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  إِْنِجيُل يُوَحنَّا
    
  ةـمقدم
  

  ) كاتبه:1(
هو القديس يوحنـا اإلجنيـلى، وهو ابن زبدى وأخـو يعقوب، وكان يعمـل مع أخيه 
مبهنة أبيهما ىف صيد السمك. وأمه سالومة، كانت إحدى اللواتى َخَدْمَن يسوع من أمواهلن 

سيد مع أخيه يعقوب ). وقد دعاه ال3: 8؛ لو  41و 40: 15؛ مر  56و 55: 27(مت 
  ).17: 3للخدمة، ولقّبهما بـ "بوانرجس" أى "ابىن الرعد" (مر 

كان ىف تلمذته للسيد املسيح قريبا جدا منه، فهو، مع بطرس ويعقوب، شاهدوا إقامة ابنة 
). وهو الذى 9-2: 9؛ مر  8- 1: 17)، وكذلك التجلى (مت 55- 51: 8يايُرس (لو 

). وهو الوحيد أيضا من االثىن عشر 25: 13الرّباىن (يو  اتكأ على صدر املسيح ىف العشاء
: 19الذى رافق املسيح ساعة صلبه، وقد شّرفه السيد بالعناية بأمه العذراء القديسة مرمي (يو 

). 4و 3: 20). وهو أول تلميذ جاء إىل باب القرب، إذ سبق بطرس ىف الطريق (يو 27- 26
  ).9: 2ديس بولس الرسول (غل وقد اعُترب من أعمدة الكنيسة بشهادة الق

وقد كتب، خبالف إجنيله، ثالث رسائل رعوية، وكذلك سفر الرؤيا الذى أضاف إىل امسه بعد 
  ذلك لقب "الرائى".

  
  ) زمن كتابته:2(

  ميالدية).  – (ما بني سنىت هو آخر األناجيل كتابة 
  ) رمزه:3(

  حتلق بنا ىف األعاىل الروحية.  الىتتية ُيرمز إلجنيل يوحنا بالنسر، وذلك لسمو معانيه الالهو
  ) مكان كتابته:4(

  من املرجح أنه كُتب ىف مدينة أفسس، قبل نفى القديس يوحنا إىل جزيرة "َبطُْمَس".
  ) ما تميز به:5(
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جاء يستكمل صورة االبن، فاألناجيل الثالثة ركزت على أعمال وأمثال ومعجزات   أ   )
زمنة متتابعة. أما يوحنا، فقد أفرز إجنيله إلثبات الهوت ىف أ - له اجملد  –السيد املسيح 

املسيح؛ سواء كانت املعجزات الىت ذكرها، أو األحاديث الىت نقلها عن السيد املسيح، 
ومل يكن هلا سـوى غرض واحـد، وهو إبراز مفهوم االبن الواحد املساوى لآلب... 

، إذ قـال: "وأما هذه، فقد وقد أوضـح لنا هذا، عندما ذكر الغرض من كتابة إجنيله
كُتبت لتؤمنوا أن يسوع هو املسيح ابن اهللا، ولكى تكون لكم، إذا آمنتم، حياة بامسه" 

  ). :(يو 
متيز أيضا إجنيل يوحنا بذكر احلديث والصالة اخلتامية للرب يسوع مع تالميذه ومع   ب )

ها أى من ، ومل يذكر تفصيلو و و اآلب، والىت مشلت األصحاحات 
  اإلجنيلّيني اآلخرين.

بذكره، دون اإلجنيلّيني اآلخرين، هو جمموعة من األحاديث  القديس يوحناما انفرد أيضا   حـ)
واحلوارات الالهوتية العالية مع الكتبة والفريسيني، أفصح ىف كثري منها عن العالقة السرية 

  الىت تربطه باآلب، وهو ما مل يفهمه أحد منهم حينذاك.
تكلم أيضا بالتمام، ومما ال يضع جماال للشك، عن ذبيحة املسيح الكفارية، إذ يعترب حواىل   )د   

)، أبرز ما كُتب ىف البشائر األربعة عن فاعلية -نصف األصحاح السادس (ع 
  أكل اجلسد وشرب الدم احلقيقى لفادى البشرية، خملّص العامل.
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لُ  احُ حَ صْ األَ   األَوَّ
  دعوة التالميذ شهادة يوحنا المعمدان  الميالد األزلى 

    
 

  ):8-1الميالد األزلى (ع  )1(
هذا كان ىف البدء عند  -2 .وكان الكلمة اهللا ،والكلمة كان عند اهللا ،ىف البدء كان الكلمة -1

واحلياة كانت نور  ،يه كانت احلياةف - 4. وبغريه مل يكن شىء مما كان ،كل شىء به كان - 3 .اهللا
كان إنسـان مرسـل من اهللا امسه  -6. والظلمة مل تدركه ،والنور يضىء ىف الظلمة - 5. الناس
بل  ،مل يكن هو النور - 8. لكى يؤمن الكل بواسطته ،ليشهد للنور ،هذا جاء للشهادة - 7. يوحنا

  .ليشهد للنور
 
داث امليالد الزمنية، اهتم يوحنا بإبراز امليالد بينما اهتم البشريين لوقا ومىت بأح :2-1ع

األزىل للسيد املسيح، ألن شاغله األول كان إثبات الهوت املسيح، ىف وسط التشكيكات الىت 
وهلذا، جند أن  "وكان الكلمة اهللا".شنها اليهود على شخص املسيح. وال توجد آية أقوى من: 

هوت املسيح، يغّيرون ىف كتاهبم منطوق هذه اآلية مجاعة مثل شهود يهوه، الناكرين للمسيحية وال
إىل: "وكان الكلمة كإله". واملقصود بالكلمة: العقل اإلهلى، أى األقنوم الثاىن، ألن الكلمة تعّبر عن 

  العقل، وتصدر منه، وتساويه.
حبسب  -تؤكد اآلية الثانية، بوضوح أكثر، أزلية الوجود لآلب واالبن، فلم تكن هناك حلظة 

كان فيها اآلب سابقا أو منفردا؛ فامليالد األزىل لالبن مرتبط بالكلية بوجود اآلب،  - البشر لغة 
  مثلما نقول: تزامن ظهور قرص الشمس مرتبط خبروج الشعاع الضوئى منه.

 
من  "وبغريه مل يكن شىء"إشارة واضحة لتأكيد الهوت املسيح، إذ أنه اخلالق،  :5-3ع

ويذهب الرسول إىل ُبعد روحى مقارن للبعد الالهوتى، فيقول: ). 2: 1اخلليقة (راجع مع عب 
أى أن املسيح ليس خالقا فقط، بل مصدر حياة وقوة كل أوالده ممن آمن واعتمد "كانت احلياة"، 

(باسم اآلب واالبن والروح القدس). ويشري القديس يوحنا إىل رفض اليهود للمسيح، مما جعله 
  لنور املرسل للعامل.يصفهم بالظُّلمة الىت مل تدرك ا
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فهل، يا أيها احلبيب، تشكر السيد املسيح على أنك خليقة يديه الىت صنعها ووهبها احلياة،     
وأراد هلا الشركة معه ىف النور؟ إن الذى يؤمن فعال أنه حمور اهتمام السيد، ال جيد شيئا يقدمه 

  عوضا عن حياة الشكر الدائم.
  

مدان وعن مهمته، أى هتيئة الناس لقبول املسيح، وليس الكالم هنا عن يوحنا املع :8-6ع
  جذب الناس لذاته واإلميان به.

وهتيئة الناس لقبول املسيح، مهمة مشتركة لكل شعب كنيسته، فاملسيحى احلقيقى ال يعتقد ىف     
نفسه أنه نور، بل هو عاكس لنور املسيح على كل من حوله؛ فتكون شهادته إما بالكالم 

  ا، أو بأعماله وسلوكه الظاهر، فريى كل من حوله نور املسيح من خالله.كشهادة يوحن
  
  ):13-9) مھمة يوحنا (ع 2(

 ،العامل به نَوِّوكُ ،كان ىف العامل - 10. تيا إىل العاملآكان النور احلقيقى الذى ينري كل إنسان  -9
فأعطاهم  ،ذين قبلوهوأما كل ال - 12. وخاصته مل تقبله ،إىل خاصته جاء - 11. ومل يعرفه العامل

الذين ولدوا، ليس من دم وال من مشيئة جسد  -13. سلطانا أن يصريوا أوالد اهللا، أى املؤمنون بامسه
  .وال من مشيئة رجل، بل من اهللا

  
العودة بالكالم هنا لشخص املسيح املخلّص. فبالرغم من أن السيد املسيح كان  :11-9ع

  ال أهنم مل يعرفوه، ومل يقبلوه.موضع رجاء اليهود، وكانوا ينتظرونه، إ
وهذا حال املسيح اليوم، بني قابل ورافض، وبني من يّدعون أهنم أوالده، ولكن بأعماهلم ال   

يقبلونه، بل يردونه إىل خلف؛ فقبول املسيح ليس إعالنا، بل هو إخضاع النفس واإلرادة 
ناس، لكى يروا أعمالكم ملشيئته، وتنفيذ وصاياه والعمل هبا "فليضئ نوركم هكذا قدام ال

  ).16: 5احلسنة، وميجدوا أباكم الذى ىف السماوات" (مت 
  

كانت هناك عطية خاصة، ومل تزل، "الذين قبلوه... أى املؤمنون بامسه": : 13-12ع
لكل من يريد املسيح، وهى عطية البنوة هللا. فامليالد اجلسدى يعطى احلسب والنسب، واملرياث 

)، 16: 16زوال. أما امليالد الروحى، وشرطه اإلميان واملعمودية (مر األرضى مصريه املوت وال
  فيعطى بنوة ونسبا إهليا، ومرياثا مسائيا ثابتا ال يضمحل.
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وهذه العطية، أخذناها مجيعا جمانا ىف سر املعمودية املقدس، مما يلقى على اإلنسان املسيحى    
ل نسىب للعامل أم للمسيح... هل مسئولية عظيمة، وهى سؤال يطرح نفسه طوال الوقت: ه

أحيا كمولود من جسد أو كمولود من الروح؟ والتدقيق ىف هذا السؤال، وما نطلق عليه: 
  حساب النفس اليومى عن كل أفعالنا، له عظيم األثر على احلياة الروحية مع اهللا.

  
  ):18- 14) تجسد المسيح (ع 3(

جمدا كما لوحيد من اآلب، مملوءا نعمة والكلمة صار جسدا وحل بيننا، ورأينا جمده،  - 14
ن الذى يأتى بعدى، صار قدامى، إيوحنا شهد له، ونادى قائال: "هذا هو الذى قلت عنه  - 15. وحقا

ألن الناموس مبوسى  -17. ومن ملئه، حنن مجيعا، أخذنا ونعمة فوق نعمة - 16ى. ألنه كان قبل
هللا مل يره أحد قط، االبن الوحيد الذى هو ىف ا -18 .أعطى، أما النعمة واحلق فبيسوع املسيح صارا

  .حضن اآلب، هو َخبََّر
  
إشارة إىل سر التجسد، وهى إحدى عقائد  "الكلمة صار جسدا وحل بيننا": :14ع

هنا، إنسانا كامال، كما يشري قانون  "جسدا"املسيحية األساسية، أن اهللا الكلمة صار جسدا. ومعىن 
يح اإلله أخذ جسدا وروحا ونفسا بشرية احتدت بالهوته، فصار اإلميان "جتسد وتأنس"؛ أى املس

ال تعىن حتّول الالهوت إىل جسد  :"صار"و ).16: 3تى 1اهللا الكامل واإلنسان الكامل (راجع 
  مادى، أو حمدوديته جبسد مادى، بل تعىن: احتد به.

  ونعلم أن كلمة جسد، ىف لغة الكتاب املقدس، تعىن أحد ثالث معاٍن:
  ).29: 5"مل يبغض أحد جسده قط" (أف  :) جسم1(
  ).14: 13"وال تصنعوا تدبريا للجسد ألجل الشهوات" (رو  ) شر:2(
  ).6: 19"ليسا بعد اثنني بل جسد واحد" (مت  ) شخصية إنسانية كاملة:3(

وقد تنبأ باروخ النىب بالتجسد واحللول بيننا، عندما قال: "هذا هو إهلنا، وال يعترب حذاءه 
  ).38، 36: 3راءى على األرض، وتردد بني البشر" (آخر... ت

  وجبانب البعد اإلمياىن هلاتني اآليتني، نستطيع أن نستخلص املعاىن الروحية التالية أيضا:
  صار اإلنسان املسيحى ابنا هللا، ألن ابن اهللا الوحيد صار إنسانا. "صار جسدا":
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ربا كل آالمنا، شاعرا بنا ىف كل عاش ىف وسطنا كواحد منا باتضاع عجيب، خمت "حل بيننا":
ضيقنا، بل هو املعني لكل املتأملني... فلن يشعر بك إال من تأمل كل األمل من أجلك... هذا هو 

  ).18: 2مسيحك (عب 
ما أصعب احلديث عن جمد اهللا قبل التجسد. فعندما حاول موسى رؤية  "ورأينا جمده، جمدا":

). أما ىف جتسد املسيح، فقد 20: 33يراىن ويعيش" (خر جمد اهللا، جاءته اإلجابة: "اإلنسان ال 
رأينا جمد اهللا املتجسد ىف معجزاته الىت ال يصنعها إال اهللا. وكإنسان، صار ىف قدوته لنا بال خطية 
واحدة، مقدما لنا صورة اإلنسان الكامل الذى جيب علينا أن نكون على صورته، غري معتذرين أو 

   احمليطة بنا.مربرين خطايانا بظروف العامل
تعطى متييزا لبنوة املسيح عن بنوتنا حنن هللا، فبنوة املسيح هى بنوة  "كما لوحيد من اآلب":

الطبيعة اإلهلية، أى والدة الكلمة األزىل من اآلب قبل كل الدهور. أما بنوتنا، فقد نلناها باإلميان 
  باآلب و االبن والروح القدس من خالل سر املعمودية.

النعمة هى العطايا اجملانية الىت يهبنا املسيح إياها. واحلق هو إعالن حقيقة  ة وحقا":"مملوءا نعم
  اهللا واإلميان به. 

  
هذه شهادة ليوحنا املعمدان، تؤكد كل ما سبق وأن تنبأ به عن جمىء املسيح بعده،  :15ع

  ولكن له املكانة األوىل، ويشري أيضا إىل أزليته.
  
ء والشبع ملريديه من املؤمنني بامسه، ومن فيضه أخذ يوحنا املسيح فيه كل املل :17-16ع

  وكل املسيحيني.
إشارة للفرق بني نعمة العهد القدمي، القاصرة على أنبياء ووعود ورجاء "نعمة فوق نعمة": 

ووصايا، ونعمة العهد اجلديد الىت تكلم فيها اهللا من خـالل ابنـه، ومن خـالل فدائه اجملاىن. 
تربيرا ألحد، بل كان موضحا للطريق. أما املسيح، فهو "الطريق واحلق واحلياة"  فالناموس مل يعط

  ).6: 14(ص 
  
أراد اهللا أن يكشف لنا عن طبيعة جوهره بطريقة ميكن اإلحساس هبا، فلم يكن  :18ع

  سبيال سوى جتسد الكلمة.
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نه أثناء جتسد إشارة إىل االحتاد واملشاركة بني اآلب واالبن. وتعىن أيضا أ "ىف حضن اآلب":
  املسيح على األرض، مل يفارق اآلب، بل هو ماىلء لكل زمان ومكان.

  تأكيد آخر للوحدة األزلية بني اآلب واالبن. "هو َخبََّر":
  

  ):36-19) شھادة المعمدان (ع 4( 

وهـذه هى شـهادة يوحنا، حني أرسـل اليهود من أورشليم كهنة والويني ليسألوه من  - 19
فسألوه: "إذًا ماذا، إيليا أنت؟"  - 21 ".ىن لست أنا املسيحإف ومل ينكر، وأقر: "فاعتر - 20. أنت

فقالوا له: "من أنت، لنعطى جوابا للذين  - 22 ".فقال: "لست أنا." أَلنَِّىبُّ أنت؟" فأجاب: "ال
قال: "أنا صوت صارخ ىف الربية، قَوُِّموا طريق الرب، كما  - 23 أرسلونا، ماذا تقول عن نفسك؟"

ن إفسألوه وقالوا له: "فما بالك تعّمد،  - 25. وكان املرسلون من الفريسيني - 24 ".ل إشعياء النىبقا
أجاهبم يوحنا قائال: "أنا أعمد مباء، ولكن ىف وسطكم  - 26 ؟"كنت لست املسيح وال إيليا وال النىب

ستحق أن هو الذى يأتى بعدى، الذى صار قدامى، الذى لست مب - 27. قائم، الذى لستم تعرفونه
وىف  - 29. هذا كان ىف بيت َعْبَرةَ ىف عَِْبرِ األردن، حيث كان يوحنا يعمد - 28" .أحل سيور حذائه

هذا هو الذى  - 30. الغد، نظر يوحنا يسوع مقبال إليه، فقال: "هوذا محل اهللا الذى يرفع خطية العامل
كن أعرفه، لكن ليظهر وأنا مل أ - 31ى. قلت عنه: يأتى بعدى رجل صار قدامى، ألنه كان قبل

ىن قد رأيت الروح، نازال مثل محامة إوشهد يوحنا قائال: " -32 ".إلسرائيل، لذلك جئت أعمد باملاء
وأنا مل أكن أعرفه، لكن الذى أرسلىن ألعمد باملاء، ذاك قال ىل:  -33. من السماء، فاستقر عليه

وأنا قد رأيت،  - 34. روح القدسالذى ترى الروح نازال ومستقرا عليه، فهذا هو الذى يعمد بال
. وىف الغد أيضا، كان يوحـنا واقفا هو واثنان من تالميـذه -35 ".وشهدت أن هذا هو ابن اهللا

  ".فنظر إىل يسوع ماشيا، فقال: "هوذا محل اهللا - 36
  
كانت هناك احتماالت حول شخصية يوحنا، إما أن يكون نبيا كاذبا كبعض  :28-19ع

)، أو نبيا حقيقيا تنبـأ عنه موسى 5: 4، 1: 3يليا السابق للمسـيح (مال السابقني،  أن يكون إ
)، أو املسيح املنتظر. وهلذا، مت إرسال وفد من الكتبة والفريسيني والالويني، ممثلى 15: 18(تث 

طغمة اخلدام، لالستفسار عن هذه الشخصية القوية الىت تكاثر تالميذها. ونالحظ خبث اليهود ىف 
يعلمون أن املسيح من سبط يهوذا ونسل داود، بينما يوحنا من سبط الوى، سبط  سؤاهلم، فهم
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الكهنوت. وعند سؤال يوحنا، مل ينسب لنفسه، باتضاع، أية صفة من هذه الصفات، بل أشار إىل 
مهمته ىف هتيئة الشعب مبعمودية التوبة، الستقبال املسيح، الذى بسلطانه وحده، معمودية الروح 

يضا أن املسيح قائم ىف وسطهم وجتسد. وباتضاع حقيقى، ختم حديثه بأنه ال القدس. وشهد أ
شىء أمام جمد اآلتى بعده، والذى ال يستحق أن حيل سيور حذائه، وهى من خدمات العبيد ىف 

  ذلك الزمن.
  
  ولعلنا نستخلص من شهادة يوحنا هذه درسني:    

  خلّص.أن مهمة كل مسيحى، هى الشهادة للمسيح اإلله وامل  )1(
أن نتعلم االتضاع، وال نسرق جمد اهللا ألنفسنا، بل يكفينا فخرا أن خندم امسه وحنن   )2(

  ساجدين حتت قدميه.
  هى مكان عبور يشوع بالشعب إىل أرض املوعد. "بيت َعْبَرةَ":

  
يكشف لنا يوحنا سرا جديدا من أسرار عمل الروح القدس، فهو مل يكن  :36-29ع

ولكن عمل الروح القدس ىف اإلرشاد، هو الذى أبلغ يوحنا بعالمة  يعرف قبال شخص املسيح،
ومن خالل هذه العالمة، تيقن يوحنا أنه هو املسيح... مث يؤكد لنا املعمدان، "مثل محامة". واضحة 

املبذول عنا فداًء ملغفرة اخلطايا  "محل اهللا")، وهو 34من خالل شهادته، أن املسيح هو ابن اهللا (ع
والذى كان عندئذ آتيا من جبل التجربة، ليبدأ خدمته، وليقدم نفسه ذبيحة )، 36، ع29(ع

  خطية عن العامل.
- 35ع – 34إىل ع 29ع – 28إىل ع 19مراحل: ع 3وقد أدى يوحنا شهادته على 

  ىف مسامع تلميذيه أندراوس ويوحنا. 36
قادر  –ون املقدس املري –واآلن أيها احلبيب، فإن ما أخذته أنت ىف سر مسحة الروح القدس     

أن يرشدك أمام ظروف ومشاكل احلياة، فتحيا مطمئنا كل حني، بل تتعرف أكثر فأكثر على 
  مشيئة اهللا ىف حياتك.
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  ):46-37) دعوة بعض التالميذ (ع 5(

فالتفت يسوع ونظرمها يتبعان، فقال هلما:  - 38. فسمعه التلميذان يتكلم، فتبعا يسوع - 37
فقال هلما: "تعاليا وانظرا."  - 39 أين متكث؟" -الذى تفسريه يا معلم  - : رىب "ماذا تطلبان؟" فقاال

كان أندراوس،  -40. فأتيا ونظرا أين كان ميكث، ومكثا عنده ذلك اليوم، وكان حنوالساعة العاشرة
هذا وجد أوال أخاه ِسمعان،  - 41. أخو ِسمعان بطرس، واحدا من االثنني اللذين مسعا يوحنا وتبعاه

فجاء به إىل يسوع، فنظر إليه يسوع وقال:  - 42 ".ل له: "قد وجدنا َمِسيَّا، الذى تفسريه املسيحفقا
ىف الغد، أراد يسوع أن خيرج  - 43 "."أنت ِسمعان بن يونا، أنت ُتدَعى صفا، الذى تفسريه بطرس

أندراوس  وكان فيلبس من بيت صيدا، من مدينة - 44 ".إىل اجلليل، فوجد فيلبس، فقال له: "اتبعىن
فيلبس وجد َنثََنائيل، وقال له: "وجدنا الذى كتب عنه موسى ىف الناموس واألنبياء،  -45. وبطرس

فقال له َنثََنائيل: "أمن الناصرة ميكن أن يكون شىء  -46. يسوع ابن يوسف الذى من الناصرة
  " .صاحل؟" قال له فيلبس: "تعال وانظر

  

"ماذا ادته للمسيح فتبعاه. فسأهلما يسوع: مسع تلميذى يوحنا املعمدان شه :39-37ع
فأجابا إهنما يريدان معرفة مكان إقامته، فرحب هبما، وأتيا معه إىل مكانه، ومكثا عنده  تطلبان؟"

  طوال اليوم؛ وهكذا بدأت تلمذهتما له.
 أن اهللا يسألك عندما تتبعه ماذا تطلب، لتكون تبعيتك حمبة لشخصه بإميان وتسليم، وال تكون    

  ألية أغراض مثل مصلحة شخصية، أو تظاهر وكربياء، أو جمرد ملء لوقت الفراغ.
  

كان أندراوس واحد من تلميذى يوحنا املعمدان اللذين تبعا املسيح، فدعا  :42-40ع
أخاه ِسمعان، وبّشره بظهور املسّيا، وأخذه للمسيح الذى غّير امسه إىل صفا أى بطرس، ومعناه 

  ستقبلية ىف التمسك بصخرة اإلميان والتبشري به.صخرة، إشارة خلدمته امل
ومعروف ىف الكتاب املقدس تغيري بعض األمساء، إيذانا ببدء مهمة عظيمة، مثل: أبرام الذى 
صار إبراهيم، ويعقوب الذى صار إسرائيل؛ وكما هو متبع اآلن ىف سيامة األساقفة والكهنة 

  اسب مهمته اجلديدة.والشمامسة، فينال كل منهم اسم أحد القديسني لين
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اجته يسوع إىل منطقة اجلليل ىف الشمال، وتابع دعوة تالميذه، حيث وجد  :45-43ع
فيلبس الذى من مدينة بيت صيدا، وفيها أيضا مسكن أندراوس وبطرس، ودعاه فتبعه. وفيلبس 

رة. ويظهر أخرب صديقه َنثََنائيل إهنم وجدوا املسيح املنتظر، وهو ابن يوسف الذى من مدينة الناص
من كالم فيلبس أن هدف الناموس والنبوات هو املسيا املنتظر. و َنثََنائيل هذا هو الذى صار امسه 

  فيما بعد َبْرثولَماُوس، وهو من تالميذ املسيح.
  

  أما ما وقع فيه َنثََنائيل من تسّرع ىف احلكم، وإدانة شاملة لكل أهل الناصرة: :46ع
أحد، فرمبا، دون أن ندرى، نقع ىف إدانة قديسني، كما هتكم َنثََنائيل نتعلم منه أال حنكم على     

  على املسيح نفسه.
؛ 6، 5: 2؛ مت 2: 5وكان اليهود يعلمون أن املسيح يأتى من بيت حلم، مدينة داود (مى 

  )، وليس من ناصرة اجلليل. 42: 7يو 
  

  ):51-47(ع  نَثَنَائيل) إيمان 6( 

قال له  - 48 ".قبال إليه، فقال عنه: هوذا إسرائيلى حقا ال غش فيهورأى يسوع َنثََنائيل م - 47
 ".َنثََنائيل: "من أين تعرفىن؟" أجاب يسوع وقال له: "قبل أن دعاك فيلبس، وأنت حتت التينة، رأيتك

أجاب يسوع وقال  -50 ".أجاب َنثََنائيل وقال له: "يا معلم، أنت ابن اهللا، أنت ملك إسرائيل - 49
وقال له:  - 51 ".ىن رأيتك حتت التينة؟ سوف ترى أعظم من هذاإت ألىن قلت لك منآله: "هل 

"احلق احلق أقول لكم، من اآلن ترون السماء مفتوحة، ومالئكة اهللا يصعدون وينزلون على ابن 
 ".اإلنسان

  

عندما رأى املسيح َنثََنائيل، بادره بقوله إنه إسرائيلى، أى ليس من األمم  :49-47ع
ىف منطقة اجلليل. فتعجب َنثََنائيل، وسأله: "كيف عرفتىن؟" فأكمل يسوع كالمه أنه املنتشرين 

يعرفه منذ زمان بعيد، حني كان حتت شجرة التني. وهذه قصة سرية، ال يعرفها إال َنثََنائيل وأمه. 
 فعندما أمر هريودس بقتل األطفال ىف بيت حلم، الذين عمرهم أقل من سنتني، خافت أم َنثََنائيل،
وخبأت طفلها حتت شجرة تني، وظلت تراقبه من بعيد. وحبث اجلنود ىف كل املنطقة وقتلوا 
األطفال، ومل يستدلوا على مكان َنثََنائيل، وانصرفوا. مث أخذته ورّبته سرا بعيدا عن كل العيون، 
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كشفها حىت ال ُيقتل. وبعدما كرب، أعلمته بقصة جناته من املوت، وظل حيتفظ هبا سرا داخله، حىت 
له املسيح عندما قابله. فتيقّن َنثََنائيل أن يسوع هو املسيا املنتظر، العامل بالغيب، وأعلن أنه ابن اهللا 

  وملك إسرائيل.
وال يفوتنا التنويه إىل أن يسوع الطفل مل يكن ىف بيت حلم ىف ذلك احلني، بل ىف طريقه إىل 

  مصر مع أمه القديسة مرمي ويوسف النجار.
  

اف يسوع لَنثََنائيل أن إميانه سيزداد، ليس ألنه رأى املسيح العامل بالغيب، أض :51-50ع
، وهى إمتام الفداء على الصليب، وهبذا يصاحل السمائيني مع هبل ألمور أعظم سرياها ىف تبعيته ل

األرضيني، وتصعد املالئكة بصلوات املؤمنني إىل السماء من خالل املسيح الفادى، وينزلون من 
  ملسيح أيضا خملّص العامل.اربكات كثرية بالسماء ب
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 الثَّانِى احُ حَ صْ األَ 
  تطهـير الهيكل ُعرس قانا الجليل 

    
  

  ):11- 1) ُعرس قانا الجليل (ع 1(
وُدِعَى أيضا  - 2. وىف اليوم الثالث، كان ُعرس ىف قانا اجلليل، وكانت أم يسوع هناك -1

قال هلا  - 4 ".وملا فرغت اخلمر، قالت أم يسوع له: "ليس هلم مخر -3. يسوع وتالميذه إىل الُعرس
قالت أمـه للخدام: "مهما قال لكم  -5 ".يسوع: "ما ىل ولك يا امـرأة، مل تأت سـاعىت بعـد

وكانت ستة أجران من حجارة موضوعة هناك، حسب تطهري اليهود، يسع كل واحد  -6 ".فافعلوه
هلم:  مث قال -8. قال هلم يسوع: "امألوا األجران ماء." فمألوها إىل فوق -7. مطرين أو ثالثة

فلما ذاق رئيس املتكأ املاء املتحـول مخـرا،  - 9. "اسـتقوا اآلن، وقدموا إىل رئيس املتكأ." فقدموا
. ومل يكن يعلم من أين هى، لكن اخلدام الذين كانوا قد استقوا املاء علموا، دعا رئيس املتكأ العريس

فحينئذ الدون. أما أنت، فقد  منا يضع اخلمر اجليدة أوال، ومىت سكروا،إله: "كل إنسان  وقال - 10
من آهذه بداية اآليات، فعلها يسوع ىف قانا اجلليل وأظهر جمده، ف -11 ".أبقيت اخلمر اجليدة إىل اآلن

  .به تالميذه
  

 15تقع بلدة قانا ىف مشال فلسطني، بالقرب من منطقة اجلليل، وتبعد عن الناصرة  :2-1ع
سفر، مل يتأخر السيد املسيح عن الذهاب واجملاملة. كيلومترا شرقا. وبالرغم من عناء التعب وال

فاملشاركة إحدى صور احملبة، وخاصة تلك الىت ُيبذل فيها تعب، وإكراما للزواج الذى سيجعله من 
  أسرار الكنيسة.

فبعد ثالثة أيام من دعوة َنثَنائيل، ُدِعَيت العذراء مرمي، وكذا املسيح وتالميذه، حلفل الزواج 
  قانا.الذى ىف مدينة 

  
تظهر حمبة العذراء وأمومتها، ىف إحساسها باحتياج من حوهلا دون أن يطلبوا.  :5-3ع

فيبدو أن عدد الذين حضروا إىل الُعرس كان أكثر جدا مما كان متوقعا، ففرغت اخلمر املعّدة، وهى 
رت عصري العنب، املختمر طبيعيا، دون تقطري أو إضافة كحول، أى بفعل البكتريا فقط، وإذا صا
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قدمية، يظهر فيها طعم اخلل، ولكن ال تصري مثل اخلمر املسكرة الىت تباع ىف األسواق اآلن، والىت 
  َيْنَهى عنها الكتاب املقدس.

وأسرعت العذراء، حبب، تطلب من املسيح إنقاذ أهل الُعرس من هذا احلرج. ومل يكن ىف 
أى أنت إنسانة، وال تعرىف ك يا امرأة؟" "ما ىل ول تدبري اهللا بدء معجزاته وبشارته اآلن، فقال هلا:

حكمة اهللا، وامليعاد الذى حدده. ولكنه ىف نفس الوقت أكرمها، ألهنا أمه القديسة العذراء مرمي، 
  واستجاب لشفاعتها.

ويظهر إميان العذراء ىف أن املسيح يقبل شفاعتها، ىف طلبها من اخلدام أن يعملوا كل ما 
  يأمرهم به.

طلب من اهللا كل ما حتتاجه مهما بدا صعبا، فهو حيبك... وتشفّع بالقديسني أخى احلبيب، ا    
  لعظم مكانتهم عنده، وخاصة العذراء مرمي.

  
كان ىف البيت ستة أجران، أى أحواض كبرية، ميألوهنا ماًء ليغتسلوا به ىف  :11-6ع

للخدام أن لترا. وقال املسيح  80التطهريات اليهودية حسب الناموس، وكل جرن يسع حواىل 
ميألوها باملاء متاما، مث أمر أن يقدموا لرئيس احلفل. فلما ذاق املاء املتحول إىل مخر، شعر أنه من 
النوع اجليد، فعاتب العريس لتقدميه اخلمر اجليدة ىف النهاية، واألقل جودة ىف البداية، ومل يكن يعلم 

الذين ىف احلفل بعد ذلك، أهنم أمام  أن اخلمر الثانية قد حتولت من املاء. وشعر اخلدام، بل وكل
معجزة عظيمة، فهى معجزة خلق، إذ خلق املسيح عصري عنب وكحوال مل يكونا موجودين. هذه 
أول معجزات املسيح، وتعتربها الكنيسة أحد األعياد السيدية الصغرية، وتعّيد هبا ثالث يوم عيد 

  الغطاس.
  
  ):18-12) تطھير الھيكل (ع 2(

. هو وأمه وإخوته وتالميذه، وأقاموا هناك أياما ليست كثرية وَماُحَنَرفْحندر إىل كَوبعد هذا، ا - 12
ووجد ىف اهليكل الذين كانوا  -14. وكان فصح اليهود قريبا، فصعد يسوع إىل أورشليم - 13

فصنع سوطا من حبال، وطرد اجلميع من  - 15. يبيعون بقرا وغنما ومحاما، والصيارف جلوسا
وقال لباعة احلمام: "ارفعوا هذه  -16. البقر، وكب دراهم الصيارف وقلب موائدهماهليكل، الغنم و

. فتذكر تالميذه أنه مكتوب: غرية بيتـك أكلتىن - 17 ".من ههنـا، ال جتعلوا بيت أىب بيت جتـارة
  فأجاب اليهود وقالوا له: "أية آية ترينا حىت تفعل هذا؟" - 18
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قاعدة إلقامته وانطالقه للخدمة من بعد الناصرة،  وَمُحاَنَرفْاختذ السيد املسيح من كَ :12ع
  وكانت مدينة هامة تقع على حبر اجلليل مشاال.

تؤمن الكنيسة ىف عقيدهتا وتقليدها، أن القديسة العذراء مرمي مل تنجب باجلسد  "إخوته":
سوى شخص الرب يسوع، مع احتفاظها ببكوريتها، ومل تعرف خطيبها يوسف جسديا مطلقا، 

يؤكد أن املسيح، باجلسد،مل يكن له إخوة من مر مي. وهذا ما قاله حزقيال ىف نبوته: "مث خيرج  مما
). أما إخوته، فهم أبناء اخلالة، إذ أن التقليد ىف الشام، حىت 12: 46وبعد خروجه يغلق الباب" (

  هذا الزمان، أن أبناء اخلالة يلقبون باإلخوة.
  
م الدينية. وكانوا يأتون من أحناء العامل كله إىل كان فصح اليهود أهم أعياده :17-13ع

أورشليم، حيث هيكل سليمان، لتقدمي الذبائح، واالحتفال هبذا العيد العظيم. وهذا ما صنعه الرب 
يسوع نفسه. وعند دخوله اهليكل، يكشف لنا يوحنا ما رآه السيد وأحزن قلبه، بل أغضبه، وهو 

لسوق، فهناك املوائد واحليوانات وكل جتارة، والصياح وكل أن أروقة اهليكل حتولت إىل ما يشبه ا
  ما حيدث ىف األسواق من جلبة، مما يتناىف مع كرامة بيت اهللا، وضياع هدف العبادة.

  والنص هنا صريح، ويوضح حسم السيد املسيح، وغريته على بيته وبيت أبيه، مما صنعه.
ره كثريون ألنفسهم، ويدينه اهللا، وبني وهناك فرق بني الغضب احملموم اخلاطئ، والذى يرب   

  الغرية البارة والغضب املقدس على خطاياى، أو إنقاذ املظلومني، أو ألجل بيت اهللا وحقوقه.
أخى احلبيب، ما أحوجنا اآلن أيضا أن تكون لنا نفس الغرية على الكنيسة، الىت هى بيت اهللا 

ا... ولعلنا حنن أيضا، أبناء الكنيسة، نعثر واملالئكة والقديسني. واهللا يغار على جمده وبيته جد
الىت يقول  –السماء األرضية  –اآلخرين بسلوكنا ومظهرنا الذى ال يتناسب مع كرامة بيت اهللا 

  ).5: 93عنها داود: "ببيتك تليق القداسة يا رب إىل طول األيام" (مز 
ته، كما افتقد هيكله؟!! سؤال خميف جدا نسأله ألنفسنا: ماذا لو جاء السيد اآلن وافتقد كنيس

  هل كل ما يراه يرضيه؟ ... ابدأ بنفسك.
  

"أية آية : إال أن اليهود والكهنة والتجار، مل يتقبلوا ما صنعه السيد. وهلذا، سألوه :18ع
كما فعل موسى لفرعون ليثبت إرسال اهللا له؟ ومعناها: بأى سلطان تفعل هذا، فأنت  ...ترينا"

  ولست صاحب عجائب أو معجزات، حىت نسمع لك. لست من اخلدام أو الكهنة، 
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وهذا ما يتناىف، ىف حياتنا، مع اخلضوع لوصايا اهللا وأعماله. فمن أهم شروط اإلميان، كما    
  أشرنا، هو التصديق بال مطالب أو تأكيدات مادية.

مرات: هذه أوهلا. والثانيـة  4ونالحظ أن السيد املسيح، ىف مدة خدمته، حضر الفصح 
) حيث أشبع اجلموع. والرابعــة 4: 6) حيث شفى مريض بيت حسدا. والثالثة (1 :5(ص 
  ) حيث ُصلب.55: 11(ص 

وقد طّهر الرب اهليكل مرتني: هذه املرة ىف بداية خدمته، واملرة الثانية ىف هناية خدمته على 
  ).46، 45: 19؛ لو 17- 15: 11؛ مر 13، 12: 21األرض قبل الصلب بأربعة أيام (مت 

  
  ):25- 19) المسيح ينبىء عن موته (ع 3(

فقال اليهود:  - 20 ".أجاب يسوع وقال هلم: "انقضوا هذا اهليكل، وىف ثالثة أيام أقيمه - 19
وأما هو، فكان يقول عن  - 21 فأنت ىف ثالثة أيام تقيمه؟!"أ"ىف ست وأربعني سنة ُبنَِى هذا اهليكل، 

منوا بالكتاب والكالم الذى آميذه أنه قال هذا، ففلما قام من األموات، تذكر تال -22. هيكل جسده
. من كثريون بامسه، إذ رأوا اآليات الىت صنعآوملا كان ىف أورشليم ىف عيد الفصح،  - 23. قاله يسوع

وألنه مل يكن حمتاجا أن يشهد  - 25. لكن يسوع مل يأمتنهم على نفسه، ألنه كان يعرف اجلميع - 24
  .ن ىف اإلنسانأحد عن اإلنسان، ألنه علم ما كا

  

عند طلب اليهود آية، فاجأهم السيد املسيح مبا مل يتوقعوه، بأن يهدموا  :22-19ع
اهليكل وهو يقيمه ىف ثالثة أيام. وألن ما قاله كان نبوة عن موته وقيامته، مل يفهموا، بل استنكروا 

اهليكل أوال ىف نفس  ساخرين!! أما الستة وأربعون عاما، زمن بناء اهليكل، فلها قصة أخرى... ُبنَِى
ق.م. 515سنني، وهدمه البابليون. مث بناه َزُربَّاَبلُ سنة  7ق.م. ىف 950املوقع، وبناه سليمان سنة 

م. وقت كرازة املسيح، وهى املدة 30ق.م. حىت عام  16مث قام هريودس بترميمه بدءا من سنة 
  سنة. 46الىت قُِصَد هبا 

: 11؛ لو 39: 12هنا، وبني ما ذكر ىف (مت  ولعل القارئ يربط بني ما قاله السيد
)، وذلك عندما طلب اليهود آية (معجزة) من السيد، فأجاهبم أيضا إنه لن ُتْعطَى لكم آية إال 29

آية يونان النىب، منبئا أيضا عن موته وقيامته بعد ثالثة أيام... وبالطبع كان الكالم صعبا وغري 
فهى كثريا ما تكون صعبة، وعند حدوثها يثبت صدقها مفهوم لليهود... ولكن، هكذا النبوات، 
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، وحتقق إمياهنم بعد قيامة السيد من وصدق راويها؛ وهذا ما يؤكده النص أن التالميذ فهموا
  األموات.
بالرغم من إميان الكثريين نتيجة املعجزات الىت صنعها السيد، وال نعرف  :25-23ع

نهم على نفسه. وهذامعناه أنه عرف ما ىف )، ولكن املسيح مل يأمت25: 21عددها (راجع ص 
قلوب من حوله... فهو يعرف أن هذا ليس إميانا ثابتا، بل إميان يقوده االنبهار، وهو إميان وقىت 

وهو ما أكده أيضا ىف ‘ إشارة قوية لالهوته "ألنه علم ما كان ىف اإلنسان"،سطحى ال يدوم. وتعبري 
  قدرته على إقامة جسده بعد املوت.

)؟ 20- 2: 4؛ مر 23: 3يا ُتَرى أيها احلبيب، أى نوع من اإلميان لدينا مما ذُِكَر ىف (مت ف   
هل هو إميان راسخ عامل ىف قلوبنا بالروح القدس، أم هو إميان نظرى يظهر ىف أوقات الراحة 

  وخيتفى عند الصليب؟
ه إميان اليهود، الذين والكنيسة تعلمنا أال نفرح وننخدع بالثمر الكثري والسريع، لعله إميان يشب

 سرعان ما انقلبوا صارخني: "اصلبه... اصلبه..." آمني، يا رب ثبتنا ىف إميانك املستقيم.
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 لِثُ الثَّا احُ حَ صْ األَ 
  اإليمان بالمسيح  ةــوديـالمعم

    
  

  ):8-1(ع  سر المعمودية) 1(

هذا جاء إىل يسوع ليال وقال  -2. كان إنسان من الفريسيني امسه نيقودميوس رئيس لليهود -1
الىت أنت  له: "يا معلم، نعلم أنك قد أتيت من اهللا معلما، ألنْ ليس أحد يقدر أن يعمل هذه اآليات،

ن كان أحد ال يولد إأجاب يسوع وقال له: "احلق احلق أقول لك،  -3 ".ن مل يكن اهللا معهإتعمل، 
قال له نيقودميوس: "كيف ميكن اإلنسان أن يولد وهو  -4 ".من فوق، ال يقدر أن يرى ملكوت اهللا

ن كان إأقول لك، أجاب يسوع: "احلق احلق  -5 شيخ، ألعله يقدر أن يدخل بطن أمه ثانية ويولد؟"
املولود من اجلسد جسد هو،  -6. أحد ال يولد من املاء والروح، ال يقدر أن يدخل ملكوت اهللا

الريح هتب  -8. ال تتعجب أىن قلت لك ينبغى أن تولدوا من فوق - 7. واملولود من الروح هو روح
ا كل من ولد من حيث تشاء وَتسمع صوهتا، لكنك ال تعلم من أين تأتى وال إىل أين تذهب؛ هكذ

  ".الروح
  
مجاعة من اليهود حافظوا على صورة التقوى، ومتسكوا بتنفيذ الوصايا يون: لفريسا :2-1ع

 لمسيحوتقاليد الشيوخ بتدقيق. ومعىن لقبهم "املفرزون"، ومتيزوا بالتباهى، وهم من أشد املقاومني ل
أى  -  ليهودرئيس ل - ية ودينية أثناء خدمته. وكان منهم نيقودميوس، الذى كانت له مكانة اجتماع

  ، وذلك ألمرين:لمسيحيضم عظمائهم. ذهب ليال ل الذى، وليهودأنه عضو ىف اجمللس األعلى ل
  ، وال يعتمد على ما مسعه.ملسيحأن يتحرى بنفسه عن شخص ا أوال:
هلذه الزيارة، فالبد أنه كان خيشى معرفة باقى  أال ينكشف أمره، فاختار الظالم ثانيا:

  يني هبذه الزيارة.سلفريا
، ونتحدث معه، وتكون لنا ِعشرة ملسيحولعلنا نتعلم من نيقودميوس أن نذهب بأنفسنا للرب ا   

  واألسرار، بدال من أن نكتفى بالسماع عنه من اآلخرين فقط. لكتاب املقدسمع ا
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لة ، داعيا إياه معلما، وهو لفظ له دالملسيحبدأ نيقودميوس حديثه مقدما احتراما لشخص ا
ه حيتاج لتأكيد. وهذا إميانا، وإن كان إميان. وال ُيطلَق على أى أحد. كذلك قّدم يهودخاصة عند ال

  سبب الزيارة، كما سبق وأشرنا.
  

، ومن إجابة املسيح، نفهم أن السؤال كان نيقودميوسأجاب يسوع دون أن يسأل  :3ع
أن  ُيسأل، إعالن  يتعلق باخلالص وشرط دخول امللكوت. كذلك ىف إجابة املسيح دون

  عن معرفة السيد ملا بداخله، وهو إثبات لالهوته أيضا. نيقودميوسل
  
وهذا  "احلق احلق أقول لك (لكم)"،بدأ املسيح إجابته بتعبري استخدمه كثريا، وهو:  :7-3ع

  إىل صدق املتكلم وسلطانه وأمهية املوضوع. التعبري يشري
)، بل هو متاح 16ص ليس قاصرا على اليهود (عأما خالصة كالم املسيح، وتعليمه أن اخلال

  للكل، ولكن شروطه:
وهذا معناه ميالد البنوة هللا بالروح القدس، الذى جيعلنا أبناء للسماء،  امليالد من فوق:  )1(

  ونتغرب عن الشهوات األرضية الشريرة.
صورته املنظورة وهو نفس امليالد السماوى السابق، ولكن من خالل  امليالد من املاء والروح:  )2(

ىف سر املعمودية املقدس. وهلذا، نرى حرص كنيستنا ىف التعليم بأنه ال خالص بدون امليالد 
  الروحى من مياه املعمودية املقدسة، وأن شرط اإلميان وحده ال يكفى.

  
جند موقفا تكرر كثريا، وأبرزه القديس يوحنا، وهو قصور العقل اإلنساىن عن فهم  :4ع

مل يفهم معىن امليالد الثاىن، ومل يتصور سوى الدخول مرة ثانية إىل بطن  نيقودميوسفالقصد اإلهلى. 
)، وسيأتى 19: 2األم. وقد حدث هذا أيضا، عندما تكلم السيد عن نقض اهليكل "جسده" (ص 

). ولكن مع هذا، ال يترك اهللا اإلنسان إال 14- 7: 4أيضا ىف حواره مع املرأة السامرية (ص 
  بشرح قصده له.

  
  نتسب للسماء مبيالده اجلديد، ومن ينتسب للجسد. يق كبري بني من رهناك ف :7ع
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فإن كنا قد أخذنا الطبيعة اجلديدة الروحانية جمانا ىف سر املعمودية، فهل نسلك كروحانيني، أم    
  أن شهوات اجلسد وميوله هى الىت تقودنا؟

رون فهمه، فهل ُتقّدر هذه العطية أيها احلبيب، لقد أعطاك الروح القدس ما ال يستطيع اآلخ
وهذه املسئولية؟ إهنا دعوة ألن تفكر وتسأل: ىف أمورى وعالقاتى، هل أسلك كإنسان مساوى، 

  أم حيكمىن، كاآلخرين، قانون العامل ومادياته؟
أعطت تأكيدا وإلزاما لكل املسيحيني بضرورة الوالدة من فوق  "ينبغى"،يالحظ أيضا أن كلمة 

  (املعمودية).
  

الكالم هنا عن الروح القدس وعمله السرى، فأنت ال تراه ماديا، ولكنك "الريح":  :8ع
تدرك فعله وآثاره. فإذا رأينا شجرة هتتز بكل أوراقها وتنحىن، ندرك تعرضها للريح وتأثرها هبا، 

هكذا الروح القدس، ندركه بآثاره على كل من  ...دون أن نعلم مصدر الريح وال إىل أين تذهب
). وبالتاىل، هكذا كل من 6: 19ه وقبله ىف مسحة املريون، أو وضع األيدى الرسولية (أع أخذ

  ُولد من الروح، أخذ منه القوة واحلب واحلكمة والصرب واالتضاع والبصرية الروحية.
وتعطينا املعمودية أساسيات ثالثة: امللكية هللا وليس للشيطان، وأن نكون أقوى من الشيطان، 

  ني للخري ال للشر.وأن نصري ميال
  
  ):15-9(ع  أھمية اإليمان وسمّوه) 2(

أجاب يسوع وقال له:  - 10 أجاب نيقودميوس وقال له: "كيف ميكن أن يكون هذا؟" -9
منا نتكلم مبا نعلم، ونشهد مبا إننا إاحلق احلق أقول لك،  - 11 "أنت معلم إسرائيل ولست تعلم هذا؟!

ن إكنت قلت لكم األرضيات ولستم تؤمنون، فكيف تؤمنون  إن - 12. رأينا، ولستم تقبلون شهادتنا
وليس أحد صعد إىل السماء إال الذى نزل من السماء، ابن اإلنسان،  - 13 قلت لكم السماويات؟
. وكما رفع موسى احلية ىف الربية، هكذا ينبغى أن ُيرفع ابن اإلنسـان - 14 الذى هو ىف السماء.

  ".تكون له احلياة األبدية لكى ال يهلك كل من يؤمن به، بل - 15
  
الرقيق له؛  ملسيحمل يزل احلوار مستمرا بني تعجب نيقودميوس، وبني عتاب ا :10-9ع

ومفسره، ال تدرك املعاىن الروحية والقصد اإلهلى؟ واملعىن املراد هنا أن  ناموسفكيف أنت يا معلم ال
  املعرفة النظرية واحلرفية، ليست هى قصد اهللا وفكره.
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، وحنن ال ندرك األبعاد أيضاحال الكثريين منا اآلن، فنقرأ الكتاب املقدس، وقد ُنعلّم به وهكذا    
، وخضوعه له لروح القدسأمام إرشاد ا نسانال ُتدرك إال باتضاع اإل الىتالروحية لكلمة اهللا، و
  حتت إرشاد الكنيسة.

  
عن الفهم، تأكيدا مل يزل عاجزا  الذىكالمه لنيقودميوس،  إىل لسيد املسيحيزيد ا :11ع

 – ليهودالغري معتادة عند ا –صفة اجلمع  لسيد املسيحبأن كالمه وشهادته صادقني، وقد استخدم ا
وهى إشارة واضحة لوحدانيته ىف  "إننا... نتكلم... نعلم...نشهد... شهادتنا"،عن نفسه، بقوله: 

سه، وعدم قبول شهادته يعلَم ويعلّم ويشهد لنف الذىالثالوث األقدس، هذا الثالوث وحده هو 
 يرفض اهللا ذاته. الذىوتعليمه، هى جهالة العامل املادى 

  
ية مياناملعىن املباشر هنا هو: إن مل تقبلوا األمور البسيطة، فكيف تدركون احلقائق اإل :12ع

  األكثر صعوبة؟ 
امليالد  األرض، مثل علىمعناها هنا، هو األمور األرضية الروحية الالزمة للحياة  "األرضيات":

استخدم تشبيها أرضيا لشرح املعىن الروحى،  ملسيحأن ا أيضاومعناها  -  عموديةامل –الثاىن الروحى 
  ىف حياة املؤمن. لروح القدسعندما ربط بني الريح األرضية وعمل ا

معناها أن هناك جزء أصعب على العقل، ولكنه من صميم ن قلت لكم السماويات": إ"
)، وعن 30: 10به، كعالقته باآلب "أنا واآلب واحد" (ص  مياننه واإل، والبد من إعالمياناإل

الفداء مبوته، والقيامـة من األمـوات، والصعـود واجللوس عن ميني اآلب، وكلها أمور فوق 
  مستوى األرضيات أو احملسوسات املادية.

  
ىف  مع نيقودميوس من النهاية، بدأ السيد لسيد املسيحاقترب حديث ا عندما :15-13ع

  إعالن ثالث حقائق متتالية لالهوته:
السماء والكائن ىف السماء ىف  إىلأنه هو اإلله املتجسد، النازل من السماء والصاعد  األوىل:

بالهوته  - على األرض، مل يترك السماء  يحـملسنفس الوقت. وهـذا معناه أنه ىف زمن جتسـد ا
د دائمة كما يفيد تصريف كلمة "صعد" ىف حلظة واحدة، فهو ىف حالة جتسد وصعو - غري احملدود 

اللغة اليونانية، فهى ليست ىف زمن املاضى كما تفيد اللغة العربية، ولكنها ىف زمن املضارع التام 
  كما ىف اللغة اإلجنليزية. 
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لسيد على خشبة الصليب من أجل الفداء. وقد أشار ا نسانوهى حتمية رفع ابن اإل الثانية:
)، إلنقاذ 9- 8: 21وسى من رفع احلية النحاسية حبسب أمر اهللا (راجع عد ما صنعه م إىل املسيح

املعلق على خشية  لمسيحيها من لدغ موت حيات الربية، مل يكن سوى رمزا لإلكل من ينظر 
  ، مبوته، إنقاذ من املوت لكل من يؤمن به.الذىالصليب، و

بفدائه فتح أبواب احلياة  ملسيح، فامياناجملاىن املقدم على الصليب باإل الصارتباط اخل الثالثة:
  به. مياناألبدية جلميع الناس، ولكن بشرط اإل

صار هبة جمانية ال تتوقف على استحقاقى، بل على نعمة حمبة اهللا ىل، فقدم ِلَى  الصفاخل   
كمدخل له، وأعطاىن احلياة ألحيا وأتنعم بالوجود هنا معه،  عموديةالصليب والفداء كإنقاذ، وامل

املمنوح ىل، لئال أضّيعه... أعطىن يا رب أن أمتم  الصشهد له، وأجاهد من أجل هذا اخلحىت أ
  ).12: 2خبوف ورعدة (ىف  الصهذا اخل

  
  ):21-16(ع  اإليمان بالمسيح المخلّص) 3(

ألنه هكذا أحب اهللا العامل حىت بذل ابنه الوحيد، لكى ال يهلك كل من يؤمن به، بل  - 16
. ألنه مل يرسل اهللا ابنه إىل العامل ليدين العامل، بل ليخلُـص به العـامل -17. ةتكون له احلياة األبدي

وهذه  - 19. الذى يؤمن به ال يدان، والذى ال يؤمن قد دين ألنه مل يؤمن باسم ابن اهللا الوحيد - 18
انت هى الدينونة، إن النور قد جاء إىل العامل، وأحب الناس الظلمة أكثر من النور، ألن أعماهلم ك

. ألن كل من يعمل السيئات يبغض النور، وال يأتـى إىل النـور لئال توبَّخ أعمـاله - 20. شريرة
  .وأما من يفعل احلق فيقبل إىل النور، لكى تظهر أعماله أهنا باهللا معمولة - 21

  
هو الشرط  ملسيحبا ميانهذان العددان ىف معنامها، تكرار ملا سبقهما ىف أن اإل :18-16ع

ليس له سبب  الص، ولكنهما يضيفان بعدا روحيا مجيال، وهو أن تدبري اخلخالصللاألساسى 
... حمبة فوق استيعاب العقل... أن يبذل اآلب ابنه نسانسوى حمبة اهللا غري املوصوفة واحملدودة لإل

وحياة العامل. وهذا التجسد والفداء مل يكن غرضه الدينونة أو  خالصالوحيد للموت من أجل 
لعدل اإلهلى... فما كان أسهل أن يدين اهللا خليقته بكلمة واحدة، إمنا األصعب هو البذل استيفاء ا

... ولكن من رفض هذا الفداء وهذا احلب املقدم من ملسيحواملوت من أجل تربير اخلطاة ىف دم ا
  اآلب ىف بذل ابنه الوحيد، استحق الدينونة.
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راكهم العملى هلذا احلب غري املوصوف، فحب أيها احلبيب... إن ما مييز القديسني عنا هو إد   
)، وكذا شبع للنفس 3: 31اهللا فوق مستوى العواطف البشرية املتقلبة، فهو ثابت وأبدى (إر 

والروح. وملا أدرك القديسون هذا النوع من احلب، تركوا كل شيئ من أجله، وهم الراحبون... 
عن هذا احلب؟ حنن ال حنتاج أن فهل ندرك مثلهم هذا احلب العجيب؟ وهل يعّبر سلوكنا 

  نعرف أن اهللا أحبنا، بل أن ندخل معه ىف شركة احلب الالهنائى...
  كما ترك هؤالء؟! ملسيحسؤال نطرحه أيها احلبيب لنا مجيعا: ماذا تركنا من أجل حب ا

  
إن هذا احلب وهذا النور مل يقبله الكثريون، مستوجىب الدينونة. ويقدم لنا  :21-19ع

حنا سبب رفضهم هلذا النور، وهو أهنم أشرار، وكل من يفعل الشر واخلطية يكره بالتاىل القديس يو
  يكشف هذه األفعال الشريرة ويوخبها. الذىالنور 

، ملسيحإن سر ابتعاد الكثريين هذه األيام عن اهللا والكنيسة هو أهنم يعلمون أين احلق وأين ا
جياهد ىف الوصية  الذىالروحى  نسانس اإللكنهم يتجاهلونه بسبب حبهم للحطية... وذلك بعك

، ويستمد القوة من الكنيسة، وتشهد أعماله بعمل اهللا ىف ملسيحاإلهلية باحلب، فال مكان له سوى ا
  حياته.

