيح خنام  مومنا فسنأله لطنىس نلني 
فنىد علينه المسنيح أحنا  اهنب أل نلب بنداًل مننك، فاناد لطنىس و نلرو  مننك  النىأس .  "هوفنادو "  هنيد =أ نن ونا 

 لي  أهاًل أن والب كسيد  ومأهه نلي فو . يسب طلبه ن  يسب حصسه
نن أحكنىك الجمينو ال أحكنىك أحنا" والسنيد هنمح لموقنف الضناف الن ي "وحاليك أن لطىس فني كرى اينه السنابق قنال 

لدمجحنه السناللة. للند خجنل  وايند  المسنيح بهن او  . وقصه لطىس أمام الادم والجنوامي ليرندأ عالجنه و نكسنى كرى اينه
 اإلحكام مو المسيح. لكن المسيح هو ال ي وايد لطىس لدمجة الىعاوة والمان  أحه غصى.  لطىس أن وصحح مو وع
وفني حصن  الوقنت وكمنل الندمس و شنى  لبطنىس أن منا وجالنك ونا لطنىس  لرنل أي ألن  .  إرع خرافي ... إرع غنمي

م ىات، و لك 3هو في ملابل نحكام لطىس  أتحبنيمى ات 3هو أن  بب من كل الللب. ومبما وكون هؤال المسيح 
وال يحنن  فالمسنيح ال  ؤحننب أيندًا ،  أحيبننًا لبطنىس فيلرنل الانليب. هنن ا لني   مبرحننهشنصاء لطننىس ولإلثنامة مشناعى 

. أمنا  ويننا المملنوء يبنًا 19حصهمنه منن قنول المسنيح ن بانن   ونة لطنىس. وهن ا  ناف مببنة الزاحية. بل هو لشصاء
 ح ن بان  بل هو  حبو المسيح دايمًا بل يح  الاليب.للسيد ال ولول له المسي

هون أن المسيح وامل ه ا مو لطىس هو لي  حوع من الح كيى لالاطأ ، بل نظهام طرياة الاطأ لبطنىس، يحن  
وابح موقصنه. المسنيح هننا ولنف كمالن  وانبح خطنأ  لمين  .  فالمسنيح والنن لبطنىس أن مبرحنه  نعيصة . وهن ا 

ىهوه  ن  هنمح لنأن  امن  عينينه أوامنا قليلنة لنيصه  مشنكلحه ، وأحنه لن   نى  المسنيح منن عمله الىب مو ااول الط
خننالل دماهننحه للننناموس . وعمننل هنن ا مننو زكى ننا الكنناهن ن   ننمت فحننىة لينندمك خطننأ  .  فنناَ  رنندأ الاننال  لكشننف 

، هن ا ن ا كاحنت  الاطأ أواًل . والاال  هنا أن ولرل منن  ى ند الشنصاء منن حلن  المببنة أ   نليب وسنمح لنه النىب 
 عينه قد نحصحبت وعى  مببة الىب الح  الومكن أن  سمح لشى ألوالد  .

 
اتََّكَأ َعَلى 20"  -(:21:20آية )يو ا الَِّذي  َأْيض  َوُهَو  َيْتَبُعُه،  ُيِحبُُّه  َيُسوُع  َكاَن  التِ ْلِميَذ الَِّذي  َوَنَظَر  ُبْطُرُس  َفاْلَتَفَت 

  "اْلَعَشاِء، َوَقاَل:»َيا َسيِ ُد، َمْن ُهَو الَِّذي ُيَسلِ ُمَك؟«.َصْدرِِه َوْقَت 
يتبعه يحبه  يسوع  كان  الذي  التلميذ  ونظر  بطرس  ويح  فإلتفت  الظىو   كاحت  مهما  المسيح  فيوينا  حبو   .

الاليب.  يح   أن  حباه  فيحلرل  البب  دمجة  ليىفو  مشاعى   المسيح  ألن  ثيى  فإيحا   لطىس  أم ا  الاليب. 
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أن ولن وا مب  أحت  ى دحي  المسيح،  و سأل  وبين  وينا  بينه  ولامن  أقل  مبرحه  فبطىس ألن  مهمًا.  دمهًا  اليك 
نجالة  وكاحت  مالوبًا.  لمو ه  فلن  سمح  من   أهثى  مب  ببه  وا  ألحك  هل  عن  وينا   فما ا  مالوبًا  أموت 

ه المسيح لي هو أفضل ام لي أحا. أن ال حلامن بين يالنا ويال اآلخى ن، فما وسمح ل  ،   المسيح دمهًا له ولنا
المسيح عل  لطىس   "نحت مالك" نن كان هناك يب    فماذا لكهان مد  فلنصه  أن ما  وبالاامية  للمسيح  يقيلي 

اآلخى ن  مو  ملامحة  دون  ام  أفضل  هو  لي  اآلخى   واحام   لست  أحن   لسيل  لسرب   ، للسماء  طى ل   هو   ،
 وظىوف   احلف عن ظىوفه .

 -: . فهناك كلمحان للمببة اهحادمحا هنا  هامها المسيح لها مانواأللصاظ الحي نخحام 
 .ودون أن  طلب ملابل = وهي المببة في أهمي  ومها ودمجا ها وأقو  مشاعىها يح  ب ل النص أغابي( 1
 = المببة في مظاهىها اإلعحيادوة الطريعية وهي أقىب لكلمة المودة.فيلو( 2
هي  ناظى مببة   لنا، أيرنا دون أن وطلب ملاباًل ل لك وهي  شيى أوضًا لمببنة األم ألبنايهنا،   األغابى  دمجة*

 فهي  ر ل حصسها عنه  دون ملابل. 
 هي مببة  طلب ملاباًل لها. الدمجة األقل ،فه   الفيلو *أما

 ننو مسننحادمًا كلمننة وحاليننك أن فنني هننؤال المسننيح األول لبطننىس نهننحادم المسننيح كلمننة أغنناب  ومد لطننىس بحوا
مسننحادمًا كلمننة فيلننو، وهنن ا مننا  أتحبنيييفيلننو، وهكنن ا فنني المننىة الثاحيننة، أمننا  فنني المننىة الثالثننة فسننأل المسننيح لطننىس 

أيزن لطىس )ولي  ثلل المسئولية(. وكنأن المسنيح ولنول لبطنىس أن مبرحنك ونا لطنىس لن   ى صنو لنآلن يحن  نلني 
 .)فيلو(  ة أتحبنيفحزن بطرس ألنه قال له ثالثمسحو  الصيلو = 

ن أحكنىك الجمينو ال ب" لين كى  لإحدفاعنه ينين قنال "و أتحبني أكثير مين هيؤالءوسأل لطىس أواًل "  وحاليك أن المسيح
أحكننىك" ولنن  وكننىم المسننيح النندمس ثاحينننة، أي لنن  وكننىم قولننه أهثننى مننن هنننؤالء يينمننا أ نني النندمس بنحيجننة نوجابينننة 

هننؤالء. وأوضنًا قولننه "أحننت  النن " وفنني ثالنل مننىة حننى  أحننه نم منن   أهثننى مننن وكننىم لطنىس قولننهو وا نو لطننىس ولنن  
 -: نهحادمهما المسيح" وهناك كلمحان أوضًا للىعاوة يا رب أنت تعلم كل شئلالكامل عل  المسيح فلال "

 (  ان   غ وة اللطيو وبطاامه.17 ،15)أوات  إرع
وقيادة اللطيو ويما حه من الن ياب. وبطنىس بندأ (  ان  الىعاوة المسحمىة والبى  والاناوة والسياهة 16) وة    إرع

 عمله الىعو  فااًل  وم الامسين.
 -: عن الاىا هما المسيح في الحاريى وهناك كلمحان اهحادم

 (  شيى للبمالن الاغيىة الحي  الزم البظيىة ) بحا  لحغ وة(15) وة  خرافي
و لزمهنننا الىعاونننة والبصنننك،  لزمهنننا القينننادة ( هننن   للانننىا  الكرينننىة وهننن    ىعننن  فننني البلنننول 17 ،16) ونننات  غنميييي

 والحغ وة. والمان  الكل وبحا  للىعاوة، المرحديين والمحلدمين موييًا. 
أي لإهننمه الاننادي ولنني  لبسننب وظيصحننه الىهننولية فهننو وسننأل عننن عالقحننه  سييمعان(: الننىب حننادا  لإهنن  15) وننة

ك لني أهثنى منن البناقين، كمنا كننت  ظنن = هنل  ظنن ونا لطنىس أن مبرحن أتحبنيي أكثير مين هيؤالءالشااية له.  
أنيت  = هننا لطنىس  ى مني علن  المسنيح لالكامنل قنايالً  أنيت تعليم ييا رب(. ومد لطنىس بحوا نو  29:14قراًل )منى
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(. بهن ا 29 ،27:14المسنيح )منى شنكك فني كنالم، ه   الثلة الح  جالحه وحصسه قراًل بداًل من ثلحه في   تعلم يا رب
 الىد بدأ اصاء لطىس.