  
  ):24- 22(ع  معمودية التوبة) 4(

وبعد هذا، جـاء يسـوع وتالمـيذه إىل أرض اليهودية، ومكث معهم هنـاك، وكان  - 22
يوحنا أيضا يعمد ىف عني نون بقرب ساليم، ألنه كان هناك مياه كثرية، وكانوا وكان  -23. يعمد

  .ألنه مل يكن يوحنا قد ألقى بعد ىف السجن - 24. يأتون ويعتمدون
  
مجلة يستخدمها القديس يوحنا دائما لينقل القارئ من حديث حلديث  "وبعد هذا": :22ع

  آخر، أو من زمن لزمن آخر. كانمل كانآخر، أو من م
على ضفاف األردن، ومن املعروف أن احلديث  أورشليمشرق جبال  "أرض اليهودية":

  .أورشليمالسابق مع نيقودميوس كان ىف 
 كان)، ولكن ما 2: 4معناها أن تالميذه كانوا يعّمدون وليس هو (راجع ص  يعّمد": كان"

يس أغسطينوس على أن يفعله تالميذه ُينَسب إىل معلمهم. وجيمع كل من القديس ذهىب الفم والقد
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لروح بعد حلول ا أيضا تالميذمارسها ال الىتمل ُتحَسب معمودية سرائرية كتلك  تالميذمعمودية ال
  عليهم، بل ُتعد األوىل شبيهة مبعمودية يوحنا ىف أهنا إعداد للتوبة فقط. القدس

  
ون تكشف لنا هذه اآلية عن انتقال يوحنا املعمدان من عرب األردن إىل عني ن :23ع

بالقرب من ساليم، بسبب وفرة املياه ىف ذلك املكان اجلديد عن عرب األردن. وُيفهم ضمنا أن 
ازدياد أعداد التائبني دفع املعمدان للبحث عن مكان فيه املياه أكثر وفرة من مياه األردن الضحلة، 

دل عليهما مما يؤكد أن املعمودية كانت بالتغطيس وليس الرش. أما عني نون وساليم، فال ُيست
جغرافيا اآلن، ولكن أمجع املفسرون أهنما يقعان غرب هنر األردن بالقرب من أرض اليهودية الىت 

  مكث فيها املسيح مع تالميذه.
  
ُيفهم من هذه اآلية أن هناك فترة خدم فيها املعمدان أثناء خدمة السيد املسيح،  :24ع

) يشهد للمسيح بأنه يصنع 2ميوس ىف (عفاملعمدان هنا مل ُيلق به ىف السجن بعد. وجند نيقود
آيات. وكان القديس يوحنا حريصا على أن يذكر هذا، ألن من يكتفى بقراءة البشائر الثالثة 
األخرى فقط، يعتقد أن خدمة املسيح مل تبدأ إال بعد سجن املعمدان، ولكن احلقيقة أن ما بدأ بعد 

  السجن، هو خدمة املسيح ىف اجلليل.
  
  ):36-25(ع  الجميع المسيح فوق) 5(

فجاءوا إىل يوحنا  -26. وحدثت مباحثة من تالميذ يوحنا مع يهود من جهة التطهري - 25
وقالوا له: "يا معلم، هـوذا الذى كان معـك ىف عـرب األردن، الذى أنت قد شهدت له، هو يعمد، 

مل يكن قد أُْعِطَى  نإأجاب يوحنا وقال: "ال يقدر إنسان أن يأخذ شيئا  - 27 ".واجلميع يأتون إليه
 -29. ىن مرسل أمامهإأنتم أنفسكم تشهدون ىل أىن قلت لست أنا املسيح، بل  -28. من السماء

من له العروس فهو العريس، وأما صديق العريس، الذى يقف ويسمعه، فيفرح فرحا من أجل صوت 
الذى يأتى من  - 31. ينبغى أن ذلك يزيد، وأىن أنا أنقص - 30. العريس؛ إذًا فرحى هذا قد كمل

فوق هو فوق اجلميع، والذى من األرض هو أرضى ومن األرض يتكلم، الذى يأتى من السماء هو 
وَمن قَبِلَ شهادته،  -33. وما رآه ومسعه به يشهد، وشهادته ليس أحد يقبلها -32 ".فوق اجلميع

يس بكيل يعطى اهللا ألن الذى أرسله، اهللا يتكلم بكالم اهللا، ألنه ل - 34. فقد ختم أن اهللا صادق
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الذى يؤمن باالبن له حياة  -36. اآلب حيب االبن، وقد دفع كل شىء ىف يده - 35. الروح
  .أبدية، والذى ال يؤمن باالبن لن يرى حياة، بل ميكث عليه غضب اهللا

  
فهم اليهود معموديتا يوحنا وتالميذ املسيح على أهنا إحدى صور التطهري  :26-25ع

خيطئوا حبسب فهمهم الذى ال زال مرتبطا بناموس العهد القدمي، والذى كان  والتوبة، وىف هذا مل
تالميذ املسيح اآلخذة  معموديةولكن املباحثة أو اجملادلة كانت مقارنة بني  ...حيوى شرائع للتطهري

ذة ىف خيوحنا املعمدان وأتباعه، اآل معموديةىف االزدياد، والتفاف اليهود حول املسيح، وبني 
وا بدورهم إىل بمن جهة أخرى. وىف هذه املباحثة، أغاظ اليهود تالميذ يوحنا الذين ذه النقصان

يوحنا، عارضني عليه ما أثارهم ىف أن اجلميع يذهبون للمسيح عوضا عنه، طالبني من يوحنا الدفاع 
  تالميذ املسيح. معموديةعن نفسه وعن معموديته األسبق عن 

األوىل ىف عرب األردن للسيد املسيح، وهو القائل بأنه غري نسى تالميذ يوحنا املعمدان شهادته 
). فارتباطهم العاطفى، 34: 1)، وأنه ابن اهللا (ص 27: 1مستحق أن حيل سيور حذائه (ص 

  وتبعيتهم للمعمدان مبشاعرهم البشرية فقط، أوقعتهم ىف الغرية من انتشار كرازة املسيح.
نا هبا، قد جيعلنا نقع ىف حتيز قبعض الشخصيات وتعلوحنن هكذا نفعل ىف بعض األحيان، فحبنا ل  

أفال نشارك  ...خاطئ ال جيعلنا نرى احلق، ونتبعهم ىف كل شيئ حىت لو خالفنا املسيح ووصيته
  تالميذ املعمدان خطأهم حينذاك؟!

  
ىف هذه األعداد، يرد املعمدان على غرية تالميذه الغاضبة بنوع من التعليم  :30-27ع

  ح والصريح أيضا، وخلص املعمدان تعليمه ىف النقاط اآلتية:اهلادئ، الواض
  ).27أنه ال يستطيع أن يأخذ شيئا أو يّدعى حقا مل تعطه له السماء (ع  )1(
  تذكري تالميذه مبا سبق وقاله بأنه السابق للمسيح لتهيئة الطريق والنفوس، وليس هو املسيح.  )2(
ُعرس، والذى له العروس (نفوس املؤمنني)، وبني شتان الفرق بني العريس صاحب اخلليقة وال  )3(

صديق العريس الذى يكفيه، فخرا وافتخارا، أنه صديق ساهم ىف إعداد العروس للعريس دون 
)، ألن الكنيسة كنيسة 29أن يدعى أن له نصيبا فيها، وهلذا يعترب أن فرحه قد كمل (ع

  املسيح.
(املسيح) وملكوته ينبغى أن  "ن ذلك"أالطبيعى يؤكد املعمدان هذا الفرق، إذ يعلن أن الوضع   )4(

يزيـد ألنه وحـده صاحب الكرامة، وأنه هو ينقص ويتوارى، حىت يقدم أيضا كل من معه 
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إىل املسيح صاحب العرس احلقيقى، وكأنه يقول: إذا أشرقت الشمس طغى  - تالميذه  - 
  نورها عل كل املصابيح. 

أن تكون أعظم نىب من مواليد النساء. طوباك ىف طوباك أيها املعمدان، يا من استحققت    
اتضاعك ووضوح األمور بداخلك، فلم تسرق جمد اهللا حلسابك، ومل تأخذ شيئا مل ُيْعطَ لك. 

سب كل جمد نن فليتنا نتعلم منك أال نعتقد أننا أصحاب الكرامة، بل جمرد خدام وعبيد...
  فرحك أنت.وكرامة للرب وحده، فيكمل فرحنا مبن خلّصنا كما كمل 

  
يستكمل املعمدان حديثه، موضحا الفرق بني السيد املسيح وأى خملوق آخر حىت  :31ع

إنسان هو أرضى، ومهما بلغ علمه ومعرفته فهى قاصرة ألهنا أرضية، ومل  ىاملعمدان نفسه. فأ
 تنكشف له السماء بكل أسرارها. ومهما تكلم، فإنه يتكلم بلغة األرض القاصرة والناقصة عن فهم

أى من اآلب، وهذا سبب  "،ن فوق"مالسماويات والتعبري عنها. هذا خبالف املسيح الذى وحده 
ألن مصدره اآلب وليس السماء فقط، وإال كان أى مالك مصدره السماء هو  "،وق اجلميع"فأنه 

  فوق اجلميع أيضا.
  
"، رآه ومسعه"املقصود أن املسيح يشهد باحلق الذى يعلمه ويعلنه. أما استخدام تعبري  :32ع

فهو استخدام الروح القدس لتعبري بشرى حىت يقّرب املعىن، فالشهادة احلق الىت يصدقها اإلنسان، 
هى شهادة الَعيان "بالرؤية والسمع"، وهى كناية عن صدق شهادة املسيح حىت لو مل يقبلها إنسان. 

ني، والكثريين من بعدهمٍ، هى نبوة عن رفض الكتبة والفّريسّي"، وشهادته ليس أحد يقبلها"وعبارة 
  لس السبعني والكهنة لتعليم وفداء املسيح.وجم

  
فقد آمن وأقر بأن اهللا صادق، ألن ‘ أى من قبل شهادة املسيح وصدقها :34-33ع

املسيح هو اهللا، وألن املسيح هـو كلمـة اهللا واملُْعِلُن للناس كالم أبيه، وألنه من اهللا فال يتكلم إال 
فهو أن الروح القدس أُْعِطَى لكل األنبياء  "،ليس بكيل يعطى اهللا الروح" معىنأما  …بكالم أبيه

ما حيتمل السامع، وحبسب الظروف القائمة. أما بالنسبة للمسيح، فالروح  بمبقدار (مكيال) حبس
القدس ال ُيْعطَى مبكيال، بل إىل كل ملء الروح، ألن قياس ملء املسيح هو قياس اهللا ذاته، مبعىن 

ألن املسيح هو اهللا، فإنه مل يأخذ مقدارا من الروح القدس، فالروح القدس ميأله بالكمال آخر: 
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كما أن الروح القدس ميتلئ من حكمة االبن بالكمال، وهذا متييز آخر يضيفه املعمدان ىف شهادته 
  عن املسيح ىف اختالفه عن باقى اخلليقة، إذ هو خالقها.

  
كشفه لنا القديس يوحنا ىف عالقة الثالثة أقانيم، سر جديد ي": آلب حيب االبن"ا :35ع

  …فاحلب هو لغة الثالوث األقدس
وتثبته، فيقول اهللا:  لسيد املسيحتوضح هذه اآلية، بصورة غري مباشرة، الهوت اكذلك 

"دفع كل شىء ىف يده"، ). ولكن، أن يعطى كل اجملد لالبن 8: 42"جمدى ال أعطيه آلخر" (إش 
  ب ىف اجلوهر، وكل ما هو لآلب هو لالبن، وكل ما هو لالبن هو لآلب.ألن االبن مساوٍ لآل

  
، 15خيتتم القديس يوحنا هذا األصحاح مبا يريد تأكيده، وتكلم عنه ىف األعداد ( :36ع

، بل إن هذه اآلية هى مفتاح وملخص لسيد املسيحبا ميانبدون اإل خالص)، ىف أنه ال 18، 16
  األصحاح كله.
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ابِعُ  احُ حَ صْ األَ    الرَّ
  امريةـسال

    

  
  :)6- 1(ع زيارة السامرة ) 1(

مع  - 2. فلما علم الرب أن الفريسيني مسعوا أن يسوع ُيَصيُِّر ويعّمد تالميذ أكثر من يوحنا -1
وكان البد  -4. ترك اليهودية ومضى أيضا إىل اجلليل - 3. أن يسوع نفسه مل يكن يعمد، بل تالميذه

فأتى إىل مدينة من السامرة، يقال هلا سوخار، بقرب الضيعة الىت وهبها  -5. از السامرةله أن جيت
وكانت هناك بئر يعقوب. فإذ كان يسوع قد تعب من السفر، جلس هكذا  - 6. يعقوب ليوسف ابنه

  .على البئر، وكان حنو الساعة السادسة
  

  :السامرة
أو  إسرائيلإىل جزئني؛ مشاىل: ويسمى  منذ أيام "رحبعام" بن سليمان ليهودانقسمت مملكة ا

ية وجنوَبْى ليهودية. وتقع السامرة مشالَْى أراضى اليهودالسامرة، وجنوىب: ويسمى يهوذا أو ا
 ليهودميال عرضا). وكانت العداوة بني ا 40ميال طوال و 47اجلليل، ىف مساحة ليست بقليلة (

(القسم الشماىل)،  إسرائيلكة وملك على قّسم اململ الذىوالسامريني شديدة جدا، ألن يربعام، 
تقع ىف اململكة الثانية (اجلنوبية)، ولذا أقام متاثيل ىف  الىت، أورشليمخاف أن يذهب الشعب إىل 

ليقدموا الذبائح هلا، وهبذا جعل شعبه يعبد األوثان، فاحتقر يهود  إسرائيلمدينتني من مدن مملكة 
ململكة الشمالية وقاطعوهم، وباملثل فعل يهود اململكة الساكنني ىف ا ليهوداململكة اجلنوبية ا

يتعرضون للقتل عند ذهاهبم إىل جليل األمم مرورا بأراضى  ليهودكثري من ا كانالشمالية. و
  السامرة.

  
  :تمھيد

مع املرأة  لسيد املسيحيتحدث عن لقاء ا الذى) مقدمة لألصحاح كله و6- 1تعترب األعداد (
يوحنا بأن يوضح لنا ظروف ومالبسات هذا اللقاء اهلام جدا كما  السامرية... فيهتم القديس

   سنرى.
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ية، هى املشـاكل ليهودألراضى ا الربيوضـح لنا أن سـبب تـرك  :4-1ع
 تالميذو معموديةون ىف إثارهتا بني معمودية وأتباع يوحنا من جهة، وفّريسّيبدأ ال الىتواملقارنات 

  ).3من جهة أخرى (ص  ملسيحا
أن  نسانال طائل منها ينبغى على اإل الىتهنا درسا روحيا، أن املناقشات  لسيد املسيحا اويعلمن  

  يتجنبها، بل ويهرب منها، لئال يضيع وقته وجهده، ويفقد سالمه بال فائدة...
حتمل هذه العبارة معنيني، األول بسيط: وهو املعىن اجلغراىف أن "البد له أن جيتاز السامرة": 

املرأة  خالصقه إىل اجلليل. أما املعىن األعمق فهو روحى: أى "تعب" اهللا ىف السامرة ىف طري
  البد أن جيتاز السامرة حىت يتقابل معها وحيدثها. كانالسامرية، فلهذا 

  نفسى! خالصما أعجب تدبريك يا رب من أجل    
  

ب بلدة قريبة من َشِكيَم األكثر شهرة، وكان هبا بئرا حفرها يعقو "سوخار": :6-5ع
ليسقى أغنامه، ويؤكد ملكيته هلذه األراضى إذ محلت البئر امسه، وقد وهب يعقوب هذا املكان 

نسب السامريني إىل أبيهم  أيضا)، وهذا يؤكد 22: 48ليوسف متييزا عن باقى إخوته (راجع تك 
  يعقوب.

و وقف كل آباء الكنيسة املفسرين عند هذه اآلية وقفات تأملية، فها ه "تعب من السفر":
... اخترب األمل والتعب الصاإلله أخذ جسدنا وعاش حياتنا، وتعب من أجلنا لكى يقدم لنا اخل

قطعها منذ  الىتىف خدمة اآلخرين، فاملسافة  أيضا، حىت ال يكون لنا عذر ىف أال نتعب حنن إنسانك
 64مترا)، أى حواىل  35,1609ميال (امليل =  40ية حىت هذه البلدة ليهودحتركه من ا

  لومترا، حمتمال مشقة السري ىف احلر من أجل خالص نفس واحدة!كي
ومن املقابالت الرائعة بني ما تشري إليه هذه القصة وببني أحداث الصليب، هو ما نراه من 
العطش والتعب والساعة السادسة، واهلدف هو اخلالص، سواء للسامرية أو للعامل أمجع، وىف كلتا 

  ).8القصتني تركه التالميذ وحده (ع
فيا َتَرى، هل هى مصادفة، أم إشارة نبوية واضحة، كمقدمة ألحداث الصليب؟ وال نغفل 

أن الساعة السادسة هنا تشري إىل حال املرأة السامرية، إذ أهنا، بسبب خطيئتها وسوء مسعتها،  أيضا
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ن خرجت لتستقى ىف وقت يندر فيه وجود غريها من النساء معها، حىت تتجنب تعيرياهتن ونظراهت
  فيحبها ويسعى إليها! ملسيحإليها... أما ا

  :)15-7(ع اللقاء بالمرأة السامرية ) 2(
ألن  - 8 ".فجاءت امرأة من السامرة لتستقى ماًء، فقال هلا يسوع: "أعطيىن ألشرب -7

فقالت له املرأة السامرية: "كيف تطلب مىن  -9. تالميذه كانوا قد مضوا إىل املدينة ليبتاعوا طعاما
أجاب يسوع  - 10. وأنت يهودى وأنا امرأة سامرية؟" ألن اليهود ال يعاملون السامريني لتشرب،

كنت تعلمني عطية اهللا، ومن هو الذى يقول لك أعطيىن ألشرب، لطلبت أنت منه و وقال هلا: "ل
 .ىقالت له املرأة: "يا سيد، ال دلو لك والبئر عميقة، فمن أين لك املاء احل -11 ".فأعطاك ماًء حيا

أجاب  -13 ألعلك أعظم من أبينا يعقوب الذى أعطانا البئر، وشرب منها هو وبنوه ومواشيه؟" - 12
ولكن من يشرب من املاء الذى  - 14. يسوع وقال هلا: "كل من يشرب من هذا املاء يعطش أيضا

 ".اة أبديةأعطيه أنا، فلن يعطش إىل األبد، بل املاء الذى أعطيه َيِصُري فيه ينبوع مـاء ينبع إىل حـي
  "ى.قالت له املرأة: "يا سيد، أعطىن هذا املاء لكى ال أعطش، وال آتى إىل هنا الستق - 15

  

ه تالميذإذ كان ىف ترتيب اهللا السابق ومعرفته لقاؤه باملرأة السامرية، فقد أرسل  :9-7ع
انب خدمة التعليم كلهم ليبتاعوا طعاما، حىت يتسىن له لقاء املرأة السامرية منفردا، ليعلّمنا أنه، جب

والوعظ للجموع، فاالهتمام بالعمل الفردى والنفس الواحدة ال يقل ىف األمهية عن العمل 
  اجلماهريى، وحىت ال خيجلها عند اعترافها خبطاياها، كما حيدث اآلن ىف سر االعتراف.

)، 13: 17، 13: 2من السامرية ماء ليشرب رغم أنه "ينبوع املياه احلية" (إر  ملسيحطلب ا
)، وكان جالسا عند البئر كأنه حمتاج للماء؛ كل هذا ليدخل 6: 21وهو "ينبوع ماء احلياة" (رؤ 

  باالتضاع إىل قلبها.

  االتضاع يسّهل لك كسب قلوب اآلخرينٍ وتوصيل كلمة اهللا هلم.    
يتحدث  نسان)، فاإل3أما إجابة املرأة السامرية فتذكرنا حبديث السيد مع نيقودميوس (ص 

يتحدث عن بعد روحى أعمق... فما قالته املرأة السامرية كان  ملسيحاملاديات امللموسـة، واعن 
والسامريني، وكان رفضها بأسلوب استنكارى لتخفى أو  ليهودحمصورا ىف العداوة القائمة بني ا

  تتناسى خطيتها.
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هو هنا السامرية وكل نفس، ف ملسيحخياطب ا كنت تعلمني عطية اهللا":و "ل :14-10ع
  يريد، ويبدأ احلديث معها ىف حوار. الذى
وحنن لألسف ال ندرك أبعاد هذه العطية العظيمة، وإال ما كان هذا حالنا. فنحن ال زلنا نبحث   

عن ماء العامل ومادياته وشهواته، بالرغم من إدراكنا بأنه ال شبع وال ارتواء منه، متناسني مصدر 
 الذىج مادى ونفسى وروحى، إنه اهللا احلقيقى يسد كل عطش واحتيا الذىالغىن احلقيقى 

  يريد أن يعطيك كل شيئ... ومن يقبل عطية اهللا يرتفع فوق كل العامل، ولن يعطش إىل األبد.
مكتفيا به فقط، بل يصري نبعا يروى احتياجات اآلخرين، كقناة  نسانإن عطية اهللا ال جتعل اإل

تقى منها كل عطشـان... وهذا هو مصدر حتمل تيار ماء هنر عظيم، فترتـوى هى أوال، ويس
رأيناه ىف كل القديسني األّولني واملعاصرين... واألعجب أن هذا  الذىالروجى  نسانغىن اإل

ال يفارقه أبدا حىت  – نسانى ىف اإللروح القدسوهو سكىن ا –يعطيه اهللا  الذىالتيار اإلهلى 
  احلياة األبدية.

توعب حديث السيد، فتارة تتعجب من أين له هذا املاء أما املرأة السامرية، فما زالت ال تس
)، وتارة أخرى تريد هذا املاء بصورته املادية، حىت ال تعود وتأتى هلذا 11وهو ال ميلك دلوا (ع

البئر متحملة عناء الطريق، بل وصلت هبا احلال إىل أن تستهزئ به، ألنه ليس بالطبع أفضل من 
  يف حيصل على ماء أفضل من هذه البئر؟!يعقوب وبنيه الذين شربوا منها، فك

  
ال  الذىالبشرى  نسانوهى هبذا تعود بنا مرة أخرى إىل ما بدأنا به، وهو طبيعة اإل :15ع

  .لروح القدسيدرك عطية اهللا بسكىن وفيض ا
  

  :)26-16(ع  ) المسيح يعلن عن ذاته للمرأة السامرية3(
أجابت املرأة وقالت:  - 17 ". ههناقال هلا يسوع: "اذهىب وادعى زوجك، وتعاىل إىل - 16

ألنه كان لك مخسة أزواج، والذى  - 18. "ليس ىل زوج." قال هلا يسوع: "حسنا قلت ليس ىل زوج
. قالت له املـرأة: "يا سـيد، أرى أنك نىب - 19 ".لك اآلن ليس هو زوجك، هذا قلت بالصدق

م املوضع الذى ينبغى أن ُيسجد ذا اجلبل، وأنتم تقولون إن ىف أورشليـآباؤنا سجدوا ىف ه - 20
ذا اجلبل وال ىف أورشليم ـاعة، ال ىف هـنه تأتى سإوع: "يا امرأة، صدقيىن ـقال هلا يس -21 ".فيه

الص ـم، ألن اخلـا نعلـأنتم تسجدون ملا لستم تعلمون، أما حنن فنسجد مل -22. تسجدون لآلب
اجدون احلقيقيون يسجدون لآلب ولكن تأتى ساعة، وهى اآلن، حني الس -23. و من اليهودـه

اهللا روح، والذين يسجدون له،  -24. بالروح واحلق، ألن اآلب طَاِلٌب مثل هؤالء الساجدين له
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قالت له املرأة: "أنا أعلم أن َمِسيَّا، الذى يقال له املسيح،  -25 ".فبالروح واحلق ينبغى أن يسجدوا
   ".ا يسوع: "أنا الذى أكلمك هوقال هل - 26 ".يأتى. فمىت جاء ذاك، خيربنا بكل شىء

عن الروحيات بأسلوب خفى أعدها فيه لطلب  لسيد املسيحبعد أن تكلم ا :19-16ع
تتحمله، فطلب منها إحضار  الذىاملاء احلى، أفصح عن نفسه بصورة مباشرة، ولكن بالقدر 

يس هلا زوج زوجها إن كانت ترغب فعال ىف هذا املاء احلى، فأجابت املرأة بنصف احلقيقة أن ل
أذهلها هبا  الىتشرعى، خافية بذلك خطيتها ىف معاشرهتا لرجل بدون زواج. إال أن املفاجأة 

، هز وجداهنا، فجاء ردها أيضاتعيشه  الذى، ىف إعالنه عن معرفة كل ماضيها، بل واحلاضر ملسيحا
معه أوال ألنه بعد أن كانت ترفض التحدث "يا سيد"، ا األوىل، ناطقة: إمياهنميثل شرارة  الذى

  "ألعلك أعظم من أبينا يعقوب؟"بعد أن كانت تسخر وتقول: "، "نىبأنه  أيضايهودى، مث شهدت 
أيها العزيز... ىف احلديث ىف السابق نرى حملة لعلنا نتعلمها من شخص إهلنا احلبيب، وهى رقته   

ن انظر إليه وهو ميدحها العجيبة ىف اقتحام هذه النفس اخلاطئة، فهو العامل حباهلا وخطيئتها، ولك
مرتني، مرة قبل أن يعلن معرفته خبطيتها، ومرة أخرى بعد أن أعلن هذه املعرفة، فيبدأ كالمه 

ومع هذه الرقة، مل يتهاون ىف  "هذا قلت بالصدق".وينهى كالمه بعبارة:  "حسنا قلت"، بعبارة:
هذا األسلوب، فاهللا مل يدهنا  إعالن احلق حىت تتوب هذه املرأة عن خطيتها... ليتنا نتعلم مجيعا
  وهو الدّيان، بل كشف عن اخلطأ من أجل توبتها وليس هالكها.

فهل نتعامل مع اخلطاة هبذه الرقة، مع الفارق أننا خطاة وحتت احلكم؟ فلنأخذ هذا التدريب 
  قبل توجيهه. إنسانحلياتنا: أن مندح شعاع النور الباهت ىف كل 

  
حتول حديثها  –نبيا  –ليس شخصا عاديا  الربة أن أدركت السامري عندما :24-20ع

ه، إميانوالسامريني، وادعاء كل طرف صحة  ليهودلوجهة أخرى، إذ شغلها اخلالف الديىن بني ا
نفسها. وملا وجد  الصوكأهنا، بعد إدراكها لشخصه املميز، نست قصة املياه والبئر واهتمت خب

بل  كانال يرتبط بامل الذىالسجود احلقيقى ومفهومه أن املرأة صارت مهيأة، بدأ حيدثها عن  الرب
  بالطريقة، فاهللا ال يقبل سجود اجلسد دون الروح.

تعىن السجود باالنسحاق واإلحساس حبضرة اهللا. أما "بالروح واحلق ينبغى أن يسجدوا": 
بالرغم ىف ممارساته الروحية. و نسانالسجود اجلسدى والعددى فقط ال يقبله اهللا، بل ينخدع به اإل

 ميان، مل يغفل السيد أن يوضح أن اإلكانمن هذا اإلفصاح الروحى عن السجود هللا ىف كل م
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 ليهوداملنتظر مصدره ا الصالسامريني، وأن اخل إميانالسليم وليس  ميانى ىف جوهره هو اإلليهودا
  ).22(ع

ية ليهودادتني اإشارة واضحة إىل ظهور املسيا املنتظر، وانتهاء العب"تأتى ساعة، وهى اآلن": 
  السامرية، واالنتقال للسجود الروحى احلقيقى.و

صحح شكل وأسلوب السجود دون أن يلغيه، فالسجود  لسيد املسيحأن ا أيضايالحظ 
بالوجود ىف  نسانواجب هللا، فهو تقدمة حب واحترام وانسحاق وشعور قلىب يعكس إحساس اإل

ود، سواء ىف العبادات اجلماهريية كالقداس اإلهلى، حضرة اهللا احلقيقية. والكنيسة تعلم أبناءها السج
  ىف صلواته اليومية. نسانأو على املستوى الشخصى والفردى لإل

  
اآلتى والعاِلم بكل  ملسيحاستمرت املرأة ىف حديثها الروحى، وأشارت إىل ا :26-25ع

 ليهودرجاء ا –حتمل فيها رجاءها بانتظار املخلّص  الىتاألمور. وإذ وصلـت إىل هـذه املرحلة 
  "أنا... هو".معلنا عن ذاته، وكاشفا عن نفسه:  ملسيحا اأجاهب –والسامريني 

يستطيع أن يذيب الفوارق والنزاعات والعداوة، ويصري فيه  الذىهو الوحيد  ملسيحإن شخص ا  
اجلميع واحدا... فكثري من املشاكل واخلالفات، وخاصة الزوجية، ال جند هلا حال إلصرار 

عن حياهتما. أما إذا دخل، فلن تكون هناك سامرة أو يهودية، بل  ملسيح على إبعاد االطرفني
احلبيب تكون داخل  الربوطاعة وصيته... ليتك أيها  الرباتضاع وانسحاق وإحساس حبضرة 

  كل بيت.
  
  :)30-27(ع  ) السامرية تبشر بالمسيح4(

امرأة. ولكن مل يقل أحد ماذا  وعند ذلك جاء تالميذه، وكانوا يتعجبون أنه يتكلم مع - 27
 -29 فتركت املرأة جرهتا ومضت إىل املدينة، وقالت للناس: - 28. تطلب، أو ملاذا تتكلم معها

فخرجوا من املدينة وأتوا  -30 "هلموا، انظروا إنسانا قال ىل كل ما فعلت؛ ألعل هذا هو املسيح؟"
  .إليه

  
كان مينع أن يتحدث الرجل مع امرأة ىف  ىليهود؟ ألن التعليم اتالميذملاذا تعجب ال :27ع

  .الصبالتبشري واخل ملسيحت زوجته، ومل يفهموا اهتمام اكانعام، حىت ولو  كانم
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 الىتية ملسيحملعلمهم، وهى من اآلداب ا تالميذداللة واضحة على احترام ال "مل يقل أحد":
لميذ أفضل من معلمه، )؛ "ليس الت24: 10ذكرها السيد: "ليس التلميذ أفضل من املعلم" (مت 

  ).40: 6بل كل من صار كامال يكون مثل معلمه" (لو 
وهذه الروح تسلمتها كنيستنا فيما يسمى حبياة التلمذة... وهى تتطلب اتضاعا قلبيا حقيقيا   

  أمام معلمى الكنيسة من كهنة وخدام...
  

تها لتكرز به، ا إجيابيا باالنطالق إىل قريإمياهنآمنت السامرية، وعّبرت عن  :30-28ع
  ا، بل حتفيزا للناس أن خيرجوا ويتأكدوا بأنفسهم.إمياهنهنا ال حتمل شكا ىف  "ألعل"وكلمة 

ال متلك إال  ملسيححتب ا الىتهلا معىن روحى مجيل، وهو أن النفس "تركت املرأة جرهتا": 
ة اهللا، مثل حمبة تعيق مسريهتا عن خدم الىتإبالغ اآلخرين عنه، حىت لو تركت اهتماماهتا املختلفة 

  املال واملنصب... 
  

  :)38-31(ع  ) أھمية الخدمة5(
فقال هلم: "أنا ىل طعام آلكل  -32 ".وىف أثناء ذلك، سأله تالميذه قائلني: "يا معلم، كُلْ - 31

قال  -34 ".فقال التالميذ بعضهم لبعض: "ألعل أحدا أتاه بشىء ليأكل - 33 ".لستم تعرفونه أنتم
نه يكون أربعة إأما تقولون  -35. أن أعمل مشيئة الذى أرسلىن، وأمتم عمله هلم يسوع: "طعامى
هنا قد ابيضت إول، ـروا احلقـوا أعينكم وانظـول لكم: ارفعـاد؟ ها أنا أقـأشهر مث يأتى احلص

. واحلاصد يأخذ أجرة، وجيمع مثرا للحياة األبدية، لكى يفرح الزارع واحلاصد معا -36. للحصاد
أنا أرسلتكم لتحصدوا ما مل  - 38. هذا يصدق القول أن واحدا يزرع وآخر حيصدألنه ىف  - 37

  ".تتعبوا فيه، آخرون تعبوا وأنتم قد دخلتم على تعبهم
  
لسيد موقف املرأة السامرية السابق، فا تالميذحوار حول الطعام، أخذ فيه ال :33-31ع
وا أنه أكل بصورة ما... وهذا ليس أما هم، فاعتقد "لستم تعرفونه"، يتكلم عن طعام روحى املسيح

كامل مثلنا، بل هو اختالف ىف األولويات،  إنسانمل يكن حمتاجا لطعام وهو  ملسيحمعناه أن ا
  النفس البشرية له األولوية. الصفاجلوع والعطش خل

  
بالرغم من اإلعياء بعد طول السفر، واحتياجه اجلسدى للماء والطعام، إال أن  :35-34ع

لسيد ، وإكمال عمله بالفداء على عود الصليب، اعتربه اخالصلل نسانأبيه ىف دعوة اإلإمتام مشيئة 
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 الصهو طعامه احلقيقى، بل هو شهوة قلبه، مقدما دليال جديدا على حبه واشتياقه خل املسيح
  النفس البشرية.
رغم من فبال "ارفعوا أعينكم وانظروا احلقول"...قال:  عندماإىل مشهد حقيقى  ملسيحمث انتقل ا

أن موسم احلصاد بعد أربعة أشهر، فهناك حصاد من نوع آخر، إذ خرج كل أهاىل السامرة من 
قرية سوخار مبالبسهم البيضاء ىف مجاعات كبرية بعد بشارة املرأة، فامتألت احلقول هبم، فاعتربهم 

  .ميانحصادا روحيا جاهزا للحصاد مبنجل اإل لسيد املسيحا
  

، فكل من جيمع نفوسا مللكوت اهللا، إنسانحىت ينسى تعب اهللا ليس بظامل  :38-36ع
، ىف أمانته، يذكر تعب كل ملسيحيأخذ أجرا أرضيا ومسائيا بالفرح، ومشاركة كل من سبقوه. وا

  هو الزارع احلقيقى املنمى لكلمته. كانمن سبق ىف إعداد هذا الزرع للحصاد، وإن 
عبهم وإعدادهم للشعب طوال أربعة آالف عام، إال أنه يشري هنا إىل أنبياء العهد القدمي ىف ت

، حيفظ هلم اتضاعهم ىف أن ما سوف جينوه من مثر ىف الكرازة، هو نتيجة أيضا تالميذوهو درس لل
لتعب آخرين، واحلق يقال هنا أنه ىف حقل اخلدمة، ال ميكن الفصل بني الزارع واحلاصد، فمن 

زرع حلاصد آخـر بعده، وهذا ما قصده ي اـأيضحيصد اآلن لتعب من سـبقه ىف الزرع، هو 
ية املعروفة، أنه ليس بالضرورة للخادم أن يرى مثار ليهود) مستخدما أحد األمثلة ا37السيد ىف (ع
ية أتت بعد صعوده إىل ملسيحنفسه، بالرغم من كمال تعبه وفدائه، إال أن مثار ا ملسيحخدمته، فا

  السماء.
ن تشترك ىف هذه األفـراح... أفـراح تعب اخلدمـة... أيها احلبيب... أال يغريك هذا على أ  

أفراح احلصاد... أفراح دعوة اآلخرين مللكوت اهللا، فتكون زارعا وحاصدا لك أجرة مسائية؟ 
  طوباك إن فعلت.

  
  :)42- 39(ع  ) إيمان أھل السامرة6(

تشهد أنه  ن به من تلك املدينة كثريون من السامريني، بسبب كالم املرأة الىت كانتـمآف - 39
فلما جـاء إليه السامريون، سألوه أن ميكث عندهم، فمكث هناك  - 40. قال ىل كل ما فعلـت

ننا لسنا بعد بسبب كالمك إوقالوا للمرأة: " -42. من به أكثر جدا بسبب كالمهآف -41. يومني
  .نؤمن، ألننا حنن قد مسعنا، ونعلم أن هذا هو باحلقيقة املسيح خملّص العامل
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ملن  نساناألعداد كيف آمن السامريون كنموذج لكل من يؤمن. فأوال حيتاج اإل هذه توضح
متثله املرأة السامرية، مث يكون االتصال املباشر  الذى، وهو عمل اخلادم ملسيححيدثه ويشهد له عن ا

ه، ليس من خالل شهادة اآلخرين أو إميانىف كنيسته، فيأخذ بنفسه وينمو  ملسيحوا نسانبني اإل
  اهتم، بل من خالل حياته وخرباته السرية وممارساته الروحية والسرائرية (الكنيسة).اختبار

سوء حاهلم  كانمل يرفض دعوة السامريني ىف أن ميكث عندهم، مهما  ملسيحيالحظ هنا أن ا
الروحى أو احنراف عبادهتم، وبالتاىل، فهو ال يرفض باألوىل دعوة أى ابن من أبنائه، إذ ينتظر على 

  قارعا...الباب 
فهيا أيها احلبيب... قم وافتح فلبك لكالمه، وفمك جلسده ودمه، وسيأتى وميكث ولن يتركك   

  ما مل تتركه أنت.
  ال حيتاج مدة، بل رغبة وجهاد. مياننشأ وقوى خالل يومني فقط، فعمق اإل ميانونرى أن اإل

  
  :)54-43(ع  ) بداية خدمة المسيح فى الجليل7(

ألن يسوع نفسه شهد أنْ ليس  -44. رج من هناك ومضى إىل اجلليلوبعد اليومني، خ - 43
فلما جاء إىل اجلليل، قَبِلَُه اجلليليون، إذ كانوا قد عاينوا كل ما فعل ىف  -45. لنىب كرامة ىف وطنه

فجاء يسوع أيضا إىل قانا اجلليل، حيث  -46. أورشليم ىف العيد، ألهنم هم أيضا جاءوا إىل العيد
هذا، إذ مسع أن يسوع قد جاء  - 47. را. وكان خادم للملك ابنه مريض ىف كَفََرَناُحوَمصنع املاء مخ

. رفا على املوتـأله أن ينزل ويشفى ابنه ألنه كان مشـه وسـل، انطلق إليـمن اليهودية إىل اجللي
قال له خادم امللك: "يا سيد،  - 49 ".ن مل تروا آيات وعجائبإفقال له يسوع: "ال تؤمنون  - 48

من الرجل بالكلمة الىت قاهلا له آقال له يسوع: "اذهب، ابنك حى." ف - 50 ".انزل قبل أن ميوت ابىن
 "ى.ن ابنك حإلني: "ـوه قائأخـربده وـتقبله عبيـو نازل، اسـوفيما ه -51. وع، وذهبـيس

ته فاستخربهم عن الساعة الىت فيها أخذ يتعاىف. فقالوا له: "أمس ىف الساعة السابعة، ترك - 52
من هو وبيته آن ابنك حى، فإففهم األب أنه ىف تلك الساعة الىت قال له فيها يسوع  -53 ".احلمى
  هذه أيضا آية ثانية صنعها يسوع ملا جاء من اليهودية إىل اجلليل. - 54. كله

  

ىف  الربمل ميكث  –بعد توقفه ىف السامرة  –ىف استكماله الرحلة إىل اجلليل  :45-43ع
قد  الربمل تؤمن به ومل تقبل كرازته. وألن هذا التصرف من  الىتنشأته األوىل،  كانالناصرة، م
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"أنْ ليس لنىب إليها بقوله نفسه عنها:  ملسيحيثري التساؤل، أشار القديس يوحنا لسبب عدم دخول ا
 ورشليمورحبوا به، إذ قد رأوه أثناء زيارهتم أل ملسيحأما اجلليليون، فقد قبلوا ا .كرامة ىف وطنه"

  وقت العيد، وتناقلوا األحاديث عنه...
  
امللك هنا هو هريودس أنتيباس، وهو احلاكم املسئول عن هذه  "خادم للملك": :49-46ع

حىت  وَماُحَنَرفْكَقطعها هذا اخلادم من  الىتيدعونه ملكا. واملسافة  ليهودا كاناملنطقة (اجلليل)، و
  بشفاء ابنه وطَْرقِ كل األبواب املمكنة... كيلومترا، وهذا يوضح شدة تعلقه 25اجلليل حواىل 

 ميانفهو يوجه فكرنا إىل اإل‘ ) فتستحق منا التفكري والتأمل48(ع لسيد املسيحا إجابةأما   
ال يتطلب معجـزات إلثباته، إذ هو راسـخ وأعمق من عمـل املعجـزات أو  الذىاحلقيقى 

  العجائب، وال حيتاج ألدلة مادية لربهنته.
  

رجـاء الرجل، فهو القائـل: "من ُيقبل إىلّ ال  ملسيحهـذا، مل خيّيب اومع  :50ع
ته حتمل كل السلطان اإلهلى ىف الشفاء، وحىت اإلقامة إجاب)، فجاءت 37: 6أخرجه خارجا" (ص 

  .وَماُحَنَرفْكَ، ومل يصر على اصطحابه إىل ملسيحمن املوت، وأمن الرجل بقوة كلمة ا
  
عجـزة، وإبراز أن سـاعة شفاء االبن تقابل ساعة يعلن هنا أمتـام امل :54-51ع

  .ملسيححديث الرجل مع ا
  ت ىف ُعرس قانا اجلليل.كانإشارة إىل أن اآلية األوىل  "آية ثانية":

الرجل ورجاؤه مها  إميانهو حمور املعجزة السابقة، ف ميانلعلنا أيها القارئ العزيز جند أن اإل  
، وطلبه من السيد شفاء ابنه، واثقا ىف ملسيحيلومترا ملفابلة اك 25اللذان دفعاه أوال إىل السري 

  قدرته على ذلك، فحصل على شفاء غالمه.
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 الَخاِمسُ  احُ حَ صْ األَ 
  سـلطان المسـيح  مريض بيت حسدا

    
 

  ):4- 1(ع بيت حسدا ) بركة 1(

عند باب  ،وىف أورشليم - 2فصعد يسوع إىل أورشليم.  ،وبعد هذا كان عيد لليهود -1
ىف هذه كان مضطجعا مجهور كثري  - 3قة. ورأبيت حسدا" هلا مخس "بركة يقال هلا بالعربانية  ،الضأن
حيانا ىف الربكة أن مالكا كان ينزل أل - 4مرضى وعمى وعرج وعسم يتوقعون حتريك املاء.  من

  .كان يربأ من أى مرض اعتراه ،وال بعد حتريك املاءأفمن نزل  ،وحيرك املاء
  
صعد املسيح إىل أورشليم ىف عيد  ،أى بعد معجزة شفاء ابن خادم امللك "وبعد هذا": :1ع

يذكر نوع العيد، ألن تركيزه كان على خدمة النفوس والتبشري، ومل يأت  الفصح للمرة الثانية. ومل
 بعد الوقت ليحضر الفصح الذى سيقدم فيه نفسه على الصليب.

  
كانوا يأتون  مهنأل ،ومسى هبذا االسم .بواب املدينة للهيكلأقرب أ :"باب الضأن" :4-2ع

  .منه بغنم الذبيحة
 ا،متر 70-50وعرضها تراوح بني  ،متر طوالبعادها حواىل مائة أبركة  :"بيت حسدا"

الستقبال  األروقةهذه  بنيتو ،عمدة قسمتها خلمس ساحات انتظاروعلى جوانبها صفوف من األ
بكل  ىاملرضإليها كان يأتى و ،بيت الرمحة :معناهف "،بيت حسدا" اسمما أ .الزائرين بغرض الشفاء

 "عسم"،. وكلمة حد املالئكةأء الراكد بفعل لنوال الشفاء مىت حترك املا ،نواع املرض املزمنأ
  .معناها: يابسى املفاصل

ويظهر ىف هذه املعجزة الفرق بني بركة العهد القدمي، فهى مؤقتة وليست دائمة، ولشفاء 
األجسـاد بالنزول فيها. أما ىف العهد اجلديـد، فشفاء دائم للروح واجلسـد، كما حيـدث ىف 

  سـر املعمودية.
  ):9: 5بيت حسدا (ع  ) شفاء مريض2(
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ن أه يسوع مضطجعا، وعلم آهذا ر -6 سنة. نيوكان هناك إنسان به مرض منذ مثان وثالث -5
ليس ىل إنسان يلقيىن ىف الربكة  ،يدسيا " :جابه املريضأ -7 "؟أن تربأتريد "أ :فقال له ،له زمانا كثريا

 ."قم امحل سريرك وامش" :له يسوعقال  - 8 ."خرآينزل قدامى  ،تآنا أحرك املاء. بل بينما ـمىت ت
  وكان ىف ذلك اليوم سبت. ،ومحل سريره ومشى ،فحاال برئ اإلنسان -9

  
 سلطانبراز إولكن ، ليس شفاء املقعد ىف حد ذاته ،الغرض من ذكر هذه املعجزة :8-5ع

ا وحالة اليأس املرة الىت مير هب الطويل،زمن املرض  حنايوالقديس ذكر  ،وهلذا .املسيح الفائق
  افتقاد اهللا لإلنسان مبرامحه. ليربز بذلك ،املريض

  ويظهر ىف هذه املعجزة:
ه وبدأ احلديث معه، فاهللا هو املفتقد والباحث عن كل نفس ىف تعب آاملسيح هو الذى رأن   )1(

  وال ينسى أحد. ،و ضيقأ
يضا لكن نعمة اخلالص تقتضى أ ،وهو يريد اخلالص لكل أحد ،مع أن املسيح هو البادئ  )2(

غريبا إلنسان  املسيح هذا السؤال الذى يبدو هلسأ ،وهلذا .إرادة اإلنسان ىف خالص نفسه
 "؟أأتريد أن ترب" :مريض

سنة مقعدا،  38رمحة اهللا وقدرته غري احملدودة الىت حتطم كل يأس. فرغم أن املريض له مدة   )3(
  أمره أن يقوم وميشى، فربئ ىف احلال.

  
أما أن حيمل  .وسلطان السيد املسيح على املرض ،وة املعجزةتفيد ق "،حاال" :كلمة :9ع

فهو أمر يفوق التصور  ،ويستطيع السري بعد هذه السنوات الطويلة من الرقاد ،اإلنسان سريره
ال افال يترك للمشاهد جم ،وبدون عالجات مكملة ،، أن تشتد هذه العضالت املرختية فجأةىالعقل

  .سوى أن هذه هى يد اهللا
ولكن  ،أريد اإلبراء ...وأنا الزلت مربوطا خبطاياى الراقد،حنو املريض  سعيَت ،حلبيبى اإهل  

وجتعلىن أقوم طارحا كل  عزميىت، تشددوقل كلمة  ،فتعال أيها احلبيب ضعيفة...اإلرادة 
  .متمسكا برجائى فيك ى،تاركا يأس ،خلفى الكسل والضعفسنوات 

  ):15- 10) التعرف على المسيح (ع 3(
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ن "إ :أجاهبم -11 ."ال حيل لك أن حتمل سريرك ،نه سبت"إ :ل اليهود للذى شفىفقا - 10
محل امن هو اإلنسان الذى قال لك " :فسألوه - 12 "مش.ال سريرك وامحقال ىل:  هو الذى أبرأىن
إذ كان ىف  ،عتزلاوع ـفى فلم يكن يعلم من هو، ألن يسـأما الذى ش - 13 "مش؟اسريرك و

فال ختطئ أيضا  ،ها أنت قد برئت" :وجده يسوع ىف اهليكل وقال له ،كبعد ذل - 14املوضع مجع. 
  .فمضى اإلنسان وأخرب اليهود أن يسوع هو الذى أبرأه -15 ."لئال يكون لك أشر

  
هلم أعني  ينالذ ،مسع هذا أيها الشعب اجلاهل والعدمي الفهم: "ارميا النىبإيقول  :12- 10ع

  ).21: 5" (وال يبصرون
 …تنطبق على موقف اليهود جتاه هذه املعجزة يةلس الكبري أن هذه اآلكريالقديس ويقول 

  .ومتسكوا حبرفية الوصية اخلالية من روح اهللا ،وعمل الرمحة املقدم من اهللا ،فنسوا قوة الشاىف
ليتك يا إهلى  .رادة اهللا الصاحلةإى نر ال كثريا ما ،فنحن أيضا ىف عنادنا ،هكذا أيها األحباء  

أعمالك وحكمتك، ونترك شرورنا، وإدانتنا  حىت نفهم ونبصر ،وقلوبنا وأفهامناتفتح عيوننا 
  لآلخرين.

  
 .وهو الذى مل يقبل جمدا من الناس ،مل يكن من طبع السيد اإلعالن عن نفسه:13ع

وعدم السعى  ،هلنا االتضاعإمتعلمني من  ،فليتنا حنن أيضا نتعلم أال نتباهى مبا نصنع أمام الناس 
  متذكرين أن أبانا الذى يرى ىف اخلفاء جيازينا عالنية. ،ح الناسلقبول مدي

 
جند  ،وىف حديث املسيح اجلديد معه ؛تقابل الرجل مع املسيح مرة أخرى ىف اهليكل :14ع

  املعاىن التالية:
ال ختطئ " :مبعىن "،ال ختطئ أيضا" :ةعبارف ،أن هذا املرض كان نتيجة خطية سابقة :أوال

  هذه اخلطية. ،بالهوته ،ملسيحوقد عرف ا "،ثانية
 ،أال ينسى ،واألهم .فيشكر اهللا ،على اإلنسان أن يتذكر دائما عمل اهللا معه ومعروفه :ثانيا

  ويعود مرة أخرى ملا قد تركه.
يكون له  ،يعرض نفسه لعقوبة أكرب ،راحم اهللا املتكررةمأن اإلنسان الذى يتجاهل  :ثالثا

  .أشر
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خوفا من  ،فكان تربئة نفسه من هتمة محل السرير ،يهودبالغ الرجل للإأما غرض  :15ع
. وهذا يظهر ضعف إميان هذا الرجل، فقد اهتم بإرضاء للوصية الناموسية اوقتلهم إياه تنفيذ ،اليهود

  اليهود، أكثر من متسكه بتعاليم املسيح.
  
  ):23- 16(ع الھوت االبن ) 4(

ذا ىف سبت. ـل هـنه عمتلوه، ألكان اليهود يطردون يسوع، ويطلبون أن يق ،وهلذا - 16
كان اليهود يطلبون  ،فمن أجل هذا -18 ."ن وأنا أعملآلاأىب يعمل حىت " :فأجاهبم يسوع - 17

فأجاب  - 19معادال نفسه باهللا.  ،ن اهللا أبوهإألنه مل ينقض السبت فقط، بل قال أيضا  ،أكثر أن يقتلوه
ب ال ما ينظر اآلإ يئا،ن أن يعمل من نفسه شال يقدر االب ،احلق احلق أقول لكم" :يسوع وقال هلم

ويريه مجيع ما هو  ،ألن اآلب حيب االبن -20فهذا يعمله االبن كذلك.  ،يعمل. ألن مهما عمل ذاك
 ،ىيألنه كما أن اآلب يقيم األموات وحي - 21وسرييه أعماال أعظم من هذه لتتعجبوا أنتم.  ،يعمله

اآلب ال يدين أحدا، بل قد أعطى كل الدينونة لالبن. ألن  -22 من يشاء. ىيكذلك االبن أيضا حي
  لكى يكرم اجلميع االبن كما يكرمون اآلب؛ من ال يكرم االبن، ال يكرم اآلب الذى أرسله." - 23
  

لدرجة طلب  ،مدى كراهية اليهود لشخص املسيح ،هنا حنايوالقديس يوضح  :18- 16ع
 .متناسني املعجزة الكبرية ،هو كسر السبت :األول ؛وأوعز هذه الكراهية الشديدة لسببني .قتله

من زاوية  ،ولكن ،هوبسبب األسلوب الذى كان يصف به املسيح العالقة مع اهللا بأنه أب :والثاىن
ة عليه وحده، روالقاص ،الطبيعية لالبن فاملسيح يركز على أبوة اآلب ،غري أبوة اهللا للجميع ،أخرى

طلب اليهود قتله  ،وهلذا .ن عملهما واحد ومستمرىف أو ،ساويا نفسه باآلب من جهة اجلوهرم
  ولكنهم رفضوه. ،ألهنم فهموا متاما قصد املسيح ،بتهمة التجديف

  
 ،حىت ىف السبت ،ليهود أنهليوضح هبا املسيح  ية،هذه اآل ل ...":أنا أعم ل...أىب يعم" :17ع

  .يشاركه عمله ،ىف اجلوهر الواحد معه ،االبن ،وبالتاىل .رعاية خليقته عنوال يتوقف  اآلب،يعمل 
نتقل ، يوهبذا .فعلينا أيضا أن ال نتوقف عن خدمة اهللا وخليقته كل األيام ،فإذا كان اهللا هكذا  

  السبت من حرفية الوصية إىل روحها ومضموهنا.
  

موضحا  ،جابته على اليهود إىل عمق الالهوتيات بالتدريجإيسحبنا السيد ىف  :20- 19ع
  :مثبتا الهوته من خالل ...ني اآلب واالبن ىف اجلوهر الواحدهذه العالقة السرية ب
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ألهنما واحد  ،فال يقدر االبن أن تكون له إرادة منفصلة ىف العمل عن إرادة أبيه وحدة املشيئة:  )1(
  ىف اجلوهر

ىف اتصال  ،من خالل اجلوهر اإلهلى ،ال أنهإأخذ جسدا قد فإذا كان الكلمة  عدم االنفصال:  )2(
  .فاالثنني واحد ،ناظرا ومتطلعا على كل ما يفعله ،آلبدائم مع ا

عن اآلب ىف  يئافهو ال يقل ش ،يفعله االبن أيضا ،ىف أن كل ما يفعله اآلب وحدة القدرة:  )3(
  .واحد معه ىف املشيئة وعدم االنفصال ألنه ،القدرة

 اآلبأسرار حىت أن االبن يعرف كل  ،على االبن بكل احلب اآلبىف انفتاح  وحدة احلب:  )4(
علم ومعرفة ب يتمتعالذى البد أن  ،وهذا دليل على الهوت االبن أيضا .وأعماله ومقاصده

  ليدرك كل أعمال اهللا ومقاصده. ،غري حمدودة
ح بعضها ىف والىت سيوضَّ ،ينبئ املسيح هنا باملعجزات القادمة والعجيبة :"أعماال أعظم"

. ونالحظ أن اليهود صحاحات التاليةحنا ىف األأو الىت سيذكرها القديس يو ،األعداد القادمة
  يتعجبون، لكنهم ال يؤمنون.