[ ه    ان  أن عالمة مبرحك ونا لطنىس أن 2[ هي نعاد ه لدمجحه في الىعاوة. ]1= ] إرع خرافيوالىب ولول له  
( حى  كمال المببة في بن ل الن ات 19 ،18 ر ل حصسك عن خىافي و ىعاها. هنا حى  عالمة المببة. وفي  وات )

 وقرول الاليب ال ي وسمح له الىب.
وسنيى حبو المسنيح دون أن ولنول لنها المسنيح. ومبمنا فاناًل فني هن ا الموقنف كنان وسنوع حى  هنا  وينا المملوء يبًا  

 .ف   بعية  وينا الدايمه للمسيح و وينا  حباه ولكن المه  المان 
 

، َوهَذا َما َلُه؟«.21" -(:21:21آية )يو  " َفَلمَّا َرَأى ُبْطُرُس هَذا، َقاَل ِلَيُسوَع:»َياَربُّ
فمن وبب المسيح يقيلة هيدمك أن المسيح وببه لشدة، بل  حاوم أن   اآلخى ن دليل عدم البب.الملامحة مو  

ولنثق أن المسيح واحام لي األفضل. واألفضل لي  األهثى من المال والابة   المسيح ال  نشغل لأيد هوا  .
ني ال  ناهب غيىي. و  هو  . وما  ناهروالمىاهز الدحيو ة. بل ما  ىا  المسيح مناهبًا لي أل ل للمجد السماوي 

 ال ي واى  نيحيا  كل حص  وكيف  ال للسماء. 
" الىهول  بول   قول  َياءا *وماجو  صسيى  َال ِألل َأْم   ، تا ِللَمول َأْم  ِللَبَياةا،  َأْم  ِللَااَل ا،  َأْم  َ َصا،  َأمل   ، َأبالُّوسا َأمل   ، َأباولا ا

ء   ْرَلةا. كالُّ َايل َحلل  (. 28:8(. فكل الظىو  الح   بيل ب  ه  للايى )مو22:3هو1" )َلكا ل  ِللَباْ َىةا، َأْم ِللماسل
*أقول كل الظىو  الح   بيل ب  ه  مالل  ال  ناهب هوا  )أ  عل  ملاه  أحا(، كأحه     صايلها لهد  
مان   ال  ن ًا  لك.  الح   دبىها  الظىو   عن  ل  ظىو   احلف  فاَ  ادبْ ى  غيىك  أحا  وألح   للسماء.  أ ل  أن 

للمجد لم لطىس  وطى ق  الجسد،  اوكة  هو  السماي   للمجد  بول   طى ق  أن  فكان  ظىوفك.  مو  ظىوف   لامحة 
 السماي  هو الاليب. 

ولكن يينما  كون مبرحنا هلل حاقاة ححاوم أن   لو أعط  نحسان مااًل أهثى من  فهو وببه أهثى من . ولو  
 همح ل  لمىس بينما اآلخى ف   بة فهو وببه أهثى من . 

كن من واى  مببة   فهو وصه  أن ما  هح  له   هو كيف أ ل نل  أعل  دمجة من المجد ف  السماء، ول
وهو  ادبْ ى كل األموم يول  من أجل ه ا الغىس األه . ولو كاحت عين  مصحوية ألدمكت مببة   الالحهايية 

 ل  وكأحه غيى منشغل لأيد ف  الكون هوا .
 

   " َقاَل َلُه َيُسوُع:»ِإْن ُكْنُت َأَشاُء َأنَُّه َيْبَقى َحتَّى َأِجيَء، َفَماَذا َلَك؟ اْتَبْعِني َأْنَت!«.22" -(:21:22)يوآية 
ه ا اللول يح  ال ولامن أيد ياله مو اآلخى ن، فالمسيح يى في أي قىام  حا  ، وعلينا أن حثق أحه ال وانو  

 وهو واى  كيف وأخ  كل منا نل  المجد فهو الطى ق للمجد . هو  الايى لكل منا فهو  احو خيىات.
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حشهد، فهل كان هؤال لطىس ف  مكاحه،  ولكننا حى  أحه فااًل فاللدو   وينا هو الوييد بين الحالمي  ال   ل  وس 
هل يجب على كل   وأن المسيح وبب  وينا أهثى من لاق  الحالمي  كما  َاَوم ! واإلجالة فيما  ل   بت عنوان

 ؟ إنسان أن ُيصلب حتى تكون له حياة أبدية
 

َبْيَن اإِلْخَوِة: ِإنَّ ذِلَك  23"  -(:21:23آية )يو  اْلَقْوُل  ِإنَُّه اَل َفَذاَع هَذا  َيُسوُع  َلُه  َيُقْل  َلْم  َولِكْن  َيُموُت.  اَل  التِ ْلِميَذ 
 "َيُموُت، َبْل:»ِإْن ُكْنُت َأَشاُء َأنَُّه َيْبَقى َحتَّى َأِجيَء، َفَماَذا َلَك؟«.

يالة الح مى الحي كاحت هايدة بين الحالمي ، جالحه  وظنون أن المسيح وبب  وينا أهثى منه ، وكان ه ا هرب 
ؤال لطىس عن كيفية موت  وينا وكان ه ا هرب أن الحالمي   ايدوا قول المسيح وأااعوا أن المسيح لسرب ه

مبرحه ليوينا هيجاله وعيش لألبد. و وينا وشى  أن المسيح ل  ولل ه ا. ولآلن فنبن ححاوم أن المسيح وبب 
 اآلخى ن أهثى منا لسرب أي خيىات واطيها له . 

 
.24" -(:21:24آية )يو    " هَذا ُهَو التِ ْلِميُذ الَِّذي َيْشَهُد ِبهَذا َوَكَتَب هَذا. َوَنْعَلُم َأنَّ َشَهاَدَتُه َحقٌّ
 =  وينا هنا وضو حصسه مو المؤمنين وأحه واد  كل ما قاله. نعلم
 

ُكِتَبْت  25"  -(:21:25آية )يو  َواِحَدة  َواِحَدة ، َفَلْسُت َأُظنُّ َأنَّ اْلَعاَلَم َنْفَسُه  َوَأْشَياُء ُأَخُر َكِثيَرٌة َصَنَعَها َيُسوُع، ِإْن 
 " َيَسُ  اْلُكُتَب اْلَمْكُتوَبَة. آِميَن. 
الكتب نفسه ال يس   اآلن  ؤلف العالم  والمانوي، ويح   الصكىي  بل  الجغىافي،  أو  المكاحي  الاال   لي  وهو   =

دودة في مااحيها. فكل  وم حكحشف مان  جد د لكل  ال  الكحب والمو وع ال  نحهي. بل نن كلمة   غيى مب
هنة  ح   أليف كحب لشى  الكحاب الملدس. ومازال هناك الجد د. بل أن أعمال المسيح في   2000 وة. فمن   

اللبظة وكيف  ح  ياى أعمال المسيح في الاال  في عددها و نوعها. وألن  وينا كان الاال  مازالت يح  ه    
والال حهاي  والغيى المبدود   بات الهوت المسيح فهو  نظى نل  أعمال المسيح األزل  األبد   هد  من كحالا ه نث

وال ياى لها ف  الكون. لكن عمومًا العبامة عبامة ااى ة   ، وألن   مببة ، فإن أعمال مبرحه غيى مبدودة،
  اني أن أعمال المسيح ال  اد. 

حاييننة  ارننى عننن مببننة  وينننا البريننب للمسننيح فهننو وشنناى أن  وهنن   اآلوننة هنن  خحننام مايننو إلحجيننل  وينننا فهنن  مننن
أعمال مبرحه  جاهه و جنا  كنل البشنى هن  ال حهايينة . وهن  حهاونة محصلنة منو غنىس اإلحجينل الن    ثرنت الهنوت 
المسيح مما وجال مبدودوة كحب الاال  غيى قنادمة علن  نهنحيااب أعمنال مبرحنه النال حهايينة . وأوضنًا حهاونة مايانة 

ن أعمالننه ال أ ننبا  النن   وطالرنننا فيننه المسننيح لالمببننة وهنن   انناى بهننا  وينننا البريننب فارننى بهنن ا عننن لهنن ا اإل
 حهايية.

* ه ا اإل با   لا  بىوعة عالقة المسيح لكنيسحه. فنجد فيه المسيح مهحمًا لكنيسحه،  ىهل لها معاة   
لكنه  وجه الدعوة للجميو و ىهل  (.153و ياد ن ليجمو أوالد  في ابكة كنيسحه، وأن أوالد  ماىوفين لالوايد )
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ل ولرل أن وسحمى داخل الشبكة )الكنيسة(  له  معاة ليج بوحه  ، والمو وع محىوك لدخحيام البى لكل نحسان ه
عل  الادام أن واملوا و ىعوا الىعية، والمسيح واول خدامه. والنا جين في اإلومان ال ومكن أن    أو  هىب.

فهو وبرنا و ىعاحا   الحب حىكوا الكنيسة. وعل  كل منا أن وصه  قاحون الحاامل مو المسيح و حلا  في كلمة 
  أحصسنا في خدمحه وكمال المببةحر ل و  حطيو و اوا  أن وعلينا أن حببه وعالمة مبرحنا وعالمة مبرحه معا حنا. 

ب ل النص   مامًا وأن حلرل من  د  كل ما وسمح له، فهو وبن همح لالاليب، لن وسمح لأي  ىم و لك ألحه  
أن حثق أن كل ما  وبرنا. هو  احو خيىات وال واى  أن وامل اى. وقد ال حصه  أفكام   لكن علينا لإومان 

(. وه ا 24:17وسمح له هو طى لنا للسماء، فإاحيا  قلب المسيح أن وج بنا فنكون ماه في السماء ولألبد ) و
(. وه   الوليمة  28:8ماًا للايى لل  ن وبرون  " )مو  امل  اياءيينما قال "هل األما لااه بول  الىهول 

(. وحى  في اإل با  9:19سمايية )عشاء عىس الاىو ( )م  الحي  ناها السيد لحالمي   هي ممز للوليمة ال
أن اى  الادمة هو مببة  . وحى  في ه ا اإل با  أوضًا أن المسيح واال  الااطم كما عمل مو لطىس  

 .لكنه ال  ىفضه ن ا أخطأ

 من إنجيل يوحنا  21تعليق على أصحاح 
بُّ َشاِفيَك )خر  (26:15َأَنا الرَّ

مأ نا هنا السيد المسيح وشص  مببة لطىس، فالسيد المسيح أ   كطريب ليشص  طرياحنا الساقطة فيكون لنا حايب 
األبدوة. وهو وشص  اإلومان والىجناء والمببنة ومو نوع هن ا اإل نبا  انصاء   د لنا، والبياةالسماي  المااَ ف  المجد  

 المببة.
 ودليل اصاء المببة كما مأ نا:

 .معاوة أوالد   (1
 .قرول الاليب  (2
 عدم ملامحة ماوسمح له   ل  مو اآلخى. (3

 وهناك عدة أسئلة :
إن كنييت قييد أتحبنييى... إذا  ِإْقبييل الصييليب... ألييم يكيين أسييهل أن يقييول السيييد ولننول السننيد المسننيح لبطننىس  (1

، فنناألب ال (9،10: 7)مييت. وهنن ا مننا اننىيه السننيد المسننيح بنصسننه إقبييل الصييليب ا  أدركييت أننييى أحبييك... إذ
ك أبنداً وااط  يَية إلبنه نن هأله أن وااطيه همكة. فاإلبن ال    فن  أن عطاونا أبينه   ادمك مببة أبيه له ال وشنا

لننه هنن  للصاينندة. فبحنن  نن  هننمح   )األب البقيلنن  السننماو ( بحجىبننة ماؤلمننة، فهنن  للصاينندة. أ  للبينناة، أ  
 كون وهيلة للبياة األبدوة كما  بيا السمكة وهل الببى ناامة لبيناة المنؤمن، أو البيناة الحن  هنحكون للمنؤمن 

ًا، فننالببى واشننيى للمننوت لالنسننبة لدحسننان الانناد . ولكننن مننن الواقننو  بننت  جىبننة يحنن  وبن كاحننت مى ننًا مميحنن
"ألن مببننة المسننيح  النن   قننال الىهننول المصحويننة مثننل بننول النن   وكحشننف مببننة   لننه  هننو مننن لننه األعننين 

(. وحلناوة الللنب هن  لبصنك 8:15(. واألعنين المصحوينة هن  لمنن وكنون حلن  الللنب )منت 14:5هنو2 باىحا" )
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ب المسننيح هننو النن   وكحشننف (. ن ًا مننن وابننْ  23:14ب المسننيح ) ننوا هنن   هننو لمننن وابننْ  الو نناوا. ويصننك الو نناو
(. 19:4 نو1) مببة المسيح له. وه ا منا كنان وانينه اللندو   ويننا ينين قنال "حبنن حببنه ألحنه هنو أيرننا أواًل"

 ب المسيح.فمن نهحشف مببة المسيح هيابْ  
 
 لماذا الصليب؟ (2

 . ولكن ما هو الاليب لالنسبة للمسيح     ال  لالنسبة ل  هو الا ما هو الصليب ؟
الن  ن وبنره  و لرلوحنه .  لييخلص أحبياءه = هو حب يصل لسفك آخر نقطة فيى دميه  بالنسبة للمسيح  الصليب 

 والحلم ة للمسيح ه  أن ححشبه له ف  مبرحه ه  . 
 
أن  وااطينننن   نننليب علننن َ أال وامكنننن أن أينننب المسنننيح دون أن     قرنننول الانننليب. فلمنننا ا عالمنننة المببنننة هننن و 

    أيحمله
 (الصيلو.2   (األغاب . 1   هما مأ نا أن هناك دمجحين للباب: 

         : ه  الدمجة الاالية، دمجة ب ل ال ات دون طلب مالابل كما أيرنا   وفداحا دون أن حااطيه ايئًا.واألغابى
 : ه  المببة ف  مالابل مببة اآلخى ن.الفيلو

ل فيلنو لاند أن هنأله عا ب السيد الىب لطىس هنا ليااال  ه   النلطة، هأله ف  المىة الثالثة ماسحادمًا الصانويينما  
(، وقنول لطنىس هننا 37:13" ) نوإنيى أضي  نفسيى عنيكًا الصال أغاب  ألن لطىس هرق وقال له "ممى ين ماسحاد 

لهنن   الدمجننة، بننل لنن  واننل فنن  ن وضننو حصسننه عننن المسننيح ( ولكننن لطننىس كننان لنن  واننل أهننو ماننن  األغنناب  ) 
ب والاطاونا ولن  واانل المسنيح  نحكام  للسيد المسنيح لدمجنة الصيلنو. فهنو عنا  منو المسنيح وأخن  مننه الكثينى منن البنا
انيئًا بننل أحكنى . لنن لك هننأله السنيد المسننيح ثالثننة أ برنن  مسننحادمًا الصاننل فيلنو، لنن لك يننزن لطنىس. والسننيد المسننيح 

فننناَ يينناة "أحنننا هنننو القيامنننة والبيننناة" . . وهننن    كنننون لنننا لنننو  شنننرهنا لننناَ  أعلننن  دمجنننةوفنن  ى نند لننننا البيننناة األبدونننة
(. فمننن لننه حصنن  مببننة المسننيح أ  المببننة الحنن   رنن ل حصسننها يقيلننة 16:4 ننو1(، وأوضننًا "  مببننة" )25:11) ننو

واببننه فهنن   هنن  دمجننة والاننليب هننو أهننم  دمجننات بنن ل النن ات، ومننن ولرننل المننوت عمننن  هننحكون لننه يينناة أبدوننة.
 وه ا ما فاله المسيح عل  الاليب فهو ب ل حصسه عنا.. . األغاب  الح   ى دها المسيح لنا لنضمن البياة األبدوة

وكما فال المسيح فال الشهداء فحكللوا ألن مبرحه   امت مببة لا لة، ن  قرلوا هصك دمنايه  ألجنل المسنيح الن   
 ل لك  ضو الكنيسة الشهداء ف  أعل  الدمجات السمايية . أيرو . وه   ه  أعل  دمجات الباب.

ولننناليك أن الاكنن  هننو أن وطلننب اإلحسننان مننا لنصسننه و طلننب كيننف  اى نن  اننهوا ه، وال  ببننل عمننا وطلبننه  . 
وه ا ما واسم  األحا.  نباى اإلحسان ف  ما  ى د ال فيما  اى    . وه ا ما واسم  الاطية. وكما  لود األغاب  

 حسان ليبيا يياة أبدوة،  لود األحا والاطية اإلحسان للموت ولنى  الملامحة:اإل
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 مقارنة بين األغابى واألنيييييييييييا
 

 المببة)األغاب ( األحا 
 اإلحسان  ببل عن ما  اى      ببل عما  اى   اهوا ه

  ر ل كل غال إلم اء حصسه
 

 )ياب أحاح  لل ات(

 وابب  ر ل حصسه ف  هريل من 
 

 )ياب مانطلق حبو اآلخى(
 حشبه لالشيطان ال   لبل عن مجد   امكاا   فن  

  بد هلل 
  حشبه لالمسيح ال   أخل   ا ه ألجلنا

ه ا وسلك ف  طى نق المنوت ن   نبانى ينول حصسنه 
وهنننننننن ا أ     ، ومغبا ننننننننه فينصاننننننننل عننننننننن البينننننننناة

 اإلحصاال وان  الموت .

 ه يياةه ا وسلك ف  طى ق   و كون ل

 
(. والمانن  27:14ل لك قال السيد المسنيح "منن ال وبمنل  نليبه و نأ   وماين  فنال ولندم أن وكنون لن   لمين اا" )لنو

هنو يحنن  أن حكننون علنن  اننكل المسننيح فن  مبرحننه البا لننة لكنن  وكننون لنننا ييناة أبدوننة ماننه. فكلمننة  لمينن   اننن  مننن 
 نحال  ييا نه. وكاحنت حلمين  وعنيش منو مالمنه  حشنىب و ، الوعيش مو المسيح الينوم كلنه وليسنت لمانن  طالنب الالن 

(، والمسيح وشص  مببة لطىس ليانل للمببنة الحن  علن  22:16الاليب من أول  وم )مت مشكلة لطىس مفإ  
وينين قرنل لطنىس أن وانود نلن  مومنا ليانلب ، بنل قنل فن  اللبظنة   اكل مببة المسيح أ  عل  دمجة األغاب .

الحنن  نهننحدام فيهننا لطننىس عاينندا نلنن  مومننا ، وقنند قرننل أن واننلب ، هنننا و ننل لطننىس ألعلنن  دمجننات المببننة ، 
نلنن  دمجننة بنن ل  وو ننل ألعلنن  دمجننات المجنند ن  انناله المسننيح فنن  مبرحننه . هنننا فننى  لننه المسننيح ن  و ننل  لمينن  

  ا ه = األغاب .
 