كما كنت أنت ىف كمال احلب واحد مع أبيك الصاحل ىف  ...احلبيب وخملصى الصاحل إهلى  
نشتاق حنن أيضا شعبك أن خنضع بكل قلوبنا وإرادتنا حلبك  ...املشيئة وعدم االنفصال

فنترك كل شئ  ،كما طلبت أنت عنا ،معك اأن نكون واحدأعطنا يا رب  .ولصوتك ىف حياتنا
  ونتجه حنوك ونتبعك بكل قلوبنا. يعطلنا،

  
ب ىف إقامة خر ومباشر عن الهوت املسيح ىف قدرته املساوية لآلآإثبات  :22- 21ع
 ،املسيح هبا نفسه خصَّ "، من يشاءىيحي" وعبارة .وهى الشئ الذى يعجز عنه أى إنسان ،األموات

أما قدرة  .من خالل صالهتم هللا ،ليشعأيليا وإمثل  ،أقاموا موتى ينن بعض األنبياء الذيزا عيمت
 ،خر لالهوته ىف أنه هو الديانآويقدم املسيح إثباتا  .هلية وحدهافمصدرها ذاته ومشيئته اإل ،املسيح

  وخبايا قلوهبم.العامل بأفعال الناس  ،وهى صفة قاصرة على اهللا وحده
  
إذ جعل إكرام اآلب وإكرام االبن شيئا واحدا ال  ،الهوت املسيحإثبات آخر ل :23ع
فى الوقت ف ؛وال يقترب منها إنسان ،فإذا كانت كرامة اهللا وإكرامه ال يضاهيها كرامة .يتجزأ
فهذه شهادة أخرى ملساواة االبن  اآلببإكرام  اومرتبط يايعلن املسيح أن إكرام االبن مساو ،نفسه
  لوهية.ألود واب ىف التمجيد والسجلآل
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  ):30- 24(ع  سلطان االبن) 5(
وال  ،فله حياة أبدية ،ن من يسمع كالمى ويؤمن بالذى أرسلىن، إاحلق احلق أقول لكم" - 24

وهى  ،نه تأتى ساعة، إاحلق احلق أقول لكم - 25نتقل من املوت إىل احلياة. ايأتى إىل دينونة، بل قد 
ألنه كما أن اآلب له حياة ىف  - 26سامعون حييون. وال ،حني يسمع األموات صوت ابن اهللا ،ناآل
ألنه  ،وأعطاه سلطانا أن يدين أيضا -27كذلك أعطى االبن أيضا أن تكون له حياة ىف ذاته.  ،ذاته

وته. ـنه تأتى ساعة فيها يسمع مجيع الذين ىف القبور ص، فإال تتعجبوا من هذا -28ابن اإلنسان. 
والذين عملوا السيئات إىل قيامة الدينونة.  ،إىل قيامة احلياةوا الصاحلات ـفيخرج الذين فعل - 29
بل  ،ىن ال أطلب مشيئىت، ألكما أمسع أدين، ودينونىت عادلة ،أنا ال أقدر أن أفعل من نفسى شيئا - 30

  "مشيئة اآلب الذى أرسلىن.
  
 ،ع كالم االبنامسىف  بني االبن واآلب:الوحدة على يؤكد املسيح مرة أخرى  :24ع

 اهللا وطاعة وصيةاآلب، ميان باهللا وبدون اإل ؛فكالم االبن هو وصية اآلب نفسه .ميان باهللا اآلبإلاو
نتقل من املوت افقد  ،أما من فعل هذا .ولن ينجو من الدينونة ،لن يكون ألحد حياة أبدية ،االبن

  .املسيحوإطاعة وصايا ميان والتوبة وذلك باإلىف املسيح، الروحى إىل احلياة 
ال سويا خنضع عفت .عدها اهللا لك انت بسابق حبه العظيمأية بدن احلياة األإ ،احلبيب خىأ  

  .ية هناكبدواحلياة األ ،فتكون لنا الراحة هنا ،لوصيته
  

ا سوف يتحدث ملا ديهمت "،اآلن"استخدم السيد املسيح كلمة  :"تأتى ساعة وهى اآلن" :25ع
لكل من يسمع  ،تعىن القيامة الروحية بالتوبة ،هنا فاآلن ها فيها.مل يذكروالىت  28اآلية عنه ىف 

فهو ميت خبطاياه  ،واملتجاهل لنداء السيد املسيح ،ما رافض التوبةأ .ويقبله ويعمل به ،كالم ابن اهللا
"... ذكرنا مبا قاله الوحى اإلهلى ىف العهد القدمي على لسان إشعياء النىب: ية تاآل هوهذ .بدىأهلالك 

). وىف العهد اجلديد، يؤكد 8: 49(إش  ..."جبتك، وىف يوم اخلالص أعنتكىف وقت القبول است
الوحى اإلهلى أن زمن التوبة هو اآلن، وليس غدا، وال حيتمل أى تأجيل، عندما قال على لسان 

ىف وقت مقبول مسعتك، وىف يوم خالص أعنتك. هوذا اآلن وقت مقبول، هوذا "بولس الرسول: 
  ).2: 6كو  2( "اآلن وقت خالص

وملاذا  ،قبلفلماذا ال ُت ،ها لقبولك بالتوبة واالعتراف اآلنيفتحت ذراعقد إذا كانت مراحم اهللا   
  ؟!تفضل البقاء ىف املوت عن احلياة باالستجابة لنداء املسيح لك



  الَخاِمسُ  احُ حَ صْ األَ 

)325 (  

هى من  ،خلوقةاملغري  ،فصفة احلياة الذاتية .هذه اآلية إثبات جديد لالهوت املسيح :26ع
  :نهايله هذه الصفة ع - نه اهللا أل - واالبن أيضا  ،و مصدرها وماحنهافه ،صفات اهللا وحده

   .غري خملوقإنه  :أوال
هو مصدرها كما سبق وقال ف ،له سلطان اآلب نفسه ىف منح هذه احلياة ملن يريد أن: ثانيا

  ).4: 1(ص "فيه كانت احلياة"  :يوحنا
  
 )،22ع(ق اآلب حمن أهنا كما  ،البنلعطت حق الدينونة أ اإلهليةن الذات أأى  :27ع

تعطى ولكن  ،ن الطبيعة اإلهلية واحدة ىف اجلوهروذلك أل ).8: 16 (صومن حق الروح القدس 
فالعدل  .با ىف كل شئ عدا اخلطية وحدهاوتأمل جمرَّ ،عاش حياتنا ،تجسدهالذى، بالدينونة لالبن 

فهو  .للبشرية كلها ياتأنس قاضمها اللذان جعال من املسيح املتجسد وامل ،والرمحة اإلهلية وحدمها
  ى، فهو يدافع عنا بفدائه ويقضى برباءتنا.امى عن اإلنسان من جهة أخروهو احمل ،الديان من جهة

  
املسيح يقوله بعد ذلك، فوما سوف  ،أى ما سبق وقاله ":ال تتعجبوا من هذا" :29- 28ع

  . مع احلقائق اإلهلية ستعد للتعاملامليعلم صعوبة قبول ما يقوله على العقل البشرى غري 
والىت يسمع فيها  ،الدينونةوالثاىن  ىءهى ساعة اجمل، فما الساعة الىت يتحدث عنها السيدأ

  ...بدىأهالك إىل و أ ،بديةأحياة  يذهبون إىلما إ ،شراراأبرارا و، أاجلميع صوته
عمال الىت لى األن اجملازاة والدينونة عأوضوح اآلية ىف  ،يها القارئ احلبيبأوال يفوتنا هنا   

ن ممنتعجب  ،ومع وضوح اآلية هنا .سيئة أوسواء كانت صاحلة  ،صنعها اإلنسان طوال حياته
  ).46- 31 :25راجع مع مت (عمال بالدينونة نه ال عالقة لألأم بلَِّعُي

: 10ليتىن أنتهز يا إهلى فرصـة هذه احلياة ألصنع خريا كما كنت تفعل أنـت (راجع مع أع 
  .وقاتى هنا وهناكأثر بع)، وال أ38
ن كل أ وأشعر ،بدية من جهةشواقى لألأفتتحرك  ،اجعل دائما فكر الدينونة ىف قلىب ...إهلى

   .نفسى الضعيفة من جهة أخرى فتتشدَّد ،حسابا عنهم قّدأحلظة وكل عمل سوف 
  

 ،رادة والعمل مع اآلباحتاد اإل عن )19ع(يكرر السيد املسيح هنا ما سبق وقاله ىف  :30ع
رادة اآلب ذاته إهو  ،فكل ما يفعله ،وهلذا .ن يكون هناك انفصال للحظة واحدةأفال ميكن 
اهللا " :كما نقول "،ريدأال " :هنا قدر"أ"ال ويكون معىن  ،وهذا يؤكد متام االتفاق بينهما .ومشيئته
  ..."ن يكذبأال يقدر 

وهى  ،ما يفعله اآلبمل يعن االبن أىف  )19ع(اثل أيضا ما جاء ىف مي "،مسعأكما "وتعبري 
  وهو وحدة االتصال بني اآلب واالبن. ،تؤكد نفس املعىن السابق
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  ):40-31( الشھادة لالبن) 6(

علم أنا أو ،الذى يشهد ىل هو آخر -32فشهادتى ليست حقا.  ،شهد لنفسىأن كنت "إ - 31
قبل أوأنا ال  - 34تم إىل يوحنا فشهد للحق. أرسلأنتم  - 33 .أن شهادته الىت يشهدها ىل هى حق

ردمت أن أاملنري، وأنتم املوقد كان هو السراج  - 35قول هذا لتخلصوا أنتم. أولكىن  ،شهادة من إنسان
عطاىن اآلب أمن يوحنا، ألن األعمال الىت  أعظمفلى شهادة  ،ما أناأو - 36تبتهجوا بنوره ساعة. 

واآلب نفسه  - 37ب قد أرسلىن. هى تشهد ىل أن اآل ،عملهاأاألعمال بعينها الىت أنا  ذهه ،كملهاأل
وليست لكم كلمته ثابتة  -38بصرمت هيئته. أ الذى أرسلىن يشهد ىل. مل تسمعوا صوته قط، وال

ألنكم تظنون أن لكم فيها  ،فتشوا الكتب -39لستم أنتم تؤمنون به.  ،فيكم، ألن الذى أرسله هو
   "لتكون لكم حياة. وال تريدون أن تأتوا إىلّ -40وهى الىت تشهد ىل.  ،حياة أبدية
  
 .وشهادة يوحنا املعمدان كذلك ،عداد عن شهادة اآلب لالبنتتحدث هذه األ :35- 31ع

جل خالص أولكنه يذكرها من  ،فهو ليس ىف احتياج ،املسيح الغرض من هذه الشهادةقد أعلن و
  .)34ع (اليهود أنفسهم 

  
، والعرف العام ،وناموسهم ذهان اليهودأاملسيح كالمه هنا عاملا ما ىف  أيبد :32- 31ع

وهو اهللا  عظم،وذلك متهيدا لتقدمي الشاهد األ ،بأن شهادة اإلنسان لنفسه ليست مقبولة والشريعة،
ومن املعلوم أن قوة وقيمة الشهادة تستمد من مركز الشاهد، فلهذا  (الشاهد اآلخر). اآلب نفسه

 ،هد لنفسهـبالرغم أنه لو ش ،ضقدم املسيح شهادة اآلب الىت ال حتتمل جماال للشك أو النق
  ).14: 8 (صحق  تهشهادف

  
الذى هو شاهد ثان له مكانته عند اليهود،  ،ينتقل املسيح هنا إىل شهادة يوحنا :34- 33ع

ما عدم قبول املسيح أ .فجاءت شهادته معلنة أن املسيح هو احلق ،ليه لسؤالهإبل هم الذين سعوا 
نه إف ،فبالرغم من عظمة الشاهد .ل هى إشارة خفية لالهوتهليس معناه رفضها، بفلشهادة املعمدان 

ولكن السيد يضيف شهادة املعمدان إىل  .من غري املقبول أن يتوقف صدق اهللا على شهادة إنسان
وال يريد  ،شهادة اآلب حىت يؤمن اليهود، فاإلميان بشخص املسيح هو الشرط األول للخالص

  املسيح شيئا سوى خالص شعبه.
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بعد أن وصفه بأنه أعظم  ،ة ثانية يقدمها املسيح للمعمدان بأنه السراج املنريشهاد :35ع
أنه يعطى  :األول ؛ولكن املسيح قاهلا لسببني .وهذه آية عرضية ىف سياق الكالم ،مواليد النساء

 - أنه يبكت اليهود الذين التفوا حول املعمدان ساعة  :الثاىن .حدأوال ينسى تعب  هلكل إنسان حق
دون أن يستمر تأثري كالم  ،عادوا إىل سريهتم األوىل ،وبعد سجنه - شهور 6أى  صريةفترة ق

  املعمدان ىف حياهتم.
فجاء مدحه من  ،شاهدا وشهيدا للحق اإلهلى ،مينا ىف رسالتهأكان املعمدان  ،إهلى وسيدى  

شهد لك أنا أيضا أحىت  ،عطىن يا إهلى روح املعمدان وبعضا من قوتهأ …فمك القدوس
مشيئتك  ألمتمنورا للعامل، فأكون مصباحا منريا،  ،فعالهأكما فعل هو بكالمه و ،عماىلبأ

  ى.الصاحلة ىف حيات
  

 ،كثر يقينيةأو ،وهى أعظم من شهادة أى إنسان ،شهادة ثالثة يقدمها السيد املسيح :36ع
ى أعمال مل وه ،قامة املوتىإو ،عني العميانأوفتح  ،عجازية، كشفاء املرضىوهى تلك األعمال اإل

عطاىن اآلب "أما تعبري ألوهيته. حىت تشهد أل ،يها أحد ىف قوهتا وعظمتها وكثرهتا وتنوعهاال هيسبق
اهللا مل يره أحد قط. " ):18: 1 (صكما جاء ىف ينفذ مشيئة اآلب فمعناه أن االبن  "،كملهاأل

  اآلب وهيئته. ، ويضيف املسيح أيضا أنه صوت"راالبن الوحيد الذى هو ىف حضن اآلب هو خّب
  
شهادة اآلب نفسه الىت شهدها لالبن من خالل نبوات العهد القدمي ورموز  :40- 37ع
وبدال  ؛ل اليهودض ،غم من هذاربال ،ولكن .وهى كلمات اآلب الىت متثل صوته وهيئته ،الناموس

  رفضوها برفضهم للمسيح ذاته. ،من قبول احلياة األبدية
  

  ):47- 41 (ع سباب عدم اإليمان) أ7(
ولكىن قد عرفتكم أن ليست لكم حمبة اهللا ىف  - 42ل. ـقبأدا من الناس لست ـجم" - 41
ونه. ـفذلك تقبل ،باسم نفسه آخر أتىن إ .ولستم تقبلونىن ،ىبأتيت باسم أأنا قد  - 43أنفسكم. 

كيف تقدرون أن تؤمنوا وأنتم تقبلون جمدا بعضكم من بعض، واجملد الذى من اإلله الواحد  - 44
وهو موسى الذى  ،كوكم إىل اآلب. يوجد الذى يشكوكمـشأوا أىن ـال تظن -45 ؟تطلبونهلستم 

و كتب عىن. ـدقونىن، ألنه هـى لكنتم تصـألنكم لو كنتم تصدقون موس - 46عليه رجاؤكم. 
  ؟"فكيف تصدقون كالمى ،ن كنتم لستم تصدقون كتب ذاكإف - 47
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خرى ال ختضع ملعايري أم شهادات قّدو ،إذا كان املسيح سبق ورفض شهادة الناس له :41ع
 ،بل يريد اجتذاهبم إىل اإلميان به من الناس،أو مقاييس بشرية، فهو يرفض أيضا قبول اجملد املقدم له 

  وبالتاىل خالص نفوسهم.
  
 ،هو اختفاء حمبة اهللا عن قلوهبمف ،يحسسباب عدم قبول اليهود للمأما أول أ :43- 42ع

بيه أتى باسم أ هأن ،والدليل على عدم حمبتهم هللا .سان التعرف على االبنوالىت بدوهنا ال يستطيع اإلن
 ،شارة هنا إىل املسحاء الكذبة واإل ،تى آخر باسم نفسهأما إذا أ .عون حبه ومل يقبلوهالذى يّد

كان يقبلهم  ،طالبني الكرامة لذواهتم ،مقدمني أنفسهم ،الذين كانوا يظهرون بني احلني واآلخر
  سيح هنا يتعجب من تصرفاهتم.فامل ؛اليهود

  
وى يورغبتهم ىف اجملد الدن ،هو احنراف اليهودف ،السبب الثاىن لعدم قبول املسيح امأ :44ع

فخطيئة االفتخار وطلب اجملد الباطل من الناس،  ،عوضا عن اجملد الذى يعطيه اهللا ألبنائه باتضاعهم
ما أن إ ،ذن واضحةإفاحلقيقة  .ار ىف ذاتهصبل يكتفى باالحن ،تصرف قلب اإلنسان عن اهللا فال يقبله

  يطلب جمد اهللا على حساب ذاته.أو  ،يطلب اإلنسان جمده على حساب جمد اهللا
زلت  ال ،وأنا الشقى .اجملد ىومل تطلب جمد نفسك وأنت هو كل ،اتضعَت ...إهلى وخملصى  
ال ئتقف حا نة الىتساعدىن يا إهلى على أن أنتهر هذه الذات اللعي .حبث عن مديح هنا وهناكأ

  سرارك.أومعرفة كل  ، والنمو ىف معرفتك،دون التمتع حببك الكامل
  

هو نفسه املشتكى  ،وهو موسى النىب ،ن من تظنونه شفيعا ووسيطا لكمإ :45- 47ع
رفض معناه  ،فعدم إميان اليهود باملسيح .املسيح غايتهكان  ،فكل ما كتبه موسى .عليكم لدى اهللا
فكيف يؤمنون باملسيح  ،قوال أعظم أنبيائهمأن كانوا ال يؤمنون بفإ .ه موسىكتب الناموس الذى

  !ذن؟إ
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  السَّاِدسُ  احُ حَ صْ األَ 
  سر التناول من جسد المسيح ودمه  المشى على الماء  إشباع الجموع

    
  

  ):15 -  1معجزة إشباع الجموع (ع ) 1( 

وتبعه مجع كثري، ألهنم  -2بعد هذا، مضى يسوع إىل عرب حبر اجلليل، وهو حبر طربية.  -1
صعد يسوع إىل جبل، وجلس هـناك مع تالمـيذه. ف -3 أبصروا آياته الىت كان يصنعها ىف املرضى.

فرفع يسوع عينيه، ونظر أن مجعا كثريا مقبل إليه،  - 5وكان الفصـح عيـد اليهـود قريبا.  -4
وإمنا قال هذا ليمتحنه، ألنه هو علم ما هو  - 6فقال لفيلبس: "من أين نبتاع خـبزا ليأكل هؤالء؟" 

" .هم خبز مبئىت دينار ليأخذ كل واحد منهم شيئا يسـرياأجابه فيلبس: "ال يكفي -7مزمع أن يفعل. 
"هنا غالم معه مخسة أرغفة  - 9قال له واحد من تالميذه، وهو أندراوس أخو ِسمعان بطرس:  -8

فقال يسوع: "اجعلوا الناس يتكئون." وكان ىف  - 10شعري ومسكتان. ولكن، ما هذا ملثل هؤالء؟" 
وأخذ يسوع األرغفة, وشكر،  -11دهم حنو مخسة آالف. املكان عشب كثري، فاتكأ الرجال، وعد

فلما  - 12ووزع على التالميذ، والتالميذ أعطوا املتكئني، وكذلك من السمكتني بقدر ما شاءوا. 
فجمعوا، ومألوا اثنىت  - 13شبعوا، قال لتالميذه: "امجعوا الكسر الفاضلة، لكى ال يضيع شىء." 

فلما رأى الناس اآلية  -14لشعري الىت فضلت عن اآلكلني. عشرة قفة من الكسر، من مخسة أرغفة ا
وأما يسوع، فإذ علم أهنم  - 15الىت صنعها يسوع، قالوا: "إن هذا هو باحلقيقة النىب اآلتى إىل العامل." 

 مزمعون أن يأتوا، وخيتطفوه ليجعلوه ملكا، انصرف أيضا إىل اجلبل وحده.

 

ليم، اجته الرب إىل اجلليل، وعربحبريته من أى بعد ما حدث ىف أورش"بعد هذا":  :-ع
  الغرب إىل الشرق.

مدينة على حبر اجلليل، أنشأها هريودس على اسم إمرباطور الرومان "طيباريوس"  "طربية":
  ميالدية. سنة 

وتبعت اجلموع الرب يسوع بسبب كثرة معجزات الشفاء، فصعد إىل تل مرتفع مع االثىن 
  ايد حوله.عشر، وأخذت اجلموع ىف التز
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ال ميكن إغفال هذه اإلشارة العرضية الىت ذكرها القديس يوحنا بقرب حلول الفصح،  :ع
فاحلديث ىف هذا األصحاح، سيتناول احلديث عن اإلشباع اجلسدى للجموع من جهة، واإلشباع 
الروحى اخلالصى للعامل كله من خالل خبز احلياة جسد املسيح من جهة أخرى. فقد أشار 

وحنا للفصح عمدا، لتهيئة الذهن لربط جسد املسيح املقدم للعامل بالفصح اخلالصى، "ألن القديس ي
  ).  :كو فصحنا أيضا املسيح قد ذبح ألجلنا" (

  
ميثل فيلبس الشخصية العقالنية، فاملسيح هو الذى ذهب إليه ليدعوه، ومل يتبعه هو  :-ع

).  :" (ص "أرنا اآلب وكفاناثه )، وهو الذى قاطع املسيح ىف حدي :من نفسه (ص 
وهلذا، وّجه املسيح احلديث إليه بالذات؛ ليمتحن إميانه من جهة، وليجعله شاهدا بأن اإلميان يفوق 
العقل واإلمكانيات املادية والعقلية. وألن فيلبس ميثل العقل احملدود ىف حلوله، مل يقدم حال لسؤال 

تعقيدا آخر وهو بكم؟!... أى حىت لو توفر املكان،  الرب يسوع عن مكان شراء اخلبز، بل أضاف
  فأين النقود؟

إن العقل، ىف أحيان كثرية، يكون عائقا حيد عمل اهللا ىف حياتنا حبساباته القاصرة... فال تدع   
عقلك يوما عائقا حلياة اإلميان، بل اجعله متقبال، شاكرا ألعمال اهللا ىف حياتك، متذكرا هلا 

  ومتأمال فيها.
  

يلفت القديس يوحنا نظرنا إىل شئ هام، وهو اهللا العامل بالقليل،  "غالم... شعري": :-ع
فجاء حل املشكلة عن طريق غالم صغري، وليس أحد املسئولني األغنياء. وكذلك الشعري، فهو خبز 

  العامة الفقراء، وليس كالقمح غذاء األغنياء.
بأعظمها، بل نفتخر بالرب الذى، بأقل القليل، إذن، علينا أال نستهني باقل األمور، وال نفتخر   

يفعل أكثر الكثري. فيا ليت يكون لنا هذا اإلميان، الفّعال والعامل، ىف تقدمي إمكانياتنا الضعيفة 
  هللا، فيصنع هبا الكثري.

  
عملية تنظيمية، نظمها التالميذ. وهلذا، سهل حصر  "اجعلوا الرجال يتكئون": :-ع

سهل التوزيع؛ فالنظام من الفضائل املسيحية السلوكية الىت ينبهنا هلا اهللا عدد الرجال، وكذلك 
  ). :كو "وليكن كل شئ بلياقة وحبسب ترتيب" (
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إال أن العدد اإلمجاىل كان أكثر من هذا، كما أشار القديس مىت: "ما عدا النساء واألوالد" 
  ). :(مت 

مال العمل اإلهلى ىف اإلشباع حىت الفيض. تشري إىل ك "قدر ما شاءوا"نالحظ أن عبارة 
وهكذا عمل اهللا دائما جتاه كل خليقة، وخاصة أبنائه املتكلني عليه، فإن "بركة الرب هى تغىن وال 

  ).  :يزيد معها تعبا" (أم 
  
  مجع الكسر... لكى ال يضيع شئ: :-ع

ارا ال ينساه التالميذ، فكان عدد أراد الرب أن جيعل من هذه املعجزة تذك أوال، املعىن املباشر:
  القفف بعددهم، فحمل كل واحد منهم واحدة كشهادة ال ينساها، ألنه شارك فيها.

وأراد الرب أيضا أن يعلمنا أن نرّشد استهالكنا ىف الطعام، فنحتفظ مبا تبقى لنعود ونأكله، فال   
   نقع ىف خطية اإلسراف، أو االستهتار بنعم اهللا الىت أعطاها لنا.

أما املعىن الرمزى ىف مجع الكسر، فهو أن هذا اخلبز إشارة جلسده. فأوال قد شكر،  ثانيا:
سس سر األفخارستيا (الشكر). وهلذا، مل أوبارك، ووزع؛ وهى نفس اخلطوات الىت صنعها عندما 

الذين ميثلون  –ترك كسر اخلبز لتدوسها األقدام. بل طلب من التالميذ يكن من املقبول أن ُت
  مجع بقايا ما يرمز جلسده الذى باركه ووزعه. –نوت العهد اجلديد كه
الحظ أيها احلبيب أنه ىف طقس القداس القبطى، ال يستبقى شئ من جسد املسيح، بل يقوم   

  الكاهن مبا فعله التالميذ ىف مجع كل بقايا جسد الرب، وعدم ترك شئ منه... 
عامنا، ونشكره، ونبارك برشم عالمة الصليب، ليتنا نتعلم من املسيح أن نصلى قبل أن نأكل ط

مث نوزع الطعام على احلاضرين. وبعد ما نفرغ من األكل، جنمع املتبقى لنأكله، أو نعطيه 
  للمحتاجني، فهذا يشعرنا بنعمة اهللا الىت يهبها لنا وال جيدها الكثريون.

  
املسيح هو النىب  أما رد فعل املعجزة على النفوس فقد كان قاصرا، إذ اعتربوا :-ع

)، وانصرف ذهنهم إىل تنصيب املسيح ملكا  : -الذى حتدث موسى عنه ىف (تث 
أرضيا عليهم، وهو ما مل يقبله الرب منهم، فانصرف وحده، رافضا جمد العامل الذى مل يأت من 

  أجله.
دة قوة، إهلى احلبيب... اجعل من جسدك شبعى احلقيقى، واجعل من ضعفى وإمكانياتى احملدو  

فأنا أقل من رغيف الشعري، ولكن ىف يدك أنت، أشتاق أن أكون مصدر إشباع لآلخرين، 
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أحدثهم عنك، وأدعوهم إليك فيأتون كنيستك، ويكون هلم الشبع احلقيقى عوضا عن زيف 
 وفراغ العامل.

  ):24 -  16) معجزة السير على الماء (ع 2(

- .وملا كان املساء، نزل تالميذه إىل البحر  -  فدخلوا السفينة، وكانوا يذهبون إىل عرب
وهاج البحر من  - . وكان الظالم قد أقبل، ومل يكن يسوع قد أتى إليهم. وَماُحَنَرفْالبحر، إىل كَ

فلما كانوا قد جذفوا حنو مخس وعشرين أو ثالثني غلوة، نظروا يسوع ماشيا  - ريح عظيمة هتب. 
فرضوا أن يقبلوه  - فقال هلم: "أنا هو، ال ختافوا."  -وا. على البحر مقتربا من السفينة، فخاف

وىف الغد، ملا رأى  - ىف السفينة. وللوقت، صارت السفينة إىل األرض الىت كانوا ذاهبني إليها. 
اجلمع الذين كانوا واقفني ىف عرب البحر إنه مل تكن هناك سفينة أخرى سوى واحدة، وهى تلك الىت 

غري أنه  - يسوع مل يدخل السفينة مع تالميذه، بل مضى تالميذه وحدهم.  دخلها تالميذه، وأن
فلما رأى اجلمع  -جاءت سفن من طربية إىل قرب املوضع الذى أكلوا فيه اخلبز إذ شكر الرب. 
يطلبون يسوع. وَماُحَنَرفْأن يسوع ليس هو هناك وال تالميذه، دخلوا هم أيضا السفن، وجاءوا إىل كَ


 –دون السيد  –ىف نفس يوم إشباع اجلموع، وعند مسائه، أخذ التالميذ  :-ع

  .وَماُحَنَرفْسفينة للعبور خالل حبر اجلليل إىل كَ
هاج البحر).  –مل يكن يسوع  –ولنالحظ التعابري الىت أوردها القديس يوحنا بدقة: (الظالم 

قيقى (الظالم) ىف حياة وكأن القديس يرسم لوحة بدقة بالغة، إذ يقول إن حلظات الضعف احل
اإلنسان، هى اختفاء املسيح عن حياته، مما جعل الشيطان والتجارب (الريح العظيمة) تعصف هبذا 
اإلنسان، فتتعذب نفسه، ويقع فريسة للخوف، بدال من االطمئنان واألمان. وملا أجهدهم التعب، 

ندما يفرغ اإلنسان من كل أميال)، أى ع إىل  مما هم عليه من صراع وجهد ىف التجديف من (
فيحل السالم مكان القلق،  "أنا هو، ال ختافوا"...حيلة وكل جمهود، يأتى املسيح معلنا ذاته بقوة 

  والطمأنينة مكان التوتر، إذ استراحت النفس ىف خملصها. 
 إهلى احلبيب... ال تتركىن أبدا، بل ال جتعلىن جبهالة أتركك، فالرياح قاسية، والعاصف مغرق،  

اجعل هذه الكلمات سندا ىل ىف  "أنا هو، ال ختافوا"؛ وليس ىل جناة سوى صوتك اهلادئ القوى:
  كل حياتى، واجعلىن أصلى مع كنيستك دوما: "يا ملك السالم... أعطنا سالمك."
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الترمجة العربية: "فرضوا أن يقبلوه"، ترمجة ضعيفة جدا. أما اليونانية واإلجنليزية،  مالحظة:
مبعىن: "تلهفوا"، وهى أقوى ىف املعىن والتصوير، وتعبري عن احلالة الىت كان عليها فجاءت فيها 

  التالميذ عندما عرفوا صوته.
ىف هذه األعداد الثالثة إعالن للمعجزة، وإدراكها عند اجلموع، فهم يعلمون أن  :-ع

وصل يسوع إليهم؟ املسيح كان عند اجلليل وحده، والتالميذ أخذوا السفينة الوحيدة. فكيف إذن 
. وهلذا، ذهبت وَماُحَنَرفْفإهنم كانوا وقوف ىف انتظاره آتيا من اجلبل، وإذا به مع تالميذه ىف كَ

  ، طالبني يسوع.وَماُحَنَرفْاجلموع أيضا إىل كَ
  

  ):34 - 25الطعام البائد والطعام الباقى (ع ) 3(
- هنا؟"  وملا وجدوه ىف عرب البحر، قالوا له: "يا معلم مىت صرت-  :أجاهبم يسوع وقال

"احلق احلق اقول لكم، أنتم تطلبونىن، ليس ألنكم رأيتم آيات، بل ألنكم أكلتم من اخلبز فشبعتم. 
-  اعملوا، ال للطعام البائد، بل للطعام الباقى للحياة األبدية الذى يعطيكم ابن اإلنسان، ألن هذا

أجاب يسوع وقال  - فعل حىت نعمل أعمال اهللا؟" فقالوا له: "ماذا ن -اهللا اآلب قد ختمه." 
فقالوا له: "فأية آية تصنع، لنرى ونؤمن  - هلم: "هذا هو عمل اهللا، أن تؤمنوا بالذى هو أرسله." 

آباؤنا أكلوا املن ىف الربية، كما هو مكتوب أنه أعطاهم خبزا من السماء  -بك ماذا تعمل؟ 
ق احلق اقول لكم، ليس موسى أعطاكم اخلبز من السماء، بل فقال هلم يسوع: "احل - ليأكلوا." 

ألن خبز اهللا، هو النازل من السماء، الواهب حياة  -أىب يعطيكم اخلبز احلقيقى من السماء. 
فقالوا له: "يا سيد أعطنا ىف كل حني هذا اخلبز." - للعامل." 

إىل فية وصوله يبدأ اليهود، وهم يطلبون يسوع، بسؤال تعجىب عن كي :-ع

. ولكن املسيح جييب عليهم كعارف بدواخلهم، فهم يطلبوه، ليس بسبب اإلميان مبا وَماُحَنَرفْكَ
صنع من معجزات، ولكن من أجل العطية املادية فقط، وهى األكل اجملاىن، والشبع دون تعب، 

فه هؤالء، وال فاستحقوا تبكيت املسيح هلم، ونصحه إياهم بأن هناك نوع آخر من الطعام ال يعر
  يعطيه آخر سوى املسيح لكل من يتبعه، وهو طعاما روحيا يقدم كعربون للحياة األبدية.

واحلديث هنا، مقدمة ملا سوف يأخذنا إليه املسيح ىف باقى األصحاح، ىف أنه هو نفسه الطعام 
ح هو املعّين فهو عائد على املسيح وليس الطعام، فاملسي "اآلب قد ختمه"،الروحى احلى. أما تعبري 

منذ األزل من اآلب ليعطى احلياة األبدية. وقد شهد له اآلب منذ معموديته بصوت مسموع، 
  وكانت هذه الشهادة مبثابة إعالن وختم، أى تثبيتا من اآلب لعمل االبن.
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إهلى احلبيب... ال زلت أجد ىف نفسى اهتمامى بالطعام البائد، فأطلب اخلريات املادية والنجاح   
ى، ناسيا أن كل هذا إىل زوال. فارفع قلىب يا إهلى إىل فوق، فأطلبك أنت، وتصري كل األرض

  اشتياقاتى روحية، حمورها أنت أيها الطعام الباقى، يا خبز احلياة.
فجاء استفسار اليهود ىف هذه اآلية:  "اعملوا"،): قال السيد املسيح ىف (ع  :-ع

ل، للحظة، إىل التعليم الروحى للسيد املسيح ىف إمتام أعمال وكأن قلبهم قد بدأ ميي "ماذا نفعل؟"،
اهللا، من أجل نوال هذا الطعام الباقى. أما إجابة املسيح هلم، فكانت أن كل هذه األعمال تتلخص 
ىف اإلميان به. والكنيسة ُتعلّم أن اإلميان بالرب يسوع، هو الشرط األول للخالص، فاجلهاد الروحى 

   ُيقَبلوا إال على أساس اإلميان باالبن الفادى الذى أرسله اآلب.واألعمال الصاحلة ال
  
عندما طلب املسيح من اليهود اإلميان به، سألوه سؤاال مباشرا: "إذا كانت  :-ع

العالمة الىت أعطاها اهللا ملوسى النىب ىف زمن آبائنا، هى نزول املن من السماء، وهى أعظم معجزة 
سنة، فأية معجزة أعظم تصنعها أنت، حىت نؤمن بك،  كله ملدة  وعطية، ألهنا أعالت الشعب

  كما آمن أباؤنا مبوسى؟"
  
مرة أخرى، وكاملعتاد، حياول السيد االرتفاع باليهود ملا هو أعلى وأعمق،  :-ع

للدخول هبم لألسرار اإلهلية، واخلفية عليهم، فصحح اخلطأ بأن املن مل يكن عطية موسى لشعبه، بل 
 اآلب. واآلب ذاته، يعطيهم اآلن اخلبز األعظم واحلقيقى، فاملن كان رمزا للخبز احلقيقى؛ هبة اهللا

  فاملسيح نفسه، الذى نزل من السماء متجسدا، والواهب احلياة للعامل، هو خبز احلياة احلقيقى.
  
مل يدرك اليهود بالضبط قصد املسيح، ولكنهم شعروا بعظم العطية فطلبوها، متمثلني  :ع

  املرأة السامرية الىت طلبت املاء احلى، دون أن تفهم املعىن األعمق الذى قصده املسيح. ب
  )، الشرح التفصيلى خلبز احلياة، الذى هو فوق العطايا املادية. وهلذا، بدأ املسيح، من (ع 

ال زلنا يا إهلى نطلب املاديات وننشغل هبا، وأنت الداعى لنا بأن هنتم مبلكوت السموات 
، فتفيض علينا بكل أنواع العطايا. ولكننا ال زلنا نتعثر، وحنتاج ذراعك القوية لتقيمنا وتنتشلنا أوال

مما حنن عليه، فنهتم مبا هو فوق حيث أنت يا إهلى، فتشبع النفس حبق من الوجود الدائم معك، وال 
  تعد وتطلب ما هو أرضى.
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  ):40 -  35خبز الحياة (ع ) 4(

- نا هو خبز احلياة، من يقبل إىلّ فال جيوع، ومن يؤمن ىب فال يعطش فقال هلم يسـوع: "أ
كل ما يعطيىن اآلب فإىلّ  -ولكىن قلت لكم إنكم قد رأيتموىن ولستم تؤمنون.  - أبـدا. 

ألىن قد نزلت من السماء، ليس ألعمل مشيئىت، بل  - ُيقبل، ومن يقبل إىلّ ال أخرجه خارجا. 
هذه مشيئة اآلب الذى أرسلىن، أن كل ما أعطاىن ال اتلف منه شيئا، بل و -مشيئة الذى أرسلىن. 

ألن هذه هى مشيئة الذى أرسلىن، أن كل من يرى االبن ويؤمن به،  -أقيمه ىف اليوم األخري. 
ه ىف اليوم األخري."أقيمتكون له حياة أبدية، وأنا 


ة، فهو ماء حى وخبز حياة، يقدم السيد املسيح نفسه كما قدم نفسه للمرأة السامري :ع

أى فيه كل احتياجات اإلنسان للحياة، وبدونه، ال يبقى سوى اجلوع والعطش اللذين ال يستطيع 
العامل بكل ما فيه تعويضهما. وعبارة "أنا هو"، استخدمها املسيح مرارا: "أنا هو نور العامل "، "أنا 

الراعى الصاحل"، "أنا هو الكرمة"، "أنا هو  هو الباب"، "أنا هو الطريق "، "أنا هو احلق"، "أنا هو
القيامة"، "أنا هو احلياة". وكذلك ىف تأكيد أنه الوحيد الذى يسد كل احتياجات النفس اإلنسانية، 
مهما اختلفت مطالبها أو حاجتها. كذلك تعبري "أبدا"، يقابل تعبري "إىل األبد" ىف حديثه مع 

ى تنوع احتياجات اإلنسان، ومطالبه اجلسدية والنفسية السامرية. فاملسيح إشباعه ليس قاصرا عل
  والروحية، بل هو إشباع مستمر أبدى، أى إشباع ال هناية له.

أما مسئولية اإلنسان ىف حصوله على هذا اإلشباع، فقد حددها السيد املسيح نفسه بقوله: 
ض نفسه، فهو يقف فاملسيح إذن يقدم ويعرض على اإلنسان عطاياه، دون أن يفر "من يقبل إىلّ".

ويقرع الباب، دون أن يفتحه عنوة، حىت يكون لإلنسان اإلرادة ىف االختيار، وهى مسئولية 
جسيمة، ألن من ال يقبل إىل املسيح، يهلك جوعا وعطشا، ويبقى ىف عذاب االحتياج لإلشباع 

  دون احلصول عليه...
  
ار إعالن املسيح عن نفسه أى أنه، بالرغم من استمر "رأيتموىن ولستم تؤمنون": :-ع

بطرق شىت، ال زالت عيون اليهود ىف حالة من العمى الروحى، وذلك ألهنم ال يطلبون شخص 
). وهكذا اإلنسان ىف كل املسيح لذاته، بل لسبب أكلهم من اخلبز، والشبع اجلسدى (ع 
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منا، حىت وإن ادعى هو أحواله، إذا كان أساس عالقته باهللا هو النفع املادى فقط، ال يعتربه اهللا مؤ
  ذلك.

نسب السيد املسيح فعل العطاء واإلرسال لآلب، والقبول وعدم  "كل ما يعطيىن اآلب":
الرفض لالبن، فاالبن يقبل كل من جيئ إليه، لينال الفداء من خالل اإلميان به أوال. واآلية أيضا 

يؤمنوا. أما من أقبل إليه فال يرفضه، حتتمل معىن قبول األمم ىف هذا الفداء اجملاىن، فاليهود رأوه ومل 
وال خيرجه خارجا. وكيف هذا، وهو حمب البشر، احلاىن، الذى يقبل ىف حبه كل العامل، وهو 

  املتجسد واملصلوب ألجلنا مجيعا. يا له من رجاء ُيعطَى لكل اخلطاة ىف حضنه املفتوح دائما.
. فكلما أتينا مقرين ومعترفني أشكرك يا إهلى على كلماتك املشجعة لنفوسنا الضعيفة..  

خبطايانا، وقرأ الكاهن لنا صالة التحليل، تذكرنا وعدك الصادق بأن كل من يقبل إليك ال ترده 
  خارجا، بل تثبته ىف حمبتك، وتنقيه ليأتى بثمر أكثر.

  
الكالم هنا استمرار ملعىن اآليات السابقة، فاملسيح يؤكد أن سبب نزوله من  :-ع

جتسده، هو إمتام اإلرادة الواحدة هللا، فاآلب مشيئته خالص اجلميع، واالبن هو متمم السماء، أى 
هذه املشيئة مبوته وفدائه. فكل ما أعطاه اآلب لالبن ال يضيع منه شئ، بل حيفظ ىف اسم املسيح 

  ليوم جميئه الثاىن، والقيامة من األموات. 
  
ته، ومها، ببساطة، اإلميان بابنه يستمر املسيح ىف شرح وتوضيح إرادة اآلب ومشيئ :ع

). وميكن استخالص احلقائق  :الوحيد، الذى ليس باسم آخر سواه ميكن أن خنلص (أع 
  اإلميانية التالية:

)(   أن اخلالص أساسه اإلميان باملسيح، وهذا الشرط كرره املسيح بنفسه، وكذلك الرسل، مرارا
متاح للعامل كله، ولكن شرطه األول اإلميان  دون تنازل. وهلذا، فالكنيسة تؤمن أن اخلالص

باملسيح. وهلذا الوضوح ىف اقوال املسيح، ترفض الكنيسة بدعة عمومية اخلالص (أى خالص 
  الناس، حىت بدون إمياهنم باملسيح).
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)(   ،أن اإلميان، وإن كان هو الشرط األول، إال أن هناك أمورا أخرى بدوهنا يبطل اإلميان
داد القادمة من نفس األصحاح شرطا آخر للخالص. وهلذا، فالكنيسة وسوف تتناول األع

  عندما تفسر الكتاب املقدس، ال تعمد على آية واحدة، بل تأخذ معىن اآليات ككل.

  ):51 - 41عدم فھم اليھود (ع ) 5(
-  .فكان اليهـود يتذمـرون عليه، ألنه قـال: أنا هـو اخلبز الذى نزل من السـماء

-  :أليس هذا هو يسوع بن يوسف، الذى حنن عارفون بأبيه وأمه، فكيف يقول هذا أىن وقالوا"
ال يقدر أحد أن  - فأجاب يسوع وقال هلم: "ال تتذمروا فيما بينكم.  -نزلت من السماء؟" 

إنه مكتوب ىف األنبياء:  -يقبل إىلّ إن مل جيتذبه اآلب الذى أرسلىن، وأنا أقيمه ىف اليوم األخري. 
ليس أن أحدا رأى  - كون اجلميع متعلمني من اهللا. فكل من مسع من اآلب وتعلم يقبل إىلّ. وي

احلق احلق اقول لكم، من يؤمن ىب فله حياة أبدية.  - اآلب إال الذى من اهللا، هذا قد رأى اآلب. 
-  .أنا هو خبز احلياة -  .آباؤكم أكلوا املن ىف الربية وماتوا- لنازل من هذا هو اخلبز ا

أنا هو اخلبز احلى الذى نزل من السماء. إن أكل  -السماء، لكى يأكل منه اإلنسان وال ميوت. 
حياة العامل." أحد من هذا اخلبز، حييا إىل األبد. واخلبز الذى أنا أعطى، هو جسدى الذى أبذله من أجل


ىف قبول عثرة أمام اليهود  –حبسب النسب  –وقف وضع املسيح اجلسدى  :-ع

، آيات سابقة، وهو أنه اخلبز النازل من السماء (ع  الهوته، ومل يقبلوا ما كرره السيد ىف 
 ،.فكان رد فعلهم، التذمر عليه، واالستخفاف بكالمه، وعدم تقبلهم لفكرة التجسد .(  

هذا ما كان يعرفه اليهود، بإدراكهم اجلسدى، عن شخص املسيح. وقد  "يسوع ابن يوسف":
: كان القديس لوقا دقيقا عندما أشار هلذا النسب ىف إجنيله قائال: "وهو على ما كان يظن" (لو 

.أى الشائع وليس احلقيقى ،(  
  
يشرح السيد املسيح هنا قصور العقل البشرى وحده على اإلميان وتبعيته  :-ع

تعليم اإلنسان من خالل للمسيح، فالبد أن جيتذب اآلب اإلنسان بفعل هبة اإلميان اإلهلية، وب
هو ما جاء على لسان  "اجلميع متعلمني من اهللا"،الوحى اإلهلى. والتعبري الذى استخدمه السيد هنا: 

)، ىف إشارات واضحة إىل الدور اإلهلى ىف تعليم اإلنسان  : -؛ إر  :النبيني (إش 
  ىل املسيح.ألسرار اإلميان، والذى بدونه، ال يستطيع اإلنسان أن ُيقبل إ
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مل وال ولن يستطيع إنسان أن يرى اهللا، كما قال اهللا ذاته: "ألن اإلنسان ال  :-ع
)، وواحد مع  :). أما املسيح، فلكونه "ىف حضن اآلب" (ص  :يراىن ويعيش" (خر 

  )، فهو الوحيد األزىل الذى رأى اآلب، والذى يستطيع أن يعلنه لنا. :اآلب (ص 
تعبري استخدمه السيد كثريا للتدليل على صدق ما ُيعلّم به، وهو أنه  ق أقول لكم":"احلق احل

  ال حياة أبدية، وال خالص، لكل من ال يؤمن باملسيح، الواحد مع اآلب ىف اجلوهر. 
  
)، وهو ما مل يفهمه اليهود، يكرر املسيح ما أعلنه ىف (ع  "أنا هو خبز احلياة": :ع

  اآلية، تعترب مقدمة ملا سوف يعلنه السيد من أسرار إهلية تتعلق هبذا اخلبز.وتذمروا عليه. وهذه 
أخى احلبيب... فلنتعلم من السيد املسيح هنا ضرورة التمسك باإلميان السليم، فالسيد املسيح   

أطال أناته، وأخذ يشرح، وسوف يكمل شرحه، ولكنه مل يتنازل أبدا، حتت وطأة الضغوط أو 
يم السليم. وهكذا كانت كنيستك على مدار العصور، من أيام الرسل التذمر، عن التعل

األطهار، ومرورا باثناسيوس وكريلس، وغريهم من الذين حافظوا على اإلميان نقيا سليما، كما 
  سلمه املسيح متاما، بال تفريط وال تبديل...

  
، يوضح املسيح هنا إذا كان املن هو أعظم العطايا اإلهلية الىت كان يفتخر هبا إسرائيل :ع

أنه مل يكن سوى طعاما إلحياء اجلسد، الذى هنايته املوت على كل األحوال. وهذه اآلية 
  تعتربمقارنة، ومقدمة حلديث طويل آت عن اخلبز احلى احلقيقى... 

  
يكشف لنا السيد املسيح هنا أعظم أسرار وعطايا العهد اجلديد أنه هو اخلبز  :-ع

 إشارة واضحة لتجسده، وىف كونه مصدر حياة، فال موت لكل من يأكله. النازل من السماء، ىف
فمن يأكله  –خبز احلياة  –فاملن إذن ىف العهد القدمي، كان رمزا يعطى احلياة للجسد. أما املسيح 

معناها أن  "حييا إىل األبد"،حييا إىل األبد، ألنه غذاء الروح، بعكس ما أراد أو فهم اليهود. وعبارة 
اجلسدى ال يقدر أن يؤذيه. وملخص هذا، أن املسيح هو اإلله احلى، ومانح احلياة، ويقدم  املوت

جسده ودمه كخبز احلياة، فكل من أكل من هذا اجلسد وشرب من هذا الدم، احتد مبعطى احلياة 
  وواهبها. فكيف ميوت إذن؟ بل املوت الذى فينا، يصريحياة باحتادنا هبذا اخلبز السماوى.
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ت اآلن، أيها العزيـز، مـدى اهتمام الكنيسـة بسـر التنـاول األقـدس، فهل فهم  
ودعوهتا املستمرة لكل أبنائها باالشـتراك فيه، ألنه هو احلياة األبدية... هو االحتاد باملسيح... 

  هو مغفرة اخلطايا.
  ):59 -  52فاعلية جسد ودم المسيح (ع ) 6(

- يقدر هذا أن يعطـينا جسـده لنأكل؟!"  فخاصم اليهود بعضهم بعضا قائلني: "كيف
-  فقال هلم يسوع: "احلق احلق اقول لكم، إن مل تأكلوا جسد ابن اإلنسان وتشربوا دمه، فليس

من يأكل جسدى ويشرب دمى فله حياة أبدية، وأنا أقيمه ىف اليوم األخري.  -لكم حياة فيكم. 
-  .ألن جسـدى مأكل حق ودمى مشرب حق - جسـدى ويشرب دمى يثبت  من يأكل

هذا هو  -كما أرسلىن اآلب احلى، وأنا حى باآلب، فمن يأكلىن فهو حييا ىب.  - ىفّ وأنا فيه. 
اخلبز الذى نـزل من السـماء، ليس كما أكل آباؤكم املن وماتوا. من يأكل هذا الـخبز، فإنه حييا 

  اُحوَم.قال هذا ىف اجملمع وهو يعلم ىف كَفَْرَن -إىل األبد." 
  
أى انقسم اليهود بني مؤيد ومعارض ملا أعلنه املسيح من أنه خبز  "خاصم اليهود": :ع

احلياة، وجسده املبذول من أجل خالص العامل. وعدم الفهم هذا، يذكرنا بكل من نيقودميـوس 
ا حيمل أيض "كيف يقدر؟!"،)، ىف عدم إدراكهم لألسرار اإلهلية. وتعبري ) والسامرية (ص (ص 

  شيئا من التهكم على ما قاله املسيح.
  
إال أن املسيح جييبهم مبا هو أكثر صعوبة، فليس أكل اجلسد فقط، بل شرب الدم  :ع

هو إشارة لتجسده وموته؛ ومبوته كذبيحة يبذل  "ابن اإلنسان"،أيضا، واستخدام املسيح تعبري 
ت باألكل منها خبالص وجناة جسده من أجل حياة العامل. وكما كان خروف الفصح ذبيحة ارتبط

كل شعب إسرائيل، فهكذا جسد املسيح املبذول يعطى النجاة واخلالص. أما املمتنع والرافض هلذه 
  الذبيحة احلية، فهو ميت روحيا ىف هذه احلياة، وكذلك ىف الدهر اآلتى.

ملسيح وباملسيح، فتعال أيها احلبيب ومتتع بأعظم العطايا اإلهلية، وال حترم نفسك من احلياة ىف ا  
  فأنت شهوة قلبه، وموضوع حبه؛ فال حترم نفسك منه، وال تدعه ينتظرك.
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ذبيحـة املسيح، جسـده ودمه وخالصه، ُمنَِح لكل العامل. ولكن، لن يتمتع باحلياة  :ع
األبدية، إال من أكل من هذه الذبيحة. إذن؛ فالتناول من جسد الرب ودمه، صار شرطا هلذا 

  اث األبدى.اخلالص واملري
أى ليس رمزا وال صورة، بل حقيقة. وهذه اآلية، هى أبلغ اآليات الىت ترد على كل  :ع

من ادعى أن ذبيحة املسيح، ىف سر التناول األقدس، ليست إال رمزا أو ذكرى، متجاهلني تأكيد 
من املسيح بأن جسده مأكل حق ودمه مشرب حق. وال نعرف ماذا يطلبون أن يقول املسيح أكثر 

  هذا حىت يؤمنوا؟!
  
هبة جديدة يعطيها التناول من جسد املسيح ودمه، وهى هبة وعطية الثبات، فالغصن  :ع

املقطوع ال قيمة له وال حياة فيه. ولكن، إن ثبت الغصن ىف األصل كان الثمر، واملسيح نفسه 
ياة إىل أغصان )، فكما تسرى عصارة احل :القائل: "بدوىن ال تقدرون أن تفعلوا شيئا" (ص 

  الشجرة، هكذا دم املسيح ىف اجسادنا يعطينا ثباتا واتصاال ومنوا...
  
أىب مصدر احلياة وأنا احلياة ذاهتا (كأن نقول: اآلب هو العقل، واالبن هو التفكري.)  :ع

  وأنا أعطى احلياة الروحية األبدية لكل من يأكل ذبيحة جسدى. 
  
عن جسده ودمه، بالعودة إىل بداية احلديث (ع  خيتم السـيد املسيح حديثه هنا :ع
 ،  وبني العطية األعظم، أى جسده املبذول  "املن"،) ىف املقارنة بني عطية طعـام اجلسـد

، من أجل حياة العامل. وهذه اآلية تأتى كملخص لكل ما قيل، وتأكيد ملا سبق ىف األعداد (
 ، ، ،.(  
شكرا على عظم غىن عطاياك الىت هى فوق عقولنا وإدراكنا، وال  إهلى احلبيب... نسجد لك  

يفهمها إال من ولد من الروح القدس باملعمودية، هذا الذى ترمن به القديس أغريغوريوس ىف 
القداس اإلهلى: "أنت الذى أعطيتىن هذه اخلدمة اململؤة سرا... أعطيتىن إصعاد جسدك خببز 

  ومخر." 
)، الثبات فيك 54)، والقيامة الثانية (ع51سدك احلياة األبدية (عنشكرك يا إهلنا، ألن ىف ج

  ).57)، واالحتاد بك مع اآلب من جهة احلياة (ع56(ع
  حيث عطية جسدك األقدس. –مذحبك املقدس  –أعطنا أال نفارق مائدة احلياة 
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حرص القديس يوحنا أن يذكر أن هذا احلديث كله كان ىف اجملمع، وقصد بتحديد  :ع
كان ىف هناية احلديث، أن يعلن إنه مل يكن حديثا خاصا للتالميذ، بل هو إعالن حلقائق إميانية امل

  على املأل، أمام الكهنة وكل الشعب.

  ):63 - 60عثرة تابعيه (ع ) 7(

-  "فقال كثريون من تالميذه إذ مسعوا أن هذا الكالم صعـب: "من يقـدر أن يسمعه؟
- ميذه يتذمرون على هذا، فقال هلم: "أهذا يعثركم؟ فعلم يسوع ىف نفسه أن تال-  فإن رأيتم

الروح هو الذى حيىي، أما اجلسد فال يفيد شيئا، الكالم  - ابن اإلنسان صاعدا إىل حيث كان أوال؟ 
  الذى أكلمكم به هو روح وحياة."


، التالميـذ هنـا مل ُيقصـد هبم االثىن عشـر والسبعني رسـوال اآلخـرين :-ع

ولكن املقصـود كثريين من الذين كانوا يتبعونه من مكان ملكان، معتربين أنفسهم تالميذَ له... 
وأما ما أعثرهم فيه، هو أمرين: قوله بأنه خبز احلياة النازل من فوق، والتأكيد على ضرورة أكل 
 جسده وشرب دمه، إذ فهموا كالمه بصورة حرفية. فعلم يسوع بالهوته أن كالمه يعثرهم،

  وأخربهم هبذا.
  