 قطاًا ال.     هل يجب على كل إنسان أن ُيصلب حتى تكون له حياة أبدية؟ (3

فنبن مأ نا  وينا هنا أحه ل  واالب. والسرب أن مببة  وينا كاحت ال  بحا  لشصاء. هو الوييد الن    بنو المسنيح 
للاليب وقرل الو و ف  الز ت المغل  وقرل النص ، فهنو و نل لدمجنة األغناب . والسنيد المسنيح منو لطنىس، بنل 

ب أ  أ  علن  دمجنة منن دمجنات المجند. والسنيد مأ  مو كل نحسان  اى د أن وانل لنه ألعلن  دمجنة منن دمجنات البنا
لطننىس أن لننه اإلمكاحيننة لياننل لهنن   الدمجننة فكننان وشننفيه كطريننب منناهى  اى نند لمى ضننه أعلنن  دمجننة مننن دمجننات 

 عل  الدمجات. أما  وينا فكان ف  أعل  دمجة دون ياجة ألن واالب.أ مدمس وطلب لحلمي    وأالشصاء، 
الوا ننبة فنن  مفضننه للاننليب، وطلننب منننه أن ال والننامن حصسننه مننو  ، لطننىسالسننيد المسننيح كننان وشننص  األحننا عننند 

"وا لطىس أحا أيبك  ماما مثل  وينا وأم دك ماه فن  والمسيح  ى د أن ولول لبطىس   وينا، فبطىس غيى  وينا. 
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والمسنيح الن   هنو الطى نق وانى  كينف وانل   و ولك له   الدمجة واحلف عن طى لنه"  حص  الدمجة لكن طى ق
( والمسنيح  ى ندحا فن  أعلن  41:15هنو1أعلن  دمجنة، فننج  ومحناز عنن حجن  فن  المجند )  نلن   منا للسنماء، بنللكل  

وكما  كىحنا هناللا ، كاحنت فىينة المسنيح يينمنا نهنحدام لطنىس دمجة لبسب نهحاداد كل منا للحجاوب مو الدواء. 
ن هنؤال لطنىس للسنيد عنن طى لنة عايدا نل  موما ليالب ، ألحه و ل نلن  حصن  دمجنة  ويننا . ومنن هننا حصهن  أ

مننوت  وينننا ، كاحننت بننال ماننن  . فالمسننيح وبننب اإلثننننين بنننص  الدمجننة ، و ى نند لدثنننين حصنن  دمجننة المجنند فننن  
 السماء ، لكن لكل وايد طى ق غيى اآلخى .

 بول" لم تكن له مشكلة فى الُحب للمسيح فهو الذى قال:
 مببة المسيح.( فهو نهحشف 14:5هو2"مببة المسيح  باىحا" )*   
  . (. هو أيب المسيح يح  الموت 35،36: 8"من وصالنا عن مببة المسيح. أادة..." )مو*   

 إذا  لماذا تألم بول" الرسول ؟
لطنىس كاحنت األحنا عنند  هن  حلن  فن  المببنة  ه  األحا ولكن لاومة ماحلصة.  مشكلة أخى    الىهول  هان لرول 

( وال  اى ند بن ل  ا نه، والمسنيح  اى ند  أن وانل لهن   الدمجنة 26:14أو أحه وابب حصسه أهثى منن مببنة المسنيح )لنو
 الاالية. 

الماثلننف لالصلسننصة اليوحاحيننة ويافظننًا للننناموس وشننااى أحننه لننام بننال خطيننة  أمننا األحننا عننند بننول  فكاحننت مااحلصننة، فهننو
 14(. الكننل وبروحننه يبننًا عجيبننًا. ظننن الننباإ أحننه نلننه )أع18:14هننو1(  ننحكل  لغننات أهثننى مننن الجميننو )6:3)فنن 

(، اننننص  أمننننىاس وأقننننام مننننو   ومأ  السننننماء، بننننل مأ  المسننننيح وهننننو فنننن  طى لننننه لدمشننننق، ومننننن كثننننىة 11-18:
ىَ ينننين  نننى  أحنننه اإلهنننحاالحات، و   وبطريانننة الجمينننو ، ،  وهنننو فانننال  انننب فننن  كىاز نننه أهثنننى منننن أوموبنننا كلهنننا َلشنننَ

 فضىبه لشوكة ف  الجسد، ل لك قال ن أحه وماء كل ه اااايحه خا    عليه أن وظُّ 
 (.15:11هو1. )ال أحا بل حامة   الح  ما ولكن  أحا  ارت أهثى منه  جميااً 

 
 ه   ححيجة الاال     ه   ه  األحا

كننان وبميننه بحجىبننة جسنند  )الاننليب( يحنن  ال واننل لهنن   وبننول  لنن  واننل لدمجننة الكرى نناء، لكننن   النن   وببننه 
 الدمجة.

 وطريًا ماىو  أن هناك حوعين من الدواء :
 ، وه ا مايد  لرول .مثل الحطعي  : وااط  لمنو النوبة المى يةاألول
 .ولزاح  كومحثوس لشصاء مىس ما، وه ا ما يد  أل وب : وااط  الثانى

عن أوالد  والوالدم  لايح عنن حصسنه، فنأوالد  مبمنا وااطئنوا،   م  لايحمة. والدْ  الماحضافأ وب كان مااالًا لمىس األحا  
 يك ما قاله أ وب :يله وهو البام ال   ال واطم وال ( بل   اخطأ ف 5:1أما هو فال وااطم )أ 

وْيي ْباَل َهَرب  )أ  • ْثىا جاىا َبلاْني ْلاللَااْ َصْة َو اكل  (.17:9َ اَك اَلْ ي َوسل
نل  • ْحراْني )أ ْننل كا َح ل  (.20:9تا َكاْماًل َوسل
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 (.21:9َهاْمل  َأَحا )أ  •
ْلَ  )أ  •  (.3:10َأَيَسن  ْعنلَدَك َأنل َ ظل
عا َفَأَحا أاْجيبا َأول َأَ َكَل ا َفحاَجاْوباْني )أ  •  (.21،22: 13اَل َ َدعل َهيلَرَحَك  اىلْعراْني. ثاَ  ادل

ظلمننه، وبن دخننل فنن  مباهمننة مننو   دون أن  ىهبننه   لجرىو ننه ومانن  كننل هنن ا أن أ ننوب  ننحه    لأحننه أخطننأ و 
 فسيظهى هلل بىاء ه، وأن   ظلمه، وللد لا  أليهو خطأ األحا عند أ وب هك ا: 

 (.2، 1: 35قاللَت: َأَحا َأَبىُّ ْمَن ْ  )أ 
اْد )أ  َدما فنْي الحنَُّىاْب َوالَىمنَ (. وهن ا 6:42ل لك عالجه   بحجىبة  عبة ولكنهنا حجبنت فن  انصاء أ نوب، فلنال : َأحنل

الاطأ حصاله جمياًا ن ا أ ت علينا  جىبة فنلول لما ا وامب كأن   أخطأ، أما حبن فنأبىام. بينمنا وكنون   وشنصينا 
 موييًا. 

زاحن  كومحثنوس ن  أهنلمه للشنيطان لياجىبنه لنأالم فن  جسند  فنحال  النىو  فن   نوم النىب وه ا ما عمله بول  منو 
 (.18-16: 4هو2(. وكىم بول  ه ا المصهوم ف  )4:5هو1)

ولكن لناليك أن الاليب ف  يالة لطنىس كنان ليى صنو لنه المسنيح لدمجنة األغناب ، أمنا منو هن ا الزاحن  فالانليب 
فنج  ومحاز عن حج  ف  المجد، واحان الصنى  بنين بنول  وبطنىس  لنا من قرلا قمالزحا. وكهان  طهيىًا من خطية  

من حايية وبين ه ا الزاح  الحايب، الاليب مو بول  وبطىس كان ليىفاهما ألعل  دمجة ف  المجد أما ف  يالة 
 ه ا الزاح  فالاليب كان لمجىد أن  ال  الىو  ف   وم الىب.

وبانند أن فلنند اإلحسننان  ننومة  ، حجنند   وااننال  الننناس ليسننحايدوا هنن      خلننق  دم علنن   ننوم ه، و  مببننة.
بُّ َشاِفيكَ الاومة. ل لك قال الكحاب : "  (.26:15" )خىَأَنا الرَّ

الاليب وهيلة للشصاء، لكن هو أوضنًا وهنيلة بهنا حانيى انىكاء  نليب المسنيح، ومنن وشنحىك منو المسنيح   مأ نا*
ن  ؤمننوا لنه أجنل المسنيح ال جند. لن لك قنال بنول  الىهنول "الحنه قند واهنب لكن  ألف  األل  وايى اى كًا لنه فن  الم

(. ولكن من  نظى لألل  كهبة ال  نظى نل  المجد الن   هنيناله بنل نلن  29:1جله" )ف لموا ألأن  حأوضا  أفلل بل  
 اا  من وببه.

  من أجل من  ببه. كمنا  لنول ومن وبب يقيلًة مببة عل  دمجة األغاب  هو ال   وسحطيو أن وصه  ل ة أن  حأل
األم إلبنها المى إ "وام حن  كنت أحا"، ل لك فاألل  ألجل المسيح هبة فهو وااطين  فى ة اإلانحىاك فن  األلن  منو 
من أيبه. ن ًا من وال نل  ه   الدمجة هنو منن  ن  انصا   لالكامنل وو نل نلن  أعلن  دمجنة وهن  األغناب . لن لك 

 مجة فه  و لوا نل  ه   الدمجة. ضو الكنيسة الشهداء ف  أعل  د 
 

 كلمة نهائية عن شفاء اإليمان والرجاء: 
(. 1:11، فاإلومننان هننو الثلننة لمننا  اىجنن  )عننب ه فأيررحننههلمننا زادت المببننة للمسننيح  ننزداد اإلومننان لمننن عىفحنن (1

(. والمنطنق فن  هن ا منا 7:2ولكن يح   زداد نوماحنا علينا أن حشكى   عل  كل يال يح  لو لغيى فه  )هو
(. والسننيد 7:13قالننه السننيد المسننيح لبطىس:"لسننت  النن  أحننت االن مننا أحننا أ نننو ولكنننك هننحصه  فيمننا لانند" ) ننو
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المئة هأله ادم اإلومان أمامه طالرين أن وااطيه لنا. فالسيد يين قام لشصاء نبن قايد المسيح وايننا لو نعحىفنا ل
 هيد لكن أعن عدم نوماح " اص  له نبنه وبالحال  اص  له نوماحه الضعيف. من وا  أ"ويين قال : أ ؤمن، 

  قند نحسنكرت فن  فالىجناء ال وانز  ألن مببنة جاء. وهن ا منا قالنه بنول  الىهنول "وكلما زادت المببة زاد الى  (2
 (.5:5قلوبنا لالىو  اللدس المااط  لنا" ) مو

:  اىج  مىاجاة مالدمة مهالة  وينا األول   بت عنوان أهمية المببة عند اللدو   وينا البريب. و صسيى ملبوظة
 ( و لك إلهحكمال فكىة المو وع و و يبها.5- 3: 5)مو
 

 خطوات الشفاء
" ن أن تتبعنيييى... فيييرد بطيييرس لمييياذا... إنيييى أضييي  نفسيييى عنيييكحييييث أذهيييب ال تقيييدر اآل"قنننال النننىب لبطنننىس 

(. وهنن ا واننن  عنندم  انند ق الننىب وهنن ا حااننم عننن عنندم الثلننة فيننه. وعنندم الثلننة حااننم عننن حلنن  فنن  37:13) ننو
وببنه، لكننه وسنحادم المببة ل لك كان الىب وباول اصاء لطىس من حل  المببة. والنىب ال  نىغ  أيندًا علن  أن 

( و لننول نممينناء النرنن  "أقناحننن  وننا مب فإقحناننت" 18:1أهننلوب المناقشننة والبننوام "هلنن  ححبنناج  ولننول الننىب" )أ 
 -(. ولك  وامل ه ا السيد المسيح ن بو مو لطىس خطوات للشصاء:7:20)نم
ن لطنىس لنه ينين ( فينزداد نومنا38:13الىب وارنى لطنىس لالمسنحلرل = "لنن وانيح الندوك يحن   نكىحن " ) نو (1

 (.29:14 حبلق ه ا "يح  مح  كان  ؤمنون" ) و
الننىب وسننمح لبطننىس لننأن وضنناف أمننام جام ننة = ليكحشننف  نناصه و ننزداد ثلحننه لالمسننيح النن   واننى  كننل اننم  (2

ودايمًا بداوة الشنصاء لنأن  ندمك المنى إ مى نه فيسنا  للشنصاء. بنل أن المسنيح بندأ فن  انصاء   يح  المسحلرل.
له. فهنو  نالل أهنينكى ، ن  بهن ا أعلنن المسنيح أحنه هنو الن   هيسنمح للجام نة أن  سن لطىس ينين قنال لنه أحنه

 الكل وكان ومكن للسيد أن  باد عنه ه   الجام ة.
 لاد القيامة وظهى الىب لبطىس مو الحالمي  لياى  من هو الىب. (3
 ه  عنه.مولابل الحالمي  ف  الجليل لحابيح مصاهي (4
د طاام للحالمي ، فهو مادم كل خيى ماد ، وه ا دمس لبطىس لشنصاء المببنة 21وظهى ف  ن با  ) (5 ( و ااْ 

 الصيلو الح  ه  يب لمن واط  يبًا ف  الملابل.   مسحو الح  عل  
 ننندخل النننىب فننن  ينننوام منننو لطنننىس عنننن المببنننة "أ برنننن ... أ برنننن ..." ليشنننص  المببنننة الحننن  علننن  مسنننحو   (6

 مبرحه. فالىب ال وسحادم اإلجبام لنببه بل اإلقناع لالبوام. األغاب  فيىفو مسحو  
 خى ن ) وينا(.ولنو لطىس لطى ق الشصاء وهو قرول الاليب وعدم ملامحة حصسه لاآل

 
 لماذا نقول أن المحبة تحتاج إلى شفاء؟

 ( لحى  أن المببة ه  اى  الويدة مو المسيح  9:15ماجو  صسيى ) و  
 ( وبالحال  فسنسحمى ف  يالة الموت.25:11ن ًا بدون مببة فال ن باد مو المسيح ال   هو القيامة والبياة ) و
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ة ... مبرحنا، بنل  ىفاهنا ألعلن  دمجنة وهن  دمجنة األغناب  = المببنة البا لنوشص   فمن مببة المسيح لنا أحه  ل لك
يح  ححبد لالمسيح ن بادًا كاماًل، وكأحنا ح وب فيه )مببة   وب ف  مببة(، وه ا  صسيى ما قالحه عنىوس النشنيد: 

 (.8"نجالن  كاا   عل  قلبك" )ماجو  صسيى أ با  حش
 :ونعود لثالثية بول" الرسول

 الىجاء.وكما أن المسيح الطريب الشاف  نهح  لشصاء المببة فهو وشص  أوضًا اإلومان و  
 سبوع األول من الخمسين(األ القطمارس .... )قراءات: شفاء اإليمان

حى  ف  قىاءات اللطمامس خالل األهروع األول لاإ الوهايل الح   حباها   لشصاء نوماحنا ، فلكل وايد له  
.   ى د أن  رىأ وشص  كل وايد    ى د أن والمسيحطى لة غيى اآلخى ، و  وسحادم الوهيلة الح   ناهب كل وايد. 

  -ولنححبو قىاءات األهروع األول ، قىاءات اصاء اإلومان: 
ولكنها  ابب المسيح. فمببة   = مريم غير الدارسة للعهد القديمإنجيل أحد القيامة )أول أيام األسبوع األول( 

له ومكن اال كال الكامل عليه . وه ا ما وسم  مببة غيى حا جة ، إحسان، لي  كإمى   كاحت لشا  المسيح ك
 اله .مو أ( هو وبب   لكنه  حكل عل  10مثل مببة الشاب الغني )مى 

حه لي   أحسان. لكن ف  حظىها إ َت ف  قيامحه: فه   ببه كحجد المسيح وشص  نوماحها وبالحدم   يين اكَ   (1
 وبيي من وشاء . أحه قادم أن القيامة والبياة حصسها و 

 ت ..  كها الحالمي  ف  القيامة اكَ ( ه  مأ ه ولمست قدميه. ث  ن  اكَ 28فص  )مت  (أ
  ى  ايئًا. يين عادت ل   ىا ، بل ل   (ب 
 ث  مأت المالك.  (ت 
 و ردو أن المالك يين مأ  المسيح هجد فإلحصحت له ولكنها ل   اىفه.  (  
 فحاىفه )ه  لغة البب(.  المسيح واااطرها لإهمها: مى    ( 
 ياولت أن  مسك قدميه فل  وسمح لها.  ( 
  هنا:المسيح ت. ( ول  وسمح لها أن  حالم  ماه ن  اكَ 28ال يك أحها هرق ولمسحه )مت  

 +( مفو نوماحها لالحدم   يح  عىفحه.  
 ++( ث   ى د المسيح مفو دمجحها ألعل  دمجة. 

 لماذا؟  
المسيح  ى د مفو دمجة نوماحها لدمجة حازفة الدم الح  لمسحه لإومان فبالت عل  الشصاء ن  خىجت قوة   

غن  وقدمة بال حهاوة.  منه. وه ا ما  ى د  المسيح أن  ىفو دمجة نوماحنا فناى  أحه  هو  ال   له قوة و 
والمسيح  ى د أن حأخ  منه ماحى د. وه ا مان  أن حطلب لإهمه أ  قدما ه الح  ال حهاوة لها. وه ا مان   

 اللمسة، ه  اللمسة لإومان الح  حبال بها عل  ما حى د. وه ا ما  ى د  لنا المسيح. 
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دامه  الناموس، حجد المسيح وباومه    = تلميذى عمواس  سبوع األول(يوم اإلثنين من األإنجيل ) (2
ومن  داوم عل  دمس الكحاب واطيه الىو  اللدس أن  (. 7:20)نم من الكحاب ال   واىفوحه يح  ولناه 

 وصه  من هو المسيح فينمو نوماحه . 
فه  قد  الموا من المسيح  =  تبكيت التالميذ على عدم إيمانهم سبوع األول()إنجيل يوم الثالثاء من األ  (3

 والحبكيت هو عمل الىو  اللدس اآلن .  ىًا ومو ه ا ما زالوا وشكون.هثي 
وهو ال   وطهى الللب، فال وهيلة أن حصه   =  تطهير الهيكل سبوع األول(.)إنجيل يوم األربعاء من األ  (4

ه  . و  له وهايل وقد وكون الحطهيى لسو  الحجامب  ، فأحقياء الللب واا نون  .نال  لو كان الللب طاهىاً 
 ، والرداوة لالحبكيت ث  لماوحة الىو  ث  وسمح بباإ الحجامب .