إذا كنتم ال تقبلوا ما قلته اآلن، فكيف يكون حالكم إذن وأنتم ترونىن صاعدا إىل  :ع

السماء، حيث مكاىن أوال؟ فاملسيح، حىت اآلن، مل حيل هلؤالء مشكلتهم األوىل ىف أكل جسده 
ن أبيه، وشرب دمه، بل زاد عليها مشكلة جديدة، إذ يتحدث عن أزليته، مشريا إىل صعوده حلض

  ).  :؛ أع  :؛ لو  :حيث كان أوال قبل جتسده (مر 
  
املعىن املبسط هلذه اآلية، هو أن املسيح يقدم ملن أعثروا ىف كالمه احلل، وهو أنه البد  :ع

 "هو روح وحياة".من اإلميان بكالمه روحيا، بعيدا عن الفهم العقلى واملادى احملدود، كالمى 
فال يفيد شيئا"، فقد أمجع كل من اغسطينوس والقديس كريلس الكبري على أن  ومعىن "أما اجلسد

املعىن الذى قصده املسيح هو: إذا كان تصوركم هو أكل جسدى بالفهم املادى، كأنكم تأكلون 
حلما ماديا، فهو ال يفيد شيئا ىف احلياة األبدية. ولكن الذى يفيد، أن تأكلوا جسدى احلقيقى 
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و ما شرحه لتالميذه بعد هذا الحقا ىف العشاء الرباىن يوم مخيس العهد، متحدا بالهوتى. وه
فأعطاهم جسده ودمه حتت أغراض اخلبز واخلمر. وهذا هو اإلميان الروحى املعطى للحياة األبدية. 

  ). : ،، لو  :، مر  :راجع تاسيس السر ىف (مت 

 ): 71 - 64إيمان التالميذ (ع ) 8(
-  منكم قوم ال يؤمنون." ألن يسـوع من البدء علـم من هم الذيـن ال يؤمنون، "ولكن

فقال: "هلذا قلت لكم إنه ال يقدر أحد أن يأتى إىلّ إن مل يعط من أىب."  - ومن هو الذى يسلمه. 
-  .من هذا الوقت، رجع كثريون من تالميذه إىل الوراء، ومل يعودوا ميشون معه -  فقال يسوع

فأجابه ِسمعان بطرس: "يا رب، إىل من  - شر: "ألعلكم أنتم أيضا تريدون أن متضوا." لالثىن ع
 -وحنن قد آمنا وعرفنا أنك أنت املسيح ابن اهللا احلى."  -نذهب؟ كالم احلياة األبدية عندك. 

قال عن يهوذا  - أجاهبم يسوع: "أليس أىن أنا اخترتكم االثىن عشر وواحد منكم شيطان؟" 
  ان اإلسخريوطى، ألن هذا كان مزمعا أن يسلمه، وهو واحد من االثىن عشر.ِسمع


إشارة قوية لالهوت االبن، من حيث املعرفة السابقة والقاصرة على اهللا، فهو يعرف  :ع

أن من بني الذين يسمعونه قوم ال يؤمنون بكالمه. ولكى نعلم إنه ليس استنتاجا للمسيح نتيجة 
لتأكيد هذا اجلانب الالهوتى ىف  "من البدء"،ف القديس يوحنا كلمتا قراءة وجوه اجلمع، يضي

املعرفة السابقة للمسيح، مشريا أيضا إىل أن معرفة املسيح، ليست فقط ملن ال يقبل كالمه، بل 
  للتلميذ املزمع أن يسلمه أيضا.

  

أو  إنه ال يستطيع اإلنسان أن يأتى  ،يذكرهم املسيح مبا قاله سابقا ىف ع  :ع
ُيقبل إىل املسيح، ما مل يكن اإلميان الذى وضعه اآلب ىف قلبه، هو الدافع احلقيقى والوحيد. أما من 
يأتى لدافع نفعى، أو ذاتى، أو سياسى كتحرير اليهود، فسيكون املسيح له حجر عثرة؛ وهو ما قاله 

  ).  :ِسمعان الشيخ ىف نبوته إنه "وضع لسقوط وقيام كثريين ىف إسرائيل" (لو 
  
  أى الناس الذين رفضوا قوله بأن جسده مأكل حق ودمه مشرب حق. :ع

إهلى احلبيب، نرفع لك صالة موضوعها هؤالء الذين يتركونك كل يوم إىل الوراء، ومل يعودوا   
معك يسريون... يتركون ينبوع احلياة احلى، ويتركون أحضان حبك، إىل ماذا يا إهلى... إىل 
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جيىن منها اإلنسان سوى تعبا دون راحة... إهلى... ال تسمح لنا، حنن ماديات ومشاغل، ال 
الضعفاء، أن يشغلنا شئ عنك، بل نظل معك ىف كنيستك، نأخذ من حبك وعطائك، خادمني 

  المسك القدوس طوال أيام عمرنا... آمني. 
ليس املقصود أن املسيح يريد أن يعرف قصدهم، وهو العارف منذ البدء، من  :-ع

ذى يتركه ومن الذى يتبعه، ولكن هذا السؤال، كان الغرض منه امتحان إمياهنم وإقرارهم به. ال
وهلذا، جاءت إجابة بطرس موافقة متاما لسؤال املسيح، وكانت تعبريا أيضا عما بداخل باقى 

رتد تعىن أنه ليس لنا سواك، وال نستطيع أن ن "إىل من نذهب؟"التالميذ، وحتمل إميانا قويا. وعبارة 
هى تصديق لكل ما قاله املسيح ىف  "احلياة األبدية عندك"،إىل الوراء كما فعل اآلخرين. وعبارة 

األعداد السابقة عن احلياة األبدية، وأنه مصدرها وماحنها من خالل أنه خبز احلياة وعطية جسده 
  ودمه األقدسني.

  
ن أساس تبعيتهم يكمل بطرس حديثه، ىف إعالنه عن موقف التالميذ معه، ىف أ :ع

للمسيح هى اإلميان املعطى من اآلب هلم، وهى تبعية سوف تستمر، بصرف النظر عمن تركوه: 
فإمياننا بك أنك أنت هو املسيح املخلص، وأنك أنت ابن اهللا احلى، لن يدع لنا جماال آخر لتركك، 

  وإال صرنا كأننا نترك احلياة إىل املوت، واألبدية إىل اهلالك.
  
ستكمل السيد املسيح استعالن معرفته اإلهلية بتصحيح كالم بطرس، فيقول له: ي :-ع

لقد تكلمت يا بطرس عن سائر إخوتك التالميذ بكالم اإلميان احلسن، ولكن ليس هذا إقرار 
  اجلميع كما قلت، ألن بينكم من ال يؤمن، بل مأل الشيطان قلبه، وهو الذى يسلمىن وخيونىن... 

لسيد: إنه بالرغم من اختيارى وتلمذتى لكم، فوسطكم شيطان. وهذا ولنالحظ هنا قول ا
معناه أن اهللا خيتار اإلنسان ويدعوه، ولكن اإلنسان قد يثبت أو يترك اهللا بإرادته احلرة. وبالتاىل، 
فإن التعليم بأن املؤمن ال يهلك أبدا هو تعليم غريب، فاهللا أيضا اختار يهوذا، ولكن يهوذا مل يثبت 

  االختيار، فكان هالكه.ىف هذا 
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ابِعُ  احُ حَ صْ األَ    السَّ
  ورفض الرؤساء إيمان الجمع  حديث المسيح عن نفسه وعن الروح القدس

    
  

  ):9-1(ع  ) المكوث فى الجليل1(
ألن اليهود كانوا  ،ألنه مل يرد أن يتردد ىف اليهودية ،وكان يسوع يتردد بعد هذا ىف اجلليل -1
"انتقل من هنا  :فقال له إخوته - 3قريبا.  "املظالعيد "وكان عيد اليهود  -2. يقتلوه أنيطلبون 

يعمل شيئا ىف  أحدألنه ليس  -4الىت تعمل.  أعمالك أيضالكى يرى تالميذك  ،ذهب إىل اليهوديةاو
ألن إخوته  - 5ظهر نفسك للعامل." أف األشياء،ن كنت تعمل هذه إ .اخلفاء وهو يريد أن يكون عالنية

وأما وقتكم ففى كل حني  ،ن وقىت مل حيضر بعُدإ" :ال هلم يسوعفق - 6أيضا مل يكونوا يؤمنون به. 
شـهد عليه أن أعماله شريرة. أألىن  ،ولكنه يبغضىن أنا ،ال يقـدر العامل أن يبغضـكم - 7حاضـر. 

قال  - 9" .يكمل بعد ألن وقىت مل ،إىل هذا العيد صعد بعُدأأنا لست  .اصعدوا أنتم إىل هذا العيد -8
  اجلليل. ومكث ىف ،هلم هذا

  
جسده ودمه"، " واحلديث املطول عن ،أى بعد معجزة إشباع اجلموع ،"بعد هذا" :1ع

 ،وذلك بسبب حسد اليهود - القسم اجلنوىب  -  يةمبتعدا عن اليهود ،مكث املسيح فترة ىف اجلليل
  .وطلبوا قتله هلذا السبب ،وشكايتهم على املسيح الذى كسر السبت

وهو أن االبتعاد عن  ،منا هنا مبدءا هامان املسيح يعلّإ" :ميوحنا ذهىب الفقول القديس يو
فاملواجهة ىف  ،هو نوع من احلكمة والفطنة ،ضيه احلاجةتحيثما تق ،والفرار من املضطهدين راخلط
  " ...تكون ضرورية  ن كثرية الاأحي

وهو العامل بأنه سوف يبذل ذاته، ولكن لكل شئ  ،مل يكن خائفا - حاشا  - واملسيح هنا 
  وقت.

  
ومكانه  ،أيام 8مدة العيد  توكان .اليهود الثالثة الكبار أعياد أحدهو  عيد املظال":" :2ع
 )16: 23خر (ويسمى مبوسم احلصاد، وقد فرض هذا العيد على إسرائيل من اهللا  أورشليم،

  :ملعانيه الروحية التالية
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سطح أو على ق األويسكنون حتت مظال فو ،فاجلميع يتركون منازهلم تذكار الغربة:  )1(
مث كيف أورثهم اهللا هذه  ،ىف الربية الىت قضوهاسنة  باألربعنيليذكرهم اهللا  ،الطرقات
  األرض.

ولكنه ينتهى منه بالتمام مع زمن  ،وهو الفصح ،فاحلصاد يبدأ مع أول األعياد الشكر والفرح:  )2(
  فيكون الشكر والفرح على بركات السنة كلها. ،عيد املظال

احلقيقية  راحىتولكن  ،اجعلىن دائما متذكرا أنىن هنا ىف زمن الغربة تائها ...بيبإهلى احل  
 ،فال جتعل شيئا يشغلىن عنك وعنه ،والدائمة هى عندك هناك حيث املرياث الباقى احلقيقى

  …بسالم على قضاء غربىت ىوأعّن
  

 ؛وذاوهم يعقوب ويوسى ومسعان ويه ،)55: 13مىت ( القديسذكرهم  :"إخوته" :5-3ع
بناء اخلالة والعمومة يطلق عليهم إن أبل  ،ولكن ليس من القديسة البتول مرمي ،وهم إخوة للمسيح

إهنم إخوة، بالرغم من أن إبراهيم هو  براهيم ولوط قدمياإطلق على أكما  ،إخوة ىف منطقة الشام
  عمه.

موع والزحام حيث اجل ،نه عليك أن تذهبإ :أما ما قاله هؤالء اإلخوة للمسيح باختصار هو
هذه العجائب هنا ىف  تصنعبدال من أن  ،فيؤمن اجلميع بك ،لتصنع معجزاتك هناك ،ىف عيد املظال
يوحنا يكشف لنا سرا يوضح الدافع هلذه القديس ولكن  .وال يعرفك أحد ،القرى الصغرية

ح أن يذهب أرادوا للمسي ،وبالتاىل .ن إخوته مل يكونوا يؤمنون بهإ )5ع(النصيحة، وهذا السر هو 
  ليعرفوا هل هو املسيح أم ال.الكتبة و الكهنة يفحصه حىت ،ألورشليم
  
بوقت صلبه وفدائه وتقدمي  تصهو ما خي :األول ؛حتتمل معنيان :"وقىت مل حيضر بعد" :6ع

فالصعود العلىن مع حالة  .نولكن ليس اآل ،سوف أصعد :والثاىن. نفسه ذبيحة من أجل العامل
وهذا  .والذى حدده اهللا نفسه ،نفيطلبونه للموت قبل الوقت املعّي ،رؤساءيهيج حسد ال ،الترقب

 نفسه، ىف صعوده ألورشليم خافيا )14، ع10ع(نفسه  األصحاحاملعىن يوافق سياق األحداث ىف 
  مث كالمه ىف اهليكل.

  أى تستطيعون الذهاب إىل العيد ىف أى وقت. ":وقتكم ففى كل حني حاضر"
  
 ،وهو أن العامل ىف جممله ،اليهود وعدم قبوهلم له بغضبب ـإىل س ري السيد هناـيش :7ع

فالذى  ،كل من يوخبه لقتلبل هو مستعد حىت  ،ل التوبيخـال يقب ،الذات حب وبسبب خطية
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بدال من االستماع له  ،طالبوا هبالكه ،فعندما كاشفهم املسيح خبطاياهم .حيب الظلمة يكره النور
  عنها. والتوبة

أنفسنا، بدال من فنوبخ  ،املخلص أيهاصوتك لمع تونس خبطاياها،نا تتضع وتعترف ليت قلوب يا  
  .تأديب من اللوم عليك فيما نستحقه حننبونلقى  األحيان،ىف كثري من  أن نتجاسر،

   
متنحيا  ،يكمل السيد املسيح احلديث إلخوته ىف ذهاهبم مع اجلموع الصاعدة ألورشليم :9-8ع

ولنا أن نستنتج  ،الوقت املعني لذهابه حيثمن  )6ع(ا سبق وقاله ىف مقدما م ،عنهم ىف الذهاب
يظهر ىف  أنقبل  أيام، حىت انتصف العيد، 4مكث ىف اجلليل حواىل  هأن ،)14من املقابلة (ع

  أورشليم.
  

  ):24- 10(ع  المسيح ألورشليم وحديثه فى الھيكل صعود) 2(
 ىفبل كأنه  ،ال ظاهرا ،ضا إىل العيدحينئذ صعـد هو أي ،ته قد صعـدواوـإخوملا كان  - 10

وكان ىف اجلموع مناجاة  - 12"أين ذاك؟"  :ويقولون ،فكان اليهود يطلبونه ىف العيد - 11اخلفاء. 
 ،ولكن - 13" .بل يضل الشعب ،"ال :وآخرون يقولون ،نه صاحل"إ" :بعضهم يقولون ،كثرية من حنوه

صعد  ،وملا كان العيد قد انتصف - 14د. لسبب اخلوف من اليهو ،مل يكن أحد يتكلم عنه جهارا
"كيف هـذا يعـرف الكتب وهو  :فتعجب اليهـود قائـلني -15وكان يعلم.  ،يسوع إىل اهليكل

ن شاء أحد أن يعمل إ - 17بل للذى أرسلىن.  ،"تعليمى ليس ىل :أجاهبم يسوع وقال -16مل يتعلم؟" 
يطلب جمد  ،من يتكلم من نفسه - 18ن نفسى. أم اتكلم أنا م ،هل هو من اهللا ،يعرف التعليم ،مشيئته
ليس موسى قد أعطاكم أ - 19وليس فيه ظلم.  ،فهو صادق ،وأما من يطلب جمد الذى أرسله ،نفسه

"بك  :أجاب اجلمع وقالوا -20ملاذا تطلبون أن تقتلوىن؟"  ،وليس أحد منكم يعمل الناموس ،الناموس
"عمال واحدا عملت فتتعجبون مجيعا.  :هلم أجاب يسوع وقال - 21من يطلب أن يقتلك؟"  ،شيطان

ففى السبت ختتنون اإلنسان.  ،بل من اآلباء ،ليس أنه من موسى ،هلذا أعطاكم موسى اخلتان - 22
ألىن  أفتسخطون علّى ،لئال ينقض ناموس موسى ،ن كان اإلنسان يقبل اخلتان ىف السبتإف - 23

  ".بل احكموا حكما عادال ،هرال حتكموا حسب الظا - 24شفيت إنسانا كله ىف السبت؟ 
  
فلو كان  .وهو تصرف ىف غاية احلكمة ،صعد السيد املسيح ىف اخلفاء ألورشليم :11- 10ع

وهذا خبالف  ،خرية ألورشليمكما حدث ىف زيارته األ ،لكانوا نادوا به ملكا ،صعد مع اجلموع
  .وخاصة أن ساعته مل تأت بعد ،التدبري الذى قصده

ن اهللا له تدابري حلياتنا ال نصل إف اتنا انتظار استجابة اهللا ىف الوقت الذى يراه،ىف صلوليتنا نتعلم   
  .بل لنعلم أنه لكل شئ حتت السماء وقت ؛ليهاإ



  السَّابِعُ  احُ حَ صْ األَ 

)347 (  

يوحنا حال اليهود الذين كانوا يترقبون ظهور املسيح مع أول أيام القديس ويصور أيضا 
 .أكثر من االنتظار باشتياق د،واحلقمل ىف املعىن االحتقار الذى حي "،أين ذاك؟"بسؤال:  ،العيد

كمة املسيح ىف اختيار الوقت ، وهو تأكيد حلوهذا يكشف لنا أن االنتظار كان فيه شئ من التربص
  املناسب للذهاب.

  
أى مستقيم  "،نه صاحل"إفالبعض يرون  ،حول شخص املسيحتضاربت اآلراء  :13- 12ع

 ،ق اآلخريوجيمع القديسون أن الفر خيدعه. أى "،الشعب "يضلنه إواآلخرون يرون  ؛وال عيب فيه
مل جيسر أحد أن يتكلم ىف  هال أنإ .وخبهم املسيح نالذي ،هم احلاسدون من أنصار الكتبة والفريسيني

وذلك بسبب  ،وىف سرية ،على مستوى جمموعات صغرية كانت بل معظم األحاديث عالنية،ذلك 
  ).اخلوف من رؤساء ووالة اليهود (الكهنة والفرسيون

  
بل أخذ  ،وظهر ىف اهليكل بسلطان ،أعلن املسيح عن نفسه ،ربعة أيامأأى بعد  :15- 14ع
من  بالرغم ين،الذ ،به الرؤساء غتبا ،هكذا هأن ظهور مىتالقديس ويصف  .جلموعايعلم  أيضا

 )، راجع أيضا5:  26" (مت  ب ىف الشعبغش كونلئال ي" ،خافوا أن يقاوموه ،حنقهم عليه
  .)46: 21مت (

 بأنهمعربني عن هذا التعجب  ،فكان التعجب من مسو ومجال ودقة التعليم ،أما رد فعل اليهود
أى النبوات  - تالميذ علماء اليهود، فكيف إذن يعرف الكتب  منمل يكن معروفا عن املسيح أنه 

  بكل تفاصيلها؟ - والناموس 
  
الىت كان  ،أو اهلمهمة ،أو التعجب ،ما التذمرإوهو  ،يتكرر هذا املشهد أكثر من مرة :16ع

 .حىت دون أن يوجه له أحد سؤال مباشرا ،أو يعلمها بالهوته ،يقرأها السيد املسيح على الوجوه
ما عأجاهبم  ...صله وتعليمه حبسب رؤيتهم اجلسديةأذهاهنم من جهة أوإذ علم السيد املسيح ما ىف 

وبالرغم من أن اآلب واالبن  .هو اآلب الذى أرسله إىل العامل ،أن مصدر هذا كله ،كان حيريهم
 ،ببل نسبه لآل ،اليهود قبلهملا  ،نه مصدر التعليمإلكن املسيح كان يعلم جيدا أنه لو قال  ،واحد

  ).37: 5" (ص الذى أرسلىن يشهد ىل نفسه اآلب: "كما قال سابقا
 ،يضيف املسيح ىف حديثه وسيلة التحقق من صدق التعليم الذى يسمعه اليهود :17ع

هى أن يكون  ،بل الوسيلة الوحيدة هنا ،معلمى اليهودأيدى الوسيلة هنا هى التلمذة حتت  تفليس
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اإلنسان  قودفهذه الطريقة فقط هى الىت ت ،وخاضعا هلا ىف حياته ،اإلنسان متوافقا وعامال ملشيئة اهللا
  ال من يتمم مشيئته ويعمل هبا.، إإىل معرفة احلق، فال يستطع أن مييز صوت اهللا

  
 يفعللنفسه كما  ايضيف السيد هنا ويؤكد ارتباطه باملصدر، فهو ال يطلب جمد :18ع
  .وهذا دليل على صدق وعدل قوله ون،الفريسي

بل  ،وأنت صاحب كل اجملد والكرامة ،خالء الذاتإعلمتنا كيف يكون  ...إهلى احلبيب  
سرق جمدك أت زل فال ،أما أنا …وأنت املساوى له ،ناسبا كل شئ لالب ،أخذت صورة العبد

 …فما اقبح ذنىب، اإلله يتضع واملخلوق يرتفع .ياه لنفسىإناسبا  ،فتخر بكل ما أعطيتىنأو
  عترف بفضلك.أو ،وعلمىن كيف أسلك مثلك ىف اتضاع ،ساحمىن

  
كشف منها الغرض  ة،ىف مواجه ،نييينقل السيد املسيح هنا احلديث إىل الفريس :20- 19ع
على أنفسهم ىف  وداأن يكونوا شه منهمبل يريد أيضا  ،احلكم ىف معايريهموازدواجية  ،ريائهم

يكاشفهم بأن عالقتهم  ،فاملسيح هنا .تعدياهتم على الناموس الذى يبدون الغرية عليه وعلى أحكامه
فلو كانوا فعال خاضعني  ،أما املعرفة والعمل احلقيقى بالناموس فال يوجد ،بالناموس عالقة ظاهرية

وهذا ما فاجأهم به املسيح كعارف  ،ما كان فكرهم يذهب لقتل املسيح ،للناموس بروح اهللا
هتامه بأن به ا على إنكارهمبل زادوا  ،هم فأنكروا ما كشفه السيد املسيح أما .خلفايا افكارهم

  هى التجديف على اإلله نفسه.، فكارهم خطية جديدةأشيطان، مضيفني على ريائهم و
  
وهى  )،5(صهو معجزة شفاء مريض بيت حسدا  ،العمل الذى يشري له املسيح :21ع
 ،وعمال يستوجب املوت ،للسبت اواعتربوها كسر ،ثارت سخط اليهودفأ ،ها يوم سبتمتأمعجزة 

   ).24–22(وتعترب هذه اآلية مقدمة لألعداد 
  
يريد من خالهلا أن يكون  ،يثري السيد املسيح قضية منطقية ،ىف هذه األعداد :24- 22ع

أما ما أراد السيد أن يقدمه كدليل على  .وال يأخذ بظواهر األمور ،ال ومنطقياعاد هاإلنسان حكم
  :تىوكان ما قاله املسيح هو اآل .هو موضوع اخلتانف ،ذلك

  وقبل ناموس موسى. - إبراهيم  - ولكن من أيام اآلباء  ،ن اخلتان كان عهداإ  )1(
  م أى عمل كان ىف السبت.جاء ناموس موسى حيّر  )2(
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جاز الناموس ، أفإذا جاء اليوم الثامن سبتا ،تان كان ىف اليوم الثامن من ميالد الذكرولكن اخل  )3(
  إمتامه.

إذا كنتم تكسرون السبت من أجل اخلتان الذى ميكن " :خري الذى يوجهه السيدوالسؤال األ  )4(
ة عطائه القدرإفهل شفاء إنسان بالكامل و ،وهو عالمة طلبها اهللا من اإلنسان ،تأجيله يوما

كسر  جييزفهو  ،جاز كسر السبت للختانأ؟ فإذا كان اهللا للسبت على احلركة يعترب كسرا
  السبت أيضا من أجل حياة وخري اإلنسان.

ال حيكم اإلنسان أوهى  ،بل لنا مجيعا ،ال لليهود فقط ،بنصيحة )24(ع وخيتم املسيح حديثه  )5(
  .ىهليفهم متاما القصد اإل أن بل ،وحبسب الظاهر ،حكما سطحيا

بل كانوا يفحصون  ،جند أن قديسى الكنيسة مل يتسرعوا أبدا ىف أحكامهم ،يها احلبيبأوهلذا   
يعلم كل  امنفمن  ...دانة اآلخرإوهربوا مجيعا من  ،كل شئ ىف خوف اهللا وفهم الروح القدس

  ؟!العلم حىت يصدر أحكامه على اآلخرين
  
  ):31- 25(ع  المسيح تحير اليھود من كالم) 3(

وها هو  - 26ليس هذا هو الذى يطلبون أن يقتلوه؟ أ" :فقال قوم من أهل أورشليم - 25
 ،ولكن -27ألعل الرؤساء عرفوا يقينا أن هذا هو املسيح حقا؟  .وال يقولون له شيئا ،يتكلم جهارا

وهو  ،فنادى يسوع - 28 ."ال يعرف أحد من أين هو ،فمىت جاء ،وأما املسيح .هذا نعلم من أين هو
 ،بل الذى أرسلىن هو حق ،تآومن نفسى مل  .وتعرفون من أين أنا ،"تعرفونىن :قائال ،ىف اهليكليعلم 

ومل يلق  ،فطلبوا أن ميسكوه -30" .ألىن منه وهو أرسلىن ،أنا أعرفه - 29الذى أنتم لستم تعرفونه. 
"ألعل  :اوقالو ،من به كثريون من اجلمعآف - 31ألن ساعته مل تكن قد جاءت بعد.  ،أحد يدا عليه

  املسيح مىت جاء يعمل آيات أكثر من هذه الىت عملها هذا؟"
  
وهم أكثر علما  .ليهاإليس اليهود الوافدين و ،أى أهل املدينة ":أهل أورشليم" :27- 25ع

ووقع أهل أورشليم ىف حرية لألسباب  .ويعرفون ما يضمرونه لشخص املسيح ،والتصاقا بالرؤساء
  التالية:

  أحد من الرؤساء (الكهنة والفريسيني).مينعه ومل يقاطعه أو  ،م جهرام ويعلّأن املسيح يتكل  )1(
 ،رضوه أو يقاوموهاوهلذا مل يع ،منوا أنه هو املسيحآلعل السبب كان أن الرؤساء أنفسهم   )2(

  قتله قبال. الذين قد قررواوهم 
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أن املسيح عندما  ،ملعلمى اليهود كان سائدا خاطئ وتعليم هو تقليد ،أكثر ما حريهم ،ولكن  )3(
فبالرغم من أعماله  ،أما هذا ؛ىف اهليكل بغتةولكنه سيظهر  ،لن يعلم أحد من أين يأتى ،يأتى

  سرته وإخوته.أمنشأه و ونعلمي مال أهن، إومعجزاته وتعاليمه
  

بأن  ،قائال وجميبا عليهم ،م بهأى رفع صوته أكثر عما كان يعلّ :"نادى يسوع" :29- 28ع
وهذا ما أجاب به الرؤساء  ؛بيت حلمىف ن املسيح يولد ، أما شهد به األنبياء هو ما يعلمونه عنه،

عالن إولكن السيد مل يكتف ب ).5و 4: 2مت (" ؟أين يولد املسيح" :لى هريدوس عندما سألع
وهو أن الذى أرسله هو  ،الهوتيا ُبعداضاف أبل  ،مع كونه املسيح شىام اجلسدية له تتمتأن معرفه
 .قصده ةضللتم ىف معرفته ومعرف ،والذى بسبب حرفيتكم وتقليدكم اخلاطئ -  احلق - اهللا اآلب

وهو الذى  ،منه ومن جوهره ونفس طبعه الالهوتى األزىل فأعرفه، ألنىنأما أنا  وبالتاىل، معرفىت
  ) كما سبق وقلت مرارا.29ع(أرسلىن 
  
ملعتربين أنفسهم شعبه وهم ا ،السيد املسيح ىف أهنم ال يعرفون اهللا كالم هماستفز :30ع
وهذا ما أشار  هلم.ألن اهللا نفسه مل يسمح  ،ولكن مل يستطع أحد ،القبض عليهفحاولوا  ،املختار

  .ن ساعته مل تكن قد جاءت بعد"أ" :يوحناالقديس ليه إ
  ني:نتعلم شيئ هذا،ومن   

وهذا  ؛نه صاحب السلطان وحده ىف أن يضع ذاته ويقيمهاإالذى قال  ،خاص باملسيح :األول
  .تأكيد لقدرته الالهوتية وحده

ال إ يستطيعوا شيئافلن  ،بناء اهللاأشرار املساس بىف أنه مهما حاول األ ،هو درس لنا مجيعا :الثاىن
منادين إهلنا حامى  ،ىف صالة الشكر وقانون اإلميان ،وهلذا فنحن نصلى …ما يسمح به اهللا

ألن كل األمور  ،الطمأنينة واالستقرار وهى صفة تشيع ىف نفس الشعب ،كنيسته "ضابط الكل"
  ىف يد اهللا حمب البشر.

  
روا عن إمياهنم وعّب ،وليس رؤساء اليهود ،أى البسطاء ":من كثريون من اجلمع"آ :31ع

، موجه للرؤساء رافضى الرب يسوع، وهو: "هل إذا جاء املسيح، كما بسؤال استنكارى بسيط
  صنع الذى نراه بأعيننا اآلن؟!"تقولون، سيأتى مبعجزات وعجائب أعظم مما 

  ):44-32(ع  لمسيح ينبئ بصعوده وفاعلية الروح القدسا) 4(
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فأرسل الفريسيون ورؤساء الكهنة خداما  ،ن هبذا من حنوهمسع الفريسيون اجلمع يتناجْو - 32
مث أمضى إىل الذى أرسلىن.  ،"أنا معـكم زمانـا يسـريا بعُد :فقال هلم يسـوع - 33ليمسـكوه.

فقال اليهود فيما  - 35" .كون أنا ال تقدرون أنتم أن تأتواأوحيث  ،ستطلبونىن وال جتدونىن - 34
 ،"إىل أين هذا مزمع أن يذهب حىت ال جنده حنن؟ ألعله مزمع أن يذهب إىل شتات اليونانيني :بينهم

ال تقدرون كون أنا أوحيث  ،ستطلبونىن وال جتدونىن :ما هذا القول الذى قال - 36ويعلم اليونانيني؟ 
ن عطش أحد إوقف يسوع ونادى قائال: " ،خري العظيم من العيدوىف اليوم األ - 37أنتم أن تأتوا؟" 

قال  -39" .جترى من بطنه أهنار ماء حى ،كما قال الكتاب ،من ىبآمن  - 38ويشرب.  فليقبل إىلّ
 ،بعُد َىعٍطيكن قد أُألن الروح القدس مل  ،هـذا عن الروح الذى كان املؤمنون به مزمعني أن يقبلوه

"هذا باحلقيقة  :قالوا ،فكثريون من اجلمع ملا مسعوا هذا الكالم - 40. بعُد َدجٍّألن يسوع مل يكن قد ُم
"ألعل املسيح من اجلليل يأتى؟  :" وآخرون قالوا.و املسيحـ"هذا ه :آخرون قالوا - 41" .و النىبـه

 "القرية الىت كان داود فيها يأتى املسيح؟ نه من نسل داود ومن بيت حلمإمل يقـل الكتـاب أ - 42
ولكن مل يلق أحد  ،وكان قوم منهم يريدون أن ميسكوه - 44فحدث انشقاق ىف اجلمع لسببه.  - 43

  يادى.عليه األ
  
الفرق بني و ه.ليقبضوا علي همفأرسلوا خدام مسع الفريسيون بإميان اجلمع أنه املسيح، :32ع

أرادوا أن ميسكوا  هم الذين فراد من الشعبأكان  ,رة األوىلأنه ىف امل ،هذه املرة والىت قبلها
 ،رؤساء الكهنة والفريسني لَِبمن ِق –بقوة القانون  -  مكلفونخدام  فهم ،أما هذه املرة ؛املسيح
يتكون من سبعني من كبار  الذى، أورشليم"السنهدرمي" ىف  جممع نون معايكّو الذين

وتتبعه  اجمللس األعلىجملس السبعني، وهو  اأيض، لذا يسمى ليهودشـيوخها رؤساء ا
 ليهود. كما أنه أكرب سلطة يهودية تأخذ القرارات ىف أمور اكل اجملالس الفرعية

لليهود  مدىنوهو أعلى سلطان ؛ أعضاء ىف هذا اجملمع أيضاالدينية، وكان كثري من الكتبة 
  .بعد الدولة الرومانية

  
وهو  ،إىل الزمن القصري املتبقى خلدمته على األرضيشري السيد املسيح ىف إجابته  :34- 33ع

ا وفال يعود ؛ويصعد ،ويقوم ،وبعدها يصلب وميوت ،شهر، من عيد املظال إىل الفصحأ ستةحنو 
  ).18: 1 (صوهو املكان الذى نزل منه  ،بيهأألنه سيكون ىف حضن  ،جيدونه
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"ستأتى أيام فيها تشتهون  )22: 17لو (هو أيضا ما قاله الرب ىف  :"وال جتدونىن "ستطلبونىن
من سيندمون على  هم أنفسهم ،نأن تروا يوما من أيام ابن اإلنسان"، ويعىن أن من يرفضونه اآل

  .بعد أن يعلن جمد ذاته بقيامته وصعوده ،ذهابه وفراقه
لن يستطيع كل من رفض ابن  ؛ىبأوىف حضن  ،أى وأنا ىف كل جمدى ":كون أناأحيث "
والىت أعطيت فقط  ،م معه باحلياة األبدية هناكويتنّع ،قداسأن يدخل إىل األ ،به يؤمنومل  ،اإلنسان

نه بالرغم من تكليف اخلدام بقوة القانون إ ،والكالم ىف كل معناه من به وعمل بكالمه.آكل من ل
  .)30ع(ال أنه وحده صاحب السلطان ىف حتديد هذا الوقت كما سبق ىف ، إلقبض على املسيحبا

  
السيد  يعنيهوهو أن ما  ،يوحنا بالذاتالقديس جنيل إة ملشهد متكرر ىف ضافإ :36- 35ع
بعض احلاضرين أن  هترمج )،34، 33(عفكل ما جاء ىف ... الشعب بصورة أخرى هيفهم ،املسيح
م يهود قناع اليهود بأنه هو املسيح، رمبا يذهب إىل اليونان ويعلّإىف  جناحهدم ـبسبب ع ،املسيح
   .وجعلهم يؤمنون به ،حماوال اجتذاهبم، ملتفرقني والساكنني بالد اليونانأى اليهود ا، الشتات
  
وعدم الفهم أكثر من أى  االستخفافوالىت حتمل  ،يوضح املشاعر الداخلية لليهود :36ع
   .شئ آخر
  
وأنه يوم  ،لكثرة احملتفلني ا،هو اليوم الثامن (ىف عيد املظال) وأعظمه ":خرياليوم األ" :37ع

لعالقته  ،من اإلشارة اليه البد ،وكان هناك طقسا مصاحبا هلذا العيد .عمل فيه عمالُياعتكاف ال 
هو أن رئيس الكهنة يذهب ملدة  ،ا الطقسذكان ه اآليه...مبا سوف يقوله السيد املسيح ىف هذه 

يسبح  ،ثناء ذلكأو ،ويصبها على مذبح النحاس ،أيام وميأل جرة ذهبية من ماء بركة سلوام 7
وخالص كل  ،روج املاء من الصخرة ىف الربيةخل اتذكار ه،له كل النبوات املتعلقة باملياالشعب ك
جاء كالم  ،وهنا... النفوس مرتبطة بالصخرة وباملاء كرمز للحياة ،طوال السبعة أيام ...الشعب

مز عن الر عوضا ،نفسه أنه هو الصخرة احلقيقيةلوصفه بو ،املسيح ىف اليوم الثامن عن املاء الروحى
 أعلنهوهذا ما  .فتكون هلم احلياة احلقيقية ،مناديا وداعيا اجلميع أن يأتوا ويشربوا منه ،ىف الربية

(رؤ  د فليأخذ ماء حياة جمانا"ومن يرِ ،"من يعطش فليأت :عندما قال ،أيضا السيد ىف سفر الرؤيا
22 :17.(  
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ولكنك النبع  ،عامل هى سرابفكل مغريات ال ،أنت مصدر االرتواء الوحيد... يها احلبيبأنعم   
  ).11: 58"كنبع مياه ال تنقطع مياهه" ( :شعياءإكما قال عنك  ،الوحيد احلقيقى
 ،شباعهاإوالقادر على  ،أنت العارف باحتياجات النفس الىت خلقتها ،وبالتاىل... فأنت اخلالق

بع احلب فاروىن يا ن ...وهلث وراء شهوات ال تترك سوى جفاف ،وكل ما هو عداك هو باطل
  موديىت يا ماء احلياة.ععهود م داجمد ،واجعلىن أمنو ىف نعمتك العاملة ىفّ ،مباء حبك

  
ما وهذا  ،اإلميان به وه ،يعود السيد ويؤكد أن مصدر كل عطية ونعمة وهبة :39- 38ع

هى عمل املسيح بالروح  ،وهبة اإلميان ىف هذه املرة .برازه ىف بشارته كلهاإيوحنا بالقديس  مالتز
 ،فاملسيح هو النبع ؛ووفرة ىف املواهب الروحية ،كون هلا مثر حياةيف ،القدس ىف النفس الىت تؤمن به
ىف  )14: 4راجع ص( ...فيصري نبع املسيح فيها تيارا ال يتوقف ،والنفس الىت تتبعه تأخذ منه

   ...حديثه مع املرأة السامرية
الذى  ،وقبول عطية الروح القدسيوحنا بني اإلميان باملسيح القديس يربط  )،39ع(وىف 

أيضا  وههنا إىل أحداث مستقبلية عاشها  يشريكما  .من بهآسريسله اآلب باسم املسيح لكل من 
ال بعد موت املسيح وقيامته وصعوده ىف إ ،أن الروح القدس لن حيل على املؤمنني ىوه ،بنفسه
  .اجملد
وليس إميانا نظريا كإميان  عمليا، إميانا فهى تعىن ،عندما تتحدث الكنيسة عن اإلميان هيالحظ أن  

كل من يؤمن ىب  :بل كما قال السيد )،19: 2يع (أو حىت إميان الشياطني  ،والفريسني الكتبة
  ...ويعمل بوصاياى

  
  : راءآ 3راء املستمعني إىل آ تباينت :43- 40ع

 انتظره ولكن ،)15: 18عنه موسى ىف تث ( أأنبالذى رأت أنه النىب العظيم  :اجملموعة األوىل
وبعد فترة طويلة خلت فيها الساحة من األنبياء  ،اليهود من أجل اخلالص السياسى من الرومان

  ء، ومل يفهموا أنه املخلص من اخلطية.العظما
 ،وذلك من خالل معجزاته وأمثاله وأحاديثه الروحية ،أنه هو املسيح ترأ :واجملموعة الثانية

  …لمني أو الكتبة والفريسني والىت مل تشابه أحاديث كل املع
نه من إمعلوما لديهم  ،كارها بأن يسوعإنوعللت  ،فقد أنكرت هذا :أما اجملموعة الثالثة

 ،ولو كانت هذه اجملموعة تتبعت بدقة .واملفترض أن يكون من بيت حلم كما ىف الكتب ،الناصرة
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ن كانت إو ،)2: 5؛ راجع أيضا مى  6- 1: 2مت (لعلمت أن املسيح ولد فعال ىف بيت حلم 
  نشأته ىف الناصرة وجليل األمم.

 ،وندخل ىف مباحثات ومتاهات ىف ظاهرها أهنا كلها حولك ،كثريا ما ننزلق ...إهلنا األعظم  
زالت عطاياك  وال ،غم من أنك إله البسطاءربال ،ولكن هذا االنزالق يأخذنا بعيدا عنك

فنحن مجيعا كأرض يابسة ىف  ،ياة معكفال تدعنا ننشغل مبا يبعدنا عن احل .وهباتك كما هى
   .وتنمو ىف روحك ،حياتنا بك تزدهرحىت  ،وعطية روحك القدوس ،ك احلىئاشتياق إىل نبع ما

  
 )،32ع(فهم خدام رؤساء الكهنة  ،لقاء القبض عليهإأما القوم الذين كانوا يريدون  :44ع

  وسيأتى احلديث عنهم.
  
  ):53- 45() رؤساء اليھود يرفضون المسيح 5(

وا به؟" ـ"ملاذا مل تأت :همـؤالء لـفقال ه ،فجاء اخلدام إىل رؤساء الكهنة والفريسيني - 45
 :فأجاهبم الفريسيون -47" ."مل يتكلم قط إنسان هكذا مثل هذا اإلنسان :أجاب اخلدام - 46

 ولكن -49من به؟ آألعل أحدا من الرؤساء أو من الفريسيني  -48 "ألعلكم انتم أيضا قد ضللتم؟
ليه إالذى جـاء  ،قال هلم نيقودميوس - 50هـو ملعـون".  هذا الشعب الذى ال يفهم النامـوس

ل؟" ـاذا فعـ"ألعل ناموسنا يدين إنسانا مل يسمع منه أوال ويعرف م -51 :وهو واحد منهم ،ليال
" .ليـم نىب من اجللـنه مل يقإ ،"ألعلك انت أيضا من اجلليل؟ فتش وانظر :أجابوا وقالوا له - 52
  فمضى كل واحد إىل بيته. - 53

  
 ،دون القبض على املسيح ،)32راجع عرمي (دعاد اخلدام املكلفون من السنه :47- 45ع

  :لألسباب التالية
  تأثرهم الشخصى بتعاليم املسيح الىت مل يروا هلا نظريا.  )1(
والشهادة الىت  املنتظر. سواء باعتباره النىب أو املسيح ،احنياز معظم الشعب جلانب املسيح  )2(

لوال خوفهم من سلطان  ،وفحواها أنه ،هى شهادة حقيقية عما رأوه ،نقلها هؤالء اخلدام
 ،"كالم ليس إلنسان" :شهادهتم خالصة وهذا نستنتجه من .نه املسيحإلقالوا أيضا  ،الرؤساء

 ينالذ ،استفزازا لرؤساء اليهود ،والشهادة القوية ،وكان هذا الرد األمني .أى أنه ليس إنسانا
   .حيث اهتموا اخلدام بضاللتهم ،بلغ غيظهم مداه
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وهو سؤال  - الرؤساء  - الكالم هنا على لسان جملس الكهنة والفريسيني  :49- 48ع
مل يعد ينقص  إنهومعناه  ،والغري متوقعة ،بعد استماعهم إلجابة اخلدام املخزية ،استنكارى هتكمى

لقوا باللوم على هذا أ ،وع لتربير ما حدثوكن .شئ سوى أن يؤمن أحدنا أيضا هبذا املضل
يوحنا القديس و .شعب يسهل خداعه ،الناموسبليست له معرفة  ،بأنه شعب جاهل ،الشعب

عندما وصفوا شعبهم ورعيتهم بأهنم  ومعلمني،وة قلب من ادعوا أنفسهم رعاة سيكشف لنا ق
   .شعب ملعون

  
ىف  )،3ص(ىف  ،يوحناالقديس نا الذى سبق وقدمه ل ،نيقودميوس"" ـلوالكالم  :51- 50ع

 تيت من اهللا معلما"أ قد "نعلم أنك :قر ىف حديثهأوالذى  ،احلوار الليلى مع املسيح عن املعمودية
، جنده ،وهلذا .واخلوف أيضا من باقى الرؤساء ،ونيقودميوس مجع بني اإلميان باملسيح ).2: 3(ص 
 ،ورة لدى باقى الفريسيني ورؤساء الكهنةوتقليل روح الث ،حياول الدفاع عن املسيح )،51ع( ىف

بالتماس حق شرعى بقوة الناموس لصاحل املسيح، وهذا احلق هو أن الناموس يقضى بعدم احلكم 
  دانته.إن املسيح برئ إىل أن تثبت إ ،بلغة القانون ،أى ،على إنسان دون حماكمة

  
 ،على ما قاله واجبةتهم المن إجاب اهترب ،كانت إجابة الفريسيني على نيقودميوس :52ع

 .هنم كانوا يعلمون أنه ليس من اجلليلإف - عن موضوعية احلوار  اخارج - وع من التهكم عليه نبو
 ،سكاتهىف حماولة إل ؟من مسقط رأسه كملاذا حتاىب هذا اإلنسان وكأن :وهذا االهتام التهكمى معناه

  …ن اجلليلمل يذكر أبدا أن هناك نبيا خرج م :قالوا لهإذ  ،وتربير موقفهم
 كل من وكذلك ينتسب ،فيونان النىب كان من اجلليل ،حىت هذا الدليل خاطئ أنويالحظ 

  وناحوم وإيليا وأليشع.هوشع 
  
لتجمع  ،أن كل مضى إىل بيته مبشاعر الغيظ والعجز ،هناية األمر وهناية عيد املظال :53ع

 ،بعدم القبض عليه قصده م اهللامت ،وهبذا .وعدم طاعة اخلدام ىف القبض عليه ،الشعب حول املسيح
 إذ مل تأت ساعته بعد.
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  الثَّاِمنُ  احُ حَ صْ األَ 
  اإليمان بالمسيح  االتى أمسكت فى زن

    
  

  ):11- 1(ع  ) المرأة الممسكة فى ذات الفعل1( 
اء ـوج ،مث حضر أيضا إىل اهليكل ىف الصبح -2فمضى إىل جبل الزيتون.  ،وعـأما يس -1

وملا  .مسكت ىف زناأ وقدم إليه الكتبة والفريسيون امرأة - 3فجلس يعلمهم.  ،عبـإليه مجيع الش
زىن ىف ذات الفعل. ـوهى ت ْتكَـِسْمرأة أُـذه املـه ،"يا معلم: قالوا له - 4 ،طـأقاموها ىف الوس

 ،قالوا هذا ليجربوه - 6ول أنت؟" ـفماذا تق .أوصانا أن مثل هذه ترجم ،ىف الناموس ،موسىو -5
ب ـوكان يكت ،فلـأسىن إىل ـفاحن ،وعـوأما يس .هـتكون به عليـون هلم ما يشـلكى يك

"من كان منكم بال  :وقال هلم ،انتصب ،ألونهـتمروا يسـا اسـومل -7ه على األرض. ـصبعأب
 ،وأما هم -9وكان يكتب على األرض.  ،فلـمث احنىن أيضا إىل أس - 8" .فلريمها أوال حبجر ،خطية

يوخ إىل مبتدئني من الش ،فواحدا اخرجوا واحد ،رهم تبكتهمـوكانت ضمائ ،معواـفلما س
وع ومل ـفلما انتصب يس - 10ط. ـة ىف الوسـرأة واقفـوامل ،وع وحدهـوبقى يس .رينخاآل
ك ـك املشتكون عليك؟ أما دانـأين هم أولئ ،رأةـ"يا ام :قال هلا ،وى املرأةـر أحدا سـينظ

    ".اذهىب وال ختطئى أيضا ،"وال أنا أدينك :" فقال هلا يسوع."ال أحد يا سيد :فقالت - 11أحد؟" 
 .مل يشر القديس يوحنا ملاذا مضى الرب إىل جبل الزيتون :"جبل الزيتون… أما يسوع" :1ع
ويقضى  ،اجلبل إىل نه كان خيرج)، إ12: 6(لوقا ىف  مما قاله القديس ،ميكن االستنتاج ،ولكن

    .فيقع شرق أورشليم ،أما جبل الزيتون .الليل كله يصلى
 ،هليكل ليكمل تعليمه للجموعإىل اوذهب  .العيد أى ثاىن أيام انقضاء ":ىف الصبح" :2ع

  حيدثهم عن كرازة امللكوت. ،وجلس ككبار معلمى اليهود
ليس هناك وقتا … ال تالحظ معى كيف كان أسلوب حياة السيد املسيحأ ...أخى احلبيب  
من تعليم عاد لل ،مث سهر ىف الصالة ،أيام ىف العيد مع اجلموع 4فبعد خدمة شاقة  ،ضاعتهإل

أوقاتنا ىف الكثري من فنحن هندر  ،الذى ينقصنا مجيعا ىف حياتنا جياىبنه العمل اإلإ… جديد
فال  ،والالزمة خلالص نفوسنا ،الباقية ىف نفعها، أما األشياء األخرى… أشياء ال جدوى منها
  …نعطيها سوى الفتات

  …اسوف نعطى عنها حساب ،ليتنا نتذكر أن كل حلظة وكل دقيقة ...يها احلبيبأ
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وقبل  .هتم بذكرها القديس يوحنااوالىت  ،قصة املرأة الزانية من القصص الشهرية :5-3ع
الغرض أن حيث يوضح  )،6ع(أن مفتاح القصة كلها ىف  ننوه ،البدء ىف الدخول إىل أحداثها

بصرف النظر عن  ،جياد سببا يشتكون به عليهإو ،يقاع بيسوعوهو اإل ،شيئا واحدا اوالدافع كان
  ى.تفيمكن اجيازه ىف اآل ،أما ما حدث .وقصتها املرأة

 )،22: 22تث ( و )10: 20ال (مل يكونوا ىف حاجة لسؤال املسيح فالشريعة واضحة ىف   )1(
 .حالة تلبس""أن هذه املرأة كانت ىف وخاصة  ،كالمها يرجم حىت املوت ،بأن الزاىن والزانية

  فما احلاجة لسؤال املسيح إذن؟ 
مفضوحا  ومتعديا،ويصبح كاسرا  ،فهل خيالف الناموس ،نص ما قاله موسىقدموا للمسيح   )2(

عدام من إذ أن أحكام اإل ،وهو ليس له سلطان مدىن برمجها،أم يصدر حكما  الشعب؟أمام 
 ،وبالتاىل .والىت كانت ال جتيز موت الزانية رمجا ىف القانون الروماىن ،سلطان الدولة الرومانية

   .وهذا هو املأزق الذى دبره املشتكون ؛متعديا لسلطان قيصر صار ،هامجإذا صرح املسيح بر
 ،وهو لقب كبري جدا "،يا معلم"ياه إ ملقبني ،وأرادوا استدراج السيد ،غلب الدهاء عليهم  )3(

ال  "،معلم"فكان استخدامهم للفظ  .(الربيني) الناموس املعتمدين ىقاصر على طائفة معلم
    بل لاليقاع به. ،أو أهنم يعنوه ،يعىن احترامهم

  .وكأن األمر ال يعنيه ،احنىن هبدوء :"وكان يكتب ،احنىن إىل أسفل" :6ع
ه بالردود السريعة فالشر ال يواَج ،وهذا اهلدوء هو درس لنا ىف سلوكيتنا من السيد املسيح  

قابل فليتنا نتعلم كيف ن .م حنوههنويقلل من غليا ،ورهتم ومكيدهتمثفهو أراد أن ميتص  ،املنفعلة
  ...دالء بأى رأىقبل اإل ،املكائد باهلدوء والصالة

 فيما يلىو .واختلف فيه اآلباء املفسرون ،فلم يذكره يوحنا ،أما ما كتبه املسيح على األرض
  :اءربعض اآل

وهذا كتمهيد ملا  .صار متعديا لكل الوصايا ،واحدة وصية قد يكون كتب "من أخطأ ىف  )1(
  ."هلم حق احلكم على أحدسوف يقوله هلم ىف أهنم ليس 

وذلك بقصد التوبيخ هلم على غالظة  ،الىت كسرها معظمهم ،قد يكون كتب بعض الوصايا  )2(
   .قلوهبم

  …ال تدين حىت ال تدانأ ،ىف املوعظة على اجلبل هقد يكون كتب ما سبق وقال  )3(
  ".منكم بال خطية فلريمها أوال حبجر كان من" ، أى:قد يكون كتب ما نطق به  )4(

وليس هناك رأيا قاطعا ميكن األخذ  ،تقبلها الكنيسة من باب التأمل واالستنتاج ،اءروكل هذه اآل
  .به وحده
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ل ثجابته متإوجاءت  .وانتصب ،وقطع السيد ما كان يكتبه ،حلاح والسؤالاستمر اإل :7ع
بل أضاف  ،افاملسيح مل يربئ املرأة ومل يدينه .مقابل دهاء وخبث الشياطني ،عمق احلكمة اإلهلية

فإذا مل  .ر بالناموسآخن كاسر الناموس ال حيق له أن يدين إ ؛على الناموس عمق وروح الوصية
  … فليبدأ برمجها ،للناموس ايكن فيكم كاسر

"ألنك فيما تدين غريك حتكم على نفسك ألنك أنت الذى  :هذا ما قاله أيضا القديس بولس
  ).1: 2رو(تدين تفعل تلك األمور بعينها " 

ولكن  .وهكذا يعطينا السيد درسا جديدا مجيال ىف كيف تنجى احلكمة صاحبها من املكائد  
   .ابةجوثانيا اهلدوء والتريث قبل اإل ،علينا أوال الصالة للروح القدس معطى هذه احلكمة

  
متفكرين  ،فرصة النصراف اجلمعأعطاها ككان هدنة  ،احنناء الرب يسوع هذه املرة :8ع
  ).6(عفقد أشرنا له ىف  ،أما ما كان يكتبه .مواجهة جديدةدون  ،فيما قاله
  
وعاملة ىف  ، مؤثرةاملسيح القليلة كلماتكيف كانت  ،يوحنا هنا يصور القديس :9ع

 ؟املخترقة للنفس واملفاصل والعظام ،وهى كلمة اهللا احلية الفعالة ،وكيف ال .القلوب والضمائر
مث تبعهم الشباب تاركني  ،اكهم الروحى أعلىدرإألن  ،وجاءت االستجابة من الشيوخ أوال

عدا السيد  ،وخال املشهد من اجلميع .متذكرين تعدياهتم وخطاياهم فقط ،همياحلجارة من أيد
  .وحده واملرأة الزانية

  
هلا أن تبدأ الكالم  تسمح وهى ىف حالة مل تكن ،بدأ هنا السيد احلديث مع املرأة :11- 10ع

  …وإحراجهامن خزيها  ،أبدا
 ،"يا رجاء من ليس له رجاء :الذى نصلى له ىف أوشية املرضى ،ليس هذا قلب املسيح، أولكن  

  ؟عزاء صغريى القلوب" ،ومعني من ليس له معني
  .ودائما ميد يده ملنكسرى القلوب ،نه قلب احلب واملغفرةإ

ع فيها يولكنه يريد أن يش ،وهو العامل بانصرافهم ،الذين انصرفوا نيوبدأ يسأهلا عن املشتك
ن كنت أنا اإلله إو :قال هلا ،وعندما أجابته .مل يعودوا يطلبوهنا ،ن من أرادوا موهتاإ .االطمئنان
فليس  .ال تعودى ختطئى ،ولكن .فأنا أيضا ال أدينك ،ن كنت الوحيد الذى بال خطيةإو ،الديان

تح فرصة للتوبة أمام بل معناه أن مراحم اهللا تف ،االستباحة والعودة للخطيةهو معىن غفران اهللا 
  يستغلها.اخلاطئ الذى عليه أن 
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دين نال أهو  ،بدرس واحد هام ،بكل أحداثها ،لعلنا خنرج من هذه القصة ...أخى احلبيب   
فلنلق … فليدن أخوه أوال ،ن كان أحد منا بال خطيةإ ،انواضعني قول املسيح أمام أعين ا،أحد
بدال  ،وتناإخولنطلب من أجل  ،ألننا حتت احلكم عينه بعيدا، يديناأة الىت ىف دانحبجارة اإل نإذ

  لعل اهللا يرمحنا أيضا معهم. ،تهمإدانمن 
  
  ):20-12(ع  ) المسيح نور العالم2(

بل يكون  ،من يتبعىن فال ميشى ىف الظلمة ،"أنا هو نور العامل :مث كلمهم يسوع أيضا قائال - 12
أجاب  - 14" .حقاليست شهادتك  ،شهد لنفسك"أنت ت :فقال له الفريسيون -13" .له نور احلياة

 .ذهبأألىن أعلم من أين أتيت وإىل أين  ،فشهادتى حق ،ن كنت أشهد لنفسىإ"و :يسوع وقال هلم
أما أنا  ،أنتم حسب اجلسد تدينون -15ذهب. أى وال إىل أين آتفال تعلمون من أين  ،وأما أنتم
بل أنا واآلب الذى  ،ألىن لست وحدى ،قن فدينونىت حأدين كنت أنا إو -16ن أحدا. أديفلست 

 ،أنا هو الشاهد لنفسى - 18ن شهادة رجلني حق. إ :وأيضا ىف ناموسكم مكتوب -17أرسلىن. 
"لستم تعرفونىن أنا  :" أجاب يسوع؟وكأب"أين هو  :له فقالوا - 19" .ويشهد ىل اآلب الذى أرسلىن

 ،م قاله يسوع ىف اخلزانة وهو يعلم ىف اهليكلهذا الكال -20" . أيضاأىبلو عرفتموىن لعرفتم  ،أىبوال 
  ألن ساعته مل تكن قد جاءت بعد. ،ومل ميسكه أحد

  
  مقدمة:

ففى اليوم  .زال مرتبطا بنهاية عيد املظال ن احلديث هنا الإف ،تتابع األحداث نفقدحىت ال 
 وعرض .درهر عن نفسه بأنه هو املاء احلى ومصوعّب ،استخدم املسيح طقس املاء ،األخري للعيد

مث املرأة  ،انقسام اليهود، حماولة القبض على يسوع :مثل ،القديس يوحنا بعض األحداث العرضية
ذهان أىف  وراسخازال العيد ماثال  وال ،اخلاطئة واحلديث القادم ىف ثاىن يوم بعد انتهاء عيد املظال
  واستكمل حديثه. ،مستمعى تعليم السيد، فأخذ مثال جديدا من طقوس العيد

  
فكما نادى  ).38: 7ص(أنه املاء احلى  ،أيضا يربط السيد هنا كالمه مبا سبق وقاله :12ع

مستخدما أيضا أحد طقوس ورموز  ،مقدما نفسه كنور العامل ،ادى اليومـين ،عن نفسه حينذاك
وكل  ،أربعة أعمدة عالية جدا - الرواق اخلارجى  - فكان ىف اهليكل  .وهو طقس النور ،العيد

 ،اهللا إىلوكان هذا الطقس يرمز  .فتعطى نورا عظيما ،ل أربعة فتائل تضاء ىف عيد املظالعمود حيم
  ىف برية سيناء.وإىل تذكار عمود النور الذى أرسله اهللا ىف الربية لقيادة شعبه ليال  ،نور العامل
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نه أ ،يها القارئ العزيزأالحظ  …"أنا هو نور العامل" :فينادى املسيح مرة أخرى معلنا نفسه
، واخلبز احلى احلياةو خبز  بز احلقيقى،اخل :قدم املسيح نفسه على أنه، عندما كان الكالم عن املن

 .فيقدم نفسه كنور حقيقى للعامل ،العيد راحلديث عن نو ،نواآل). 51و 48و 35و 32: 6(ص 
نسان قد صارت اليوم حقيقة المعة ىف ابن اإل ،وكأن املسيح يقول أن كل رموز املاضى الباهتة

  :ولنالحظ بعض املعاىن الروحية ىف هذه الكلمات .بتجسده الذى متت فيه كل الرموز
   .عداه أو خارجه ظالما صار كل ما بكونه نور العامل:  )1(
   .شاد الوحيد للنفس التائهة ىف اخلطايارصار مصدر اإل بكونه نور العامل:  )2(
 يعكس نورهحياة بداخلهم مييزوا به األشياء، منح أوالده أن يكون هلم نور  بكونه نور العامل:  )3(

   .لكل من حوهلم
   .ال يتبعه بإرادته ترك لإلنسان احلرية ىف أن يتبعه أو مع أنه نور العامل:  )4(

ر أبنائها دائما بكل هذه املعاىن ىف صالة باكر أن تذكّ حرصت على ،يها احلبيبأ ،والكنيسة  
الذى يصف املسيح بأنه النور الذى  ،جنيل يوحناإول من صحاح األفنقرأ األ ،اليومية من األجبية

يها النور احلقيقى الذى يضئ أ" :وكذلك نصلى ىف القطع والتسبحة الصباحية .ضاء ىف الظلمةأ
فتشرق نفسك بنوره  ،فليتك تتذكر دائما هذه الصفة ىف إهلك ".إىل العامل آتلكل إنسان 

    …ىاإلهل
وال تقبل  ،ثبات الدعوىة موسى تطلب شاهدين إلاستند الفريسيون إىل أن شريع :13ع

   .وقوله بأنه نور العامل ،عللوا رفضهم لقبول فكر املسيح ،وهبذا .شهادة اإلنسان عن نفسه
  
… ن كنت أشهد لنفسى فشهادتى ليست حقإ" :يقول املسيح )،31: 5ىف (ص  :14ع

  .قاصدا شهادة اآلب لالبن "…رآخالذى يشهد ىل هو 
بدأ يعلن عن نفسه بقوة يسريا، زمنا  ، ومل يبق إالاملسيح جتسد ربت أياموقد ق ،أما هنا

ألنه هو نفسه احلق، وليس للظلمة أن حتكم على  ،أن شهادته لنفسه هى حق يوضحو ،ووضوح
فأنا أشهد  ،نأما اآل .أعماىل وأيضاىل،  يشهد اآلب كذلكالنور، فلقد سبق وشهد املعمدان ىل، 

فال تعلمون من  ،ال تدركون سر التجسد ألنكم ،تفهموهاأو تقبلوها  ولن ،وشهادتى حق ،لنفسى
قاصدا وجوده األزىل ىف حضن اآلب، مث صعوده  ،هب بعد ذلكأذوال تعلمون إىل أين  ،أين أتيت
  للسماء.
  