ماه  يقيلة   فناى  المسيح يقيم إبن أرملة نايين = (من األسبوع األول )إنجيل يوم الخمي" (5
  .المسيح  هو  هو  ال   له هلطان أن وقي  من األموات 

الحأمل والهدوء مو المسيح  مانا  =  يرون المسيح فى الجليل سبوع األول()إنجيل يوم الجمعة من األ (6
( وه ا مان  أحنا  26:14ف  الاالة ودماهة الكحاب الملدس، والىو  اللدس وأخ  من المسيح و المنا ) و 

 أموات لنؤمن ، فاليهود  حبحا  لماجزات كإقامة فنبن يقيلة ال  حىا  ف  الجليل، أ  ححاى  عل  يقيلحه.
اللدس الملنو ف    مأوا الماجزات الح   ناها الىب و لرو  . ما حبحاجه يقيلة هماع  وت الىو 

 المادع .
حى  ف  الحجل  هلطان المسيح أن  ماه  يقيلة المسيح   =  التجلى (من األسبوع األول  )إنجيل يوم السبت (7

   ( .12  – 9:  2هو1للدس ). وه ا ما وصاله الىو  ا هو  هو وأ   لموه  وب ليا ماه وه ا وان  أحه 
 

(، وه ا هو اإلومان ال   له  اى   6:11ه ا هو اإلومان ال    ى    . فردون نومان ال ومكن نم ا   )عب 
 منه قوة  اطينا يياة أبدوة. ه ا هو اصاء اإلومان. 

 
 : شفاء الرجاء

ن هرن وقلن  لطىس أحكى وقال كلمات ال واح أن  لال .... لكن حى  المالك لاد قيامة الىب ولول للمى مات 
.. فه   مهالة من الىب لبطىس عل  ف  المالك يح  ال  يأس لطىس ، بل وال  أحه ملرول   لحالمي   ولبطىس

  مجة الىعاوة الىهولية .وله مهالة خا ة ، ث  ف   خى للاء ولول له نمَع غنم  فالسيد وايد  لد 
     كص  الحأمنل فن  نمكاحينة المسنيح الن   جانل منن منى   الحن  كنان بهنا هنباة انياطين كنامزة لالقيامنة ... ولمننو 

 لحالمي  المسيح. 
وبهنن ا فبشننصاء اإلومننان والىجنناء والمببننة  اننود لنننا البينناة الحنن  فلنندحاها وحبيننا منندة وجودحننا علنن  األمس علنن  هنن ا 

 يياة أبدوة ومجد وفى  أبد ين.الىجاء أن لنا 
 عصا هرون والمنارة الذهبية
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 عصا هرون 
اإلعجاز ف  عاا هىون لي  أحها أثمىت فلل، بل ه  لاد أن كاحت ميحة دبت فيها البيناة وظهنىت كنل مىاينل 

(. وف  الطرياة فالصى  بين كل مىيلة وأخى  ف  اإلثمام فحىة  ز د عل  [ اللوز]اإلثمام فيها )زهوم وبىاع  وثمام  
 الشهى ن.
  -:والمان 

 بداوة اإلزهام يح  النضو (.   أعط  يياة لكل مىايل اإلثمام )من
 المنارة الذهبية

(. والمنننامة لالز ننت النن   فنن  داخلهننا  شننيى للننىو  [ اللننوز]لهننا حصنن  اننكل عاننا هننىون )األزهننام والرننىاع  والثمننام 
والمسيح اللدس وعمله فينا، وأحه واطينا نهحنامة فناى  المسيح وحببه، و ثرحنا ف  المسيح فنمحلم يياة فاَ مببة 

قال أحا القيامة والبق والبياة. والىو  اللدس  حاامل مو جميو دمجنات النضن  فحكنون للكنل ثمنام، وببسنب دمجنة 
الحجنناوب مننو الننىو  اللنندس حثمننى كننل واينند وهنن ا وكننون بنندمجات )ثالثننون وهننحون ومايننة( لكننن المسننيح وبيننا فنن  

ه منو لطنىس وبنول  هننا و صالنه منو كنل وايند الجميو و شص  الجميو ليال لكنل وايند ألعلن  الندمجات وهن ا فالن
 منا.

 -والمعنى:
المسيح ي  ف  كنيسحه و اط  كل وايد يياة فهو موجود لبسب وعد  ف  الكنيسة واط  يياة و شص  كل وايد 
لحزداد مبرحه فيزداد فىيه و الو دمجحه ف  السماء، وكلما نزدادت مببة المسيح فينا  زداد ثمامحنا وفىيننا. كنل منن 

 اليه وشفيه مهما عمل ، يح  لو احكى  كما اعاد لطىس لدمجة الىعاوة . واود 
الىب أمهل لنا  و  ( 22:  16والمسيح  ىاحا ف  وهل أيزان الاال  ، و بول أيزاحنا فىيا ال  نزعه أيد منا ) و 

نل  عَ جنة  اد ه من  الردء يينما خلق  دم ف . وكاحت ه   نم  فى ... الخ –فينا مببة    من ثمام و  الىو  اللدس دل
نل عرى ة و ان  فى ( .  )َعدل
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 عودة للجدول ( )إنجيل يوحنا()تسلسل األحداث في أنجيل يوحنا

 تسلسل األحداث فى انجيل القدي" يوحنا
و وينا لان  منا  ى ند   .ن وظهىها ف  يياة المسيحأهل احجيل  واىس يياة المسيح ليالن لنا م  ة خا ة  ى د 

 ( ...... 31:  20ف  ه   االوة ) 
 ن يسوع هو المسيح ابن هللا ولكى تكون لكم إذا آمنتم حيوة بإسمه "أ"وأما هذه فقد كتبت لتؤمنوا 

 انن  الممسنو  لنالىو  اللندس ليكنون ميني  والمسييح =   .   المال  ... فما ا  ان  كلمنة الانال  ويسوع = 
 حياة. ال عليه المؤمن  . وما ا هيب = إذا آمنتمههنة أو ملك . ...وه ا الاال  له اىو  ه  االومان 

 فما ه   صات ه   البياة ......  ه   األهئلة ه  مبوم اإلحجيل .
 اإله  هو  اريى عن قدمات الشا  وقو ه . فلوة فداء المسيح أعطحنا ه   البياة.بإسمه = 

 ولنرى تسلسل الفكر فى االحداث.
 

 االصحاح االول
( ليالن لنا اآلب "   لن   نى  أيند قنل . االبنن 2( ليحم  الصداء   1 تجسدالمسيح هو ابن هللا ، كلمة هللا ، الذى 
( . وللد أمهل    وينا ليامد المسنيح فيحأهن  هنى المامودونة 18وة  ى )رَ الوييد ال   هو ف  يضن أبيه هو خَ 

( ، 3ونة  لجد ندة )= فبه كان كنل انم ، الاليلنة االولن  والاليلنة ا خليقة جديدةال   له حموت وحلوم مو المسيح 
:  14 حممها فينا الىو  اللدس ال   يل عل  المسيح ليسكن فينا لاد  لك و ثرحنا ف  المسيح الن   هنو الطى نق )

 ( .33( ، وه ا هو ما قاد   وينا المامدان للوله "هو ال   وامد لالىو  اللدس" ) 6
 

 االصحاح الثانى
ى الن  خمنى = والامنى وشنيى للصنى  فن  الكحناب الملندس . و بنول مناء الحطهين  عيرس قانيا الجلييلالمسيح وبضنى  

 ن وطهى حصسه . أوالمان  ان المسيح يا ى ف  كنيسحه لياط  الصى  لكل من وجاهد 
= منن  همنل  طهينى حصسنه ) والكنيسنة هن  هيكنل جسند المسنيح ( وسناعد  المسنيح  بالسيوط المسيح وطهنى الهيكنل

 دم المسيح فيصى  .بباإ الحجامب = السو  ليحىك خطيحه فيطهى  
  -يح  لو  ألمنا وسيىًا . وه   ه  موا صات البياة الجد دة: حياة جديدة كلها فرح=  أول معنى للخالصن ًا  
( كلها فى  داخل  يحن  منو وجنود أالم خامجينة ، فبيناة بندون فنى  ليسنت ييناة . ومصهنوم النانىة 2( حقية       1

 (  أبدوة .3( .        22:  16الم )ن الصى  ال   واطيه المسيح لنا وغلب األأف  المسيبية 
 

 االصحاح الثالث
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للحجسند . ولكنن ونأ     نبيبا منا كنان هنناك داع  الم ويدها  طهنى  ! لنو كنان هن ا هل مباوال   احا وجهاد  واأل
 ( .14وة  حه ال بد من الوالدة الثاحية أ  المامودوة المرنية عل  الاليب )أه ا اال با  لنى  

 الوالدة الثانية التى بها نصير خليقة جديدة .وهو  المعنى الثانى للخالصهنا حى  
 

 االصحاح الراب 
= وه ا  طريق مايو لمانن  الاليلنة الجد ندة  الزانية إلى كارزة=  حبول السامى ة   للخالصالمعنى الثالث  هنا حى   
 ( . 53 – 46وات  )     ن  ؤمن الشا  أ وجب  لباول عل  البياة الجد دةل. ولكن 

 
 االصحاح الخام"

دون ان وسنأله  ، وحى  المسيح هنا  حلدم من حصسنه ليشنص  هن ا المنى إ  الشفاء هنا هو..  المعنى الراب  للخالص
لمين حسنان ولكنن هن ا الانال  هنو ن وسنأله أيند . هنو  ى ند و شنحا  لانال  اإلأأيد . ألن   حجسند المسنيح دون 

ن المسيح هنا وبلق نمادة اآلب ، وه ا مان  ما قينل هناللا "االبنن أ( . وحصه  من لاق  اال با  6)  يريد ان يبرأ
 . (18:  1ى" )الوييد ال   هو ف  يضن أبيه هو خرَ 

ن  ؤمنننوا أخنن وا فنن  ملاومننة المسننيح. أن اليهننود النن  ن ال  ى نندون أوحننى  أن الشننصاء لمننن  ننؤمن فلننل ، ولكننن حننى  
 فهؤالء لي  له  خال  . فمن وسمو للمسيح هو من  حوب عن أعماله وبالحال  هيبيا أبدوا . 