  :هلا معنيان :"حسب اجلسد تدينون"أنتم  :15ع
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، دانوا املسيحأألهنم  وذلك .هوائكم اجلسدية وميولكمأنكم تدينون حسب إ املعىن األول:
   .عندما قالوا ال نقبل شهادتك واعتربوه كاذبا،
ومعرفة نسبه ووطنه  ،هنم حيكموا حبسب رؤيتهم اجلسدية لشخص املسيحإ :املعىن الثاىن

ختلو من البصرية الروحية الىت تدرك حقيقة جوهر  ،رة حبسب الظاهراصوهى رؤية ق .األرضى
   .املسيح اإلهلى

وقد  )؛17: 3صه (بل ليخلص ،ذلك ألنه مل يأت ليدين العاملو :ا"أدين أحدأما أنا فلست "
   .ته للمرأة الزانية الىت قدموها إليهإداندلل املسيح على ذلك أيضا بعدم 

  
لكن الدينونة من  ،ن املهمة احلالية هى تقدمي اخلالصإف ،نن اآلأدين كنت ال إأى و :16ع

ويعود ثانية السيد املسيح لربط نفسه باآلب ىف  .و احلقألنه ه ،حق تهودينون .صفاتى الالهوتية
الذى سيدين كل  )22: 5ص(وقد أعطاها اآلب لالبن  ،فالدينونة هى حق اهللا ،وحدانية الالهوت

   .ال يعمل هباو تهأو يرفض وصي ،من ال يقبل عمل خالصه
  
 )13ع( يقدم املسيح للفريسيني الرد على اعتراضهم عن عدم قبول شهادته ىف :18- 17ع

وهو اآلب السماوى  ،ال أن هناك من يشهد ويؤكد ذلكإ ،ن كانت شهادته لنفسه حقاإو ،بأنه
  ).6: 17(تث وبذله خالصا للعامل  ،الذى أرسله

  
 )،18: 5ص(يه السماوى ىف أبفعندما تكلم عن  ،يقاع املسيحل اليهود خببث إلأس :19ع

 أظهر أنبل  ،ة، ولكن املسيح مل جيبهم مبا سألواوهنا أيضا أرادوا اصطياده بكلم .طلبوا أن يقتلوه
ولنراجع  ؛نظوراملالصورة املنظورة لآلب غري إذ هو ، جهلهم لشخصهعدم معرفتهم لآلب  سبب

ريى مل تكن ـد غـأح يعملهات بينهم أعماال مل ل"لو مل أكن قد عم: خرآقوال للمسيح ىف مكان 
  .)25و 24: 15 (ص" أىبغضوىن أنا وأبن فقد رأوا ووأما اآل ،هلم خطية
  
يد هذا ـتخدم السـواس .اءـد األماكن ىف اهليكل ىف رواق النسـزانة أحـاخل :20ع
وبالرغم من شدة  .لسبب تقدمي النذور وما شابه ،ألنه كان أكثر األماكن ازدحاما بالناس ،املكان

وليس  ،اعتهده احملدد لسـألنه وح ،هـفلم يستطع أحد القبض علي ،يح مع اليهودـكالم املس
   .ى أو مشورة إنسانحبسب رأْ
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ما عذرى أنا  ،ولكن .وعدم تعرفهم عليك ،لعل كان لليهود عذرا لعماهم الروحى ...يا إهلى  
وأسقط ىف ظلمة  ،يها النور احلقيقىأما اقبح ذنىب عندما أتركك  .املمسوح بالروح القدس

ت ىف كنيستك من يسندىن لجعألنك  ،ولكىن أعود وأشكرك .أنا بال عذر ،نعم .اخلطية
  …حداألعني ثانية على هباء نورك الذى ال ُيفتنفتح  ،ال باملغفرةويقرأ ىل ِح ،ويقيمىن

بل أريد معرفة االستنارة  ،ال جتعل معرفىت لك على مستوى العقل والنظريات ...إهلى اي
  إىل العامل. آتيها النور احلقيقى الذى يضئ لكل إنسان أ ،الكاملة

  

  ):29- 21(ع  عدم اإليمان بالمسيح ) دينونة3(

حيث أمضى أنا ال  ،وستطلبونىن ومتوتون ىف خطيتكم ،"أنا أمضى :قال هلم يسوع أيضا - 21
حىت يقول حيث أمضى أنا ال تقدرون  ،"ألعله يقتل نفسه :فقال اليهود -22" .تقدرون أنتم أن تأتوا

أما أنا فلست  ،أنتم من هذا العامل .من فوقأما أنا ف ،"أنتم من أسفل :فقال هلم -23 أنتم أن تأتوا؟"
ا ـوا أىن أنـن مل تؤمنإكم ـألن ،ون ىف خطاياكمـنكم متوتإت لكم ـفقل - 24من هذا العامل. 

"أنا من البدء ما أكلمكم  :"من أنت؟" فقال هلم يسوع :فقالوا له - 25" .متوتون ىف خطاياكم ،وـه
 ،قـو حـلىن هـلكن الذى أرس ،م هبا من حنوكمن ىل أشياء كثرية أتكلم وأحكإ -26ا به. ـأيض

فقال هلم  - 28ومل يفهموا أنه كان يقول هلم عن اآلب.  -27" .وأنا ما مسعته منه فهذا أقوله للعامل
بل أتكلم  ،ولست افعل شيئا من نفسى .ئذ تفهمون أىن أنا هونفحي ،"مىت رفعتم ابن اإلنسان :يسوع

فعل أألىن ىف كل حني  ،ومل يتركىن اآلب وحدى ،لىن هو معىوالذى أرس -29. أىبهبذا كما علمىن 
  ".ما يرضيه
  
من ناحية قصد املسيح شئ وفهم اليهود شئ  ى،احلوار املتكرر يعود مرة أخر :22- 21ع

، واملعىن هو أنكم سوف متوتون )34- 33: 7ص(تطابق ىف معناها ما جاء ىف  ،21ية واآل .رآخ
 .ولن جتدوا ،أرضيا حبسب هواكم مسيحان لبون وتنتظرووستط ،ىف خطية عدم اإلميان باالبن

فبنفس  ،أما اليهود ).22(ع ملكوت السمواتتقدروا أن تدخلوا فلن ، وبسبب عدم إميانكم
بل عربوا عن عماهم  ،مل يفهموا القصد اإلهلى ،وانغالق الرؤية الروحية ،السخرية املعهودة

وهو  ،يقتل نفسه ع أنمنه مزإهو  ،كالمهبأن احلل الوحيد لفهم  ،وبغضهم للمسيح ،الروحى
  ."اجلحيم" أى ،املكان الوحيد الذى ال يستطيعوا الذهاب إليه
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ىف  أنتم"" و "أنا"يوضح السيد املسيح هنا السبب والداء والفرق بني كلمىت  :24- 23ع
 وبني ما هو أرضى زمىن مرتبط بأجماد ،وهو اخلالف بني كل ما هو مسائى روحى ،ية السابقةاآل

أعلم من أين أتيت من نفس األصحاح: " )14ع(يكمل املعىن ىف  )23ع( و .طلبهاأالعامل الىت ال 
املسيح ونزوله من السماء وطبيعته الالهوتية  لتجسديتني إشارة واضحة ا اآلتوكل ،هب"أذأين إىل  و
  !!!وهو عدم إمياهنم به ،ويقدم املسيح مرة أخرى سبب هالكهم .زليةاأل

أم أنا ى؟ هل أنا أرض :ال حمريا وخميفااثار حديثك مع اليهود ىف نفسى سؤأ ...سيدى احلبيب  
لقد  ؟أم ال أستطيع ،يكأبهناك ىف بيت  ،هل أستطيع أن أكون معك حيثما تكون ى؟مساو

زلت أجد أن ما بداخلى  ال ،ولكن .نعمة امليالد السمائى ىف سر املعمودية ،جمانا ،أعطيتىن
أن أكون من فوق كما  ،ناسيا عظم دعوتك ىل ،العامل وزيفهاد ل، حيث أجمإىل أسفمتجها 
فال تسمح يا سيدى أن أنزلق ألسفل بل اجذبىن  ،أخاف من نفسى على نفسى ،إهلى… أنت

واجعل كل اشتياق  : "وأنا إن ارتفعت عن األرض، أجذب إىلّ اجلميع"،إىل فوق كما وعدت
       .قلىب حنوك أنت وحدك

  
أما  .بل االصطياد ،احضهو االستي "؟"من أنت :يسيني من سؤاهلممل يكن غرض الفر :25ع
"أنا اخلبز  :أى سبق وأعلنت من أكون …"به أيضا أنا من البدء ما أكلمكم" :فأجاب ،املسيح

"أنا … "أنا من تشهد ىل أعماىل"… "أنا نور العامل"… "أنا املاء احلى"… النازل من السماء"
أو  ،هل هناك من يفهم ،ولكن .ا املسيح خملص العاملأى أن …وهكذا… من يشهد ىل اآلب"

  !أو يؤمن؟ ،يقبل
  
فإذا كنت  .ووحده الديان ،ميعلن املسيح أنه وحده العاِل :"ىل أشياء كثرية" :27- 26ع

ن كنت أحكم إو .م مبا ىف قلوبكمألنىن الوحيد العاِل ،فكلها حق ،أتكلم من جهتكم بأشياء
ل ما يقوله أقوىن إف ، أيضا ال أحكم وال أتكلم من نفسىولكىن .فحكمى حقيقى وعادل ،عليكم

يضاحا إ )27ع(يوحنا ىف  ويضيف القديس .وهو الذى أرسلىن ،اآلب أيضا، ألىن أنا واآلب واحد
   .دون أن يفهم اليهود قصده ،أن املسيح كان يشري لآلب هنا

  
 .عوه على الصليبيرف ينفى املسيح هنا أى احتمال لليهود ىف التعرف عليه قبل أن :28ع

سيفهم عند وبعضهم  ،ليؤكد مسئولية خاصته الىت رفضته ىف صلبه "،رفعتم"واستخدم املسيح كلمة 
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وكلمة  ".خروج كثريين من القبور" و ،"الظلمة" :مثل ،من أحداث وعالمات صلبه، ملا سيصاحبه
جدا لرمز  حةضاوشارة وإ .ى مت بالفداءذوجمد الرفعة ال ،ملواأل ،ن الصليباأيضا حتمل هو "رفعتم"

 ).9: 21(عد  احلية النحاسية الىت رفعها موسى على خشبة لكى ال ميوت كل من ينظر إليها
 ،لم واالتصالىف وحدة الِع ،أخرى ليؤكد طبيعة عالقته الوثيقة الفريدة باآلب املسيح مرة ويعود

   .وسبق وأشار السيد إىل هذا كثريا
  
وهذا يكشف لنا سر االتصال  .معى ومل يتركىنهو  ،أى اآلب ":الذى أرسلىن" :29ع

مل يترك حضن اآلب ومل  ،بتجسده ،فاالبن .الدائم بني اآلب واالبن على مستوى اجلوهر الواحد
وهى االحتاد أيضا  ،الهوتية جديدة حقيقة ضافةإوينهى املسيح ب… وكذلك اآلب أيضا ،يفارقه

فهو معمول  ،وكل ما يريده اآلب ،اآلبفكل ما يفعله االبن هو إرادة  ؛على مستوى اإلرادة
  .باالبن

  
  ):41- 30(ع  إبراھيم ومفھوم الحرية ذرية) 4(

نكم إ" :منوا بهآفقال يسوع لليهود الذين  - 31من به كثريون. آوبينما هو يتكلم هبذا  - 30
 :أجابوه - 33" .واحلق حيرركم ،وتعرفون احلق -32ن ثبتم ىف كالمى فباحلقيقية تكونوا تالميذى. إ
أجاهبم  -34نكم تصريون أحرارا؟" إكيف تقول أنت  .د قطحد ألبومل نستع ،ننا ذرية إبراهيمإ"
والعبد ال يبقى  -35ل اخلطية هو عبد للخطية. ـن كل من يعمإ ،"احلق احلق أقول لكم :وعـيس

رارا. ـأح فباحلقيقة تكونون ،ن حرركم االبنإف -36أما االبن فيبقى إىل األبد.  ،دـىف البيت إىل األب
ع له فيكم. ـألن كالمى ال موض ،وىنـم تطلبون أن تقتلـلكنك ،ذرية إبراهيم أنـكم أنا عامل - 37
 :أجابوا وقالوا له - 39" .بيكمأون ما رأيتم عند لوأنتم تعم ،ىأبـت عند ـأنا أتكلم مبا رأي - 38

ون أعمال إبراهيم. لتعمم ـلكنت ،م أوالد إبراهيمـ"لو كنت :وعـ" قال هلم يس.و إبراهيمـونا هأب"
ه لهذا مل يعم ،وأنا إنسان قد كلمكم باحلق الذى مسعه من اهللا ،ن تطلبون أن تقتلوىنولكنكم اآل - 40

  ".ب واحد وهو اهللاألنا  ،ننا مل نولد من زناإ" :" فقالوا له.يكمأبلون أعمال مأنتم تع - 41إبراهيم. 
  
بدليل حث  ،بل يعترب جمرد قبول ،كافياولكن إمياهنم مل يكن  ":كثريون به من"آ :32- 30ع
صحاح على وتدل األعداد القادمة من نفس األ .بالثبات ىف كالمه 31ية ياهم ىف اآلإاملسيح 

  .انقالهبم السريع على املسيح
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وهذا احلق  ).6: 14(ص تدركون من أنا، فأنا هو "الطريق واحلق واحلياة"  :"تعرفون احلق"
بل املخلص الوحيد من عقوبة  ،من عبودية الشهوات واخلطية هو الوحيد احملرر –أى أنا  –

  …اخلطية
 ،وأنت احلرية .وكل ما سواك هو باطل ،فأنت احلق ...يها احلبيب املخلصألقابك أما أحلى   

هتا افما أحلى أن حتررنا من ذواتنا واهتمام .هو سجن حىت لو بأسوار ذهبية ،وكل ما عداك
بل  ،ر كل األشياءغاالنطالق والتمتع حبرية احلياة معك، حيث تص وتدعونا إىل ،البالية الفانية

أو يسجنها ىف شهواهتا أو رغباهتا املتدنية والبعيدة  ،ص على النفس شئينغفال يعود  ،تنعدم
  عنك.

  
… وبالتاىل حنن أحرار ،والذى مل يكن عبدا ألحد ،ننا أبناء إلبراهيم احلرإأى  :33ع
  اآلتى:نالحظ 

بل انصرفوا ملعىن احلرية السياسى بأهنم ليسوا  ،يفهموا ما قصده املسيح روحياأهنم مل  أوال:
  .عبيدا ألحد، وكانت بنوهتم إلبراهيم موضع فخرهم اجلسدى أمام األمم

وهى أهنم  ،وقعوا ىف مغالطة تارخيية ،حىت على مستوى الفهم السياسى املادى ،أهنم ثانيا:
مثل بابل وأشور وبالد اليونان وكذلك احلكم الروماىن  ،مستعبدين بالفعل ملمالك كثريةكانوا 

استنكروا على املسيح كيف يدعوهم واملغلوط، وهلذا الفهم القاصر  .املواكب لعصر املسيح
  !غري مدركني دعوة خالصه؟… للحرية

  
نكم ال إ ،واملعىن هنا .استخدمه املسيح كثريا ،لتأكيدلأسلوب تكرار  :"احلق احلق" :34ع

وهو  ،يواجه املسيح اليهود مبا قصده ،ىف إيضاح جديد ،وهلذا .باحلق حيرركم :عنيته تدركون ما
أو انتسابه  هبصرف النظر عن نسب ا،هو عبد وليس حر ،أن كل إنسان غري تائب وحييا حياة اخلطية

 .ما اخلطية أو التوبةإفهى  ،فاملعمودية واحلرية مقياسها عند اهللا خبالف الناس ؛أو وصفه السياسى
  …ولكن حياة الرب والتوبة جعلت منهم أحرارا ،جنوا ومت نفيهمكم من قديسني ُس ،وبالتاىل
يتحكم ىف إرادة  ،كسيد شرير ،هذه الكلمة تصور لنا بشاعة سلطان اخلطية :"عبد للخطية"
 والتوبة الصادقة، والعودة إىل حضن اهللا، مها هذا السيد.وال قوة أمام  الذى ال ميلك حوال ،اإلنسان

  طريق احلرية احلقيقى من نري هذه العبودية.
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ال يبقى ىف البيت طاملا اخلطية هى  ،د هلذا السيد الشريرن العبد املستعَبإف ،أما النتيجة :35ع
وارث لكل الهو ف ،بقائه شئ طبيعىأى املسيح، ف ،أما االبن .فال مكان للعبيد بني األبناء ه،سيد

  … يهأببيت 
  
 هال أن، إن كان املسيح هو مصدر احلرية احلقيقية الوحيدإو ":ن حرركم االبن"إ :37- 36ع

 ،احلرية منحوهذا الشرط ال يعود على مشيئة املسيح ىف  .ن حرركم"إ" :وضعها ىف أسلوب شرطى
 املمنوحةلديكم احلرية احلقيقية  :رآخلكن يعود على اليهود ىف قبوهلم هلذا اخلالص من عدمه، مبعىن 

  ؟فهل تقبلوها ،من االبن
ولكن هذه البنوة اجلسدية  .نا أعلم أنكم ذرية إبراهيمأف)، 37ع( أما من الناحية اجلسدية

بل بدال  ،بدليل عدم قبولكم لكالمى وإميانكم به ،عند اهللا يئاوال تعىن ش ،داـرة جـصارت قاص
: 7 (صوقد كرر املسيح هذا الكالم ىف  ؛تطلبون موتى -  وأنا العامل لفكر قلوبكم - ذا ـمن ه
ن "إ )31ع(تقابل ما قاله ىف  "،كمفيكالمى ال موضع له "حيث رغبتهم ىف قتله، وعبارة  من )19

  أن املسيح كان يعلم أوال أهنم مل ولن يثبتوا ىف كالمه! معناهوهذا  ى"،ثبتم ىف كالم
  
املسيح  أن أى تعملون":وأنتم ") 20- 19: 5راجع ( :"أىبأنا أتكلم مبا رأيت عند " :38ع

 ,وينسب بنوهتم للشيطان، فطلبهم قتله هو مشيئة الشيطان نفسه ،بنوهتم إلبراهيمهنا ينكر 
وهو  ،رآخ أبتمشى مع مشيئة ي عملهمطاملا أن  ،هنم أبناء إبراهيمإعوا ليس هلم أن يّد ،وبالتاىل
   .إبليس

  
 يهيدعم مبا ّيقَوهو أن اإلنسان ال ُي ،يلفت السيد املسيح نظرنا هنا إىل مبدأ هام :40- 39ع
 .ننا كنيسة تذخر بالقديسنيإ :قولنليس كافيا أن  ،فمثال .لهامولكن باألعمال الىت يع ،عن نفسه

فاملسيح ينكر على اليهود ثانية ادعاء بنوهتم  ،وهلذا ؟هل لنا جهاد وأعمال آبائنا القديسني ،ولكن
من ووثق ىف آبراهيم هو أن إ ،واخلالف هنا .بسبب أعماهلم الىت تتناىف مع هذا االنتساب ،إلبراهيم
هنم يرفضون كلمات احلق واحلياة من فم إف ،هنم أبنائهإأما من يدعون  .بكل قلبهوتبعه  ،كالم اهللا
  .بل يطلبون قتله ،اإلله نفسه
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الفتخارهم هبذا  ،غاظهم جداأمما  ،إذ نفى املسيح على حمدثيه بنوهتم إلبراهيم :41ع
   :جاء ردهم ىف نقطتني ،النسب

ومل خنتلط باألمم ومل  ،بل إىل آدم ،حمفوظة إىل إبراهيم أنسابناأى  ،ا لسنا أوالد زناننإ األوىل:
   .ظهر قلب نفظ سجالت أنساهبم عحبدائما  نوكان اليهود يعتزو ؛نتزاوج منهم
وهو اآلب الواحد لنا  ،وهو األعلى من إبراهيم ،هنم رفعوا بنوهتم إىل اهللا مباشرةإ الثانية:

  مجيعا.
ال أن تاريخ الكتاب املقدس إ ،ونفى هتمة الزنا ،لرغم من هذا االفتخار بالبنوة الكاذبةبا مالحظة:

وكذلك  ،ديا مع بنات األمم وتزاوج منهمـريا ما زاغ وزنا جسـذا الشعب كثـربنا أن هـخي
 23: 13نح راجع ( هلا ئـحهلة األمم على املرتفعات وتقدمي ذباآوعبادة  ،ا روحيا بترك اهللاـزن
   أصعبها أسرهم وتشتيتهم.مما عرضهم لعقوبات اهللا الىت كانت  )،10- 6 :3ر إ ؛

مشاركا اليهود فيما نسبوه  ابنا،ى لك ىن أدَعإأخشى أن أعتقد ىف نفسى باطال  ...إهلى احلبيب    
فال تطفئ روحك القدوس  ،ن كانت حياتى حىت هذه اللحظة ال ختلو من خطايافإ .ألنفسهم

وال … ىل كاملة أبوتكفلتدم  قاصرة،ن كانت بنوتى لك إو .ودية بداخلىوعطية احلياة باملعم
  .تتركىن أبدا لنفسى

  
  ):47 - 42(ع  ) أبناء إبليس وصفاتھم5(

 ،اهللا وأتيت لَِبألىن خرجت من ِق ،اكم لكنتم حتبونىنأب"لو كان اهللا  :وعـفقال هلم يس - 42
درون أن ـفهمون كالمى؟ ألنكم ال تقملاذا ال ت -43لىن. ـبل ذاك أرس ،ت من نفسىآألىن مل 

ذاك كان قّتاال  تعملوا.يكم تريدون أن أبوشهوات  ،هو إبليس أبأنتم من  - 44وىل. ـتسمعوا ق
ألنه  ،منا يتكلم مما لهإف ،مىت تكلم بالكذب .ألنه ليس فيه حق ،ومل يثبت ىف احلق ،للناس من البدء

من منكم يبكتىن على  - 46لستم تؤمنون ىب.  ،قفألىن أقول احل ،وأما أنا - 45و الكذاب. أبكذاب و
لذلك أنتم  ،الذى من اهللا يسمع كالم اهللا - 47فلماذا لستم تؤمنون ىب؟  ،ن كنت أقول احلقإخطية؟ ف

  ".لستم تسمعون ألنكم لستم من اهللا
  
مقدما  ،يعود وينفى بنوهتم الروحية هللا ،كما نفى املسيح بنوة اليهود إلبراهيم :43- 42ع
كما سبق وقدم أيضا  ،ويقدم املسيح نفسه هنا .وهو رفض اليهود للمسيح نفسه ،على ذلك الدليل

فعندما  .وبإرادة اآلب خلالص البشر - املتجسد  - فهو اخلارج من عند اهللا  ،أنه كلمة اهللا املتجسدة
د ر لرفض اليهوآخويزيد املسيح حلديثه سببا  .يرفضون اهللا نفسه ،يرفض اليهود املسيح املتجسد

 ،فلم يفهموا قصده من البداية ،ذاهنم اجلسديةآوهو أن اليهود مسعوا كلمات املسيح ب ،اإلميان به



  ايُوَحنَّ  يلُ جِ نْ إِ 

)368 ( 

ن ذوليس بالعقل القاصر أو األ ،اإلميانبقبل فكالم اهللا ُي ،وكان ينبغى أن يسمعوا حديثه بقلوهبم
  .اجلسدية
ومل يكن  .يح اليهودية من أقوى املواجهات الىت واجه فيها السيد املستعترب هذه اآل :44ع

وقصد  .بقدر تربئة اهللا وإبراهيم من هذا الشعب الغليظ القلب ،الغرض هو التعدى على مشاعرهم
عادة ما جيتمع األشرار مع الشيطان ىف إرادة ف ،هى رغبتهم ىف قتله ،يكم إبليس هناأببشهوات 

   :شيطان بصفاته التاليةيستطرد السيد حديثه ىف وصف الو .وا بذلك أبناءا إلرادتهريفيص ،واحدة
ك بالناس تالشيطان الوحيدة هى الف غايةكانت  ،أى منذ دخول الشر قلبه :"قّتاال"  )1(

 ،عات واحلروبابل هو املصدر الوحيد لكل الصر .من أجل هالك نفوسهم ،وتضليلهم
 ،وليس قاتال "،قّتاال"واستخدم املسيح كلمة  .وهتم وشعوهبمإخ الكثريين على قتل ةثارإو

   .بل هدفه الوحيد من كل أعماله ،ليوضح أن هالك الناس هو عمل مستمر للشيطان
ة، أى أن اهللا ـكان مالكا عظيما ذو رئاس ،عندما خلق اهللا الشيطان ":مل يثبت ىف احلق"  )2(

إىل كل الشر  وتدىن ،مل يثبت ىف هذا احلق ،بإرادتهف ،أما هو واحلق.ور ـىف الن هخلق
  ).19- 12: 28حز ؛  14 ش(إجع قصة سقوط الشيطان را. بانفصاله عن اهللا

 .وينا األولنيأبضل بكذبه أكما  الناس، هم صفات الشيطان الىت يضل هباأمن  :"ذاب"ك  )3(
  .ملون صفاتهوهذه الصفة تنتقل بالتبعية ألوالده الذين حي

وها خطية بل ال يعترب ،نوهبا الكثري يهتموهذا يوضح لنا مجيعا خطورة خطية الكذب الىت ال   
ونتذكر كلمات املسيح  ،فسناأنليتنا نراجع  …وأهنا صارت من لوازم احلياة اليومية ،كبرية
  ىف هذا املوضوع. املخيفة

  
، احلقبيتكلم  ، فهواملسيح مرة أخرى لسبب عدم إميان اليهود بكالمه السيديعود  :45ع

  .فال يفهمون وال يصدقون كلماته ولكنهم أبناء الكذاب،
النظر عن بصرف  ،أن اإلنسان املسيحى ال يتكلم بغري احلق ،من املسيح جديداهنا درسا ذ أخون  

أيضا  هكذا مل يكنأ ؟اليهودقتلهم مل يكن هكذا األنبياء الذين أ .سامعيه تصديق تصديق أو عدم
   ؟نا الشهداء والقديسني الذين قدموا أرواحهم من أجل احلقءآبا
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 .وخروجه من عند اآلب وجتسده ،على كل ما قاله سابقا يقدم السيد هنا دليال قويا :46ع
سواء للناموس أو  ،تعديا واحدا من ميسك علّى :وهذا الدليل قدمه ىف صورة سؤال لليهود، وهو

  ى؟خطية أخر يةبأ
ودرسا لنا حنن أيضا أن نسلك  ،وهذا دليل على سلوك السيد بالرب والطهارة والوداعة ىف حياته  

بل بسلوكه  ،فاإلنسان ليس مبا يدعى لنفسه .وحساب مستمر للنفس كما سلك هو بتدقيق
  ).40-39ع (كما سبق الشرح  ،املطابق ملا يعلنه من حق

  
واحد  أب"لنا  :41 يةردا على اآل ،من حواره مع اليهود زءيأتى املسيح هنا لنهاية ج :47ع
أبناء الشيطان بإرادهتم  هنموأ ،ثبت هلم عدم بنوهتم إلبراهيم بسبب أعماهلمأفبعد أن  .هو اهللا"

ومقدما هذا سببا  ،يهأبنافيا متاما بنوهتم هللا  ،يأتى لنهاية هذا اجلزء؛ وكذهبم ،قتلهاولة الشريرة حمل
  .لعدم مساع كالمه واإلميان به

  
  ):59-48اتھام المسيح أن به شيطان (ع ) 6(

أجاب  - 49يطان؟" نك سامرى وبك شإلسنا نقول حسنا: أ" :فأجاب اليهود وقالوا له - 48
يوجد من  ،دىـطلب جمأأنا لست  - 50وأنتم هتينونىن.  ،أىبلكىن أكرم  ،"أنا ليس ىب شيطان :يسوع

" .فلن يرى املوت إىل األبد ،ن كان أحد حيفظ كالمىإ ،احلق احلق أقول لكم - 51ن. ـيطلب ويدي
ن كان إ :وأنت تقول ،بياءقد مات إبراهيم واألن .ن علمنا أن بك شيطانااآل" :فقال له اليهود - 52

ينا إبراهيم الذى مات؟ أبألعلك أعظم من  -53د. ـفلن يذوق املوت إىل األب ،أحد حيفظ كالمى
 أىب ،ن كنت أجمد نفسى فليس جمدى شيئاإ" :أجاب يسوع - 54من جتعل نفسك؟"  ،واألنبياء ماتوا

ىن إن قلت إو .وأما أنا فأعرفه ،ولستم تعرفونه -55نه إهلكم. إالذى تقولون أنتم  ،هو الذى ميجدىن
 ،وكم إبراهيم هتلل بأن يرى يومىأب -56لكىن أعرفه وأحفظ قوله.  ،أكون مثلكم كاذبا ،لست أعرفه
قال هلم  - 58فرايت إبراهيم؟" أ ،"ليس لك مخسون سنة بعد :فقال له اليهود -57" .فرأى وفرح

أما  .فرفعوا حجارة لريمجوه - 59" .ائنقبل أن يكون إبراهيم أنا ك ،"احلق احلق أقول لكم :وعـيس
  ومضى هكذا. ،وخرج من اهليكل جمتازا ىف وسطهم ،يسوع فاختفى

  
وكانت العداوة بني  ،سامرى هود هتمة يوجهوهنا للمسيح أشد من أنـد اليهـمل جي :48ع

… ما اهتمهم بهفيوكأهنم يردون عليه  ،وأضافوا أيضا أن به شيطان ).4ص راجع ( الفريقني كبرية
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 ،نه يهودىإألهنم يعلمون جيدا  ،ومل يدللوا على هذه التهمة بشئ م.وذلك غيظا منهم ملا قاله عنه
الشتيمة  داديعترب ىف ع ،ما قاله اليهود عن املسيح ، فإنوهلذا .ومل ميسكوا عليه خطية واحدة

  .هانةواإل
دفع ورفض بل اهتم ب ،صله ونسبه اليهودىأفلم ينشغل بالدفاع عن  ،أما املسيح :49ع

هانة إهو أن به شيطان، معربا أن ادعاء اليهود  ،يهأبالذى ميس جوهر الهوته وقداسة  ،االهتام الثاىن
ألن الذى ىف املسيح هو اآلب، فكيف  ،أو التغاضى عنها ،يه السماوى الىت ال ميكن قبوهلاأبلكرامة 

  يقولون عن اآلب إنه شيطان؟!
  

فقد أتيت  .ن أنادى مبجدى الذى هو ىلليست مهمىت أ :"طلب جمدىألست " :50ع
 ، الذى يرى ويفحص كل شئأىبمهمة  فتلك ،وليس للدفاع عن نفسى ،الحتمال املهانة والعار

   .هان جمد االبن الوحيدأبل يدين أيضا كل من  ،وهو الذى يغري على جمدى ويطلبه
 .هانة من أجل امسهإأو من اضطهاد  نيعانو نهو تعزية لكل أبنائه الذي ،وما قاله املسيح هنا  

له، بل أيضا اهللا العادل يدين  ايعترب جمدا مدخر ،فكل ما يتحمله اإلنسان من أجل املسيح
  ودينونته العادلة. صالحهاألشرار حبسب 

  
لن يؤذيه  ،وهى أن كل من يسمع ويعمل بوصيته ،يؤكد املسيح على حقيقة إميانية :51ع

   ).24: 5ص (سبق وقال نفس املعىن ىف وقد  .بل له حياة أبدية ،املوت الثاىن
  
يعود القديس يوحنا ويربز استمرار الفهم املادى اجلسدى احلرىف من اليهود  :53- 52ع

على صحة اهتامهم السابق  ،بفهمهم اخلاطئ ،ودللوا .بدال من الفهم الروحى هلا ،لكلمات املسيح
"ما  احملاكمة:بري رئيس الكهنة ىف وهى تشبه تع ،معناها تأكيد "علمنا"وكلمة  .له بأن به شيطان

يهم بأن إبراهيم وكل األنبياء أواستمروا ىف تأكيد ر ).65: 26(مت  حاجاتنا بعد إىل شهود"
ى احلياة وعدم املوت؟ ألهنم مل يدركوا بالطبع أنه كان يتكلم عطَفمن أنت حىت ُت ؛واآلباء قد ماتوا

  وليس املوت اجلسدى. ،عن العتق من املوت األبدى
  
ن ادعاء اليهود بأن إويضيف )، 31: 5ص(ىف معناه ما جاء ىف  )54ع(يطابق  :55- 54ع

من خالل وحدة الطبيعة  ،معرفة ذاتية هو الذى يعرفه ،للمعرفة احلقيقية هللا ينقلهممل  ،يهمأباهللا 
يكون كاليهود كاذبا ىف ادعائهم املعرفة  ،ويؤكد املسيح أنه لو ادعى عدم معرفة اآلب .اجلوهرو
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بسط وهى أ ،هو حفظ أقواله وطاعة مشيئته ،والربهان الذى يقدمه املسيح على معرفته باآلب .هب
تعرفهم على  موعد ،وهى سبب دينونتهم ،الىت مل يفعلها اليهود مع اهللا نفسه املبادئ اإلميانية
  شخص املسيح.

 ،قى ليس هو املوروثأن السيد املسيح مل يزل يكرر أن اإلميان احلقي ،يها القارئ العزيزأالحظ   
أقواله ووصاياه والعمل هبا  حفظهو  ،ولكن اإلميان ىف مفهوم اهللا .به املتفاَخرأو  ‘كإميان اليهود

  ؟!وبأعماهلم ينكرونه ،ناس يدعون اإلميانأفكم من  ...ىف احلياة الىت حنياها
  

من  لعلك أعظمأ" )53ع(ية ردا على هتكم اليهود على املسيح ىف جاءت هذه اآل :56ع
  "ينا إبراهيم؟أب

مل يكن  -  مع مكانته عند اليهود -  فإبراهيم ،هو أنه باحلقيقة أعظم من إبراهيمف :أما املعىن
بل اشتهى أن يكون معاصرا ألحداث  ،صدق الوعد ،وهو خبالفكم… أكثر من شاهدا ملواعيد اهللا

رب عنه القديس بولس وهذا ما ع… وهتلل بالروح ،وصدق ففرح ،ها باإلميانآالتجسد والفداء، فر
بل من  ،وهم مل ينالوا املواعيدأمجعون "ىف اإلميان مات هؤالء  :عندما قال )13: 11عب (ىف 

  ."بعيد نظروها وصدقوها وحيوها
  
ى إبراهيم أبل فسروا كالمه بأنه ر ،مل يفهم اليهود قصد املسيح ،كاملعتاد :58- 57ع
سنة عند اليهود   وهو مخسون  -  مل تبلغ مبلغ الشيوخنك إ :هتكم اليهود ثانية قائلني ،هلذاو .باجلسد

فكانت حتمل اجلانب الالهوتى  ،ابة املسيحإجأما  ؟!عام ىفكيف تدعى رؤياك ملن مات منذ الف –
 :واملعىن املقصود ."ىف البدء كان الكلمة" )1: 1 (صوتؤكد ما جاء ىف  ،عالن عن نفسهىف اإل

أنىن  ،والىت سوف ال تقبلوهنا أيضا ،فاحلقيقة ،ر إلبراهيمن كنتم تتعجبون وهتزئون من أىن معاصإو
استخدمها اهللا ىف تقدمي الكلمة الىت  اهى نفسه ،هذه "كائن"كلمة ؛ وكائن قبل أن يكون إبراهيم

فاملسيح هنا  .ا كائن"أن" :ومعناها ،م لهاس" كْهَيْه"أَ )14: 3خر (عندما قال ىف  ،نفسه لشعبه
 لالهوته إشارة واضحة "،إبراهيم أن يكون قبل" قوله:و .عند اليهوديستخدم اسم اهللا املعروف 

   .ألزىلا
  
 ،ألن ساعته مل تأت بعد ،ولكن .اعترب اليهود ما قاله املسيح جتديف عقوبته الرجم :59ع

  .يتمموا قصدهم ىف رمجه أندون  ،واجتاز واختفى عن عيوهنم ،خرج من اهليكل
 ،يكون من احلكمة اهلروب من الغضب ،كثري من األحيان ىفأنه،  وهكذا يذكرنا املسيح ثانية  

  …وليس مواجهته
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  المولود أعمى

    
  

 ):7-1(ع شفاء المولود أعمى ) 1(
من  ،"يا معلم :تالميذه قائلني هفسأل - 2وفيما هو جمتاز رأى إنسانا أعمى منذ والدته.  - 1
لكن لتظهر أعمال  ،أبواهال "ال هذا أخطأ و :جاب يسوعأ - 3حىت ولد أعمى؟"  أبواهم أهذا  ،أخطأ
. يعملأن يأتى ليل حني ال يستطيع أحد  ،أعمل أعمال الذى أرسلىن ما دام هنارأن ينبغى  -4. اهللا فيه

وطلى  ،وصنع من التفل طينا ،وتفل على األرض ،قال هذا - 6" .فأنا نور العامل ،ما دمت ىف العامل - 5
مضى ف ،اذهب اغتسل ىف بركة سلوام" الذى تفسريه مرسل: "وقال له -7بالطني عيىن األعمى. 

  وأتى بصريا. ،واغتسل
  

  :مقدمة
نحن ؛ فأشهر من عيد املظال 3بعد ، أى التاسع والعاشر تقع ىف الشتاء نيأحداث األصحاح

روقة الىت ألىف أحد ا ،املكان هو هيكل سليمانو - د عيد التجدي - اآلن ىف عيد يهودى آخر 
  .يتجمع فيها املسئولني

  
وهذا جيعل املعجزة القادمة ال  .ينان أصاله عل أى مل تكن :"أعمى منذ والدته" :2-1ع

 ،أما السؤال الذى سأله التالميذ للسيد املسيح .بل معجزات اخللق ،درج حتت معجزات الشفاءنت
 ،وإمياهنم مبا جاء ىف الشريعة ،يعرب عن اعتقاد اليهودف ،مستفسرين عن سبب عمى هذا اإلنسان

ولكن اهللا يسمح أيضا . ملرض نتيجة مباشرة للخطيةأو أن ا ،افتقاد اهللا لذنوب اآلباء ىف األبناء
ويسمح  ،إلظهار فضائل مثل الشكر واالحتمال ،بالتجارب واألمراض ألبنائه األبرار والقديسني
  بأمراض أخرى خلطاة لغرض توبتهم ورجوعهم.

  
صرفهم كانت ل ،هذه اإلجابة من السيد املسيح لتالميذه :"ال هذا أخطأ وال أبواه" :5-3ع
ليس  ،ظهورلفاألعمى هنا ميثل جماال  .إعدادهم لتقبل عمل اهللا اآلتىو ،لبحث عن األسبابعن ا
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بل يكشف لنا عن صفات وتدبري االبن حنو خليقته  -  اهللا الكلمة - فقط عمال حمددا يقوم به 
هو الذى ذهب  املسيحف ،صفة احلنو واحلب األبوى ىف اهللا املفتقد خلليقته الضعيفة كلها؛ فنجد

عمل يعلن فيه املسيح  ىوه ،كذلك صفة اخللق .ومل يأتوا هم إليه ،مى والسامرية واملشلوللألع
عصاب وقدرة على وأ أنسجة بكل ما تشمله من ،الهوته وقدرته الذاتية على خلق عني من العدم

أما  .)4رادة والعمل ىف (عالعالقة بينه وبني اآلب ىف اإل عن أيضااالبن  يعلن ،وأخريا اإلبصار.
   .لصعوبتها، نظرا املسيحب هاآإميان كل من ر ، فهوخر االغراض من هذه املعجزةآ

   .والليل هو هناية احلياة واملوت ،إشارة إىل حياته اجلسدية على األرض :"دام هنار ما"
النهار هو حياتى ألن  ،كلنا عنافاملسيح يتحدث  ،يها احلبيبأوهذه الرسالة موجهة لنا مجيعا   

فرصة فهو  .ىف عمل اخلري ،قبل أن متضى حياتنا ،ن الستخدام هذا النهارومدعووحنن  .وحياتك
وال يوجد عندئذ نفع فينا بعد ضياع  ،ألنه يأتى املوت ،عظيمة لنا ألن نعمل فيها أعمال اهللا

لن  ،كامللذات أو االنشغال بأمور العامل ،هدار حياتنا ىف أشياء أخرىإبل إن الندم على  ،الفرصة
   .وخدمة الرب ،واخلري ،هذه الفرصة الثمينة ىف العمل اإلجياىب نفلنستغل إذ .يفيد شيئا

اإلنارة الوحيدة لكل من يعيش ىف عمى وظلمة  رأى أن املسيح هو مصد :"أنا نور العامل"
أما  .عن املسيح بكونه نور العامل )8ص (وقد سبق احلديث ىف  .صاا وخملّرنو سواهوليس  ،اخلطية

   ته.والعشرة مع املسيح ىف كنيس ،فمدخله الوحيد هو حياة التوبة ،ورالتمتع هبذا الن
  

 .ىف شفاء وخلق العني ،الذى يتلف العني ،من العجيب أن يستخدم السيد الطني :7-6ع
 ،الطبيعة ىتفوق قو ىف شفاء األمراض وتهقن أن ويقول القديس يوحنا ذهىب الفم أن املسيح يبّي

 ،باللمس ةارتو ،فهو مرة يشفى بالكلمة ،حدة ىف عمل معجزاتهنه غري مقيد بوسيلة واأويثبت 
  وهكذا... التراب،بالتفل ىف  أخرىو

وىف إمياننا أن  .و فعل التوبةهواالغتسال  ،أى أن الشفاء يبدأ باالغتسال :"اذهب واغتسل"
نت وهلذا كا). 26: 5" (أف الكلمةبياها بغسل املاء إمطهرا "املعمودية هى اغتسال من اخلطية 

  … هنا مدخل اخلالصأل ،ملسيحيةباب ااملعمودية هى 
ثان لالغتسال الروحى وتنقية  ركذلك التعامل مع الكتاب املقدس وكالم اهللا هو مصد

   .النفس
يغتسل  ،مها معمودية يومية ،فالتوبة واالعتراف .التوبة وسر االعتراف وه ،واملصدر الثالث

 تاوكلم "،اذهب"أما كلمة  .ة الشفاء وخالص النفسويأخذ هبما عطي ،فيها اإلنسان من خطاياه
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سهل على املسيح أن أوكان  .فهو أعمى ؛فهى إشارة واضحة للدور اإلنساىن "،مضى واغتسل"
 بصريا. والرجوع منها - وهو ما زال ال يبصر  - ة يشفيه دون أن يكبده عناء الطريق إىل الربك

إال أن هناك  يتني،املعمودية) واخلالص جمان(اء الشف تاوإن كانت عطي ،ولكن املسيح يريد أن يعلن
اجلهاد الروحى ىف " تعبريوهذا ما نطلق عليه  .دورا ومسئولية على اإلنسان ىف الذهاب والعودة

فقد كللت  ،وجهاد اإلنسان ،ومعمودية االغتسال ،واإلميان ،الطاعة اتأما برك ".احلياة مع اهللا
   .باإلبصار واالستنارة

وأطاع املسيح،  ،لو قبل وعمل مبثل ما عمل هذا اإلنسان ،اح لكل إنسان فيناوهذا أيضا مت  
  ومتسك بوسائط النعمة ىف كنيسته.

  
  ):12- 8(ع  اندھاش الجمع) 2(

"أليس هذا هو الذى كان جيلس  :قالوا ،نه كان أعمىأوالذين كانوا يرونه قبال  ،فاجلريان - 8
" .ىن أنا هوإ" :الـفق ،هو أما" وه.نه يشبهإ" :نروـخآ" و."هذا هو :رون قالواـخآ -9ويتعطى؟" 

صنع طينا  ،"إنسان يقال له يسوع :أجاب ذاك وقال - 11"كيف انفتحت عيناك؟"  :فقالوا له - 10
فقالوا  - 12" .فأبصرت ،فمضيت واغتسلت .اذهب إىل بركة سلوام واغتسل :وقال ىل ،وطلى عيّىن

  "."ال أعلم :" قال؟اين ذاك" :له
  

 .نه نفس اإلنسانأغري مصدقني  ،علنوا عن دهشتهم، أميع بشفاء املولود أعمىإذ فوجئ اجل
خلق له عينان وهورجل ُت ،طالق أن مولودا بال عيننيعرف على اإلفلم ُي ،وهلم احلق ىف تشككهم

 .من يراه ىف حتديد هويته ،ياللولو ق ،ر من مالمح وجه اإلنسان، فيتشككغّيضافة ُتأهنا إكما  .بالغ
لصعوبة تصديق هذه  ،لصار هناك كثري من اجلدل "،أنا هو"إىن شهادته القاطعة عن نفسه ولوال 
  .ولقائه بالرب يسوع ،أيضا خطوات الشفاء َحَرَش ،إجابتهوىف  .املعجزة

  
  :"جيلس ويستعطى"

من  ،جيلس ويستعطى ،أليس هذا هو حال كل إنسان جالس ىف ظلمة اخلطية ...خى احلبيبأ  
  ؟ه ولذاته دون شبعشباع شهواتإأجل 

 ،إنسان آخر ىلإ فهو يتحول ،ومعمودية التطهري ،صنفسه مبعرفة املسيح املخلّ أضيئتأما من 
 ،ويراه الناس الروحية،خذ، وتزداد يوما بعد يوم بصريته أا يمم أكثرمعطيا  ،املسيح مٍْرعامال ىف كَ
  كل أوالده.لنور الو والضياءبهاء السر  ،فيمجدوا إهله
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  ):23- 13(ع سيون يحققون فى واقعة الشفاءالفري) 3(
وكان سبت حني صنع يسوع الطني  - 14فأتوا إىل الفريسيني بالذى كان قبال أعمى.  - 13 

 ،واغتسلت ،"وضع طينا على عيّىن :فقال هلم .فسأله الفريسيون أيضا كيف أبصر - 15وفتح عينيه. 
" .نه ال حيفظ السبتأل ،يس من اهللا"هذا اإلنسان ل :فقال قوم من الفريسيني - 16" .فأنا أبصر

؟" وكان بينهم انشقاق. يـاتن يعمل مثل هذه اآلأان خاطئ ـدر إنسـ"كيف يق :واـرون قالـخآ
نه إ"  :ك؟" فقالـنه فتح عينيإول أنت عنه من حيث ـ"ماذا تق :ا لألعمىـوا أيضـقال - 17
 -19ى الذى أبصر. أبوحىت دعوا  ،نه كان أعمى فأبصرأفلم يصدق اليهود عنه  - 18" .نىب

أجاهبم أبواه  - 20نه ولد أعمى؟ فكيف يبصر اآلن؟" إهذا ابنكما الذى تقوالن أ" :فسألومها قائلني
 ؟أو من فتح عينيه ؛فال نعلم اآلن؟كيف يبصر  أماو - 21نه ولد أعمى. أن هذا ابننا وأ"نعلم  :وقاال

قال أبواه هذا ألهنما كانا خيافان من  -22" .فهو يتكلم عن نفسه ،اسألوه ،هو كامل السن .فال نعلم
 ،لذلك -23خرج من اجملمع. ُي ،نه املسيحأنه إن اعترف أحد بأألن اليهود كانوا قد تعاهدوا  ،اليهود

  اسألوه. ،إنه كامل السن :قال أبواه
  

عني اليهود أكثر أىف  هم الذين ،اصطحب اجلمع املولود أعمى للفريسيني :15- 13ع
وذكر القديس يوحنا أن  .ة الفريدةبعجوباحثني عن تفسري هلذه األ ،ا للشريعةالناس علما وتعليم

وتثبيت تعليم املسيح  ،من جهة )16ع(متهيدا ملا سيقوله الفريسيون ىف  ،املعجزة حدثت يوم سبت
م به ىف كل وهو ما سبق املسيح وعمله وعلّ ؛بأن السبت ال يبطل عمل الرمحة من جهة أخرى

  ابقة.معجزات الشفاء الس
ملزيد من التحقيق  ،ولكن .تعىن أن القصة مسعها الفريسيون من اجلمع :"سأله الفريسيون أيضا"

وحماولة  ،على السيد املسيح دواحلق ودافعهم هو الغرية ،سألوا صاحب الشأن نفسه ،يضاحستاالو
  .إلميان بالواقع واالعتراف بهلوليس  ،جياد علة عليهإل

بالرغم من  ،عن احلق ةاحليد إىلالناس  لىحكامنا املسبقة عأودنا يها احلبيب ما تقأ وكثريا  
  .من حنوهم ال ترضى اهللا اعربه نفوسنا من مش متتلئبسبب ما  ،وضوحه

  
ها عن يغمضت عينأ ،دانة املسيحإفاألكثرية الراغبة ىف  ،يهمأانقسم الفريسيون ىف ر :16ع

فلم  ،أما البعض القليل منهم .السبتحفظ ومل تر سوى أن املسيح كاسرا لوصية  ،املعجزة وقوهتا
فهل من املعقول أن يقوم رجل خاطئ مبا ال يستطيع  ؛يستطيعوا سوى إعالن رفضهم للرأى األول

  عمله سوى اهللا؟
   .ومل خيرج جممع الفريسيني برأى واحد ،حدث االنشقاق ،وهلذا
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خصى فيما يه الشأال على األعمى نفسه عن راسؤ اطرحو ،ومع هذا االنشقاق :17ع
ىف الشك حبدوث  بالسحر، أو ما يوقعقواله يتهموا هبا املسيح أحدث، لعلهم جيدون علة ىف 

  .معجزة
إذ  ،ماهلمآبة لكل جاءت خمّيف ،دخل النور إىل حياتهأاملعترف بالفضل ملن  ،أما إجابة األعمى

ام جملس يعلم أن يشهد للمسيح أم فهو ،وحبا للحق همظهرا بذلك شجاع ،نه نىبأعن إميانه ب أعلن
  .غلبه ضد املسيحأ

  
كآخر  ،هياستدعوا أبو ،إذ جاءت شهادة األعمى على غري هوى الفريسيني :20- 18ع

أما إجابة  .قول ابنهم احىت يرفضو ،بصورة استنكارية ووضعوا سؤاهلممل ىف إنكار هذه املعجزة، أ
  لد أعمى.وإنه و ،را بأن الرجل هو ابنهماأقف ،فكانت خمتصرة وحامسة ،هيأبو

  
وهذا  ،أحداث املعجزةب اعلنا عدم معرفتهمأ ،ولكنهما ىف الوقت نفسه :23- 21ع
هنما كانا أالقديس يوحنا وهو األوقع، ما يذكره  :والثاىن .مل يرياها بالفعل اهنمأ األول:لسببني؛ 
 .العبادة ارسةالدينية وممحرماهنما من احلقوق  ، مما ينتج عنهاليهود من اجملمع أن يطردمها خيافان من

، أعاداه وهلذا .هى القتل ،مقدمة لعقوبة أخرى أحيان كثرية،ىف  ،وكانت عقوبة اخلروج من اجملمع
  على أنه رجل مسئول عن إجابته. ،الستكمال استجوابه إىل الفريسني

  معناها أنه جتاوز الثالثني من عمره. "كامل السن":
  
  ):34- 24(ع  المولود أعمى يشھد للمسيح) 4( 

حنن نعلم أن هذا  ،جمدا هللا "أعط :له و قالوا ،فدعوا ثانية اإلنسان الذى كان أعمى - 24
ىن أ ،إمنا أعلم شيئا واحدا .لست أعلم ؟!خاطئ هو"أ :فأجاب ذاك وقال - 25 "اإلنسان خاطئ.

 -27؟" كيف فتح عينيك ؛ماذا صنع بك" :اـفقالوا له أيض - 26 "ر.ـواآلن أبص ،كنت أعمى
ألعلكم أنتم تريدون أن تصريوا له  ؟ملاذا تريدون أن تسمعوا أيضا .ت لكم ومل تسمعواقد قل" :أجاهبم
حنن نعلم أن  - 29 فإننا تالميذ موسى. ،وأما حنن .أنت تلميذ ذاك" :وقالوا ،فشتموه - 28 ؟"تالميذ

 ن ىف هذا عجبا"إ :أجاب الرجل وقال هلم -30 "ين هو.أفما نعلم من  ،وأما هذا .موسى كلمه اهللا
ن إ ،ولكن .و نعلم أن اهللا ال يسمع للخطاة - 31 !وقد فتح عيّىن ،ين هوأنكم لستم تعلمون من إ
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مولود  سمع أن أحدا فتح عيْىنمل ُي ،منذ الدهر - 32فلهذا يسمع.  ،تقى اهللا ويفعل مشيئتهد يكان أح
ىف اخلطايا " :أجابوا وقالوا له - 34 "مل يقدر أن يفعل شيئا. ،لو مل يكن هذا من اهللا - 33أعمى. 

 فأخرجوه خارجا. ؟"وأنت تعلمنا ،ولدت أنت جبملتك

  
كان إجراًء قانونيا ودينيا، يشبه نوع من االستحالف، ُيلزم  أعط جمدا هللا":" :25- 24ع

صاحبه بقـول احلق. وهو تعبري خميف ىف نفس كل يهـودى، فكان عادة يسبق احملاكمات الدينية 
اجملمع، أو تقدميه إىل املوت... راجع قصة "عخان بن كرمى" الىت تنتهى حبـرمان اليهـودى من 

). إال أن هذا االستجواب كان غري حمايد، وليس الغرض منه االستماع للقصة لغرض 19: 7(يش 
الوصـول للحقيقة، بل إدانة املسيح املسبقة والواضحة ىف كالمهم اإلحيائى للرجـل، عندما قالوا: 

   ئ". "حنن نعلم أن هذا اإلنسان خاط
أما إجابة الرجل، فجاءت صرحية وبسيطة: إنىن ال أهتم حبكمكم على هذا اإلنسان، فأنتم 
ترونه خاطئا، ولكىن أعيش واقعا ال أستطيع أن أنكره، وهو أنىن باألمس كنت أحيا ىف الظالم، 

  واليوم أنا ىف النور.
  "كنت أعمى، واآلن أبصر":

ىف النفس املتأملة. فكثريا ما يفتح اهللا أعيننا وأذهاننا  ما أحالها من كلمات رنانة، ُيسمع صداها  
وقلوبنا على أخطاء كنا نفعلها، واعتدناها اعتياد األعمى على الظالم. ولكن، بعد دخول النور 
اإلهلى، واستنارة النفس حبب املسيح، ال يستطيع اإلنسان قبول ظالم اخلطية مرة أخرى. وبقدر 

إال ترديد:  ه، واكتشاف أبعاد جديدة ىف احلب اإلهلى، ال يسعمنو اإلنسان ىف احلياة مع اهللا
  "كنت أعمى، واآلن أبصر." 

  
مرة أخرى يعود الفريسيون الستجواب جديد، لعلهم جيدوا ما ينقضوا به : 28- 26ع

شهادته. ولكن الرجل استبد به الضيق من حماولة الضغط عليه، وإعادة شهادته مرارا، وعّبر عن 
من السخرية الالذعة، عندما قال هلم: لعل كثرة اسئلتكم الغرض منها اإلميان به،  هذا الضيق بشئ

أما ‘ وأن تصريوا له تالميذ؟! فجاءت إجابتهم مزيح من اخلطية والغطرسة، فاخلطية إهنم شتموه
الغطرسة، فهى فخرهم الباطل بأهنم تالميذ موسى، واعتبار التلمذة للمسيح إهانة، نسبوها للرجل 

  د أعمى. املولو
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تعجب الرجل، وىف عجبه هذا سخرية جديدة، وكأنه يقول: كيف ال  :33- 29ع
تعلمون، وأنتم تدعون إنكم أهل املعرفة، وخاصة أن احلدث واملعجزة فوق املقدرة اإلنسانية، فإن 

)، ولكنه مل يصنع مثل هذه األعمال، أفال يكون هذا أفضل من موسى 29موسى كلمه اهللا (ع
  م؟! موضع افتخارك

وقدم الرجل أيضا دفاعا جديدا ضد جملس الفريسني، وهو: هل اهللا يستجيب للخطاه؟! أم 
  من يعمل هذه األعمال، ويسمع له اهللا، هو إنسان بار وتقى، ويفعل مشيئة اهللا ويتممها ىف حياته.
ذ ويقدم الرجل دليال أخريا خيتم به حديثه، وهو إنه مل ُيسمع ىف تاريخ اإلنسانية كلها، من

اخلليقة، أن رجال مولود أعمى، ُخلقت له عينان. وبالتاىل، فصانع هذه املعجزة ليس إنسانا بارا 
  فحسب، بل هو من اهللا؛ وكأن هذه الشهادة قد وضعها الروح القدس على فمه. 

  
أما الشهادة باحلق، فكان جزاؤها الشتم واإلخراج من أمام جملس التحقيق، دون  :34ع

  يثور الشعب املؤمن باملعجزة. إدانة أكرب، حىت ال
ونتعلم من املولود أعمى أن الشهادة باحلق، يكون هلا أحيانا مثنا باهظا، وال يقدر عليها إال   

اإلنسان املؤمن بقدرة اهللا ومساندة الروح القدس له، كسائر شهداء الكنيسة الذين مل يثنهم أمل 
  هلا. وال خوف عن إعالن احلق، حىت لو دفعوا حياهتم مثنا 

  
  ):41-35(ع الفرق بين العمى الجسدى والعمى الروحى ) 5(

جاب أ - 36 ؟"تؤمن بابن اهللا: "أوقال له ،فوجده ،هنم أخرجوه خارجاأفسمع يسوع  - 35
 "والذى يتكلم معك هو هو. ،يتهأقد ر" :فقال له يسوع - 37؟"من هو يا سيد ألومن به" :ذاك وقال

حىت  ،تيت أنا إىل هذا العاملألدينونة " :فقال يسوع -39 وسجد له. ."أومن يا سيد" :فقال - 38
 ،فسمع هذا الذين كانوا معه من الفريسيني - 40 ."ويعمى الذين يبصرون ،يبصر الذين ال يبصرون

 ،لو كنتم عميانا ملا كانت لكم خطية" :قال هلم يسوع -41 ؟"ألعلنا حنن أيضا عميان" :وقالوا له
  "فخطيتكم باقية. ،ننا نبصرإتقولون  ،ولكن اآلن

  
من فهمنا هلذه اآليات، جند أن املسيح، له اجملد، هو الذى سعى حنو الرجل : 38- 35ع

والرجل كان حيمل روح البشارة من جهة، وأمل الطرد من جهة أخرى. لكن إدراكه مل  "فوجده".
ى إليه ما يصل إليه كإنسان، هو أن املسيح نىب. وهلذا، كان البد أن يسع ىيكن كامال، فأقص

  الرب، ليكمل إنارة قلبه، كما أنار عينيه. 
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واملسيح هنا يستخدم تعبريا كالذى استخدمه قبال، فكما قال: "أنا هو نور العامل"، "أنا هو 
وهو نفس األسلوب  "هو هو"،خبز احلياة"، وهى تعبريات تتميز باإلعالن عن الهوته، يقول هنا: 

سـأله موسى عن امسه، فقال له اهللا: "أَْهَيِه الذى  الذى وصـف به اهللا نفسـه ملوسـى، عندما
أَْهَيْه"، أى الكائـن الذى يكون. وهذا اإلعالن من جانب املسيح، ارتبط بسؤال مباشر للرجل: 

"أومن وهلـذا جاءت إجابة الرجل، بعد اسـتفسار، وإعالن املسيح عن نفسه:  تؤمن بابن اهللا؟"،أ"
يح بالسـجود له. وهـكذا انفتحت بصـريته الداخلية، ورأى وعّبر عن إميانه باملسـ يا سيد"،

  اهللا بقلبـه بعد أن رآه بعينيه.
  
معناها إنىن أتيت إلعالن ما ىف قلوب الناس، ومن منهم يقبل اهللا  "لدينونة أتيت": :39ع

ويستنري مبعرفته، أو يرفضه ويبقى ىف الظالم. فالفريسيون كانوا أكثر الناس معرفة بالناموس، 
 كنهم مل يقبلوا إله الفداء واملواعيد الذى تكلم عنه ناموسهم. فجاء املسيح، النور احلقيقى،ول

يكشف عماهم الروحى. أما البسطاء الذين مل تكن هلم معرفة الناموس واألنبياء، صاروا باإلميان 
 يتمتعون ببصـرية روحية أعـلى شـأنا من أى بصرية أو معرفة جسدية. وهنا نتذكر ما جاء ىف

) "وهذه هى الدينونة أن النور قد جاء إىل العامل، وأحب الناس الظلمة أكثر من 19: 3(ص 
  النور، ألن أعماهلم كانت شريرة."

  
فهم الفريسيون مغزى كالم املسيح وتلميحه، فسألوه مباشرة: ألعلك تقول  :41- 40ع

ىف حماولة الصطياده  علينا حنن أيضا (علماء الشريعة وفاحصيها ومعلميها) إننا عميان؟ وذلك
بكلمة. إال أن إجابة املسيح جاءت أقوى وأشد مما كان يتوقعه الفريسيون، وهى: لو كنتم عميانا 
جلهلكم بالشريعة، وال قدرة لكم على متييز احلالل من احلرام، أو متييز املرسل من اهللا دونه, لكان 

الذى يدينكم، فقد أصررمت على لكم عذرا، وما ُحسبت عليكم خطية. لكن ادعائكم املعرفة هو 
عنادكم ومل تؤمنوا، بالرغم من النبوات احملققة ىفّ، واألعمال الىت ال يقدر عليها سوى اإلله اخلالق. 

  وهلذا، فدينونة رفضكم ىل باقية عليكم. 
يا إهلى... أعطىن هذه البصرية الروحية النوارنية، فال أريد لعقلى أو معرفىت أو ذاتى، أن يكونوا   

عوائق متنعىن عن التعرف على آثارك وأعمالك وصوتك ىف حياتى... فأنا ال أريد أن أكون 
 فريسيا يدعى اإلبصار، بل أعمى يريد أن يبصر، واثقا ىف إهله، نور العامل الوحيد.
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  بالتجديف المسيح اتهام  عالقة االبن باآلب  مثل الراعى الصالح
    

  
  ):10-1) أنا ھو باب الخراف (ع 1(

"احلق احلق أقول لكم، إن الذى ال يدخل من الباب إىل حظرية اخلراف، بل يطلع من  - 1
هلذا، يفتح  -3هو راعى اخلراف. وأما الذى يدخل من الباب ف - 2موضع آخر، فذاك سارق ولص. 

ومىت أخرج خرافه  -4البواب، واخلراف تسمع صوته، فيدعو خرافه اخلاصة بأمساء، وخيرجها. 
وأما الغريب فال تتبعه، بل هترب منه،  -5اخلاصة، يذهب أمامها، واخلراف تتبعه ألهنا تعرف صوته. 

ع. وأما هم، فلم يفهموا ما هو الذى كان هذا املثل قاله هلم يسو - 6ألهنا ال تعرف صوت الغرباء." 
مجيع الذين  - 8فقال هلم يسوع أيضا: "احلق احلق أقول لكم، إىن أنا باب اخلراف.  -7يكلمهم به. 

أنا هو الباب، إن دخل ىب أحد  - 9أتْوا قبلى هم سراق ولصوص، ولكن اخلراف مل تسمع هلم. 
تى إال ليسرق ويذبح ويهلك، وأما أنا، فقد السارق ال يأ - 10فيخلص، ويدخل وخيرج وجيد مرًعى. 

  أتيت لتكون هلم حياة، وليكون هلم أفضل."
  

  مقدمة:

ىف هذا األصحاح، يقدم املسيح نفسه لليهود والبشرية، بإحدى الصفات الىت تعرب عن مهمته 
اخلالصية ىف حياة أبنائه. وقد استخدم السيد املسيح صفة الراعى، وهى املهنة األوىل للمجتمع 
اليهودى، وتأتى قبل الزراعة والصيد والنجارة، ولقرهبا من قلوهبم، إذ كان كل آبائهم الكبار رعاة 
مثل: إبراهيم وإسحق وداود وموسى النىب... وكذلك تكلم اهللا عن نفسه كراع أمني ألوالده ىف 

  ).11: 40) و (إش 23(مز 
  
اعى الوحيد لشعبه. فاحلظرية يؤكد السيد املسيح هنا على أنه املالك الشرعى، والر :2-1ع

هنا هى الكنيسة، واخلراف هم شعبه، والباب هو املسيح املهتم بتوبة وخالص نفوس شعبه؛ ىف 



  الَعاِشرُ  احُ حَ صْ األَ 

)381 (  

مقارنة بينه وبني كهنة اليهود والفريسني، الذين اعتربهم املسيح لصوصا مل يشفقوا على الشعب، 
  ). 34بل أضروه باألكثر، ملتفتني إىل مصاحلهم (راجع حز

ك ينطبق القول على كل خادم غري أمني ىف كنيسة اهللا، يسرق من شعب املسيح حلساب وكذل  
  ذاته، أو يسرق بتعليم غريب، سالبا املسيح قطيعه.

  
إشارة إىل الروح القدس، الذى يفتح القلوب أمام كلمة وصوت الراعى؛  "البواب": :3ع

و اخلادم األمني، الذى ال وهو عمل مستمر للروح القدس. وكذلك ميكن القول بأن البواب ه
يّدعى نفسه راعيا، بل بوابا، كل عمله إنه يفتح الباب للراعى، مبعىن أنه يسعى جاهدا لتوصيل 
املسيح للناس، دون أن يّدعى لنفسه دورا أكرب من هذا. أما اخلراف، فإذ تسمع صوت راعيها 

ق ىف قيادته حلياهتا، إذ ينادى كل األمني، والذى متيزه جيدا من خالل العشرة والصداقة اليومية، وتث
منها بامسه اخلاص، كدليل على احلب واالهتمام والرعاية اخلاصة... خترج ىف إثره لتتمتع بشمس 

  املعرفة الروحية، وهواء حرية جمد أبناء اهللا. 
فهل لك أيها احلبيب هذا التمييز لصوت املسيح ىف حياتك؟ فهو دائم املناداة لك، واحلديث   

شتاقا أن تنطلق معه ىف مراعيه الروحية، ليكون لك الشبع والتمتع. فال تدع شيئا يشغل معك، م
  أذناك من أصوات هذا العامل ومشاغله، عن االستماع لصوت راعيك الصاحل.

  
إذ اطمأنت اخلراف إىل صوت راعيها الذى متيزه جيدا، فإهنا تسري وراءه ىف تسليم  :5-4ع

الذى يعلم أين هى املراعى اجليدة لرعيته، ورعيته تنظر لقدميه، كامل وثقة مطلقة، فهو الوحيد 
وتتبع خطواته الىت تقودها إىل مياه الراحة األبدية، متمثلة بقائدها ىف اتضاعه ووداعته وجهاده 
وآالمه، مأسورة حبب رعايته هلا. أما الغريب فهو املعلم اخلادع، مثله مثل السارق واللص، فإن 

تعلمة داخل الكنيسة، متيز التعليم الغريب عن روح كنيستها ومسيحها، فتنفر من الرعية الواعية وامل
  هذا التعليم املضل.

وهلذا أيها احلبيب، فإن التواجد داخل املناخ الكنسى، يوفر لنا مجيعا الغذاء الروحى العدمي   
ق ولصوص ال الغش، وحيمينا من املعلمني الغرباء الذين يدخلون البيوت باسم املسيح، وهم سرا

  يبغون سوى متزيق جسده، أى كنيسته، فال تسمع هلم... بل اهرب منهم.
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مل يفهم اليهود قصد املسيح، وخاصة املقارنة األخرية بني الراعى احلقيقى وبني  :6ع
الغريب. وهلذا، يبدأ السيد املسيح ىف األعداد القادمة ىف إعادة التوضيح والشرح، مطيال أناته 

  عليهم.
أى أنا املدخل الوحيد لطريق اخلالص، وال يوجد خالص خارج  اب اخلراف":"ب :8-7ع

جسدى ودمى. وكذلك أنا املخرج الوحيد، من الضيقة واألمل، إىل التمتع حبرية العشرة الفسيحة 
  مع اهللا.

بالطبع مل يقصد األنبياء أو اآلباء، وهم املرسلني حبسب اختياره ودعوته،  "مجيع الذين أتْوا":
د كل من أتى قبله وادعى إنه هو الراعى واملعلم. وكذلك ميكن تطبيق القول على الكتبة بل يقص

والفريسيني، ولكن رعية اهللا مل تستجب لضالهلم. ويوضح القديس مرقس الفرق بني صوت الراعى 
). واملسيح 22: 1احلقيقى واللصوص، فإنه: "كان يعلمهم كمن له سلطان، وليس كالكتبة" (مر

: 23لكتبة والفريسيني باللصوص، عندما قال عنهم: "تأكلون بيوت األرامل" (مت نفسه وصف ا
)، أى أخذوا شكل الرعاة، ولكنهم كانوا لصوصا. وهلذا، فإن شعب اهللا احلقيقى مل يستجب 14

  لزيفهم. فكما أن الطفل يستطيع متييز صوت أبيه، كذلك شعب املسيح مع راعيه األعظم. 
  
فالدعوة قائمة، ولكن اهللا حيترم حرية اإلنسان. فاخلالص  ":"إن دخل ىب أحد :10-9ع

مقدم لكل الناس، ولكن لإلنسان أن يقبل عطية املسيح، أو يرفضها بعناده وكربيائه. فاخلالص 
  اجملاىن مشروط باإلميان بالراعى، واتباعه، واجلهاد معه. 

  توفر ألوالدها:  احلديث عن احلظرية، وهى الكنيسة، الىت "يدخل وخيرج وجيد مرعى":
  االحتاد باملسيح من خالل التناول املقدس. أوال:
  الشبع الروحى من خالل التعليم السليم. ثانيا:
  الطمأنينة من خالل إرشاد اآلباء. ثالثا:
  حرية االنطالق ىف النمو ومعرفة اهللا احلقيقية.  رابعا:

  ومعىن هذا أن احلياة خارج املسيح وكنيسته هى موت.
لعزيز، إن املسيح وهب لنا احلياة واشتراها لنا مبوته عنا مجيعا على الصليب، وقدمها لنا صديقى ا  

ودعانا إليها جمانا، وهو ال يبغى سوى أن نتمتع حنن هبذا كله، ويكون لنا األفضل "ألن الناموس 
). فكل إعالنات وأنبياء 17: 1مبوسى أعطى، أما النعمة واحلق، فبيسوع املسيح صارا" (ص 

هورات العهد القدمي، ال تغدو شيئا مقارنة مبا أُعِلن لنا ىف شخص املسيح بتجسده وتقدمي وظ
اخلالص لنا. بل األعظم واألفضل يا صديقى، هو سكىن روح اهللا القدوس احلقيقى بداخلنا. 
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فيوم مسحك باملريون املقدس، سكن اهللا بداخلك وصرت له هيكال... فهل أنت ُتقّدر هذه 
لوضع األفضل، أم أن احلياة الزائلة واملزيفة هى الىت ال زالت تستهويك وتشغلك احلياة وهذا ا
  عن مسيحك؟

  ):16-11) أنا ھو الراعى الصالح (ع 2(
أما الذى هو  - 12"أنا هو الراعى الصاحل، والراعى الصاحل يبذل نفسه عن اخلراف.  - 11

ترك اخلراف ويهرب، فيخطف أجري وليس راعيا، الذى ليست اخلراف له، فريى الذئب مقبال وي
أما أنا، فإىن  - 14واألجري يهرب، ألنه أجري وال يباىل باخلراف.  - 13الذئب اخلراف ويبددها. 

كما أن اآلب يعرفىن وأنا أعرف اآلب، وأنا  - 15الراعى الصاحل، وأعرف خاصىت وخاصىت تعرفىن. 
نبغى أن آتى بتلك أيضا وىل خراف أخر ليست من هذه احلظرية، ي -16أضع نفسى عن اخلراف. 

  فتسمع صوتى، وتكون رعية واحدة وراع واحد.
  

)، وضحنا أمهية صفة الراعى. أما هنا، فما هو صالح 1ىف (ع "الراعى الصاحل": :11ع
املسيح مقارنة بالرعاة مثل موسى وداود وغريهم؟ كان هؤالء الرعاة بدورهم أيضا خرافا هللا 

  يرعاهم؛ أما صالح املسيح:
ه راعى الرعاة األوحد، ضابط الكل، وال ترتقى رعاية أى إنسان حمدود إىل رعاية املسيح أن أوال:

  خلليقته.
إن الراعى األمني قد يدافع عن رعيته ويقاتل عنها، ولكنه ال جيازف حبياته األغلى من  ثانيا:

الذى قطيعه... أما املسيح، فقد بذل ذاته من أجل خالص كل قطيعه، وهو عمل الفداء الكفارى 
  ال يستطيع أحد القيام به سوى مسيحنا وراعينا الصاحل... 

  جبانب عمل الفداء، فإن تعبري "الراعى الصاحل" حيمل معاىن روحية عميقة... ثالثا:
إن املسيح هو املعتىن بإعداد كل ما حتتاج إليه، وهو احلنون عليك ىف كل ضيقاتك، وهو املدافع   

هذا راعينا، فلماذا نقلق إذن وتربكنا اهتمامتنا اليومية  عنك ضد الشر واخلطر... فإذا كان
  العاملية؟

  ثق أيها احلبيب ىف راعيك احملب، الباذل نفسه ألجلك. 
  

مقارنة يقدمها السيد املسيح، الغرض منها إظهار مدى احلب ىف رعايته  :13- 12ع
إىل حمبة صاحب القطيع  لرعيته، الىت ميتلكها ويفديها. فمهما كانت أمانة األجري، لن ترقى أبدا
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لرعيته. فاألجـري حياته أهم بكثـري من اخلـراف، فإنه يهـرب إذا اسـتشعر اخلطـر املهدد 
حلياته. أما صاحب الرعية احلقيقى، فيحمـل صليبه ويصعـد عليه بإرادته وحـده، ليموت هو 

  ويهب احلياة لشعبه. 
. فاخلادم األجري ال يربطه مبخدوميه سوى والكالم هنا، ميكن توجيهه للخدام ىف كنيسة املسيح  

األجرة، أى ما حيصل عليه من مديح أو إشباع للذات. أما اخلادم األمني، فهو من أجل املسيح، 
وخوفا على رعية املسيح، يبذل كل جهد... حىت حياته كلها رخيصة من أجل رعية السيد الىت 

مناء الذين بذلوا أيضا حياهتم من أجل اؤمتن عليها. والكنيسة ذاخرة بسري هؤالء الرعاة األ
شعبهم، مثال القديس البطريرك بطرس خامت الشهداء الذى قدم حياته راضيا، طالبا من املسيح 

  أن يكون دمه هناية لعصر االستشهاد الذى عاىن منه الشعب القبطى على يد الرومان. 
  

، يعود ليؤكد أمهية بعد أن عرض السيد املسيح الفرق بني األجري وصاحب الرعية :14ع
عمله الرعوى املميز ىف أنه الراعى الصاحل؛ ويضيف صفة جديدة تشملها هذه الرعاية، وهى معرفته 

)، 3خلاصته. فكما أن الراعى يعرف قطيعه مجلة وعددا، فإنه يعرف كل واحد أيضا بامسه (ع
  وباحتياجاته وضيقاته، بل أيضا يتأمل ألمله. 

 - حظريته  - أبنائه، خبالف من يرفضون وجودهم داخل الكنيسة وهذه ميزة يتمتع هبا كل   
  ). 23: 7فيقول هلم الراعى: "مل أعرفكم قط" (مت

معرفة احلب والعرفان والشكر من اخلراف إىل راعيها احلّنان، ومعرفة  "وخاصىت تعرفىن":
ل نفس متتعت االختبار لذراعه القوية وعمل نعمته ىف حياتنا. فاملسيح ليس له نظري أو بديل لك

  بصداقته ورعايته، فهو الوحيد املشبع، وهلذا تتبعه النفس أينما ذهب، وهو مصدر شبعها وارتوائها. 
طوباك أيها القديس بولس، عندما تعلن عن عمق هذه املعرفة، وتقول: "ألنىن عامل مبن 

  ).12: 1تى  2آمنت، وموقن أنه قادر أن حيفظ وديعىت" (
  
معرفته خباصته، باملعرفة الكائنة بينه وبني اآلب. فكما أن اآلب يقابل املسيح هنا  :15ع

واالبن ىف انفتاح واتصال دائم، هكذا ال يفصل املسيح عن رعيته شئ. وبقدر ما تستطيع الرعية 
أيضا، فهى ىف اتصال مع سيدها وراعيها، مصدر كل خريها... وكلما زاد اإلنسان ىف حبه 

  معرفته به... للمسيح، زاد اتصاله به، أى زادت
إذن أيها احلبيب، فإن معرفة اهللا متاحة للجميع، ألن هذه هى شهوة قلبه وإرادته الصاحلة.   

ولكن، هناك دور علينا مجيعا لننمو ىف معرفة اهللا املشبعة لكل نفس؛ وهذا الدور هو أن نقدم 
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ست أعذارا مقبولة من وقتنا املزيد لنقضيه مع اهللا، فمهما كانت املشاغل وااللتزامات، فهى لي
أمام اهللا. والوقت الذى نقضيه مع اهللا ىف الصالة والقراءة، هو استثمار حلياتنا وراحتنا وسالمنا 

  احلقيقى.
إذ بلغ احلب منتهاه من الراعى حنو رعيته، يأتى البذل والفداء نتيجة  "اضع ذاتى": :15ع

غاية الىت جتسد من أجلها املسيح، فليس طبيعية هلذه الرعاية األمينة، واإلشارة هنا للفداء، وهو ال
  ). 13: 15؛ ص 13:1هناك برهانا أقوى من املوت يقدمه املسيح ىف حبه لشعبه (ص 

  
إذ يعلن السيد املسيح سر الفداء للرعية، يوضح هنا أن هذا الفداء ليس عن شعب  :16ع

كله؛ فهو ليس حمدودا بىن إسرائيل فقط، فالرعية احلقيقية للمسيح، هى كل من يقبله ىف العامل 
: 11حبظرية إسرائيل، ألن الفداء والصليب قدم للجميع، وهذا ما تنبأ عنه رئيس الكهنة ىف (ص

  ) بأن املسيح سيموت ليجمع أبناء اهللا املتفرقني إىل واحد.52
   "ينبغى أن آتى بتلك أيضا":

املسيح. فاخلادم  تلقى هذه العبارة علينا مجيعا التزاما ىف البحث عن كل نفس بعيدة عن  
واإلنسان املسيحى احلق، ال ترتاح نفسه وهو يعلم أن هناك كثريين ال زالوا بعيدين عن كنيسة 
املسيح، فهو يشعر باملسئولية جتاه هؤالء، مثال مسيحه متاما، الراعى األعظم. فإذا تعرفت 

  ما ذهب.اخلراف الضالة على صوت الراعى األعظم، صارت هى أيضا من قطيعه، تتبعه أين
  
  ):21- 17) سلطان المسيح على حياتنا (ع 3(

ليس أحد يأخذها مىن، بل  -18هلذا، حيبىن اآلب، ألىن أضع نفسى آلخذها أيضا.  - 17
أضعـها أنا من ذاتى، ىل سلطان أن أضعها وىل سلطان أن آخذها أيضا؛ هذه الوصية قبلتها من أىب." 

فقال كثريون منهم: "به شيطان،  - 20لكالم. فحدث أيضا انشقاق بني اليهود بسبب هذا ا - 19
آخرون قالوا: "ليس هذا كالم من به شيطان، ألعل شيطانا  - 21وهو يهذى، ملاذا تستمعون له؟" 

  يقدر أن يفتح أعني العميان؟!" 
  
احلب بني اآلب واالبن حب أزىل ال يتوقف على شئ، ولكن  "هلذا، حيبىن اآلب": :17ع

ذل ذاته ذبيحة فداء للعامل كله، وهذه الذبيحة يقبلها اآلب بسرور املسيح يلفت النظر هنا لب
 وحب.
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ولئال ُيظَن أن طاعة االبن لآلب تنقص من قدره، أو ىف مساواته لآلب،  :18- 17ع

يستكمل املسيح حديثه موضحا سلطانه وإرادته املطلقة ىف عملية املوت والفداء؛ فإرادة اآلب 
اإلنسان، فاآلب بالتدبري واالبن بالتنفيذ. وهلذا، يركز املسيح هنا واالبن واحدة ومتساوية ىف فداء 

على سلطانه، أنه هو الذى يضع بإرادته نفسه ليأخذها، أى هو الذاهب إىل املوت ليسحقه، وليس 
معناها القيامة، أى يسترد روحه الىت ذاقت املوت باجلسد،  "آخذها"للموت سلطانا عليه. وكلمة 

  ىف القبض على روح السيد املسيح اإلنسانية واخلاضعة ملشيئة االبن وحده.وليس للشيطان سلطان 
الوصية هنا تشري إىل تدبري اآلب ىف خالص اإلنسان، فاملسيح  "هذه الوصية قبلتها من أىب":

  قبل بإرادته هذا التدبري، وليس قسرا أو إجبارا.
 - اجلوهر، خمليا ذاته، ومقدما  أيها احلبيب... أال يلفت نظرك اتضاع االبن املساوى لآلب ىف  

نفسه ليشتريك بدمه املقدس الكرمي؟ فلماذا إذن ال زالت الذات العالية وكربياء  -بكل احلب 
  النفس تطاردنا، وننخدع مبظاهرها الباطلة؟ أال نتعلم بعد من إهلنا؟!

  
)، حيدث االنشقاق ىف الرأى بني اليهود 16: 9، ص 43: 7كاملعتاد (ص  :21- 19ع

  ني:لسبب
  عدم فهمهم ملا قاله، غري مدركني األبعاد الروحية لكالمه. األول:
عداوهتم للمسيح نتيجة تأثري كالمه ىف اآلخرين، فكان األسهل عليهم اهتامه بالتجديف  الثاىن:

  وتبعيته للشيطان. 
ولكن، بقى قوم مل يوافقوا األولني على رأيهم... فهم مل ينسوا بعد معجزة املولود أعمى، 

  اقوها هنا كدليل ينفى عن املسيح أية عالقة مبملكة الظلمة.وس
  
  ):30- 22) العالقة مع اآلب (ع 4(

وكان يسوع يتمشى ىف اهليكل ىف  - 23وكان عيد التجديد ىف أورشليم، وكان شتاء.  - 22
فاحتاط به اليهود، وقالوا له: "إىل مىت تعلق أنفسنا؟ إن كنت أنت املسيح، فقل  - 24رواق سليمان. 

أجاهبم يسوع: "إىن قلت لكم ولستم تؤمنون، األعمال الىت أنا أعملها باسم أىب هى  - 25لنا جهرا." 
خراىف تسمع  - 27ولكنكم لستم تؤمنون، ألنكم لستم من خراىف كما قلت لكم.  -26تشهد ىل. 

ا أحد من وأنا أعطيها حياة أبدية، ولن هتلك إىل األبد، وال خيطفه - 28صوتى، وأنا أعرفها فتتبعىن. 
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 -30أىب الذى أعطاىن إياها، هو أعظم من الكل، وال يقدر أحد أن خيطف من يد أىب.  -29يدى. 
  أنا واآلب واحد." 

  
يقطع القديس يوحنا هنا حديث السيد املسيح عن الرعية والراعى الصاحل،  :23- 22ع

قومى روحى، أضافه ليضيف لنا البعد الزمىن واملكاىن هلذا احلديث، فعيد التجديد هذا هو عيد 
يهوذا املكاىب تذكارا لتطهري اهليكل من االحتالل اليوناىن، الذى جنس اهليكل، وقتل أكثر من 
أربعني ألف من اليهود. والزمن كان شتاًء، حواىل منتصف ديسمرب. وملا كان رواق سليمان هو 

  الرواق الوحيد املسقف، احتمى فيه السيد املسيح من الربد واملطر.
  
أمجع كل اآلباء واملفسرون أن الغرض من السؤال، ليس اإلميان باملسيح  :25- 24ع

وتبعيته، بل حماولة جديدة الصطياده بكلمة، فيتهموه بالتجديف، وخاصة ما طلبوه منه أن يعلن 
هذا جهرا، أى أمام كل اجلموع، فتكون هلم شكاية عليه أمام جممع رؤساء اليهود من جهة، وأمام 

ة من جهة أخرى، ألن إعالن إنه املسيح، يشتمل ضمنا على أنه ملك اليهود، الدولة الروماني
حمررهم من الرومان. وهلذا، جاءت إجابة املسيح غري مباشرة، ولكنه مل ينكر حقيقة نفسه، بل 

  أشار إىل األعمال اإلعجازية الىت قام هبا، وال يستطيع أحد سواه أن يقوم هبا. 
: 10؛ ص 4: 9؛ ص 36: 5 أن أعماله تشهد له (ص وقد اسـتخدم السيد نفس الرد ىف

  ). 10: 14؛ ص 38، 37
  
يقدم املسيح هنا سبب عدم إميان اليهود به، سواء لكالمه أو أعماله. وهذا السبب  :26ع

هو أهنم ليسوا من خرافه، أو من اهللا؛ فكربياء اإلنسان مينعه من االستماع لصوت اهللا، وهذا ما 
ريسيني. أما الشعب البسيط واملتضع، فكان يقبل كالم املسيح ويسر به. كان يعانيه الكتبة والف

  ).47: 8) وكذلك (ص 14، 4هى تذكري من املسيح ملا قاله ىف (ع "كما قلت لكم"،وعبارة: 
  
)، والغرض هو تأكيد لنفس املعاىن الروحية ىف 14، 4تكرار ملا جاء باألعداد ( :27ع

  . معرفة اهللا خلاصته، ومتيبزها لصوته
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عطية خاصة جدا تتمتع هبا رعية املسيح وحدها، وهى  "وأنا أعطيها حياة أبدية": :28ع
عطية مرياث احلياة األبدية. ولكن، كيف يعطيها هذه احلياة األبدية؟ واإلجابة من خالل ما سبق 

  وتكلم عنه أيضا:
  .)5: 3امليالد من املعمودية والروح القدس، ىف حديثه مع نيقودميوس (ص  )1(
 ). 47: 6؛ ص 36، 16: 3اإلميان باالبن الوحيد (ص   )2(
 ).54: 6التناول من جسده االقدس ودمه الكرمي (ص   )3(
 ).25: 12تبعية املسيح املستمرة واجلهاد وقبول الضيقات (ص   )4(

   "لن هتلك... ال خيطفها أحد":
خالص نفوسنا... نعم  ما أحلى هذه الكلمات الىت تشيع ىف النفس اطمئنانا، وتبعد شكوكنا ىف  

أيها اإلله احلبيب، حنن نؤمن أن لنا حياة أبدية فيك وحدك، وأنت حافظنا وحامينا. وكيف ال 
خنلص، وقد وهبتنا اخلالص اجملاىن ىف املعمودية، وغفران اخلطايا ىف سر التناول االقدس، وسر 

د اخلطايا حىت نكمل التوبة واالعتراف؟ حنن مطمئنني يا سيدى. ولكن، هب لنا روح اجلهاد ض
  خالص نفوسنا... 

  
"ال يقدر أحد  وهنا يقول: "ال خيطفها أحد من يدى"،)، يقول السيد: 28ىف (ع: 30- 29ع

وهذا إثبات ودليل على أن يد اآلب واالبن مها واحد ىف املقدرة، والقوة،  أن خيطف من يد أىب"،
وهى من أقوى اآليات  واآلب واحد"،"أنا ) 30واإلرادة أيضا. وهلذا، جاء اإلعالن اهلام ىف (ع

فمعناه إنه منذ  "أىب الذى أعطاىن إياها"،الىت تثبت الهوت املسيح ومساواة االبن لآلب. أما تعبري 
)، وهو فاديهـا 3: 1األزل، وقبل تأسيس العامل، ُمنحت اخلليقة كلها لالبن، فهو خالقها (ص 

  ). 28: 10)، وهو حاميها ومدبرها (ص 15: 10(ص 
مهما كانت حماوالت الشيطان خلطف وتبديد رعية اهللا، فإن اهللا أقوى،  و أعظم من الكل":"ه

  ومحايته غري حمدودة.
  فهل نثق يا أحبائى ىف يد اهللا القوية، ومحايته لكنيسته، أم ال زلنا نقلق من هذا وذاك؟  

خالهلا االنتصار  أيها احلبيب... أنت بني يدى أببك السمائى، تتمتع حبماية فائقة، تستطيع من
على قوة املعاند الشرير. فال تستهن بيد اهللا القوية الىت تسحق كل الشرور، بل تعاىل نرّنم مع 

  ).10: 18سليمان احلكيم قائلني: "اسم الرب برج حصني يركض إليه الّصّديق ويتمّنع" (أم 
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  ):42- 31اتھام المسيح بالتجديف (ع ) 5(
أجاهبم يسوع: "أعماال كثرية حسنة أريتكم  - 32ريمجوه. فتناول اليهود أيضا حجارة ل - 31

أجابه اليهود قائلني: "لسنا نرمجك ألجل عمل حسن،  - 33من عند أىب، بسبب أى عمل ترمجونىن؟" 
أجاهبم يسوع: "أليس مكتوبا ىف  - 34جتعل نفسك إهلا."  - وأنت إنسان  - بل ألجل جتديف. فإنك 

قال آهلة ألولئك الذين صارت إليهم كلمة اهللا، وال ميكن أن  إن -35ناموسكم: أنا قلت إنكم آهلة. 
فالذى قّدسـه اآلب وأرسله إىل العامل، أتقولون له إنك جتدف، ألىن قلت إىن  - 36ُينقض املكتوب. 

ولكن، إن كنت أعمل، فإن مل  -38إن كنت لست أعمل أعمال أىب، فال تؤمنون ىب.  - 37ابن اهللا؟ 
فطلبوا أيضا أن  - 39مال، لكى تعرفوا وتؤمنوا أن اآلب ىفّ وأنا فيه." تؤمنوا ىب، فآمنوا باألع

ومضى أيضا إىل عرب األردن، إىل املكان الذى كان يوحنا يعمد فيه  - 40ميسكوه، فخرج من أيديهم. 
فأتى إليه كثريون، وقالوا: "إن يوحنا مل يفعل آية واحدة. ولكن، كل ما  -41أوال، ومكث هناك. 

  فآمن كثريون به هناك. - 42هذا، كان حقا."  قاله يوحنا عن
  
اإلعالن القوى، الذى قاله السيد املسيح عن وحدانيته مع اآلب، أغاظ اليهود،  :33- 31ع

بسبب عدم إدراكهم لكل األقوال والعجائب السابقة، والىت ال يأتى هبا بشر. فحاولوا رمجه 
. وبدال من أن يستمعوا ويفهموا ويستوعبوا باحلجارة، معتربين كل ما قاله ىف عالقته باآلب جتديفا

  األعمال احلسنة الىت عملها املسيح، انغلقت عيوهنم وقلوهبم عنها، ومل يتبق سوى الرغبة ىف قتله.
أيها احلبيب، أال ننسى حنن أيضا ىف كثري من األحيان، وخاصة ىف وقت الضيق والتجربة، كل   

وات عمرنا، وال نستمع إال لصوت عدو اخلري، ما فعله اهللا معنا من خري ومعجزات خالل سن
  املشكك ىف رعاية اهللا ألوالده؟!

  أال نظلم اهللا معنا حينئذ؟
يا إهلى احلبيب... ساحمنا على جتاسرنا وظلمنا لك، وال جتعلنا نشبه من أُعِمَيت عيوهنم عنك 

  وعن خرياتك. 
  

فسه. أما هتمة قد حيتمل اإلنسان ظلما من أجل اهللا، وال يدافع عن ن :36- 34ع
التجديف، فهى الوحيدة الىت ال يقبلها املسيحى عن نفسه، ألن قبوهلا معناه إنكار اهللا. وهنا، يدافع 
املسيح عن نفسه ضد هذه التهمة الباطلة، مستخدما الناموس نفسه. فالناموس لقّب موسى إهلا 

وبنو العلى كلكم"، ) يقول: "أنا قلت إنكم آهلة 6: 82)، وىف (مز 16: 4ألخيه هارون (خر 
والناموس صادق وال ميكن نقضه. فإذا كان الناموس قد أطلق على أناس إهنم آهلة، ومل يعترب هذا 
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جتديفا. فحىت وإن كنت فقط إنسانا... فأنا مل أجدف عندما استخدمت نفس الصفة لنفسى، أى 
ألنه يعلن عن نفسه  إهنا صفة هلا مرجع لديكم... واالحتجاج الثاىن الذى قدمه السيد هو أقوى،

)، فهو قدوس اهللا، أى املعّين منذ األزل مسيحا خلالص البشر، 36إنه ليس إنسانا عاديا (ع
واملرسل بتجسده إىل العامل. فكل من سبقوه أُطلق عليهم آهلة، ألن كلمة اهللا صارت إليهم 

وهلذا، فهو ابن  )، فكيف ال يكون إهلا بالطبيعة؟1: 1). أما هو، فهو كلمة اهللا ذاته (ص 35(ع
  اهللا، وهو أيضا اهللا، وهو واآلب واحد.

أما اإلثبات الثالث الذى يقدمه املسيح ضد اهتام التجديف، فهو األعمال  :38- 37ع
 :14 ص ؛38، 35: 10 ؛ ص5- 3: 9 ؛ ص36: 5 نفسها، والىت سـبق اإلشارة إليها ىف (ص

مل يسبق إلنسان عملها؛ من إشباع ). وهى أن األعمال الىت يعملها كلها أعمال إهلية، 10-12
اجلموع، وإقامة مريض بيت حسدا، إىل شفاء املولود أعمى. وهذه األعمال وحدها، حىت دون أن 
تسمعوا لكالمى، كافية ألن تؤمنوا عندما قلت لكم: "أنا واآلب واحد"، ألىن أنا ىف اآلب واآلب 

  ىفّ. 
  
ع اليهود، بل طلبوا أن ميسكوه غيظا، تنتهى األحداث بأن كل ما قاله السيد مل يقن :39ع

إما بغرض رمجه خارجا، أو تقدميه إىل الرؤساء للمحاكمة. ولكن املسيح، إذ مل تأت ساعته بعد، 
  ).59: 8)، ومضى ىف وسطهم دون أن ميسكوه (ص 44: 7"مل يلق أحد عليه األيادى" (ص 

  
، وهذا اجلزء أى إىل شرق األردن، حيث تعمد الرب يسوع من املعمدان :42- 40ع

أشهر من جتسده، أى من  4)، قضى فيه السيد املسيح آخر 1: 19معروف ببالد بِريٍّية (مت 
ديسمرب حىت عيد الفصح الذى قبل صلبه. ووجود املسيح ىف ذلك املكان، جذب إليه الكثري من 

ب ويوحنا اجلموع الذين قبلوا اإلميان ببساطتهم؛ واملقارنة الىت عقدها هؤالء البسطاء بني الر
املعمدان، الذى مل يفعل معجزة واحدة، نستدل منها أن املسيح صنع آيات ومعجزات خالل فترة 

  املعجزات، باإلضافة إىل شهادة يوحنا له، كانت سببا ىف إميان كثريين.إقامته هناك. وهذه 
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  َعَشرَ  الَحاِدى احُ حَ صْ األَ 
  إقامة لعازر

      
  ):7-1) موت لعازر (ع 1(

وكانت  - 2وكان إنسان مريضا، وهو لعازر من بيت َعْنَيا، من قرية مرمي ومرثا أختها.  -1
مرمي، الىت كان لعازر أخوها مريضا، هى الىت دهنت الرب بطـيب، ومسحـت رجلـيه بشـعرها. 

فلما مسع يسوع، قال: "هذا  -4يه قائلتني: "يا سيد، هوذا الذى حتبه مريض." فأرسلت األختان إل -3
وكان يسوع حيب مرثا وأختها  - 5املرض ليس للموت، بل ألجل جمد اهللا، ليتمجد ابن اهللا به." 

مث بعد ذلك، قال  - 7فلما مسع أنه مريض، مكث حينئذ ىف املوضع الذى كان فيه يومني.  -6ولعازر. 
 لنذهب إىل اليهودية أيضا."لتالميذه: "

  
  تمھيد:

معجزة إقامة لعازر من بني األموات، هى معجزة انفرد هبا إجنيل يوحنا. ولعل القارئ العزيز 
يسأل: ما سر هذا االنفراد للقديس يوحنا؟! واإلجابة: إن القديس يوحنا كتب إجنيله ىف هناية القرن 

جيل. وبالتاىل، اختار أحداثا أخرى مل يركز عاما من كتابة باقى األنا 50األول، وبعد حواىل 
عليها باقى اإلجنيليني، مثل: شفاء مريض بيت حسدا، وخلق عينني للمولود أعمى. واختيار 
القديس يوحنا هلذه املعجزات بالذات له مدلول آخر، وهو ليس إبراز شخص املسيح كإنسان له 

نا منذ أول كلماته. أما سؤال: ملاذا ذكر قدرة، بل كإله له سلطان؛ وهو أسلوب متيز به إجنيل يوح
مرقس شيئا مل يذكره يوحنا، أو ذكر لوقا شيئا مل يذكره مىت؟ فإجابته: إن كل ما كتبه اإلجنيليني 
األربعة، مل يكن على سبيل احلصر، بدليل ما قاله القديس يوحنا نفسه: "وأشياء أَُخُر كثرية صنعها 

: 21ن أن العامل نفسه يسع الكتب املكتوبة" (ص يسوع، إن كتبت واحدة واحدة، فلست أظ
25.(  

  
لعازر شخصية حمبوبة للرب، له اجملد، مع أختاه. وكان منزله مبثابة حمطة، يستريح  :2-1ع

معناها: "بيت  "بيت َعْنَيا"معناه: "اهللا الذى آزر". وقرية  "لعازر"فيها املسيح أثناء جتواله. واسم 
  كم.3اىل العناء"، وتبعد عن أورشليم حو

  واإلشارة إىل مرض لعازر هنا، هى مقدمة لباقى أحداث األصحاح.
  ). 8- 3: 12وقصة دهن مرمي بالطيب للمسيح، تأتى بالتفصيل ىف (ص 
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كان املسيح ىف عرب األردن، عندما أرسلت إليه األختان، بدالة احلب والصداقة  :3ع
يذكره بأنه حيب لعازر. ولكن، ما  األسرية، برجاء شفاء أخومها. ومل يكن املسيح حمتاجا ملن

  ذكرته األختان، وهذه الكلمات هى نوع من الترجى الشفاعى، ليأتى املسيح بسرعة أكثر.
ونتعلم من مرمي ومرثا، مما صنعتاه بإرسال رسول إىل املسيح، أن نرسل صلواتنا إليه من أجل  

لكل املرضى على وجه أحبائنا املرضى، ليس فقط الذين نعرفهم على وجه اخلصوص، ولكن 
  العموم.

  
إجابة املسيح هنا دليل على الهوته، فهو جييب صاحب الرسالة  "ليس للموت": :4ع

ودليل أيضا على علمه السابق  "هذا املرض ليس للموت"،العاجلة، على مسمع من تالميذه، بأن 
قبل شفاء  )3: 9بكل ما سيأتى من أحداث هذه القصة. بل يكرر السيد ما قاله سابقا ىف (ص

املولود أعمى؛ وهو أن كال املرضني كانا بترتيب إهلى ُيستعلن من خالله قدرة االبن على خلق 
  العينني واإلقامة من األموات. 

  
هو مثال حلب املسيح لكل خليقته، وخاصة هذه القلوب  "كان يسوع حيب": :6-5ع

  واالعني املتعلقة به.
يؤكده، حىت ال يسرع القارئ ويقول: كيف يهمل وقد ذكر القديس يوحنا هنا هذا احلب، و  

السيد املسيح رسالة الرسول اهلامة مبرض حبيبه لعازر، وميكث ملدة يومني بعيدا ومتباطئا؟! 
فاملسيح حيب، وهذه حقيقة. وعلينا أن نتعلم أمورا روحية حسنة، وهى حكمة اهللا ىف تدبري 

كن االستجابة وتوقيتها، تتوقف على حكمة األوقات؛ فصلواتنا مرفوعة لديه فور النطق هبا. ول
)، والتأخر 1: 3اهللا ىف تدبري األوقات "لكل شىء زمان، ولكل أمر حتت السموات وقت" (جا 

  أحيانا يأتى بفوائد أكثر... وقد يكون اختبارا إلميان وثقة اإلنسان ىف اهللا...
ان لديهم من األمور اهلامة ونتعلم أيضا أال ندين الناس إذا تأخـروا ىف السـؤال عنا، لعـل ك

  ما يشغلهم عنا، بل نلتمس هلم األعذار.
  

واستجاب قلب املسيح احملب، ىف الوقت الذى رآه مناسبا. فبعد اليومني، توجه إىل  :7ع
بيت َعْنَيا ىف اليهودية، تاركا بيت عربة ىف عرب األردن، آخذا معه تالميذه الذين سيصبحون شهودا 

 هلذا احلدث العظيم.
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  ):16-8) خوف التالميذ من زيارة اليھودية (ع 2(
قال له التالميذ: "يا معلم، اآلن كان اليهـود يطلبـون أن يرمجـوك، وتذهب أيضا إىل  - 8
أجاب يسوع: "أليست ساعات النهار اثنىت عشرة؟ إن كان أحد ميشى ىف النهار ال يعثر،  -9هناك؟" 

أحد ميشى ىف الليـل يعثر، ألن النـور ليس فيه." ولكن، إن كان  - 10ألنه ينظر نور هذا العامل. 
فقال  - 12قال هذا، وبعد ذلك قال هلم: "لعازر حبيبنا قد نام؛ لكىن أذهب ألوقظه."  - 11

وكان يسوع يقول عن موته، وهم ظنوا أنه  - 13تالميذه: "يا سيد، إن كان قد نام، فهو ُيشفَى. 
وأنا أفرح ألجلكم  -15عالنية: "لعازر مات.  فقال هلم يسوع حينئذ - 14يقول عن رقاد النوم. 

فقال توما الذى يقال له التوأم للتالميذ رفقائه:  - 16إىن مل أكن هناك لتؤمنوا، ولكن لنذهب إليه." 
 "لنذهب حنن أيضا لكى منوت معه."

 
ال زالت أحداث عيد التجديد، وحديث السيد عن الرعية والراعى، وحماولة اليهود  :8ع

وع أو القبض عليه، ماثلة أمام أعني التالميذ. وهلذا، جاء استفسارهم االعتراضى رجم الرب يس
  عن الذهاب لليهودية، وخوفهم على املسيح، وعلى أنفسهم، من بطش اليهود.

  
ما قاله املسيح للتالميذ ىف هذين العددين، هو على سبيل املثل اإليضاحى؛  :10-9ع

هى زمن خدمته احملددة على األرض. وبالتاىل، ال داعى فاملسيح هو نور النهار، وساعات النهار 
للخوف، ما دام الوقت هنارا وأنا معكم. وقد أوضح املسيح ذلك عندما قال: "النور معكم زمانا 

)، وكأنه يقول ال ختافوا، فلن يستطيع 35: 12قليال بعد، فسريوا ىف النور ما دام لكم النور" (ص 
عكم، ثانيا ليس ألحد سلطان علّى ألن ساعىت مل تأت بعد، أحد أن يؤذيكم، ألىن أوال أنا م

  فاجعلوا حالكم كمن يسافر هنارا وهو ال خيشى شيئا، قبل أن يأتى الظالم. 
  
يعرب املسيح هنا عن عالقة احلب الىت تربطه بلعازر، وقد ضم هلا  "لعازر حبيبنا": :11ع

  التالميذ أيضا. 
يكن لعازر وحده، فاملسيح حيبك أنت، وحيبىن أنا أيضا، ولكن املعىن الروحى، أن املقصود مل   

وحيب كل أوالده. أمل ينادنا مجيعا ىف سفر نشيد األناشيد باسم "حبيبىت"؟ قد تدعو اهللا ىف 
صالتك "حبيىب". ولكن، هل تسمعه أيضا وهو يدعوك حبيبا، وكم يكون صداها ىف نفسك؟ 

  يه. بل هو أيضا يدعوك حبيبا أمام تالميذه وكل قديس
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استخدم املسيح هذا التعبري، ليعلمنا أن املوت الذى يأتى على أبنائه باجلسد، ليس  "قد نام":
  هو موتا، بل نوما هادئا يعقبه قيامة وحياة أبدية. 

وهلذا، فالكنيسة ىف الصالة على الراقدين تقول: "ليس موتا لعبيدك بل هو انتقال." ولكن املوت   
تيجة عدم اإلميان به، أو رفض وصاياه، أو كربياء اإلنسان، أو رفض عند املسيح، يعىن اهلالك ن

  األسرار الكنسية، فهذا هو املوت احلقيقى الذى ال يعقبه حياة، بل دينونة. 
إشارة لعمله الالهوتى ىف إقامة لعازر من املوت. وهذه اإلشارة مل يفهمها  "أذهب ألوقظه":

  ة القيامة. التالميذ، لكنهم سيدركون معناها بعد معجز
  
فهم التالميذ كالم املسيح حرفيا، دون الوصول لقصده. وملا كانت رغبتهم  :14- 12ع

القلبية، ال زالت ال تريد الذهاب إىل اليهودية، قدموا نومه كدليل على بداية شفائه... وهو ما 
. وأمام هذا حيدث فعال ىف كثري من األمراض، مثل احلمى، فبداية النوم لفترة طويلة تسبق الشفاء..

  االبتعاد عن الفهم، أعلن املسيح صراحة قصده السابق، وهو إعالن موت لعازر باجلسد. 
  
مل يفرح السيد مبوت لعازر، بل من أجل علمه مبا سيحدث،  "أنا افرح ألجلكم": :15ع

 فإن إقامة لعازر ستكون سببا كبريا ىف تدعيم إميان التالميذ أمام أحداث الصليب، والىت اقتربت
جدا. كذلك، فهناك الكثريين، جبانب التالميذ، سوف يؤمنون باملسيح بعد هذه املعجزة... 
ويوضح أيضا سبب فرحه... بانه مل يكن هناك وقت مرضه، وذلك ألن املعجزة كانت ستكون 
أقل شأنا، وشاهد التالميذ أمثلة متكررة هلا... ولكن التأثري سيصري أعظم عندما يقام من مات له 

  أيام. أربعة 
  
للتالميذ.  –الذى ُيعرف بشكه وقلقه  - احلديث هنا جانىب بصوت خفيض من توما  :16ع

وكأن توما يقول إن املعلم مل يسمع لنصحنا، وتوسلنا إليه. وبالتاىل، فالنتيجة احلتمية هى قبض 
  اليهود عليه وعلينا، وموتنا مجيعا معا. 