( 2(.           19ل اآلب )( هنو وامنل حصن  أعمنا1بو نو   نام فهنو ابنن   ......   الهوت المسيحوهنا حى   
( ، فهما وايد لالمببة فالمببة ه  طريانة   ، 20اآلب وبب االبن وه   عبامة  شيى للويدة بين اآلب واالبن )

( االبننن هننو الننندوان 4( .         21ن وبينن  مننن وشننناء)أ( االبننن ألحنننه ابننن   فلننه السنننلطان 3فنناَ مببننة .    
 ( .23هىام كاآلب )ن له اإل( االب5( .              22)
 

 االصحاح السادس  
بدونة ن  حغينى، وهنو وشنبو جسندوا وحصسنيا ومويينا. و اطن  البيناة األأهنا حى  المسيح المشبو لمن  ؤمن له و ى د 

 لأن واطينا جسد  مأهال يقيقيا .
مادة   وموقف الناس من   . فاَ  ى د لالحسان البياة ، والمسيح أ ن  لحكنون لننا ييناة نوحى  هنا الحناقإ بين  

مادة المسننيح فهننو  ننىفإ المسننيح . ن( . أمننا مننن لننه ماننالح دحيو ننة  حاننامس مننو  10:  10وليكننون لنننا أفضننل ) 
  اال نبايات الحالينة ، ( . وهن   الانومة  حكنىم فن71و هو ا وسنلمه ) ،(66فنى  هنا مجوع الناس عن المسيح )

  وم محاددة  لمن  نصحح عينيه فيؤمن ومن  ظل عينه مغللة فيااحد وال  ؤمن .
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 االصحاح الساب 
ن وانناد النن  أامحنندادا لمننا هننرق حننى  اليهننود  ى نندون قحننل المسننيح . بننل نخو ننه  ى نندون حصنن  الشننم ، فهنن  وبثوحننه 

( فالصى سننيون 10:  15و البسنند كمننا فهمهنن  بننيالط  )مننى أوماننلي  فهنن  والمننون بنيننة اليهننود للحلننه . والسننرب هنن
خو نه فينطرنق علنيه  قنول المسنيح "لني  لنرن  نوالكحبة والكهنة وم هاء الكهنة )هؤالء أهماه   وينا اليهنود( . أمنا 

( . فإخو ننه أخنن  ه  الغيننىة مننن اننهى ه ، واليهننود خننافوا علنن  مكاهننره  المادوننة ألن 44:  4) ننو  "هىامننة فنن  وطنننه
جحنن ب الننناس يولننه . وهنننا حننى  الحننناقإ مننىة أخننى  بننين موقننف هننؤالء النن  ن  ى نندون قحننل المسننيح وبننين نيح المسنن

ححهناء أونام غىبحننا نبدوة الح  ف  السماء لاد ل  البياة األبال   وشيى لغىبحنا ف  ه ا الاال  و ، مصهوم عيد المظال  
ادوة ظنوا أحهن  هيعيشنون لألبند هننا علن  هن   االمس ف  ه ا الاال  . فهؤالء الىافضين للمسيح لسرب أهدافه  الم

ن من له أهدا  أخى  دحيو ة غيى يياة الطهامة والغىبة أ. ولنى  البوام بين هؤالء اليهود وبين المسيح ، ولنصه  
ن  كون عينه مثرحة عل  موطنه ف  السماء ، مثل ه ا  ىفإ المسنيح و ندخل فن  مجنادالت ال  ى ند أعن الاال  و 

من ومايها هو  أن  رىم مفضه للمسيح . مثل ه ا  ام  عينينه فنال وانى  المسنيح وال  نىا  . أمنا الن  ن لني  لهن  
سننكوا المسننيح )هننؤالء هنن  جنننود أهنندا  مادوننة = هننؤالء مثننل الانندام النن  ن أمهننله  الصى سننيون وم هنناء الكهنننة ليم

( . بنل حيلودومنوس 46- 45،  32 الاين لى هاء الكهنة( ، هؤالء أعجرنوا لالمسنيح ومفضنوا نللناء القنبإ علينه )
ن عينننه بنندأت  نصننحح و اننى  مننن هننو أحجنند أحننه وهننو مننن الى هنناء ) السنننهدم   ( بنندأ نوماحننه لالمسننيح  نمننو. أ  

( . وحنى  المسنيح المالن  ال  39:  19قد حض  أخيىا لاد  لب المسنيح ) ن اومان حيلودوموس أالمسيح . ومأ نا  
محند لال نبا  ن( . وهن ا البنوام 20:  12 يأس من  الي  هؤالء اليهود فهو"قابة مى و ة ال ولانف"  )منت 

، فكنالم المسنيح مو   إميا للحيياة( فهنو 12:  4هنو هنال   و يند ن )عنب  كيالم المسييحن أالثامن . لكن لننى  
(  68:  6( لمنن وسنمو و طينو ، وهن ا  كنون لنه ييناة أبدونة ) 3:  15( وكنالم المسنيح  نلن  )63:  6يو  ة )وييا

 (.  48: 12) تدينأما من وااحد و لاوم فكلمة المسيح 
 

 االصحاح الثامن
  علن يغفر للزانيةهننا   ،ن المسيح أ   ليغصى الاطاوا مهما كاحت الاطيةأ، فنى   معنى جديد للخالصهنا حى   

( . والسيد له المجد 10 – 7:  1 و 1( فدم المسيح وطهى من كل خطية )11حسان للاطية )ن الواود اإلأاى   
مكاحيننات النندم الغننافى ن( ، بهنن ا حسننحصيد مننن 12ن ححباننه وححننىك طى ننق الظلمننة )أوضننو اننىطا مهمننا للغصننىان ، هننو 

( ، 24ومنان )خنى هنو اإل( . والشنى  اآل21السنماء )المطهى . ومن واى عل  خطاوا  فهو لن  حبو المسيح ال  
ن ححبننو المسننيح أومننان النظننى  لننالص  ، بننل هننو ن االومننان لنني  هننو اإلأويننين حضننو الملاننود بهنن   الشننىو  حصهنن  

( ، وهننؤالء هنن  أوالد   51بدوننة )أوحسننيى فنن  النننوم مافضننين طى ننق الظلمننة . ومننن وبصننك كننالم السننيد فلننه يينناة 
 ( . أما ال  ن وسيىون ف  الظلمة عاملين اهوا ه  فه  أوالد ابلي . 42يح و باو  )ال  ن عىفوا المس

 فللد يىمحا المسيح من الارودوة للشيطان وللاطية.الحرية وهو  معنى جديد للخالصوحى  هنا 
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 االصحاح التاس 
من مفضنوا المسنيح ومأ نناه  فيمنا هنرق ، هنؤالء أعمنت عينوحه  خطاوناه  وانهوا ه  ، فاناموا ال واىفنون منن هنو 
المسيح فىفضو  بل أمادوا قحله . واللدو   وينا وضو ف  ه ا اال با   ومة مضادة ، المسيح   هب من حصسه 

منن حبوحنا فن  الانال  ، و ظهنى لننا طى نق ليصحح أعين مولود أعم  . فهو له ا أ   ، ليارىحا عنن اآلب وبماد نه 
النوم والبياة لنحباه . فنبن ولدحا لالطريانة منن أبو ننا عمياحنا ال حنى  طى نق السنماء ، وأ ن  المسنيح ليصنحح عيوحننا 
لالمامودونة )اإلغحسنال فنن  بىكنة هننلوام( . فهن ا المولنود أعمنن  نهنحنام و مننن لالمسنيح ن  عىفنه فالنن  . هننا حننى  

الحنن   اننى  المسننيح و حباننه فنن  النننوم . و وينننا هنننا واننىس الموقننف  العييين المفتوحيية=  صمعنييى جديييد للخييال
المضاد لليهود الاميان لللوبه  ، فهؤالء ال  ن أمادوا قحل المسنيح هنا هن   ى ندون قحنل منن  بانوا المسنيح . وهن ا منا 

حننىك المسننيح مننن  حباننه (. ولكننن هننل  4- 1: 16( . ثنن  كننىم  لننأهثى  صاننيل فنن ) 7:  7قالننه المسننيح هنناللا ) 
فهننو الىاعنن  الاننالح النن   ال وجييده المسيييح و حالنن  عنننه  ! أبنندا ، فبينمننا طننىد اليهننود الىجننل النن   كننان أعمنن  

  حىك خىافه . وه ا هو مو وع اال با  اللادم .
 