هؤالء الذين يسبق عقلهم إمياهنم. وبدال من أن  وما فعله توما حينذاك، يفعله كثريين أيضا من  
يصدقوا خرب اإلميان، يشككون البسطاء ىف إمياهنم، بسخريتهم مثال من املعجزات، أو قدرة اهللا، 

  أو سلطان القديسني.
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يا إهلى، ال جتعل من عقولنا موانعا وسدودا متنع تيار اإلميان، بل افتح قلوبنا، فنقبل وُنخرب أيضا 
  لك.بعظيم أعما

  ):29-17) المسيح ھو القيامة والحياة (ع 3(

وكانت بيت عنيا قريبة  - 18فلما أتى يسوع، وجد أنه قد صار له أربعة أيام ىف القرب.  - 17
وكان كثريون من اليهود قد جاءوا إىل مرثا ومرمي ليعزومها  - 19من أورشليم حنو مخس عشرة غلوة. 

آت القته، وأما مـرمي فاسـتمرت جالسـة ىف فلما مسعت مرثا أن يسـوع  - 20عن أخيهما. 
لكىن اآلن أيضا، أعلم  - 22فقالت مرثا ليسوع: "يا سيد، لو كنت ههنا مل ميت أخى.  -21البيت.

قالت  - 24قال هلا يسـوع: "سـيقوم أخوك."  - 23أن كل ما تطلب من اهللا، يعطيك اهللا إياه." 
قال هلا يسوع: "أنا هو القيامة  - 25يـوم األخـري." له مرثا: "أنا أعلم أنه سـيقوم ىف القيامة ىف ال

وكل من كان حيا وآمن ىب، فلن ميوت إىل األبد.  -26واحلياة، من آمن ىب ولو مات فسيحيا. 
قالت له: "نعم ياسيد، أنا قد آمنت انك أنت املسيح ابن اهللا اآلتى إىل العامل."  - 27أتؤمنني هبذا؟" 

رمي أختها سرا، قائلة: "املعلـم قد حضر، وهـو يدعـوك." وملا قالت هذا مضت، ودعت م - 28
  أما تلك، فلما مسعت، قامت سريعا وجاءت إليه. - 29

 
هى املدة ما بني إبالغ املسيح لتالميذه بنوم لعازر، وتركه عرب  "أربعة أيام":: 19- 17ع

األقدام. ومثل عادة  دقيقة سريا على 45األردن إىل اليهودية. وبيت َعْنَيا تبعد عن أورشليم حواىل 
  معظم اجملتمعات حىت اآلن، فقد اجتمع العديد من أهل القرية لعزاء مرمي ومرثا ىف بيتهما.

  
ُيفهم من النص أن املسيح مل يذهب إىل بيت لعازر، بل إن هناك رسوال أخرب مرثا،  :20ع

تعرف، وإال كانت  الىت خرجت مسرعة ملقابلة املسيح خارجا، وتركت مرمي بني املعّزين، ومرمي مل
"املعلم الحقا )، عندما أخربهتا مرثا 28قد خرجت هى األخرى معها. وتتضح عدم معرفتها من (ع

  قد حضر".
  
بتلقائية وببساطة، تكلمت مرثا مبا تشعر به، فقد عّبرت عن أسفها بعدم  :22- 21ع

نبيا بارا  وجود املسيح وقت مرض أخوها، فهى تعلم أن حبه لشخص لعازر من جهة، واعتباره
صنع معجزات شفاء كثرية قبال، وأن كل ما يطلبه من اهللا يستجاب له من جهة أخرى، كان 
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كان يعىن انتظارها شيئا من املسيح، وهو غالبا إقامة  "اآلن أيضا"،كفيال بشفائه ومنع موته. وقوهلا: 
  أخيها، ولكنها غري واثقة من ذلك، بدليل باقى حديثها. 

ه هنا من مرثا، بساطة احلديث وصراحته، وهى عناصر هامة كثريا ما ختلو ولعل أهم ما نتعلم  
منها صلواتنا. فيجب علينا أن نتحدث مع اهللا بكل ما نشعر به، سواء ضيقا أو طلب معونة، أو 

  شكر على ما جاد به علينا؛ فالصدق والصراحة أساس للصالة املقبولة.
  

كما اعتاد على إبراز الفرق الكبري بني  مقابلة جديدة يقدمها القديس يوحنا، :24- 23ع
ما يقصده اهللا، وبني ما يفهمه اإلنسان. فاملسيح هنا يوضح أن لعازر سيقوم باحلقيقة، ألن القيامة 
واحلياة هى من خصائص وسلطان االبن الوحيد، اللتني مينحهما ملن يريد من ذاته. أما مرثا، فلم 

بعد. وهلذا إجابته، مبا هو راسخ ىف أذهان كل الناس، تفهم هذا البعد الالهوتى ىف شخص املسيح 
 أى يوم القيامة العامة لكل الناس. "ىف اليوم االخري"،أيضا كما اجلميع،  "سيقوم"بأن أخوها 

 
  ):46-30) إقامة لعازر (ع 4(

مث إن  - 31ومل يكن يسوع قد جاء إىل القرية، بل كان ىف املكان الذى القته فيه مرثا.  - 30
الذيـن كانوا معها ىف البيت يعزوهنا، ملا رأوا مرمي قامت عاجال وخرجت، تبعوها قائلني: "إهنا اليهود 

فمرمي ملا أتت إىل حيث كان يسوع ورأته، خرت عند رجليه  - 32تذهب إىل القرب لتبكى هناك." 
جاءوا فلما رآها يسوع تبكى، واليهود الذين  - 33قائلة له: "يا سيد، لو كنت ههنا مل ميت أخى." 

وقال: "أين وضعتموه؟" قالوا له: "يا سيد، تعال  -34معها يبكون، انزعج بالروح واضطرب. 
وقال بعض منهم:  -37فقال اليهود: "انظروا كيف كان حيبه!"  - 36بكى يسوع.  -35وانظر." 

 فانزعج يسوع أيضا ىف - 38"أمل يقدر هذا، الذى فتح عيىنِ األعمى، أن جيعل هذا أيضا ال ميوت؟" 
قال يسوع: "ارفعوا احلجر." قالت  -39نفسه، وجاء إىل القرب، وكان مغارة وقد وضع عليه حجر. 

قال هلا يسوع: "أمل أقل لك إن  - 40له مرثا أخت امليت: "يا سيد، قد أننت، ألن له أربعة أيام." 
ىل فوق، فرفعوا احلجر، حيث كان امليت موضوعا. ورفع يسوع عينيه إ - 41آمنت ترين جمد اهللا؟" 

وأنا علمت أنك ىف كل حني تسمع ىل. ولكن،  - 42وقال: "أيها اآلب، أشكرك ألنك مسعت ىل. 
وملا قال هذا، صرخ بصوت عظيم:  - 43ألجل هذا اجلمع الواقف، قلت ليؤمنوا أنك أرسلتىن." 

فخرج امليت ويداه ورجاله مربوطات باقمطة، ووجهه ملفوف مبنديل.  - 44"لعازر، هلم خارجا." 
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فكثريون من اليهود الذين جاءوا إىل مرمي، ونظروا  - 45قال هلم يسوع: "حلوه، ودعوه يذهب." ف
  وأما قوم منهم، فمضوا إىل الفريسيني، وقالوا هلم عما فعل يسوع.  - 46ما فعل يسوع، آمنوا به. 

جييب املسيح هنا مصححا للمفاهيم، ومعلنا عن الهوته ىف قدرته الذاتية، إنه هو  :25ع
والقيامة ممكنة ىف أى وقت حبسب مشيئته وقدرته، وليست ىف اليوم  "احلياة".ومصدر  قيامة""ال

 به "آمن"األخري فقط كما هو ىف أذهان الناس، وكل من ميوت باجلسد، مثل لعازر، ولكنه 
 - أى تكون له احلياة األبدية. فاملوت اجلسدى ال ميس الروح بشئ، ولكن موت الروح  "فسيحيا"،
  يعترب عدم إميان باملسيح. وبالتاىل، لن تكون له قيامة احلياة، بل الدينونة األبدية. -  باخلطية

وهذا اإلميان، جيعلنا ندرك سر عدم خوف آباؤنا الشهداء من املوت. فاملوت من أجل اسم   
 املسيح، اعتربوه بداية للحياة، وعربونا للقيامة احلقيقية. 

لوء رجاء لكل نفس ال زالت تئن من موت اخلطية. فاملسيح تعبري مم "أنا هو القيامة واحلياة":
  يعلن هلا أنه سر قيامتها وحياهتا، إن أرادت القيامة من موهتا. 

تعالوا إذن نقدم هذا املسيح املقيم لكل نفس بعيدة عن كنيسته فنتمتع مبعجزات قيامة يومية 
  ).32، 24: 15ىف كنيسته بعودة كل من "كان ميتا فعاش وكان ضاال فوجد" (لو 

  
يضيف اإلميان باملسيح ميزة أخرى ملن آمن به، وهى عدم املوت األبدى، وذلك ىف  :26ع

"فلن ميوت إىل استكمال ملعىن اآلية السابقة. فليس فقط من كان ميتا سيحيا، بل إن من هو حى 
د اهللا وأوالده وهذه التكملة، جتعلنا ندرك الفرق بني مفهوم املوت عند العامل من جهة، وعن األبد".

  ). 25من جهة أخرى، كما سبق إيضاحه ىف (ع
). وكان املسيح 35: 9نفس السؤال سأله املسيح للمولود أعمى (ص  "أتؤمنني هبذا؟":

يؤكد، مرارا وتكرارا، أن اإلميان بشخص املخلّص، هو أساس اخلالص والشفاء والعطايا، الىت أمهها 
  مجيعا، القيامة وعدم املوت.

  
) ىف أن املسيح 16: 16ى إعالن إميان مرثا هنا، مقابال إلعالن بطرس ىف (مت يأت :27ع

  هو االبن املتجسد، واآلتى إىل العامل من أجل خالصه. 
ويعلق القديس يوحنا ذهىب الفم أن مرثا مثل بطرس، ال تستطيع وحدها أن ترقى إىل هذا 

ا، كما أعلن على لسان بطرس. أما املستوى من اإلعالن، بل إن الروح القدس أعلن على لسان مرث
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اإلميان اليقيىن بشخص ربنا يسوع املسيح، كابن اهللا املخلّص، فقد اسُتكمل بعد القيامة، واسُتعلن 
  بعد حلول الروح القدس على التالميذ.

أى أن مرثا عادت إىل املنزل، وأبلغت أختها حبضور  "دعت مرمي أختها سرا": :29- 28ع
فلعلها مل ترد إزعاج املعّزين. وىف رأى آخر، خشت أن يكون هناك أعداء  "سرا"،املسيح. وكلمة 

  للمسيح وسط املعّزين مل تشأ أن ختربهم بقدومه. أما مرمي، فلما مسعت، كانت استجابتها سريعة. 
وهذا ما حنتاجه مجيعا، أن تكون استجابتنا سريعة لنداءات املسيح لنا، فكثريا ما خنطئ بتأجيل   

  فتضيع العديد من فرص التمتع بلقاء شخص املسيح احلبيب.االستجابة، 
  

مل يدخل املسيح القرية أو بيت لعازر، فقد كان هدفه واضحا، وهو إقامة  :32- 30ع
لعازر، وليس التعزية ىف موته. وخروج مرمي مع مرثا من البيت، كان ملفتا لنظر اليهود واملعّزين، 

اهبما للقرب مثل عادة الكثريين ىف البكاء عند القبور. ولعل فقاموا هم بدورهم تابعني هلما، ظانني ذه
هذا كان تدبريا إهليا أن خيرج املعّزين ورائهما، حىت يشاهدوا هذه املعجزة الفريدة. وعندما قابلت 

). ولكن سجودها عند رجليه، هو دليل على 21مرمي املسيح، حتدثت مبثل ما قالت مرثا قبال (ع
  ح، وأيضا انسحاقها باحلزن على عدم وجوده قبل وفاة أخيها. إكرامها جدا لشخص املسي

  
كان منظر بكاء مرمي واملعّزين اجملتمعني معها منظرا مؤثرا للغاية، خاصة وأنه  :35- 33ع

كان ميس إنسانا قريبا من قلب املسيح. وملا كان املسيح إهلا كامال، بقدرته أن يقيم لعازر، إال أنه 
يفيد باليونانية مل  "انزعج بالروح"،كل املشاعر الرقيقة بداخله. وتعبري  أيضا إنسانا كامل،ا حيمل

  تفيد باليونانية أيضا معىن القشعريرة.  "اضطرب"،يكن راضيا أو مرتاحا. وكلمة 
وهى صورة توضح معىن إحساس املسيح بنا، فهو رقيق القلب، يشعر بآالم أوالده، يتأمل   

). وهذا ىف حد ذاته، يعطى عزاًء لكل من هو ىف 9 :63ويتضايق ويشاركهم أحزاهنم (إش 
  جتربة أو ضيق.

ولعلنا نتعلم أيضا من هذا املوقف، املشاركة اإلجيابية املسيحية ملن هم ىف ضيقة أو حزن شديد 
)، وال نستهني أو نقلل من مشاعر الناس عند بكائهم، بل 15: 12"بكاء مع الباكني" (رو 

ا مل يتعد حدود إمياننا ورجائنا ىف القيامة بعد املوت. فاحلزن بكائنا حنن أيضا ليس خطأ، طامل
  ).13: 4تس  1اخلاطئ، والذى حيذرنا منه اهللا، هو حزن من ال رجاء هلم (

  جاءت تعبريا عن كل ما جاش ىف قلبه، وحنو مشاعره.  "بكى يسوع":
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ن ليس له رجاء، معني ولعلنا نذكر الكلمات الىت تصلى هبا الكنيسة ىف أوشية املرضى: "رجاء م  
  من ليس له معني، عزاء صغريى القلوب، ميناء الذين ىف العاصف."

يستكمل القديس يوحنا وصف املشهد لنا، فينقل تعليقات اجلمع. فالبعض،  :38- 36ع
عندما رأوا دموع الرب يسوع، تأثروا بدرجة حب الرب لشخص لعازر. والبعض اآلخر، محل 

ح، مبعىن أنه لو كان صحيحا ما مسعوه عن تفتيحه لعيىن أعمى، أفلم كالمه تشكيكا ىف قدرة املسي
  يكن قادرا أيضا على إنقاذ وشفاء صديقه باألوىل؟! 

شعر بعدم ارتياح، نتيجة املناخ احمليط بصفة عامة، وبسبب اقترابه من  "انزعج يسوع أيضا":
عن مغارة ىف الصخر،  ). وكان القرب عبارة37، 36مكان القرب، وكذلك أحاديث اليهود ىف (ع

 كاعيتاد الناس ىف دفن موتاهم، إما ىف مغائر طبيعية أو منحوتة، ويغلقوهنا بعد ذلك حبجارة.
  
هل الذى استطاع أن يقيم امليت بالكلمة، مل يكن ىف مقدوره أيضا  "ارفعوا احلجر": :39ع

ىف العمل. فما هو أن حيرك احلجر؟! ولكن، هذا هو أسلوب اهللا الذى يسمح لإلنسان باملشاركة 
ىف قدرة اإلنسان، ال يفعله اهللا. وإشراك اإلنسان حدث أيضا ىف ملء األجران باملاء ىف ُعرس قانا 

؛ مر 37: 15)، وحدث أيضا ىف مجع السالل ىف معجزة إشباع اجلموع (مت 7: 2اجلليل (ص 
8 :8 .(  

ميزة يتمتع هبا من يعمل ىف وإشراك اهللا لإلنسان، جتعل منه شاهدا لعمل اهللا وتدابريه. وهى   
حقل خدمة الرب، إذ يعاين أعماله عن قرب، ويشترك فيها. كذلك نتعلم، وإن كان اخلالص 
عمال إهليا ىف املقام األول، إال أن اإلنسان أيضا له دور ىف هذا اخلالص بأعماله، ومشاركة نعمة 

  اهللا املخلصة جبهاده. 
د التحلل والتعفن. وما جدوى رفع احلجر إال إثارة أى استحالة القيامة بع "له أربعة أيام":
  أحزان ال داعى هلا؟

أما املعىن الروحى، فاحلديث هنا عن اإلنسان الذى مات ىف اخلطية، حىت حتللت إرادته أمامها،   
وصارت أعمال شهوات اجلسد نتنة؛ فحىت هذا اإلنسان الذى يظن اجلميع إنه ال قيامة له، له 

  حتّول عفن وننت اخلطية إىل طيب غاىل الثمن.  قيامة بالتوبة الىت
  

)، يشري السيد إىل أن مرض لعازر ليس للموت، بل جملد اهللا. وهنا، يعلن 4ىف (ع :40ع
السيد املسيح، وبقوة، هذا اجملد، أو على األقل أحد صور جمد اهللا ىف القدرة املطلقة، وانتصار االبن 

فإن املسيح يربط معاينة اجملد بشرط  "إن آمنت"،عبري على املوت، ىف مقدمة لقيامته هو. وأما ت
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 -الناصرة  - اإلميان. فبدون إميان، ال ميكن إرضاؤه. وهلذا يقول القديس مىت: "ومل يصنع هناك 
  ).58: 13قوات كثرية لعدم إمياهنم" (

قاموا برفع احلجر، ومشاعر الفضول تغلبهم فيما هو ُمْزَمع أن يتم؛ فتأرجح  :42- 41ع
عر هنا بني الشك واليقني عند الناس، نكاد نقول شيئا طبيعيا، مع عدم اإلعالن النهائى املشا

لالهوت املسيح، ووجود مؤيدين مؤمنني ومعارضني ىف اجلمع احمليط. يتوجه املسيح بعد ذلك 
 "ليؤمنوا أنك أرسلتىن".حلديث مع اهللا اآلب، والغرض من هذه الصالة أو احلديث املسموع، هو 

يريد استغالل هذا احلدث الفريد، إلعالن ما سبق إعالنه كثريا ىف إجنيل يوحنا، ىف أنه من  فاملسيح
اآلب وىف اآلب، واإلرادة واحدة بينهما، ولريد على من قالوا سابقا إنه ببعلزبول يصنع معجزاته 

). فهنا، يعلن أن األساس هو اهللا وإرادته العاملة ىف 15: 11؛ لو 22: 3؛ مر 24: 12(مت 
  ابنه. 
وهناك غرض آخر لنا حنن، وهو أن املسيح يعلمنا مبدأ الصالة الدائمة، وخاصة قبل الشروع ىف   

أى عمل. واملسيح يقدم أيضا ىف صالته عنصر الشكر، الذى تعلمنا الكنيسة دائما أن نبدأ به 
  كل صلواتنا.

ر بني ِطلبة االبن يربز هذا القول التوافق الدائم واملستم "مسعت ىل... كل حني تسمع ىل":
واستجابة اآلب، فعمل االبن األول هو الطلب من أجل خليقته، من خالل دمه املبذول، واآلب 
الواحد مع االبـن ىف اإلرادة واجلوهـر، يقبل دائما طلبته. ويؤكد املسـيح هذا املعىن ىف حديثه 

ألتم شيئا بامسى فإىن أفعله" مع تالميذه "مهما سألتم بامسى، فذلك أفعله ليتمجد اآلب باالبن، إن س
  ).14، 13: 14(ص 

  
خرج صوت املسيح عظيما مدويا، يزلزل أركان اهلاوية،  "صرخ بصوت عظيم": :43ع

ويأمرها بفتح أبواهبا خلروج روح لعازر منها، ويهزم املوت اجلاسم على كل البشر. وأمر لعازر 
فعله اآلب، يفعله االبن أيضا بنفس القدرة بالقيامة، ومل يأمره أن يقوم باسم اآلب، ليبّين أن ما ي

  والسلطان. 
  
يا ترى، كم كانت دهشة وذهول احلاضرين أمام هذا امليت القائم، بعد عفن وحتلل  :44ع

إال أن املسيح يتدخل بصوته مرة أخرى إلفاقة اجلمع من ذهوله، ويأمر بعضا  "أربعة أيام"؟!دام 
  منهم أن حيلّوه ويدعوه ميضى.
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وأعطى املسيح دورا لإلنسان ىف رفع احلجر، فها هو أيضا يتعهد النفس القائمة من  وكما سبق  
موت اخلطية ىف عهدة الكنيسة كهنة وخداما. فقد قام بعمله الكفارى معها، ومنحها مغفرة 
اخلطايا والقيامة، ولكنه ترك جزء من العمل على عاتق الكنيسة، الىت تتابع ىف رعايتها إمتام عمل 

). وـقد أودع املسـيح 55: 8لشاىف. فعند إقامته الصبية، أمر أن ُتعطَى لتأكل (لو الطبيب ا
كل طعامه الروحى ىف كنيسته، فمن تاب ومل يتناول باستمرار من طعام احلياة، ميوت إىل األبد 

  ).53: 6(ص 
  
ال زال املوقف كما هو بني من يقبل عمل اهللا ويؤمن به، وبني من يشاهد  :46- 45ع
: 16وهو ما قاله املسيح ىف إجنيل معلمنا لوقا: "وال إن قام واحد من األموات يصدقون" (وينكر. 

). فاجملموعة األوىل، سرت قيامة لعازر كالتيار ىف أجسادهم، فعظم إمياهنم باملسيح. أما 31
اآلخرون، فكان انتمائهم األرضى وخوفهم على مصاحلهم، حائال وقف دون إمياهنم هبذا احلدث 

  .العظيم
يا إهلى، افتح بصريتى وقلىب ألرى أعمالك، وال جتعل من عقلى أو أهواء قلىب عائقا يقلل من   

 إمياىن بكل أعمالك.
 
  ):57- 47) التآمر بعد المعجزة (ع 5(

فجمع رؤساء الكهنة والفريسيون جممعا، وقالوا: "ماذا نصنع؟ فإن هذا اإلنسان يعمل  - 47
، يؤمن اجلميع به، فيأتى الرومانيـون ويأخـذون موضعنا إن تركنـاه هـكذا - 48آيات كثرية. 

فقال هلم واحد منهم، وهو قيافا، كان رئيسا للكهنة ىف تلك السنة: "أنتم لستم  - 49وأمتنا." 
وال تفكرون أنه خري لنا أن ميوت إنسان واحد عن الشعب، وال هتلك األمة  - 50تعرفون شيئا. 

ل إذ كان رئيسا للكهنة ىف تلك السنة، تنبأ أن يسوع مزمع ومل يقل هذا من نفسه، ب -51كلـها." 
فمن  - 53وليس عن األمة فقط، بل ليجمع أبناء اهللا املتفرقني إىل واحد.  - 52أن ميوت عن األمة. 

فلم يكن يسوع أيضا ميشى بني اليهود عالنية، بل مضى من  - 54ذلك اليوم، تشاوروا ليقتلوه. 
وكان  - 55ربية، إىل مدينة يقال هلا "أفرامي"، ومكث هناك مع تالميذه. هناك إىل الكورة القريبة من ال

 - 56فصح اليهود قريبا، فصعد كثريون من الكور إىل أورشليم قبل الفصح، ليطّهروا أنفسهم. 
فكانوا يطلبون يسوع، ويقولون فيما بينهم وهم واقفون ىف اهليكل: "ماذا تظنون، هل هو ال يأتى إىل 
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ن أيضا رؤساء الكهنة والفريسيون قد أصدروا أمرا أنه إن عرف أحد أين هو، وكا - 57العيد؟" 
 فليدل عليه لكى ميسكوه. 

 
كان هدف الكهنة والفريسيون واضحا ىف التخلص من شخص الرب يسوع،  :48- 47ع

الذى جذب إليه اجلميع، واحنسرت بسببه شهرهتم وسطوهتم على الشعب. فلهذا، وبسبب قوة 
، 1: 7؛ ص 18: 5عوا جممعا والنية مسبقة ىف التخلص من املسيح (راجع ص هذه املعجزة، مج

  ). 39، 33-31: 10؛ ص 40،59: 8؛ ص 44، 30، 25
ومل يكن أمامهم سوى صياغة األسباب الىت تعضد قرارهم، وتربره أمام أنفسهم وأمام 

ستستفز الرومان الشعب. فتفتق ذهنهم إىل سبب سياسى واٍه جدا، وهو أن تبعية اجلموع للمسيح، 
وتثري القالقل، فتكون النهاية هى إبادة األمة اليهودية. إال أن أكثر ما يدينهم، هو اعترافهم نفسه 

  بأن السيد يصنع آيات كثرية. وبدال من أن يقودهم هذا إىل اإلميان به، طلبوا أن يقتلوه. 
الكهنة والفريسيون،  ولعل خطية تربير األحكام والتصرفات، نقع حنن فيها أيضا، كما صنع  

وهنتم مبا خنّدر به ضمائرنا وحيّسن من صورتنا أمام الناس، متناسيني اهللا الدّيان احلقيقى، فاحص 
قلوب وأفكار كل البشر... طوباهم الذين اهتموا بتربير ضمائرهم أمام اهللا فقط... "طوىب ملن 

  ).2: 14مل يقض عليه ضمريه ومل يسقط من رجائه" (سرياخ 
  

كان قيافا رئيسا للكهنة، وكان قريبا باجلسد حلّنان رئيس الكهنة األسبق.  :50- 49ع
عاما، عاصر فيها كل أحداث السيد املسيح، وكان  11وكانت مدة رئاسة قيافا للكهنوت 

  معروفا ىف التاريخ اليهودى إنه جاهل وقاس القلب.
به السامى ىف أعني الباقني، هكذا بدأ قيافا حديثه، حمتميا ىف منص "أنتم لستم تعرفون شيئا":

وكمقدمة إحيائية أن ما سوف يدىل به هو رأى اهللا، ألنه من فم الكاهن تطلب الشريعة. فتقدم، 
حىت لو كان  - د ـان واحـكرجل دين وسياسة، مقدما ما يريح الضمائر "إنه خري أن ميوت إنس

يبحث عنها اجلميع من أجل إراحة عن األمة بأسرها." وما قدمه قيافا هنا، كان الصيغة الىت  - بارا 
  ضمائرهم.

  
مل يكن قيافا نبيا باحلقيقة، بل وضع اهللا على لسانه ما يشري إىل قصد اهللا  :52- 51ع

)، وهو 52وتعيينه السابق، فقد استخدمه اهللا هنا لإلعالن عن جمريات األمور. أما ما جاء ىف (ع
ديث قيافا، وهو استطراد للقديس يوحنا، املوت عن باقى العامل جلمع أبناء اهللا، فهذا خارج ح

يستكمل به إعالن قصد اهللا بأن موت املسيح مل يكن لفداء األمة اليهودية فقط، بل لفداء العامل 
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) "وىل خراف أخر ليست من هذه 16: 10كله؛ وهذا ما جاء على لسان املسيح نفسه ىف (ص 
  احلظرية، ينبغى أن آتى بتلك أيضا."

  
ية جلسة الكهنة والفريسيون، فالقرار صار واضحا، وما تبقى هو هذه كانت هنا :53ع

  التشاور ىف كيفية التنفيذ والقبض على املسيح. 
انتهت اجللسة، وتناقلت األخبار، وعلم الكثريون بقرار اجملمع السرى. وملا كانت  :54ع

ن نفسه، فمضى ساعة املسيح مل تأت بعد، وهو العامل الوحيد لوقتها، آثر السيد احلكمة عن إعال
بعيدا عن مكان األحداث امللتهبة، وذهب إىل مدينة أفرامي، وهى مدينة ُتعرف باسم "الطيبة" اآلن، 

  كم شرق أورشليم ونواحى برية األردن.20وتبعد حنو 
  
يبدأ القديس يوحنا هنا ىف نقلنا إىل الفصل األخري من إجنيله، فهو يعد القارئ  :55ع

ري، بتدفّق  اليهود من مجيع أحناء اليهودية إىل أورشليم، قبل الفصح باملشهد األول للفصح األخ
نفسه بأيام، وذلك حىت يستعدون للفصح بتقدمي ذبائح التطهري، ألن الناموس منع املنجسني من 

  ملس خروف الفصح أو أكله، فالتطهري كان الزما، وخاصة لكل من تنجس.
اهللا بوجوب التطهري قبل االقتراب من خروف أخى احلبيب... كان اليهود حريصني على طاعة   

الفصح، الذى هو رمز لذبيحة املسيح احلقيقية... فماذا عن أناس منا يقتربون جلسد إهلنا 
احلقيقى، والتناول منه، دون أن يتطهروا أيضا بالتوبة احلقيقية الروحانية، ومبمارسة سر 

مباء أو برش دم حيوان، بل بالروح االعتراف الذين ينالون فيه حال وغفرانا وتطهريا، ليس 
  القدس اهللا احملى واملطهر؟!

  
ىف هذين العددين فريقان يطلبان الرب يسوع، وإن اختلفت النوايا واملقاصد؛  :57- 56ع

فالفريق األول: هو الشعب البسيط، الذى يتلهف لرؤية هذا البار الذى صنع كل هذه اآليات، 
ما الفريق الثاىن: فكان دافعه هو التربص من أجل القبض وخاصة آية إقامة لعازر من األموات. أ

  .)53عليه، متهيدا حملاكمته وقتله. وهذه اآلية توضح احلكم الذى استقر عليه اجملمع ىف (ع
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  عن فدائـه ودينونته لمسيحا حديـث  دخول المسيح أورشليم  سكب الطيب

    
 

  ):11 -1(ع  ) سكب الطيب1( 
مث قبل الفصح بستة أيام، أتى يسوع إىل بيت َعْنَيا، حيث كان لعازر امليت الذى أقامه من  -1

. دم، وأما لعازر فكان أحد املتكئني معهـكانت مرثا ختاًء، وـاك عشـفصنعوا له هن - 2. واتـاألم
فأخذت مرمي َمًنا من طيب ناردين خالص كثري الثمن، ودهنت قدمى يسوع، ومسحت قدميه  -3

فقال واحد من تالميذه، وهو يهوذا ِسمعان  - 4. بشعرها، فامتأل البيت من رائحة الطيب
قال  -6 هذا الطيب بثالث مئة دينار َوُيْعطَ للفقراء؟" "ملاذا مل ُيَبْع - 5 اإلسخريوطى املزمع أن يسلمه:

ىل بالفقراء، بل ألنه كان سارقا، وكان الصندوق عنده، وكان حيمل ما ُيلقَى اهذا، ليس ألنه كان يب
 ،ألن الفقراء معكم ىف كل حني - 8. هنا ليوم تكفيىن قد حفظتهإفقال يسوع: "اتركوها،  - 7. فيه
فعلم مجع كثري من اليهود أنه هناك، فجاءوا، ليس ألجل  - 9 ".ل حنيما أنا فلست معكم ىف كأو

فتشاور رؤساء الكهنة ليقتلوا  - 10. يسوع فقط، بل لينظروا أيضا لعازر الذى أقامه من األموات
  .ألن كثريين من اليهود كانوا، بسببه، يذهبون ويؤمنون بيسوع - 11. لعازر أيضا

  
وبالتاىل وصول املسيح إىل  ،بريل)أنيسان ( 14 ىف الفصح اليهودىب االحتفال كان :2-1ع
فقد كانت ىف  ،أما وليمة العشاء. سبتا فيحسب ،كان يوم اجلمعة بعد الغروب، ا (العناء)َيْنبيت َع

حنا يو وذكر القديس .)3: 14مر  ؛6: 26برص الذى شفاه الرب يسوع (مت بيت ِسمعان األ
الىت جاءت لتساعد وختدم ىف  ،وكذلك أخته مرثا ،هتأكيدا على قيامت ،حضور لعازر هذه الوليمة

  .هذا العشاء
  
 ،وهو الرطل الروماىن ،اَنفقد أحضرت قارورة طيب مقدارها َم ،أما مرمي أخت مرثا :3ع

 ،كرت ىف سفر النشيدوالناردين من األطياب الثمينة الىت ذُ .ويعادل ثلث الكيلو أو ثلث اللتر تقريبا
سكب القليل من  ،وكان من الشائع ىف تكرمي العظماء .ته وارتفاع مثنهوكان فخر ملن يقتنيه جلود

استخدمت أغلى األطياب على  حيث ،فقد فاق الكثريين ،أما ما صنعته مرمي .األطياب على الرأس
مما يوضح حبها وعرفاهنا مبا صنع الرب  ،الرب أيضا ىبرجل بل ،ومل تكتف بالرأس فقط ،اإلطالق
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دليل  ،وامتالء البيت من الرائحة .وقدمت أيضا اتضاعا مبسح قدميه بشعرها ،يسوع ىف إقامة أخيها
  .وكذلك وفرة الكم الذى استخدمته مرمي ،على جودة هذا النوع من األطياب

واهللا ال يقبل تقدمة من  ؛بل هو قلب حمب ومتضع ،يبان ما قدمته مرمي مل يكن ِطإ ،أيها احلبيب  
صالة  لَبِوقَ ،رفض صالة الفريسى ،وهلذا ).13كو 1(ن خلت من احلب واالتضاع إإنسان 

 .يفرح أيضا حببنا ،ولكن ىف حبه لنا .ال حيتاج لتقدماتنا ىف شئ ،ىف غنـاه ،فاهللا .العشـار
حىت يقبل  ،ن تقدم قلبا حمبا وفكرا متضعاأ ،ن تقدم وقتا أو شيئا هللاأقبل  ،فاحرص أيها احلبيب

  .قدمهتاهللا ما 
  

ون حدوث شئ من يذكر اإلجنيل )،5، 4: 14مر  ؛9، 8: 26مت (ىف : 6-4ع
ويوضح  ،ن احملرض على هذا االعتراض هو يهوذاأفيوضح  ،أما يوحنا .االعتراض على تصرف مرمي

وإن ادعى غري  ،نه سارق للصندوق وخائن لألمانةإ وهو ،كاشفا السبب احلقيقى ،علة اعتراضه
ومن  .ظه لضياع هذا املبلغ من حتت يديهفهو مل يكشف سوى غي ،ذلك متحججا خبدمة الفقراء

وكان معلوما أن أجرة  ،دينار 300قيمة هذا الطيب أن يكشف لنا القديس يوحنا  ،ناحية أخرى
  .ما قدمته مرمي هو أجرة رجل ملدة عام تقريبا أى )،10: 20مت (واحدا  االعامل ىف اليوم دينار

  
ولكنه قال هذا لريد على  ،)8عإنقاص من خدمة الفقراء ( أىمل يقصد املسيح  :8-7ع

ولكى ال يقلل من قيمة عمل احملبة املقدم من مرمي  ،املعترض الذى يعرف نواياه جيدا من ناحية
أى أن ما  ،بصفة اجلمع "تركوها"اجند أن الرب بدأ كالمه بقوله  ،وهلذا .لشخصه من ناحية أخرى

كانت إشارة نبوية  "،يوم تكفيىن" . وعبارةوافق عليه أكثر اجلالسني ،اه يهوذا من اعتراضأبد
قد  ،ويرى البعض أن املسيح يشري إىل أن رحلة املوت .نووإن مل يفهمها احلاضر ،لألحداث اآلتية

  .وصعوده األخري ألورشليم، بدأت فعال بزيارته بيت َعْنَيا
  
أشد األدلة على أن الرب يسوع هو املسيح  ،القائم من األموات ،صار لعازر :11-9ع

كان سببا لتوافد الكثريين من اليهود  ،يشري القديس يوحنا إىل أن هذا الدليل احلى ،وهلذا .ظراملنت
مدى الشر الذى  ،ويوضح يوحنا أيضا .ملشاهدة ومعاينة هذا القائم من األموات ،على بيت َعْنَيا

ثبات للتخلص من هذا اإل ،وهو لعازر ،وصل إليه رؤساء الكهنة ىف أهنم أرادوا قتل إنسان برئ
  .بدال من أن يصدقوا ويؤمنوا بشخص املسيح املخلص ،الدامغ
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 رجوك ياأ ؟!حقادهأوينساق وراء  ،هبذا املقدار ميكن أن يقلب القلب الشرير احلقائقأ ،يا إهلى  
فتجعل منا  ،الىت تعبث بالعقول والقلوب ،بعد عنا وعن كل شعبك كل حروب الشريرأ ،رب

  .قضاة ظلم عميان
  
  :)19: 12(ع  سيح أورشليم) دخول الم2(

فأخذوا  -13. آٍت إىل أورشليم أن يسوع إىل العيد، جاء الذى الكثري وىف الغد، مسع اجلمع - 12
 ".سعوف النخل وخرجوا للقائه، وكانوا يصرخون: "أوصنا، مبارك اآلتى باسم الرب ملك إسرائيل

ابنة ِصْهَيْونَ، هوذا  "ال ختاىف يا - 15 ووجد يسوع جحشا فجلس عليه، كما هو مكتوب: - 14
وهذه االمور مل يفهمها تالميذه أوال، ولكن ملا متجد  - 16 ".ملكك يأتى جالسا على جحش أتان

وكان اجلمع الذى  - 17. يسوع، حينئذ تذكروا أن هذه كانت مكتوبة عنه، وأهنم صنعوا هذه له
القاه اجلمع، ألهنم مسعوا أنه  هلذا أيضا -18. معه، يشهد أنه دعا لعازر من القرب وأقامه من األموات

نكم ال تنفعون شيئا، هوذا إفقال الفريسيون بعضهم لبعض: "انظروا،  -19. كان قد صنع هذه اآلية
   ".العامل قد ذهب وراءه

  
  . )11-1 :11مر  ؛11- 1 :21مت (ميكن مراجعة احتفال االستقبال مع  :13- 12ع

وهم يهود أورشليم واجلليل وعرب  ،موعهو هنار األحد، وقد صار معلوما لدى اجل :"الغد"
وهى معلومة مصدرها كل من حضر أو تناقل اخلرب ىف  ،قدوم املسيح الذى ال شك فيه ،األردن

  .بيت َعْنَيا ىف وليمة ِسمعان
 ،كان من العادة استقبال العامة للقادة املنتصرين ىف احلروب بسعوف النخل ":سعوف النخل"

كان له األثر ىف  ،وهذا املوكب االحتفاىل العظيم .الص واالنتصارتعبريا عن فرحهم ونشوهتم باخل
  .نييمبا سببه من أمل لرؤساء الكهنة والفريس ،التعجيل بأحداث الصليب

ولكن هذا ليس معناه بالضرورة إميان اجلمع بأن الرب يسوع  .فمعناها "خلصنا" ،وصنا"أ"
خر اعتقد أنه والبعض اآل ،كراما يستحق اإلبل لعل البعض رأى فيه معلما ونبي ،هو املسيح الفادى

  .مة اليهودية من الرومانص سياسى حيرر األخملّ
  
يوحنا على تفاصيل احلصول على اجلحش كما ذكره باقى  مل يركز القديس :15- 14ع
إىل  )15ىف (ع يشريما ك .مجاىل ملنظر دخول املسيح أورشليمبل اكتفى بالتصوير اإل ،نوالبشري
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مىت ىف  بعكس القديس ،دون تفصيلها )9: 9زك (قة بركوب املسـيح للجحش ىف النبـوة املتعل
 ،ن القديس يوحنا يركز باألكثر على اجلانب اخلالصى الالهوتى ىف األحداثوذلك أل )،5: 21(

 ،سهابفكان لزاما عليه اإل ،مة اليهوديةلأل افكان إجنيله موجه ،مىت أما القديس .وليس التارخيى
  .إلثبات شخصيته ،بوات العهد القدمي الىت تتنبأ عن شخص املسيحوالربط أكثر بن

  
مل يكن ببال  ،وركوب اجلحش ،املقصود أنه ىف وقت دخول املسيح أورشليم :16ع

، ملا متجد يسوع ،ولكن .عام 500ه وتنبأ به زكريا منذ آالتالميذ أن هذا هو نفس املشهد الذى ر
والذى  ،أيضا بعد حلول الروح القدس على التالميذوتعىن  ،معناها بعد قيامته وصعوده فهموا

فاكتشفوا وربطوا كل نبوات العهد القدمي بأحداث حياة املسيح على  ،حبلوله انفتحت عيون قلوهبم
  .وعمله اخلالصى ،األرض

  
يوحنا أقوى أسباب فرح اجلموع وتزامحهم على استقبال الرب  يوضح القديس :19- 17ع
ينقلنا ملا كان  ،. ومن جهة أخرىأقام لعازر من القرب موع بأنهوهو شهادة وتأكيد اجل ،يسوع

ىف ضرورة التحرك ملواجهة ذلك  ،استفز بعضهم بعضا ،فكار الفريسيون من حقدأيدور ىف قلوب و
كان خوفهم على ضياع مكانتهم  ،وبدال من التأكد واتباع احلق .هءالذى ذهب اجلميع ورا

  .هم األكربهو مه ،كمعلمني ذوى مكانة بني الشعب
  

  ):26 - 20) الموت والحياة (ع 3(

فتقدم هؤالء إىل فيلبس  - 21. وكان أناس يونانيون من الذين صعدوا ليسجدوا ىف العيد - 20
فأتى فيلبس وقال  - 22 ".الذى من بيت صيدا اجلليل، وسألوه قائلني: "يا سيد، نريد أن نرى يسوع

وأما يسوع، فأجاهبما قائال: "قد أتت الساعة  -23ألندراوس، مث قال أندراوس وفيلبس ليسوع. 
ن مل تقع حبة احلنطة ىف األرض وَتُمْت، فهى تبقى إاحلق احلق أقول لكم،  -24. ليتمجد ابن اإلنسان

من حيب نفسه يهلكها، ومن يبغض نفسه ىف هذا  - 25. ن ماتت، تأتى بثمر كثريإوحدها. ولكن، 
كان أحد خيدمىن، فليتبعىن، وحيث أكون أنا، هناك أيضا يكون ن إ - 26. العامل، حيفظها إىل حياة أبدية

  .ن كان أحد خيدمىن، يكرمه اآلبإخادمى. و
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ولكنهم إما من األمم  ،وثانني ليسوا األمم عبدة األياملقصود هنا باليونان :22- 20ع
قدمي وقد صعدوا ألورشليم لت ،أو اليهود الذين عاشوا لفترة طويلة ىف بالد اليونان ،املتهودين

ونفهم أن ما مسعوه عن شخص الرب يسوع ومعجزاته  .واالحتفال بالفصح ،الذبائح ىف اهليكل
الذى أبلغ بدوره  ،وهو فيلبس ،كان سبب حبثهم عنه إىل أن استدلوا على أحد تالميذه ،وتعاليمه
  .نييطالعه على رغبة اليونانوذهب كالمها للمسيح إل ،أندراوس
  
وكانت بداية  ،ني واجلمع املستمعيليونانلوكذلك  ،ت للتلميذينإجابة املسيح هنا كان :23ع

 ،فكارهم حمصورة ىف امللكوت واجملد األرضىأوملا كانت  .التنبؤ بقرب اخلالص الذى يقدمه املسيح
معناه  "،ليتمجد ابن اإلنسان"وتعبري  لريفعهم للفهم الروحى. ،ذهاهنمأبدأ املسيح حديثه مبا هو ىف 

مث  ،الصليب ىوطريقة إعالن هذا اجملد ه .الذى كان خمفيا بالتجسد ،السمائى إعالن جمده األول
  .فالصعود ،القيامة

  
فاستخدم السيد املسيح هنا مثال حببة  ،العدد توضيح لطريقة متجيد ابن اإلنسان هذا :24ع

موت  فكل جمد وقيمة هذه احلبة ىف أن تدفن ىف التربة ويكتنفها ،القمح الىت تشري إليه ىف جتسده
إذ سوف تقوم وحتيا من  ،هو مصدر احلياة نفسها ،فالذى يراه الناس موتا حلبة القمح ،األرض
وهذا ما أراد أن يوضحه املسيح  .فهى مصدر الشبع واحلياة لكل من يقتات هبا ،وعند قيامها .موهتا

 ويأكل جسده ىف ،بفاعلية موته ومنحه اخلالص لكل من يقبل فدائه على الصليب ،للجموع
  التناول.
  
يعترب من قوانني احلياة  ،يوجه تعليما روحيا عاما ،بعد أن حتدث املسيح عن نفسه :25ع
فاحلياة  ،وهى األقل ،يتطلب خسارة ىف املاديات ،فكل ارتقاء ملستوى روحى أعلى ،املسيحية

أو  ،فإذا كان اجلسد .تتطلب التضحية بكل ما يعيق الوصول إليها ،األبدية بكل جمدها وهبائها
بل  ،فعلى اإلنسان إذن أن يقاوم ،تربط اإلنسان بالعامل وتفقده السماء ،شهوات النفس املختلفة

وهذا ما قصده السيد  ؛من أجل املرياث الدائم واألبدى ،حىت حياته نفسها ،يضحى بأى شئو
لى املوت ع ونَُمِدقْنا الشهداء القديسون ُيؤوهذا اإلميان هو ما جعل أبا ."يهلكها" املسيح بكلمة

  فمن يضع احلياة األبدية نصب عينيه ال خيشى شيئا. ؛مبنتهى الشجاعة والالمبااله من سطوة احلكام
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عليه أن يتبع  ،وتلميذا وخادما لوصية املسيح ،أى من أراد أن يكون مسيحيا حقيقيا :26ع
فعلى  ،خرينبذل نفسه وأماهتا من أجل فداء اآل قد فإذا كان السيد .سيده ومعلمه ىف كل ما فعله

وهى الوجود الدائم للمسيحى  ،املسيح ذلك أيضا باملكافأة . وقد ربطاخلادم األمني االقتداء به
وال نعتقد أن هناك لغة أو تصور تقرب لنا . وتكرمي اآلب السماوى له ،األمني ىف حضن سيده
 ،يقوله السيد املسيحسوى الثقة ىف كل ما  ،دود بالزمن أو احلجماحملغري  ،معىن هذا اإلكرام األبدى

  .املكافأة وهذا اإلكرام هأو يتحمله من أجل املسيح، له هذ ،ىف أن ما يتركه اإلنسان هنا
  
  ):36 :27) المسيح يتحدث عن موته وآثاره (ع 4(

اآلن، نفسى قد اضطربت، وماذا أقول أيها اآلب، جنىن من هذه الساعة؟ ولكن، ألجل  - 27
أيها اآلب، جمد امسك." فجاء صوت من السماء: "َمجَّْدُت وأَُمجُِّد  -28. هذا أتيت إىل هذه الساعة

فاجلمع الذى كان واقفا ومسع، قال: "قد حدث رعد." وآخرون قالوا: "قد كلمه  -29 ".أيضا
اآلن  - 31. أجاب يسوع وقال: "ليس من أجلى صار هذا الصوت، بل من أجلكم -30 ".مالك

ن ارتفعت عن األرض، أجذب إىلّ إوأنا،  - 32. ئيس هذا العامل خارجادينونة هذا العامل، اآلن ُيطَْرُح ر
فأجابه اجلمع: "حنن مسعنا من  - 34. قال هذا، مشريا إىل أية ميتة كان مزمعا أن ميوت -33 ".اجلميع

نه ينبغى أن يرتفع ابن اإلنسان، من هو هذا ابن إالناموس أن املسيح يبقى إىل األبد، فكيف تقول أنت 
فقال هلم يسوع: "النور معكم زمانا قليال بعد، فسريوا ما دام لكم النور، لئال  - 35 "اإلنسان؟

ما دام لكم النور، آمنوا  -36. يدرككم الظالم، والذى يسري ىف الظالم، ال يعلم إىل أين يذهب
  .بالنور، لتصريوا أبناء النور." تكلم يسوع هبذا، مث مضى واختفى عنهم

  
ساعة صلبه وموته  ا هو مركز االنفعاالت العاطفية، املسيح يعلماملقصود بالنفس هن :27ع

أمر  :ر عن مشاعره اإلنسانية باالضطراب، فهو بني أمرين هامنييعّب ،قتراهبا، لكنه كإنسان كاملاو
مث ينتصر عليه بقيامته  ،وهو املوت الذى سيخضع له ليتمم فدائنا ،ترفضه النفس البشرية العادية

  .ني ما تريده الروح البارة واخلاضعة لآلب السماوى ىف تدبريهوب ،متام خالصناإل
 ،وكأن الروح تعلم "ماذا أقول... جنىن من هذه الساعة؟"كان اجلزء الثاىن من اآلية  ،وهلذا
 ،الىت تتعلق هبا كل البشرية ،مؤكدة أن من أجل هذه الساعة ،ى النفس على انفعاهلاوجتيب وتقّو

  .تى املسيحأ
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 ،غسطينوس أن إرادة االبن هى متجيد اسم اآلبأذهىب الفم و القديسيقول  :29- 28ع
فيمجدون اسم اآلب على  ،واقتيادهم للسماء ،والطريق هو املوت واألمل وفداء البشر اهلالكني

ومعناها أنه من ، "َمجَّْدُت وأَُمجُِّد" :فريد اآلب على االبن ،متجيدا أبديا ،مث ىف السماء ،األرض
وصنعه  ،وتعاليمه عن العالقة السرية بينهما ،ح وشهادته املتكررة عن اآلبخالل حياة املسي

فاآلب أعلن  .وجمد اآلب ابنه الوحيد بالشهادة له أيضا ،جمد االبن اآلب هبذه الطريقة ،املعجزات
  :جمد االبن

  ).17: 3مت (ىف املعمودية  :أوال
  ).5: 17مت (ىف التجلى  :ثانيا
  .ْدُت وأَُمجُِّد""َمجَّىف هذه اآلية  :ثالثا

  .)13: 14 ؛ ص32، 31: 13 (صفاجملد بني اآلب واالبن جمدا واحدا ومتبادال 
  تعىن صعود املسيح للسماء. :وأَُمجُِّد""

أنه صوت  ،بسبب املفاجأة وعدم التوقع ،عتقد البعضا ،فعندما مسعوا هذا الصوت ،أما اجلمع
  .ه صوت مالك من السماءظنوا أنف ،خر الذى ميز الكلماتأما البعض اآل ؛رعد

  
 ،قائال إن هذا الصوت لكم أنتم لتؤمنوا ،أجاب املسيح على من ظنوا أن مالك يكلمه :30ع

  .زالة شكوكم أنتم حنوىبل إل ،ىب أو جمدىأشك ىف جمد اسم أوال  ،فأنا لست ىف احتياج له
  
سيح، ودينونة ليست الدينونة األخرية، ولكنها دينونة رفض امل": دينونة هذا العامل" :31ع

العامل الوثىن، ودينونة مملكة الشيطان الذى امتلك زمام األمور ىف العامل، فإهنا دينونة إعالن إمث العامل 
  .كله

 –أى، نتيجة الدينونة األوىل، يتقيد الشيطان ىف سلطانه على العامل  ُيطَْرُح... خارجا":"
س عن عمل املسيح على الصليب حنو وُيطرح خارجا؛ وهذا ما فسره القديس بول –بصلب املسيح 

  .)15 :2الشيطان "إذ جرد الرياسات، والسالطني أشهرهم جهارا، ظافرا هبم فيه" (كو 
  .فال سلطان إذن للشيطان على أبناء اهللا املؤمنني بامسه والعاملني بوصاياه

  



  َعَشرَ  الثَّانِى احُ حَ صْ األَ 

)411 (  

بالصليب معلقا، أجذب لنفسى وألعلى اجلميع.  ن ارتفعت عن األرض":إ" :33- 32ع
سان دون املسيح مكبل بقيود اخلطية واحلياة املادية، ولكن باملسيح، وىف الصليب فقط، جيتذب فاإلن

هذا املصلوب كل ضحايا رئيس العامل الشرير، ليضمنا ىف حضنه وإىل صدره إىل أعلى، لنتحرر من 
  .كل ما هو من أسفل، ونتمتع باحلياة معه، الىت تبدأ هنا وال تنتهى هناك

برغبة أكيدة، مند أيدينا إىل مسيحنا ذبيحتنا، ونلتقى معه ىف مذحبه، لنأخذ قوتنا فليتنا مجيعا،   
  .منه. وحينئذ، نستطيع أن نطأ العامل والشيطان حتت أقدامنا

  
واجهت اجلمع صعوبة، وهى إشارة املسيح إىل موته معلقا من جهة، وبني ما تعلموه  :34ع

)، 7 :9إش  ؛4 :110مز  ؛14 :7(دا  من الناموس من أن ُملك املسيح ُملك أبدى أرضى
واملشكلة ىف الفهم اخلاطئ. إن كل النبوات تتكلم عن امللكوت الروحى األبدى للمسيح، وليس 

  ).36: 18الزمىن. وهذا هو سبب قوله لبيالطس فيما بعد: "مملكىت ليست من هذا العامل" (ص 
التعبري عن نفسه مرارا، وهو  سؤال تعجىب! فاملسيح استخدم هذا "من هو هذا ابن اإلنسان؟":

). إذن، ماذا تقصد هبذا 13: 7نفس التعبري الذى استخدمه دانيال ىف نبوته لوصف املسيح (دا 
  االستخدام؟! فهل أنت املسيح األبدى، أم أنك إنسان عادى قابل للموت؟

  
وهو أجاب املسيح إجابة غري مباشرة، مشريا إىل اقتراب موته، واصفا نفسه بالنور،  :35ع

). وأيضا حيثهم على اغتنام الفرصة ىف التمسك هبذا النور، لئال 12 :8ما سبق وقاله ىف (ص 
  يدركهم الظالم برفضهم هلذا النور.

والسائر ىف الظالم، هو إنسان تائه فاقد للطريق واهلدف، وهذا هو احلال حىت اآلن لكل من   
نة النجاة، ال يوجد سوى دوامات يبعد عن املسيح وكنيسته. فخارج الكنيسة، الىت هى سفي

العامل املادية والفكرية، الىت تبتلع اإلنسان بعيدا عن صوت املسيح، فيغرق وختتنق روحه، بينما 
  .يظن أنه َيْعلَُم الطريق الصحيح ويسري فيه. والنتيجة، لألسف، هى فقده خلالص نفسه

   
تواجده معهم، حىت لو كانت ال زال املسيح حيثهم على اإلميان به، واستغالل فرصة  :36ع

قليلة. ويضيف أيضا أن من يتبعه ىف طريقه، ويطيع وصاياه، يصري هو ابنا للنور، أى حامال 
  خصائص النور احلقيقى، عاكسا هلذا النور لكل من حوله.