 االصحاح العاشر
لكن   كنون لهنا  (11فالمسنيح هنو الىاعني الانالح الن    رن ل حصسنه عنن خىافنه ) نرى معنى الخالص بوضيوحهنا  

هننننا فننن  هننن   البيننناة ن  يىمحنننا منننن هنننلطان وعرودونننة الاطينننة وهنننلطان وعرودونننة  (10)ييننناة وليكنننون لهنننا أفضنننل 
 ( وهن ا لإماد نه وهنلطاحه أ 15)يضنو حصسنه عنن الانىا  المسنيح أ ن  لو  الشيطان وأعطاحا الىجاء ف  يياة أبدونة.

( = وهن ا 36عنن خىافنه ) يقيدم نفسيه ذبيحية( . وهنيكون هن ا لنأن 18لي  مجرىا علن  هن ا بنل يبنا فن  خىافنه )
( وه ا مان  "ألجلهن  اقندس احنا 18. وهو هيلدم حصسه  بيبة لسلطاحه "ل  هلطان ان أ اها" )قدسه اآلبمان   

 ويعطينييا بقيامتييه حييياة أبدييية  ( = لنن  هننلطان أن  خنن ها أوضننا =18) سيييقوم( .  لكنننه  19:  17 ا نن " ) ننو 
 ( .38(. والشى  حىا  مكىما خالل اإلحجيل كله أال وهو اإلومان )28)
 

 االصحاح الحادى عشر
ن وقني  مينت لنه أمبانة أونام فن  أهنا  ومد اللدو   ويننا ماجنزة نقامنة لانازم كنإعالن عنن ألوهيحنه فهنو لنه هنلطان 

ن البينناة األبدوننة الحنن  حباننل أن حبيننا ، و أعننن نمادة   فنن   اللرننى وقنند أحننحن . وأوضننا هنن   الماجننزة هنن  نعننالن
وهنو أن المسنيح أ ن  ليقيمننا معنى واضيح للخيالص وهنا حنى   ( .25عليها ه  ف  المسيح فهو القيامة والبياة )

ليقيمننا نلن  من موت الاطية اآلن. و قيمنا لبياة أبدوة. فنبن حموت لالجسد و نحن أجسادحا ولكن هيأ   المسنيح 
 وحى  هنا الحناقإ بين موقصين لمن مأوا الماجزة .... يياة أبدوة.

 نمادة خاطئة واهوات مادوة( هؤالء  منوا .  فمن له  الاين المصحوية )لي  له  (1



   )تسلسل األحداث في أنجيل يوحنا(يوحنا أنجيل  –األناجيل 
 

 
529 

أمننا االخننى ن فننإزداد يلننده  علنن  المسننيح وبنندأوا فنن   نندبيى مننؤامىة للحلننه. بننل و ننل عمنن  قلننوبه   (2
ن منن أقنام لانازم منىة أمنا هننو أوضنا، وهن ا هنو قمنة عمن  الللنب ، ن  أحهن   شناوموا للحنل لانازم أ

 ن وقيمه مىة أخى  !!أقادم 
 االصحاح الثانى عشر

هننناك  ضنناد وا ننح بننين موقننف اليهننود النن  ن أمادوا قحننل المسننيح لامنن  قلننوبه  ، وبننين مننن عينننه مصحويننة وعننى  
ا عيننون مصحويننة  سننحلرل المسننيح المحوا ننو المسننيح فأيبننه وبنن ل مننن أجلننه كننل مننا هننو غننال  )مننى  ( . وحننى  أوضنن

لليهنود  ( . ث  حنى  أن المسنيح لن  ونأتْ 19( . والاك  حى  كىاهية اليهود الاميان )13نهحقبال الملوك عن يب )
( . ثنن   أمننل 4:  2 نن  1ن الجميننو والاننون )أ( النن  ن أ ننوا اليننه فهننو  ى نند 20فلننل بننل هننو قنند فننى  لاليوحنناحيين )

( ، و حضننح يننزن المسننيح علنن  27هننيدفاه ألجننل  لننك ويزحننه الشنند د علنن  مننن  ننىفإ )المسننيح فنن  الننثمن النن   
 ( . 50 – 44( . ث   نبه المسيح الكل بحب  ى أخيى ) 43 – 37هالك الىافضين مما قاله  وينا )

 
 االصحاح الثالث عشر

فاامهنحيا . وهن ا ، فالمسنيح وغسنل أمجنل  المين   اهنحادادا ليؤهن  مباانىة هنى اال معنى جدييد للخيالصهنا حنى  
 اإلعتيراف( فن  هنىي 14ن  ناوله  جسد  ، ث   حىك هن ا الامنل لحالمين   وخلصنايه  )أمانا  أن المسيح  نليه  قرل 

فاامهننحيا إل( . ومننن هنن   الليلننة الحنن  أهنن  السننيد فيهننا هننى ا19:  22)لننو  فخارسييتياإلوا (23،  22:  20) ننو 
 ( .27)ليلة خمي  الاهد( بدأت أيدا  الاليب ، وحى  خياحة  هو ا )

 
 ( 17نهاية االصحاح  -  30:  13إصحاحات الباراقليط ) 

مهمحننه لجسنند  علنن   السننيد المسننيح وهننو هنننا وصاننله عننن الاننليب هنناعات قليلننة ، وقنند نقحننىب مننن نححهنناء  نصينن  
وهننو هننيبل   سيييكمل العمييل الييروح القييدساالمس والحنن  مننن أجلهننا قنند  جسنند ، والننن لحالمينن   وللكنيسننة كلهننا ان 

مانا ف  الكنيسة وفي كل مامد مدهون لالميىون  لنهاوة الزمان . أما المسيح االبن هينطلق للسماء لنيجل  عنن 
لن  السنماء ، وفن  الزمنان نلننا مكنان أ   نادخل الجسند االحسناح  ( ولياند 5:  17ومين اآلب أ  ليحمجند بناهنو ه )

( أحهن  هنو   حباوحنه أمنا اليهنود فلنن وسنحطياوا  لنك 33:  13( ، وهن ا منا قالنه لحالمين   )3:    14المبدد ححباه )
 ( . 21:  8لادم نوماحه  بل لالره  للمسيح ولاناده  ) و 

 ( وه ا مان  كلمة الباماقليل 16 : 14الماز  ) (1  -هو : وعمل الروح القدس معنا
 (4( .  26:  14والمنا كل ام و  كىحا لكل ما قاله المسيح ) (3( .    17:  14ماهل مانا و كون فينا ) (2

 (5( . 5- 1:  15هننو  ثرحنننا فنن  الكىمننة )المسننيح( فنكننون أغانناحا فنن  هنن   الكىمننة = )أعضنناء جسنند المسننيح( )
ن ولننول أ( . فلنني  أينند ولنندم 27:  15ن حشننهد للمسننيح )أحبننن أوضننا  ( و اطينننا26:  15هننو وشننهد للمسننيح )

:  16هننو  بكننت علنن  خطيننة وعلنن  بننى وعلنن  د نوحننة ) (6( .     3:  12هننو1المسننيح مب نال لننالىو  اللنندس ) 
هننو واطينننا م  ننة  ننبيبة عمننن هننو المسننيح ،  (8( .      13:  16 ىانندحا نلنن  جميننو البننق ) (7( .      8
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فننه وحمجنند  وحببننه ن  حنندمك مننن هننو وملنندام مبرحننه لنننا وب لننه ألجلنننا ، والننىو  اللنندس بهنن ا ومجنند ن حاى أو اطينننا 
 ( .13:  16ن حاى  أموم   ية )أبل الىو  اللدس واطينا  (9(.      16 – 13:  16المسيح )

ويننالوة والننن لنننا المسننيح يحنن  حاىفننه ، ويينمننا حاىفننه حببننه )فهننو فنن  مبرحننه ولطصننه  فييالروح القييدسبهنن ا ( 10
( ، وهنن ا ماننن  عشننى ه ، هننو اننا  حلننو فنن  مبرحننه ، هننو اننا  وابننَ  ن الننىو  اللنندس وسننكب مببننة   فنن  أبل

( . فهو ال وسكب مببة   عنوة بل لماىفة يقيقية لشا  المسيح )فطى لة الىو  اللدس ه  5:  5قلوبنا )مو 
بدوًا فمببة المسيح  ان  اال باد له أ( . ويينما حاى  المسيح و حببه ، حبيا  7:    20م  ناإلقناع والحالي   وماجو  

( والمسننيح هننو 27:  11( وهكنن ا ماىفننة المسننيح  اننن  اال بنناد لننه )ماجننو  صسننيى مننت 9: 15)ماجننو  صسننيى  ننو 
( . فمن  حبد لالمسيح  حبد لالبياة فيبيا أبندوا ، وهن ا مانن  قنول السنيد المسنيح "وهن   هن  25:  11البياة ) و  

الييروح ن أوهنن ا ماننن  ( 3:  17مهنلحه" ) ننو ألننه البقيلنن  و سننوع المسننيح النن   حننت اإلأن واىفننوك أالبينوة األبدوننة 
  ألحه هو ال    ثرحنا ف  المسيح ال   هو البياة .  القدس هو الروح المحيى

 ثم تأتى أحداث الصلب والقيامة فى بقية االصحاحات 
 

 