  فريى الناس ىف اإلنسان املسيحى الرب والطهارة واألمانة وسائر الفضائل. فهل حنن كذلك؟  
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تفيد هناية احلديث، واختالئه بنفسه بعيدا عن اجلموع، كما جاء  ": ى عنهمواختفمث مضى "
  .هذه اخللوات الروحية ). وقد اعتاد الرب يسوع، خالل حياته على األرض، على59 :8ىف (ص 

  ):43 - 37) أسباب عدم إيمان اليھود (ع 5(
يتم قول إشعياء ل -38. ومع أنه كان قد صنع أمامهم آيات هذا عددها، مل يؤمنوا به - 37

هلذا، مل يقدروا أن  - 39 النىب الذى قاله: "يا رب َمن صّدق خربنا، وملن اْسُتْعِلَنْت ذراع الرب؟"
"قد أعمى عيوهنم، وأغلظ قلوهبم، لئال يبصروا بعيوهنم، ويشعروا  - 40 يؤمنوا، ألن إشعياء قال أيضا:
ولكن، مع  -42. جمده، وتكلم عنه قال إشعياء هذا، حني رأى - 41 ".بقلوهبم، ويرجعوا فأشفيهم

ذلك، آمن به كثريون من الرؤساء أيضا، غري أهنم، لسبب الفريسيني، مل يعترفوا به، لئال يصريوا خارج 
  .ألهنم أحبوا جمد الناس أكثر من جمد اهللا - 43. اجملمع

  
يوضح القديس يوحنا كثرة وتعدد وتنوع املعجزات الىت صنعها الرب "هذا عددها":  :37ع

يسوع. ومع هذا، مل يؤمن أكثر اليهود، ليوضح قساوة قلوهبم. وهذا التعبري يفيد أيضا التعجب 
  .واالستغراب من رد فعل اليهود على كل ما صنع الرب

  
يدفع القديس يوحنا عنا االستغراب والتعجب ىف موقف اليهود من املسيح،  :39- 38ع

ق نبواته، ورفضوا أيضا ذراع الرب املمدودة ويقول لنا: أمل يسبق إشعياء وقال أهنم رفضوا تصدي
للخالص؟ فموقفهم اآلن ىف رفض املسيح مل خيتلف عن موقفهم ىف زمن إشعياء من رفض اهللا 

) نبوة جديدة تنبأ هبا إشعياء، 40يوحنا ىف (ع ). ويقدم أيضا القديس1 :53وفدائه لشعبه (إش 
  .توضح أيضا علة رفضهم للمسيح

  
)، ونقلتها األناجيل بشئ من التصرف (مت 10، 9 :6ذة من (إش هذه النبوة مأخو :40ع

)، واملقصود ليس أن اهللا هو سبب قساوة قلوهبم، بل 10: 8لو ؛ 12: 4مر ؛ 15- 13: 13
كثرة تذمرهم ورفضهم هللا وعدم مساعهم له، هى الىت أطمست عيوهنم وقلوهبم عن أعمال اهللا ىف 

زمانه. وهلذا، فمسؤلية الرفض تعود على اليهود غالظ زمن إشعياء، ومعجزات وتعاليم املسيح ىف 
  .الرقاب والقلوب، بعد أن استوىف معهم اهللا كل حماولة
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) الىت رأى فيها 6مقصود هبا جمد املسيح، والكالم يعود لرؤية إشعياء ( "رأى جمده": :41ع
، جمده ملء كل اجلنودوس رب وس قّدوس قّدجمد اهللا وحوله الشاروبيم والسريافيم يصرخون: "قّد

)، وبالتاىل 18 :1وملا كان الكتاب املقدس يشهد أن اآلب مل يره أحد (ص ). 3األرض" (ع
  .يكون الذى رآه إشعياء، هو اهللا االبن، أى املسيح

  
يعود القديس يوحنا ويوضح أن لكل قاعدة استثناء. فإذا كان معظم اليهود مل  :43- 42ع

نوا به من بني جملس السبعني، وهو أعلى جملس يهودى، يؤمنوا باملسيح، كان هناك أيضا من آم
وكان ُيطلق عليهم الرؤساء، ومن أمثلة هؤالء الذين آمنوا، نيقودميوس ويوسف الرامى، اللذين ظهر 
إمياهنما بعد أحداث الصلب. ولكن، بسبب اخلوف من الفريسيني وسطوهتم الدينية واالجتماعية، 

  ).19: 20؛ ص 38: 19؛ ص 22: 9؛ ص 3: 7ص مل يستطع أحد إعالن إميانه (راجع 
ويوضح القديس يوحنا أيضا سببا جيعل الكثريين ينكرون إمياهنم، أو على األقل ال يعلنونه، 

تنحدر  وهو رغبتهم ىف احلفاظ على حمبة ومدح الناس هلم، حىت لو كان هذا على حساب اهللا. فال
ب أو كرامة، وتذكر قول بطرس والرسل أنه يا أخى إىل هذه العالقات أو املساومات، حبا ىف منص

  .)، مهما كان اإلغراء، أو مهما كان التهديد29 :5"ينبغى أن يطاع اهللا أكثر من الناس" (أع 
  
  ):50-44) دينونة عدم اإليمان بالمسيح (ع 6(

والذى  - 45. فنادى يسوع وقال: "الذى يؤمن ىب، ليس يؤمن ىب، بل بالذى أرسلىن -44
أنا قد جئت نورا إىل العامل، حىت كل من يؤمن ىب، ال ميكث ىف  - 46. ذى أرسلىنيراىن، يرى ال

ن العامل، بل ـدينه، ألىن مل آت ألديأن، فأنا ال ـد كالمى ومل يؤمـن مسع أحإو - 47. الظلمة
من رذلىن ومل يقبل كالمى، فله من يدينه؛ الكالم الذى تكلمت به، هو يدينه ىف  -48. ألخلّص العامل

ألىن مل أتكلم من نفسى، لكن اآلب الذى أرسلىن، هو أعطاىن وصية ماذا أقول  -49. األخري اليوم
وأنا أعلم أن وصيته هى حياة أبدية، فما أتكلم أنا به، فكما قال ىل اآلب هكذا  -50. ومباذا أتكلم

  ."أتكلم
  
خر، ولكنه ىف نفس اليوم. وجاء ما سوف آ"فنادى يسوع": وذلك ىف مكان  :45- 44ع

؛ ص 7؛ ص 5يقوله الرب ىف هذه األعداد، إمجاال ملا سبق وقاله ىف آيات سابقة، وخاصة (ص 
)، وملخصه هو وحدانيته مع اآلب املرسل منه، فاإلميان باالبن هو اإلميان باآلب، 10؛ ص 8
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خر. ويضيف املسيح بأن من رآه قد رأى اآلب، ألن االثنني واحد ىف نكار أحدمها هو إنكار لآلإو
)، وهذا دليل قوى على املساواة؛ فمن جيرؤ من البشر أو أكرب أنبياء اليهود 9 :14هوت (ص الال

أو رؤساء املالئكة، على التصريح بأنه صورة اآلب املنظورة، غري املسيح له اجملد؟ ألنه: رسم جوهر 
  ).3 (اآلب، كما يصفه القديس بولس ىف الرسالة للعربانني

  
) {راجع التفسري}. وميكننا أيضا 12 :8سيح ىف (ص هذا ما سبق وأعلنه امل :46 ع

اختصار القول ىف أن املسيح هو نور العامل الوحيد، وبعيدا عنه ال يوجد سوى ظلمة مهلكة وجهالة 
بنائه القديسني، فاحلديث عن نور املسيح شئ أختبارى ىف حياة كل االضالل. ونور املسيح هو نور 

  .خرآواحلياة داخله شئ 
  
} الغرض من جتسدى اآلن ليس القصاص 15 :8{راجع ص  ت الدين العامل":"مل آ :47ع

أو الدينونة، بل خالص العامل، بشرط اإلميان ىب والعمل بوصاياى؛ فالدينونة للبشر ترتبط باجملئ 
  .الثاىن للسيد املسيح

  
أما الرافضون لكالمى، أو اإلميان ىب، فلهم دينونة عظيمة. وكل كلمة وتعليم وعمل  :48ع

  صنعته ومل يقبلوه، سيكون شاهدا عليهم ىف إدانتهم.
وهذا يوضح لنا مجيعا أن الدينونة اإلهلية ليست مبحاباة أو ملختارين دون آخرين، بل هلا معيار،   

وهو اإلميان بكالم املسيح والعمل به بقدر االستطاعة، ىف حياة من اجلهاد الروحى ال تعرف 
  .الكلل

  
) فاآلب هو مصدر كل شئ، واالبن وسيلة 18- 16 :7، 30: 5(راجع شرح  :49ع

  إعالنه وتوصيله، واالثنان واحد ىف اجلوهر ومتساويان.
  
وِعلُْم املسيح هنا، يفوق كل علم البشر. وبالتاىل، ما يعلنه هو احلق  "وأنا أعلم": :50ع
ال خيلّص أى أن طريق الوصول لألبدية، هو العمل بالوصية واحلياة هبا. فاإلميان النظرى  كله،

  صاحبه، وما فائدته إن مل يتحّول حلياة ُمعاشة.
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وهذا الكالم لنا مجيعا، فاملسيحية ليست جمموعة من الفرائض، بل هى طاعة حب هللا ىف   
يعطيه املسيح اختبار عربون احلياة األبدية، هنا على  وصيته، وَمن حيتمل تعب تنفيذ الوصية،

 .األرض، حبسب غىن عمل نعمته فينا
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  الثَّالُِث َعَشرَ  احُ حَ صْ ألَ ا
  إنكار بطرس اإلنباء بخيانة يهوذا  غسل األرجل 

    

  
  ):17 - 1) خدمة المحبة وغسل األرجل (ع 1(

أما يسـوع، قبل عيد الفصح، وهـو عامل أن ساعته قد جاءت، لينتقل من هذا العامل إىل  -1
فحني كان العشاء، وقد ألقى  -2. إىل املنتهى اآلب، إذ كان قد أحب خاصته الذين ىف العامل، أحبهم

يسوع، وهو عامل أن اآلب قد دفع كل  - 3 الشيطان ىف قلب يهوذا ِسمعان اإلسخريوطى أن يسلمه،
قام عن العشاء، وخلع ثيابه، وأخذ منشفة  -4ى. وإىل اهللا ميض ،شىء إىل يديه، وأنه من عند اهللا خرج

سـل، وابتدأ يغسل أرجل التالميذ، وميسحها باملنشفة الىت كان مث صب ماًء ىف مغ - 5. َواتََّزَر هبا
أجاب يسوع  -7 ؟"ىَّفجاء إىل ِسمعان بطرس، فقال له ذاك: "يا سيد، أنت تغسل رجل -6. ُمتَّزًِرا هبا

قال له بطرس: "لن  -8 ".وقال له: "لست تعلم أنت اآلن ما أنا أصنع، ولكنك ستفهم فيما بعد
قال له  - 9 ".ن كنت ال أغسلك، فليس لك معى نصيبإابه يسـوع: "تغسل رجلّى أبدا." أج

قال له يسوع: "الذى قد  -10 "ى.سأِسـمعان بطرس: "يا سيد، ليس رجلّى فقط، بل أيضا يدىَّ ور
 ".ال إىل غسل رجليه، بل هو طاهر كله، وأنتم طاهرون. ولكن، ليس كلكمإاغتسل، ليس له حاجة 

فلما كان قد غسل أرجلهم، وأخذ  - 12. ل: لستم كلكم طاهرينألنه عرف مسلمه. لذلك قا - 11
أنتم تدعونىن معلما وسيدا، وحسنا  - 13 ثيابه واتكأ أيضا، قال هلم: "أتفهمون ما قد صنعت بكم؟

ن كنت، وأنا السيد واملعلم، قد غسلت أرجلكم، فأنتم جيب عليكم إف - 14. تقولون، ألىن أنا كذلك
م، تصنعون ـىت كما صنعت أنا بكـألىن أعطيتكم مثاال، ح - 15. ل بعضـأن يغسل بعضكم أرج

. نه ليس عبد أعظم من سيده، وال رسول أعظم من مرسلهإاحلق احلق أقول لكم،  - 16. أنتم أيضا
  ."ن عملتموهإن علمتم هذا، فطوباكم إ - 17

  
ويالحظ هنا  .أن وقت تسليمه قد أتى ،بالهوته ،املقصود مساء اخلميس، وهو عامل :1ع

ىف كل مرة كان حياول اليهود القبض على  ،ومرارا ،املقابلة مع ما ذكره القديس يوحنا سابقا
فيعلن لنا  ،أما هنا .وذلك ألن ساعته مل تأت بعد ،بالرغم من وجوده وسطهم ،مل ينجحوا ،يسوع

خدم واست .خرية ىف حياة املسيح على األرضمعرفة املسيح للوقت احملدد، وميهدنا حنن للمرحلة األ
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يوضح ماهية املوت اجلسدى ىف  ،كتعبري الهوتى جديد ،أيضا كلمة انتقاله بدال من كلمة موته
إذ  ،وهذا ما استخدمته الكنيسة ىف صلواهتا .أنه انتقال من حياة حلياة أخرى ،مفهوم أبناء اهللا

اء ما وخيتم القديس يوحنا كالمه بكشف السر ور ".بل هو انتقال ،"ال يكون موت لعبيدك :تقول
وهو حبه األبدى والغري حمدود خلليقته املزمع أن  ،املسيح عليه من آالم وعذاب وصلب ُمِدقْسوف ُي
  .يفديها

وكأنه أكثر التالميذ  ،ولعلنا نالحظ أن القديس يوحنا هو أكثر من تكلم عن احلب اإلهلى
ب يسوع. فكان أكثر فطبيعته الرقيقة جعلته أكثر التصاقا بالر ،وهذا حقيقى .معرفة بقلب املسيح

  .تعبري عنهالو ،إدراكا حلبه
  .إذا أراد ،واملتاح لكل منا ،لنتمتع هبذا احلب الفائض ،والدعوة لنا مجيعا  
  

  .وقبل إمتامه ،أى عند وقت عشاء الفصح اليهودى :2ع
ولكنه اختار  ؛والتحريض على إمتام الشر، ثارةتوضح لنا دور الشيطان ىف اإل :"لقى الشيطان"أ

ولكن اإلرادة اإلنسانية مسئولة  ،فس الضعيفة الىت ستستجيب ملشورته. فهو حياول مع اجلميعالن
ولعل القديس يوحنا يصور لنا أن املائدة الواحدة احتوت قلب اهللا احملب  .أو املقاومة ،عن السقوط
  .وقلب اإلنسان الشرير املزمع أن يسلمه ،إىل املنتهى
  
وتعبري ىف إشارات واضحة وقوية عن الهوت املسيح.  مل"عا"يكرر القديس يوحنا كلمة  :3ع

  فيه معنيان: "دفع كل شئ إىل يديه":
  هو السلطان الكامل للمسيح، واملساوى متاما لسلطان اآلب. األول:
  متهيد ملا سوف يقوم به اإلله. الثاىن:

أرجل  فبنفس هاتني اليدين، املدفوع هلا كل سلطان اآلب، سوف ينحىن السيد، ويغسل هبما
  .التالميذ

أى بتجسده الذى أخلى فيه ذاته، وأخفى جمده. ولكن خروجه ليس  "من عند اهللا خرج":
  معناه أنه تركه، فهو متحد فيه بالالهوت.

أى العودة إىل جمده ىف حضن اآلب. ولكنه أيضا لن يتركنا بعمله ورعايته  "وإىل اهللا ميضى":
  .ن كان سيختفى عن عيوننا جبسدهإلنا، و
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قام بعد إعداد العشاء، وقبل الشروع ىف أكله، أخذ صورة العبد املتأهب لعمل  :5-4ع
تضاع ويربط وسطه مبنشفة، لُيقِْدَم على عمل ليس إلنسان أن يفهمه أو العقل امتدٍن، فيخلع ثيابه ب

  .أن يستوعبه... أى البدء ىف غسل أرجل تالميذه، وهو عمل ترفضه النفس اإلنسانية العادية
الذى ىف األرجل يرمز للخطايا، وغسلها باملاء يشري للمعمودية والتوبة، وذلك بيد التراب 

  املسيح الىت ستصلب على الصليب وتفدى اإلنسان.
  
قد يكون املسيح بدأ يغسل أرجل التالميذ، الذين أخذهتم الدهشة دون تعليق منهم،  :7-6ع

الذى أبدى تعجبه  –س اغسطينوس كرأى القدي –إىل أن أتى إىل بطرس، أو قد يكون بدأ ببطرس 
ورفضه للفكرة، وعّبر عن ذلك بسؤال استنكارى: هل أنت، يا سيدى البار، تغسل أرجل خاطئ 
مثلى؟! وهذا يذكرنا مبوقف املعمدان، عندما متّنع عن عماد املخلّص عند ذهابه إليه. ولكن إجابة 

قة، إلمتام قصده. ألن ما أراده املسيح املسيح، ىف احلالتني، كان فيها إصرار وحسم، ال خيلوان من ر
  بغسل األرجل، مل يفهمه بطرس ىف وقته... ولكن، ما هذا الذى مل يكن يفهمه؟

هو االتضاع. فإذا كان سيد العامل كله ومعلمه وخالقه وفاديه، احنىن ليغسل الدرس األول:   
اس، فكم باحلرى أوساخ اآلخرين ىف اتضاع حقيقى، يصحح مفهوم الرئاسة ىف أذهان كل الن

  ينبغى أن نفعل حنن هكذا أيضا مع اآلخرين.
فهو عدم اإلدانة. فإزالة األوساخ معناها مساعدة اإلنسان ىف التخلص من  الدرس الثاىن:

اخلطية، بأن يكون لنا عمل إجياىب معه، وليس االكتفاء باإلشارة حنو اتساخه، كما فعل اليهود 
  ).11- 1: 8باملرأة املمسكة ىف زناها (ص 

ولعظمة ما صنع السيد املسيح مع البشرية كلها ىف شخص تالميذه، رتبت الكنيسة ىف 
صلواهتا طقس لقان مخيس العهد، الذى تعيد به ألذهاننا كل هذه الدروس، فيقف الكاهن أو 

مبنشفة، ويبدأ بغسل أرجل الشمامسة  -متشبها بسيده  - ب البطريرك، ويأتزر سقف أو األاأل
ده باقى الكهنة ىف نفس العمل. فنتذكر ما عمله لنا السيد، ونفهم أيضا أن اهللا والشعب، ويساع

  .أقام األساقفة والكهنة كرعاة وخدام، من أجل خدمة شعبه وتوبته ىف املقام األول
  
ولكنها كانت ىف غري  تضاع بطرس وخجله ىف هذا الرفض،اورغم ظهور فضيلة  :8ع

وهلذا، أوضح املسيح لبطرس أن ما يقوم به، ليس عمال حملها، ألنه مل يدرك املعىن الروحى. 
اختياريا حيق لبطرس فيه أن يقبل أو يرفض، بل يتوقف عليه كل شئ. فهذا الغسيل يرمز للتطهري 

  .اآلتى بدم املسيح، ومن يرفض ليس له نصيب مع املسيح نفسه، أى ال خالص خارج دم املسيح
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ه سوى أن طلب باألكثر، أن يشمل فوجئ بطرس بإجابة املسيح، فما كان من :9ع
  .االغتسال جسده كله، معلنا أنه ال يريد أن يكون هناك شيئا واحدا يفصله عن املسيح

  
تعىن اغتسال املعمودية، املبىن على اإلميان بقدرة دم املسيح  "الذى قد اغتسل": :11- 10ع

ولكنه  - أى إعادة املعمودية –على التطهري من كل اخلطايا. فمن اغتسل، ال حيتاج لالغتسال ثانية 
مه أيضا الكنيسة ألوالدها، فإن سر املعمودية ال يعاد، حىت حيتاج لغسل رجليه فقط... وهذا ما تعلّ

أى سر التوبة  - لو ترك اإلنسان اإلميان وعاد إليه مرة أخرى... أما عملية غسل األرجل 
حتيا ىف العامل وتتجول فيه، فتتسخ  فاإلنسان حيتاجها دوما، فاألرجل ترمز للنفس الىت - واالعتراف

  بكثري من اخلطايا، وهى دائما ىف حاجة الغتسال التوبة.
ويضيف السيد املسيح، بعلمه السابق، إشارة خفية ليهوذا مسلمه، إذ أعلن طهارة التالميذ 

  .كلهم دون واحد
  
مما ال شك فيه أن ما صنعه الرب، كان أبعد ما يكون عن تصور  "أتفهمون": :12ع

التالميذ؟ ولوال حديث الرب احلاسم مع بطرس، ما كانوا مسحوا له بغسل أقدامهم، فاستخدم 
  .املسيح األسلوب االستفهامى كمقدمة حلديث تعليمى

  
هى استكمال هلذه املقدمة ىف تثبيت حقيقة، وهى أنه السيد املعلم احلقيقى، الواجب  :13ع

  .االحترام والتقدير
  
تعليم ملا قام به الرب يسوع. فإذا كان السيد واملعلم صنع هنا يأتى جوهر ال :15- 14ع

هكذا، فكم باحلرى يصنع العبد مع أخيه... فإذا صنع العبد مع أخيه هكذا، ال حيسب له فخرا، 
إمنا هو اقتداء باملعلم األعظم. ومن حسب نفسه فينا سيدا ومعلما وليس عبدا، فعليه أيضا أن ينحىن 

واتضاعه العجيب ىف غسل أرجل اجلميع. والغسل هنا ليس حرفيا، بل مغلوبا من حب املسيح له، 
: للذات. وعندما يقول املسيح إنكارحيمل ىف مضمونه كل فضائل املسيحية من احتمال وبذل و

صار هذا إلزاما لنا وليس اختيارا أو فضال منا، أى أهنا وصية واجبة التنفيذ،  "أنتم جيب عليكم"،
  .إىل إخالء للذات وانسحاق حقيقىولكنها حتتاج منا مجيعا 
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يؤكد الرب مرة أخرى أنه ما دام العبد ليس أفضل من سيده، فعليه أال خيجل  :17- 16ع
أو يستنكف من أن يقوم مبا قام به السيد. ويعلن السيد املسيح أيضا متّيز املُرِسل عن الرسول، ىف 

ادم خلدمته، فصار على اخلادم أن إشارة واضحة لعمل اخلدمة ىف كنيسته، فهو الراسل والداعى اخل
  يتشبه باتضاع من أرسله ىف خدمته، مع احتمال خمدوميه والصرب عليهم.

وخيتم املسيح تعليمه هنا، بتوضيح الفرق بني أن يفهم اإلنسان شيئا ويدركه، وبني أن ينفذه 
)، 20: 19ت ىف حياته، فاملكافأة واإلكليل هنا ُيحسبان، ليس ملن يعرف الوصية منذ حداثته (م

  بل ملن جياهد ضد نفسه ليحيا هبا.
  

  ):30 -18) اإلنباء بخيانة يھوذا (ع 2(
لست أقول عن مجيعكم، أنا أعلم الذين اخترهتم. لكن ليتم الكتاب، الذى يأكل معى  - 18

. أقول لكم اآلن قبل أن يكون، حىت مىت كـان، تؤمنـون أىن أنا هو -19. اخلبز رفع علّى َعِقَبُه
ملا  -21 ".ق احلق أقول لكم، الذى يقبل من أُْرِسلُُه يقبلىن، والذى يقبلىن يقبل الذى أرسلىناحل - 20

 ".ن واحدا منكم سيسلمىنإقال يسوع هذا، اضطرب بالروح وشهد وقال: "احلق احلق أقول لكم، 
 وكان متكئا ىف -23. فكان التالميذ ينظرون بعضهم إىل بعض، وهم حمتارون ىف من قال عنه - 22

فأوما إليه ِسمعان بطرس أن يسأل من  -24. حضن يسوع واحد من تالميذه، كان يسوع حيبه
 فاتكأ ذاك على صدر يسوع وقال له: "يا سيد، من هـو؟" - 25. عسـى أن يكون الذى قال عنه

أجاب يسوع: "هـو ذاك الـذى أغمس أنا اللقمة وأعطيه." فغمس اللقمـة وأعطاها ليهوذا  - 26
فبعد اللقمة دخله الشيطان. فقال له يسوع: "ما أنت تعمله، فاعمله  -27ى. خريوطِسمعان اإلس
ألن قوما، إذ كان  -29. وأما هذا، فلم يفهم أحد من املتكئني ملاذا كلمه به -28 ".بأكثر سرعة

. أن يعطى شيئا للفقـراء الصندوق مع يهوذا، ظنوا أن يسوع قال له: اشتر ما حنتاج إليه للعيد، أو
  .فذاك ملا أخذ اللقمة، خرج للوقت، وكان ليال - 30

  
ال يوجـد أى اسـتثناء ليهوذا من اإلرسـالية، ومن انطباق الكالم السـابق كله  :18ع
لكن يهوذا اختار  - فالدعوة للجميع  - ). ويضيف أنه بالرغم من اختيار الرب ليهوذا 10عليه (ع

) "الذى وثقت به، آكل 9: 41ا جاء باملزمور (اخليانة بإرادته. ويشري املسيح لشاهد كتاىب وهو م
خبزى، رفع علّى َعِقَبُه" ىف أن ما قاله داود عن خيانة أخيتوفل له، هو أيضا نبوة عن خيانة يهوذا 
للمسيح. واملعىن أن من اشترك معى ىف أكلى وشرىب، كان يعد العدة للغدر وااليقاع ىب... واملعىن 

  .هو: رفسىن بقدمه"رفع علّى َعِقَبُه" ـل  املباشر
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أى حىت ال تعثروا ىفّ عندما تبدأ آالم الصليب بتسليم يهوذا ىل،  "أقول لكم اآلن": :19ع
حيث سأبدو كإنسان ال حول له وال قوة. بل عندئذ، تتذكرون ما سبق وكلمتكم به، ىف أىن أنا 

  .هو املسيح من جهة... وأن هذا قد تنبأت به أن حيدث، من جهة أخرى
  
م هنا عن إرسالية التالميذ. فاملسيح هنا، جعل كرامة اخلادم من كرامته نفسه، الكال :20ع

فالذى يقبل خادم املسيح، كأنه قبل اآلب واالبن معا. والذى يرفض اخلادم املرَسل، يرفض الذى 
  ).5: 9؛ لو 11: 6؛ مر 14: 10أرسله وهو اهللا عينه (راجع مت 

  
الرتياح على وجه املسيح، نتيجة تأمله ىف تفيد بوضوح عالمات عدم ا"اضطرب":  :21ع

خيانة أحد أحبائه له، وهو يهوذا، َوِعظََم بشاعة هذه اخلطية، الىت جعلت طبيعة املسيح املقدسة 
ألنه يعلم  "احلق احلق"،تقشعر، من جمرد ذكرها وإنباء التالميذ هبا... وأكد املسيح نبوته بقوله: 

  به من خيانة أحدهم له. متاما صعوبة تصديق التالميذ ملا ينبئ
ولعلنا نتأمل هنا فيما تفعله خطايانا اليومية ىف شخص الرب يسوع، أو ىف الروح القدس   

الساكن فينا... كم من مرة حنزنه كل يوم؟! وكم مرة نرضيه ىف حياتنا كلنا بالتوبة احلقيقية 
  واإلقالع عن اخلطية؟

  
يكون كالم السيد أن مجيعا، بل كاد  أخذت الدهشة والتعجب واحلرية التالميذ :24- 22ع

املسيح كالصاعقة الغري قابلة للتصديق، فحىت وإن أتت اخليانة، فكان بعيدا عن أذهاهنم تصور أن 
يكون أحدهم مصدرها. وهذا يوضح لنا مدى دهاء ورياء يهوذا، الذى خدع به اجلميع. وملا 

حضن املسيح، ليسأله من يكون  اشتدت احلرية بال جواب، أشار بطرس إىل يوحنا، القريب من
  هذا؟!

يوحنا لإلشارة عن نفسه، وأخفى امسه  القديسعبارة استخدمها "كان يسوع حيبه": 
اتضاعا، على أن يفهم القارئ قصده. وعلينا أن نوضح أن حب املسيح مل يكن فيه حماباه أو متييز 

حبه، فلقد كان يوحنا أكثر لتلميذ عن آخر، بل بقدر ما يسعى اإلنسان لألخذ، يعطى املسيح من 
  التصاقا من غريه باملسيح، فصار أكثر متتعا أيضا هبذا احلب من غريه.

حقا، إن من معجزات حب املسيح لإلنسان، أن كل من حيب املسيح حبا حقيقيا، يشعر أن   
  .حقا، ما أمجلك يا رب السيد املسيح كله ملكا خاصا له...
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ة بطرس الرسول، وسأل املسيح، الذى بدال من استجاب القديس يوحنا إلشار :26- 25ع
أن جييب باسم يهوذا، استخدم إشارة، حرصا منه على عدم إحراجه وسط التالميذ. واألعجب، 
أن اإلشارة الىت استخدمها املسيح، وهى غمس لقمة ىف طبق به مزيج من عصائر الفواكه 

خدم إال كرمز إلكرام الضيف العزيز، واملمزوجة بالنبيذ أو اخلل، وإعطائها ليهوذا، كانت ال ُتست
األكرب املقرب لألب... وكأن املسيح يقدم ليهوذا فرصة أخرية، باعتباره عزيزا عليه  أو االبن

  .اخلطأ الكبري. ولكن، دون أن يتدخل ىف إرادته ومقربا منه، وكأنه يقول له: ليتك ال ختطئ هذا
  
)، 2رؤساء الكهنة قد متت (راجع ع كانت املؤامرة واالتفاق مع"دخله الشيطان":  :27ع

ولكن معىن دخله الشيطان، أن الشيطان أحكم القبض على إرادة يهوذا، ومل يعد لديه أى تردد ىف 
تسليم شخص الرب. وهذا ما علمه الرب، فاحص القلوب وحمدد األزمان، فأعطى اإلذن بتسليم 

  .يضع نفسه وأن يقيمها نفسه عن طريق اخلائن، ليؤكد أنه صاحب السلطان الوحيد ىف أن
  
وملا كان يهوذا حامال للصندوق، فأقصى ما وصل إليه فهم التالميذ ىف ذلك  :29- 28ع

الوقت من حديث املسيح له، هو تكليفه بأن يبادر بشراء احتياجات العيد قبل االزدحام، أو أن 
  يقدم نصيبا من املال خلدمة الفقراء.

راء واحتياجاهتم من أموالنا، الىت هى عطية اهللا، واملودعة وهذا يعلمنا حنن أال ننسى خدمة الفق  
لدينا بصفة األمانة. فال تغلق قلبك أيها احلبيب عن احتياجات أخ لك ىف املسيح، كان حمتمال 

  .أن تكون أنت مكانه
  

وهى لقمة من عشاء الفصح، وليس من العشاء الرباىن واألفخارستيا.  "أخذ اللقمة": :30ع
ه كنيستنا، من أن يهوذا، الذى اشتعل الشر ىف قلبه، قام مسرعا ليتمم مؤامرته، ومل وهذا ما تعلم ب

حيضر مع باقى التالميذ مائدة العشاء الرباىن. وهلذا، فصورة العشاء الرباىن الطقسية بالكنيسة، 
  .تصور أحد عشر تلميذا، وليس اثنا عشر

  
  ):35-31) وصية المحبة (ع 3(

ن كان اهللا قد إ - 32. "اآلن متجد ابن اإلنسان، ومتجد اهللا فيهفلما خرج، قال يسوع:  - 31
يا أوالدى، أنا معكم زمانا قليال بعد.  -33. ن اهللا سيمجده ىف ذاته، وميجده سريعاإمتجد فيه، ف
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. ستطلبونىن، وكما قلت لليهود، حيث أذهب أنا ال تقدرون أنتم أن تأتوا، أقول لكـم أنتـم اآلن
أعطيكم، أن حتبوا بعضكم بعضا. كما أحببتكم أنا، حتبون أنتم أيضا بعضكم وصية جديدة أنا  - 34
  ".ن كان لكم حب بعضا لبعضإهبذا يعرف اجلميع أنكم تالميذى،  - 35. بعضا

  
  يبدأ املسيح هنا حديثا طويال، ميتد حىت هناية األصحاح السابع عشر.  :32- 31ع

. واملقصود باجملد هنا، هو جمد اتضاعه أى منذ خروج يهوذا، بدأت قصة متجيد االبن "اآلن":
وحبه للبشر الذى بذل نفسه فيه حىت املوت. وهو جمد طاعة االبن لآلب ىف إخالء ذاته بالكامل. 
وأيضا جمد الصليب الذى ال يفهمه العامل، وهو جمد يسبق جمد القيامة والصعود، والعودة جملده 

  .ؤقتا بتجسدهاحلقيقى جبلوسه على عرشه السمائى، واملُْخفَى م
تعىن أن جمد االبن مرتبط مبجد اآلب. فاآلب يتمجد باالبن، ألن قصد اآلب  "متجد اهللا فيه":

وإرادته َتمَّا بفداء االبن. وملا كان جمد اآلب قد مت بواسطة االبن، الذى ظل يعلن جمد اآلب طوال 
ذى له واملُْخفَى عن أعني جتسده، وأعلنه باألكثر وقت فدائه، فأيضا سيعلن اآلب كل جمد االبن ال

  :اجلميع؛ ويبدأ هذا اإلعالن سريعا مع أحداث الصليب
  .بتحقيق كل النبوات فيه، والىت كان هو موضوعها ورجائها :أوال
باألحداث املعجزية، مثل: ظلمة السماء وقت الصلب، وانشقاق حجاب اهليكل، وخروج  :ثانيا

  .نات جملد االبن، أكثر منها أحداث إعجازيةالكثري من األموات من قبورهم. وهى كلها إعال
  

إذ جاء الوقت الصعب على التالميذ، يعلن املسيح عن قلبه األبوى  "يا أوالدى": :33ع
احلاىن حنو تالميذه، فيخاطبهم ب"أوالدى"، ملا ىف هذا النداء من إحساس بطمأنينة االبن لوجود 

اقتراب فراقه عنهم، وأن ما هو قادم عليه جيب أن ورعاية أبيه. مث يبدأ ىف اإلشارة ملا هو آت، وإىل 
  .جيوز فيه وحده، وال يستطيع أحد أن يشاركه أو يتبعه فيه

  
جعل املسيح احملبة هى السمة الىت متيز تالميذه، وكل من يتبعه من رعاياه، أمام  :35- 34ع

لموا َمْن ُهْم وملن العامل كله، حىت دون السؤال عن اسم أو هوية. فريى الناس حمبة املسيحني، فيع
أن اهللا أوصى أيضا باحملبة ىف العهد من ينتسبون. ولكن، ما القصد بأهنا وصية جديدة، بالرغم 

القدمي؟ اجلديد ىف وصية احملبة، هى ُبعدها وعمقها، فهى مل تعد وصية أو فرض، بل هى حياة 
ما وغسل أقداما، ومل املوت، وبذل ذاته، الذى احنىن يو تسلمها كل املسيحني من إله أحب حىت
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تكن له راحة ىف جسده من أجل راحة من حوله، فهى منوذج جديد وفريد، تعّدت مستوى احملبة 
). وهى حمبة ال يستطيع اإلنسان الطبيعى 44: 5للقريب، إىل مستوى حمبة العدو واملبغض (مت

 ية من خاللأن يصل إليها، بل املسيحى الثابت ىف إهله فقط، ومن له شركة كنسية ح العادى
  .أسرار الكنيسة، وخاصة التناول من جسد الرب ودمه األكرمني

  
  :)38 - 36اإلنباء بإنكار بطرس  (ع ) 4(

قال له ِسمعان بطرس: "يا سيد، إىل أين تذهب؟" أجابه يسوع: "حيث أذهب، ال تقدر  - 36
 أقدر أن أتبعك اآلن؟ قال له بطرس: "يا سيد، ملاذا ال -37 ".ولكنك ستتبعىن أخريا ،اآلن أن تتبعىن

أجابه يسوع: "أتضع نفسك عىن؟! احلق احلق أقول لك، ال يصيح  - 38 ".ىن أضع نفسى عنكإ
  ".الديك، حىت تنكرىن ثالث مرات

  
سـؤال بطرس عن مكان ذهـاب املسيح، هو اسـتفسار عما قاله املسيح نفسه،  :36ع

يه. فأكد املسيح نفس القول مرة ، عن ذهابه إىل مكان ال يستطيع أحد أن يأتى إل)33ع(ىف 
أخرى، مبينا أن اجلزء األول، واملتعلق بالفداء وطريق اآلالم، سيجوزه املسيح وحده، وال يستطيع 
بطرس، بالرغم من حمبته، أن يشارك أو يتبع املسيح فيه. ولكن بعد القيامة وحلول الروح القدس، 

الم حىت الكرازة والتبشري واالحتمال، واآل سيتبع بطرس وباقى التالميذ املسيح ىف طريق طويل من
  .االستشهاد أيضا. وأخريا، تبعية املسيح للسماء وكل أجمادها

  
غلبت العاطفة واحلماس البشرى بطرس، فتحدث عما ال يفهم، وادعى ما ال يستطيع  :37ع

  .أن يفعله ويقدمه
املسيح وحده، وأيضا أنه فهو ال يفهم أن الفداء ىف قصد اهللا األزىل، ال يستطيع إمتامه سوى 

ال يستطيع أن يكون مبستوى الشجاعة، الىت كان يتوقعها ىف نفسه، وأعلنها بشئ من الكربياء: 
  .)29: 14"وإن شك اجلميع، فأنا ال أشك" (مر 

ال ندعى ىف أنفسنا ما ال منلكه، ونقدم أنفسنا للرب املسيح ىف اتضاع، وبدون أوهذا يعلمنا   
ىف النفس. فاملسيح يعمل بالضعيف والصغري، ويقاوم املستكربين والعظماء  افتخار أو ثقة كاذبة

ويا ليتنا يا أخى احلبيب نضع نصب أعيننا، قول الوحى اإلهلى على لسان  .ىف أعني أنفسهم
بولس الرسول: "تكفيك نعمىت، ألن قوتى ىف الضعف تكمل، فبكل سرور أفتخر باحلرى ىف 

  ).9: 12كو 2يح" (ضعفاتى، لكى حتل علّى قوة املس
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وكأنه  "أتضع نفسك عىن ؟!" :بدأ املسيح ىف إجابته على بطرس بسؤال استنكارى :38ع
  يسأله: أتْعلَم مبا تتحدث؟! وليوضح له الفرق الكبري بني ما حتدث به وبني ما سوف يصدر منه. 

ويكمل املسيح حديثه بنبوة إنكار بطرس له، ووضع عالمة ليتذكر هبا بطرس إنكاره 
  .لمسيح، وهى صياح الديكل

ولعلنا نتعلم يا صديقى أننا، بدون اهللا، ال نستطيع أن نفعل أو نقدم شيئا. ولكن، باالعتماد   
عليه، وعلى الروح القدس الساكن فينا، نستطيع أن نصري بطرس، الذى قدم حياته بفرح بعد 

  ح.ذلك من أجل املسي
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  المسيح ُيطَْمِئُن تالميذه ويعدهم بالروح القدس

    

  
  ):4-1المسيح يطمئن تالميذه (ع ) 1(

ىن إال فإىف بيت أىب منازل كثرية، و - 2. "ال تضطرب قلوبكم، أنتم تؤمنون باهللا، فآمنوا ىب -1
ضيت وأعددت لكم مكانا، آتى أيضا ن مإو - 3. كنت قد قلت لكم. أنا أمضى ألعد لكم مكانا

وتعلمون حيث أنا أذهب، وتعلمون  - 4. وآخذكم إىلَّ، حىت حيث أكون أنا، تكونون أنتم أيضا
  ".الطريق

  
  مقدمة:
وتناولت  ،احلديث األخري للمسيح مع تالميذه 16، 15 اناألصحاحواألصحاح هذا شمل ي

  يذ على الفترات الصعبة املقبلة.وتشجيع التالم ،أبرزها دور الروح القدس ،مواضيع عدة
  
 كان احلديث ىف األصحاح السابق مقلقا وخميفا للتالميذ، فهناك اخليانة "ال تضطرب": :1ع
  .وبسبب كل هذا ساءت حالتهم النفسية ،واإلنكار واملوت

بدأ املسيح ىف تعزيتهم وتشجيعهم بكالم طيب لينزع عنهم االضطراب، ويقدم هلم  ،وهلذا
  إلميان به وبكل ما قاله، وأال يقل إمياهنم به عن إمياهنم باهللا ذاته.وهو ا ،عالجا

م لنا وهو مقدَّ ،يقدم السيد املسيح هنا أول عالج نافع للقلق واالضطراب باهللا": ن"أنتم تؤمنو
وبكل وعوده الصادقة الىت وعدنا هبا ىف  ،ى به، أوهو اإلميان باهللا ،مجيعا وليس للتالميذ فقط

  .شخص تالميذه
فليتنا حنتمى به ىف وقت  ؛هو أول وأهم عالج للقلق ،الدهألو واحملّب ر القوّىاملدّب ،إلميان باهللا  

 الضيقة والتجربة.
  

هذا من أجلهم ف ،وهو أنه إن فارقهم إىل حني ،رقا لتالميذهـدم املسيح جانبا مشـيق :2ع
تعىن اتساع  "،منازل كثرية" ىتلموك .نظوراملليعد مكانا ىف السماء حيث اجملد غري  - ومن أجلنا  - 
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كما أشار القديس بولس  ،وتعىن أيضـا أن هنـاك منزلة تعلو عن أخرى ،تناهىاملالسـماء غري 
 ،ىف عدله ،فإنه أيضا ،قبل أبنائه املؤمنني ىف ملكوته ،ىف حبه ،فإن كان اهللا .)41: 15كو 1ىف (

  يكافئ كل إنسان حبسب تعبه وجهاده.
فتتمتعون  ،ضمكم إىلَّأو - ىف جمدى  -بل سوف آتى أيضا  ،أبديا فراقى عنكم ليس :3ع

  الذى ليس بعده فراق، فأينما كنت تكونون أيضا معى. ،بالوجود الدائم معى
كل إن بل  ،ال يهتمون هبذه احلياة األرضية ،ىف كل األجيال ،وهذا الوعد جعل القديسني

 العامل كله يعادل هذا الشعور الروحى قلوهبم كانت معلقة على حضن املسيح، فال يوجد شعور ىف
  ىف سعادته.

  
ولكن مرورا بطريق  ،املقصود به الذهاب إىل السماء :"ذهبأتعلمون حيث أنا "و: 4ع
  الصليب.
  

  ):14-5فى اآلب (ع  ق... أناي) أنا ھو الطر2(
ه قال ل -6 قال له توما: "يا سيد، لسنا نعلم أين تذهب، فكيف نقدر أن نعرف الطريق؟" -5

لوكنتم قد عرفتموىن،  - 7. يسوع: "أنا هو الطريق واحلق واحلياة، ليس أحد يأتى إىل اآلب إال ىب
 ".قال له فيلبس: "يا سيد، أرنا اآلب وكفانا -8 ".لعرفتم أىب أيضا. ومن اآلن تعرفونه، وقد رأيتموه

ىن، فقد رأى اآلب. آقال له يسوع: "أنا معكم زمانا، هذه مدته، ومل تعرفىن يا فيلبس؟! الذى ر -9
ألست تؤمن أىن أنا ىف اآلب واآلب ىفَّ؟ الكالم الذى أكلمكم  -10 فكيف تقول أنت أرنا اآلب؟!

صدقوىن أىن ىف اآلب  - 11. به، لست أتكلم به من نفسى، لكن اآلب احلال ىفَّ هو يعمل األعمال
لكم، من يؤمن ىب، فاألعمال احلق احلق أقول  - 12. ال فصدقوىن لسبب األعمال نفسهاإواآلب ىفَّ، و

ومهما سألتم بامسى،  -13. الىت أنا أعملها، يعملها هو أيضا، ويعمل أعظم منها، ألىن ماضٍ إىل أىب
  .ىن أفعلهإن سألتم شيئا بامسى، فإ - 14. فذلك أفعله، ليتمجد اآلب باالبن

  
بل  -ميذ العقالىن التل -شبع توما ن ما قاله السيد املسيح ىف األعداد السابقة مل ُيأك :5ع

يعرف الطريق  ال ،وبالتاىل ،قر بأنه ال يعرف املكانأ قدف ،فنجده ىف حالة استفسار ،رمبا زاده حرية
  وقد قال سؤاله بصورة مجع فيها التالميذ معه. إليه،
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جييب السيد املسيح على سؤال زمىن ومكاىن حمدود بإجابة روحية عميقة،  ،كالعادة :6ع
أى كل ما عداه وخارج اإلميان  احلق،ه ىف غربة العامل متخبط ىف خطاياه، وهو لكل تائ الطريقفهو 

 ،وال ينزعج من تقلبات العامل ،فيتمتع به كل من حييا معه على األرض ،احلياةبه هو باطل؟ وهو 
 ).12 :4أع ( فهو احلياة األبدية "وليس بأحد غريه اخلالص" ،حىت يصل إليه ىف السماء

فيكشف لنا اهللا ما هو  ،جنهل توما أن نسأل اهللا ومرشدينا ىف الرب ىف كل ماليتنا نتعلم من   
  أبعد وأعمق مما كانت ستصل إليه عقولنا.

 

فاالثنان واحد ىف  ،يربط املسيح هنا بني معرفة التالميذ له ومعرفة اآلب نفسه :9-7ع
وألن  .ذاتـه هى رؤية جوهـر اهللا ،ورؤية االبن ىف سـلطانه ومعجـزاته ووصيته ،اجلوهر

فطالب برؤية اآلب  "،رأيتموه"وخاصة كلمة  ،مل يفهم فيلبس قصد املسيح ،الكالم كان صعبا
: 10 (ص"أنا واآلب واحد"  :إن كان هذا ىف مقدور املسيح، ناسيا ما أعلنه املسيح سابقا ،بالعيان

األعمال واألمثال، كل هذه السنوات واملعجزات و ، فتأتى إجابة السيد املسيح معاتبة... أبعد)30
  ."قد رأى اآلب ،الذى رآىن"ـ مل تعرفىن بعد يا فيلبس ؟! ف

وتعترب هذه اآلية إعالنا مباشرا واضحا، يضاف ملا سبقه من إعالنات، عن الهوت املسيح، 
  .وقد حرص القديس يوحنا على ذكرها

  
، ىف مدى يستكمل السيد املسيح حديثه مع فيلبس بسؤال، يدعوه فيه ملراجعة نفسه :10ع

مث ينقل كالمه إىل باقى التالميذ، معلنا بوضوح أنه ىف اآلب  )،9ع(اإلميان به، بعد أن عاتبه ىف 
 .واآلب فيه؛ واملسيح هنا يؤكد على مساواته باآلب، وأن كل األعمال الىت يعملها مصدرها اآلب

القة العقل بالفكر، ولكى نقّرب ألذهاننا هذه احلقيقة، نقول أن العالقة بني اآلب واالبن كع  
  فالفكر مصدره العقل، والعقل جوهره الفكر، فال يوجد عقل بال فكر وال فكر بال عقل.

  
ما زال الكالم موجها للتالميذ بوجوب اإلميان بأن املسيح هو اهللا، كما أن اآلب هو  :11ع

م دليال على وحدانيته اهللا، وألن املسيح يعلم أن اإلميان الكامل للتالميذ مل يأت زمنه بعد، يقّدم هل
  .باآلب، وهو كَمُّ املعجزات واألعمال الىت صنعها، وال يستطيع أحد القيام هبا سوى اهللا
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وعد غالٍ ومثني ومشجع جدا للتالميذ القديسني، ومن خلفهم كل من له إميان  :12ع
يس لنا صادق بالرب املسيح، ىف أن يعمل أعمال املسيح ذاهتا، ولكن من خالل املسيح نفسه، فل

  ).8: 1أع (قوة ىف ذاتنا، بل هى قوته املمنوحة لنا بالروح القدس 
من احملال أن يأتى املخلوق بأعمال أعظم من خالقه. ولكن، ما يقصده  "يعمل أعظم منها":

املسيح هنا، أن املعجزات الروحية مثل إشباع النفوس بكالم اهللا، أعظم من إشباعهم باخلبز 
  امليتة ىف خطاياها بالدعوة للتوبة، أفضل من إقامة األموات جسديا.والسمك، وإحياء النفوس 

ع أن يفعله املسيح من خاللنا حنن كنيسته، إذ أودع يوهلذا، ال تستهن أيها احلبيب مبا يستط  
  هبا كل قوته، ليس من أجل االفتخار، بل من أجل خالص اآلخرين، ومتجيد امسه القّدوس.

 
هنا كرامة امسه القّدوس، وفاعلية وشفاعة استخدام هذا يقدم السيد املسيح  :14- 13ع

تعىن اتساع دائرة الطلب من التالميذ املؤمنني،  "مهما"،كلمة و ...ناالسم ىف إجابة كل سائليه بإميا
والقدرة غري املتناهية، الستخدام اسم املسيح ىف االستجابة. وهو ما جعل كنيستنا، املرَشدة بالروح 

الرب ىف كل صلواهتا، فتختم الصالة الربانية باسم املسيح يسوع ربنا، وتردد القدس، تستخدم اسم 
  .امسه القّدوس ىف كل تسابيحها وصلواهتا

  
  ):26-15)الوعد بالروح القدس (ع 3(

وأنا أطلب من اآلب، فيعطيكم معزيا آخر  -16ى. ن كنتم حتبونىن، فاحفظوا وصاياإ - 15
الذى ال يستطيع العامل أن يقبله، ألنه ال يراه وال يعرفه،  روح احلق، -17. ليمكث معكم إىل األبد

. إليكـم تىىن آإترككـم يتامـى، أال  - 18. ما أنتم فتعرفونه، ألنه ماكث معكم ويكون فيكمأو
ىف ذلك  - 20. ىن أنا حى فأنتم ستحيونإما أنتم فترونىن، أبعد قليل ال يراىن العامل أيضا، و - 19

الذى عنده وصاياى وحيفظها، فهو الذى  -21. ، وأنتم ىفَّ، وأنا فيكمأىب اليوم، تعلمون أىن أنا ىف
قال له يهوذا ليس اإلسخريوطى: "يا  - 22. ، وأنا أحبه وأُظْهُِر له ذاتىأىبحيبىن، والذى حيبىن، حيبه 

ن إأجاب يسوع وقال له: " - 23 سيد، ماذا حدث، حىت إنك مزمع أن ُتظهر ذاتك لنا وليس للعامل؟"
الذى ال حيبىن، ال حيفظ  -24. ، وإليه نأتى، وعنده نصنع منزالأىب أحد، حيفظ كالمى وحيبه أحبىن

 .هبذا كلمتكم وأنا عندكم - 25. كالمى، والكالم الذى تسمعونه ليس ىل، بل لآلب الذى أرسلىن
بكل وأما املعزى، الروح القدس، الذى سريسله اآلب بامسى، فهو ُيعلّمكم كل شىء، وُيذكّركم  - 26

  ".ما قلته لكم
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احملبة احلقيقية للمسيح ليست انفعاال عاطفيا، بل هى طاعة والتزام وعمل بوصاياه؛  :15ع
  فالطاعة الكاملة واإلميان، مها دليل احلب وبرهانه.

  
وكأن أقنوم االبن يسلم ألقنوم  ،أى بعد إمتام الفداء وصعودى "أطلب من اآلب": :16ع

  .الذى بدأه االبن بدمه ،عهدها اجلديد رعاية الكنيسة ىف الروح القدس
 .فقدهتا معانيهاأوالترمجة العربية  يا"،وحمام اوشفيع اومعين يامعز"ىف اليونانية تعىن  "معزيا":

  وىف الكنيسة عموما. ،وهذه املعاىن توضح حملة سريعة لعمل الروح القدس ىف حياتنا
ولكنه  فقط، سة ىف عصر الرسلالكالم ليس قاصرا على الكنيأن أى  لألبد": معكم "ميكث

الثالوث  اإىل هناية األزمان... وهذه اآلية من اآليات الىت يتالقى فيه عامل فيها وىف حياة أبنائها
ألن اإلرادة ىف اجلوهر اإلهلى  ،لوالروح القدس مرَس ،واآلب جميب ،فاالبن طالب :األقدس
  .واحدة

  
ال يستطع كل من مل يولد باملعمودية من  ،وهلذا .اهللا هو احلق املطلق :"روح احلق" :17ع

وال  ،الروح واحلق ،هلذا فهو ال يقبل اهللا ،فالعامل مادى حسى يغرق ىف الباطل ،هذا الروح أن يقبله
  .فهو الذى يتمتع مبعرفة اهللا احلقيقية وأسكنه قلبه، أما من عرف الروح القدس .يعرفه

وهى  ،بل يسكن بداخلهم ،بأبناء اهللا مل يعد الروح القدس حييط فقط عكم... فيكم...":"م
وهذا ما يذكرنا به القديس بولس عندما  ؛عطية أخذها كل واحد منا ىف مسحة املريون املقدس

  ).19: 6كو 1م لستم تعلمون أن جسدكم هو هيكل للروح القدس الذى فيكم" (أ" :يقول
  
بعدم تركهم  ،هأراد املسيح أن يطمئن تالميذ ،إذ دنت ساعة الفراق باملوت :19- 18ع

ربعني يوما أىف إشارة مباشرة لظهوره لتالميذه طوال  ،بل سوف يأتى إليهم ويروه ،يتامى بعد موته
يتكلم عن إرسال الروح القدس ووجوده الدائم فيهم  ،بعد القيامة من جهة، ومن جهة أخرى

من خـالل تذكريهم بكل ما  ،ممـا سـوف يستعلن فيهم شخص املسيـح دائما ،ومعهم
طاملا الروح القدس حال بداخلهم  ،لن يكونوا يتامى ،وبالتاىل .وبكل ما أوصاهم به ،مهمعلّ

  ومعهم.
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 .أو يوم حلول الروح القدس ،إعالن قيامته إما بعد :نيحتتمل معني ":ىف ذلك اليوم" :20ع
ة عن فالربغم من كثرة اإلعالنات السابق .تأتى هنا مبعىن تتأكدون دون أى شك "،تعلمون"وكلمة 

سيأتى يوم التأكد التام  ،ولكن .وغري مفهوم اإال أن الكالم كان مبهم ،وحدانيته مع اآلب
أو  ا، بعد قيامته من بني األموات،يوم 40ـحاديثه معهم خالل الأإما ب ،واستكمال املعرفة الناقصة

  سرار ال ينطق هبا.أمن خالل الروح القدس الذى يعلمهم 
  
تتعلق وتتمتع هبا قلوب  ،فأة إهليةابأن هناك مك )15ع(اء ىف تزيد اآلية هنا عما ج :21ع

حىت أهنم يتمتعون بوجوده  ،وهى إعالن اهللا لذاته ىف حياهتم ،أبناء اهللا احملبة له والعاملة بوصاياه
 ،ما من يعمل بوصاياه فله شأن آخرأ ،فاهللا حيب البشر مجيعا بدعوته هلم ؛وصداقته أكثر من غريهم

  .يوم ىف حياته إذ يرى اهللا كل
  
مل يفهم قصد .وكاتب رسالة يهوذا ى،هو تداوس أخو يعقوب بن حلف :"يهوذا" :24- 22ع
وهذا ما  .نودون أن يراه اآلخر ،ظهر نفسه للتالميذ فقطإذ ظن أن املسيح سوف ُي ،الرب هنا

 ،وصاياهجعله يسأل متعجبا... فأجابه املسيح ثانية مبا سبق وقاله ىف ارتباط حبنا هللا بعملنا ب
والسكىن الدائمة  ،ه سوف يكون هلما احلضوروىف أنه وأب ،ضاف وأوضح باألكثر جمازاة ذلكأو

وهى عطية تفوق كل العطايا الىت يتمناها اإلنسان  ،بالروح القدس ىف قلوب أبنائه العاملني بوصاياه
  .مبل هى إقامة وصحبة وصداقة ووجود دائ ،فهى ليست استضافة لزيارة وقتية ،الروحى

وجنتهد ىف اخلروج بوصية املسيح  ،أال يشجعنا هذا يا صديقى أن نترك أعذارنا وكسلنا جانبا  
  كة.حىت نتمتع برؤية يد اهللا تعمل ىف حياتنا بقوة ملموسة ومدَر ،جمال التنفيذ واجلهاد فيهاإىل 

كد أيضا ويؤ ،ليوضح السلطان اإلهلى ىف هذا الكالم ،وينسب املسيح الكالم الذى قاله لآلب  
  ).18: 1(ص  َربَّأنه االبن الوحيد الذى َخ

  
  مانة ىف قلوهبم قبل انتقاله من العامل.أكالمه  ُعوِدأى كأنه ُي :25ع
  
)، ويوضح 16العودة هنا ملا بدأ وتكلم عنه السيد املسيح عن الروح القدس ىف (ع :26ع

وهو الذى  ،لطريق خالصنا فهو يعلمنا ويرشدنادوره مع التالميذ والكنيسة ىف كل أجياهلا... 
حيثنا أيضا على تنفيذها واحلياة وبل  ،ألذهاننا كل كالم وتعاليم املسيح الرب ُرِضْحرنا دائما وُييذكّ

    .ويعطينا القوة الالزمة لذلك ،هبا وسط العامل
  ): 31-27) سالم المسيح (ع 4( 
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أنا، ال تضطرب  "سالما أترك لكم، سالمى أعطيكم، ليس كما يعطى العامل أعطيكم - 27
مسعتم أىن قلت لكم أنا أذهب، مث آتى إليكم. لوكنتم حتبونىن، لكنتم  -28. قلوبكم وال ترهب

وقلت لكم اآلن قبل أن يكون، حىت  -29. أعظم مىن أىبتفرحون ألىن قلت أمضى إىل اآلب، ألن 
. وليس له ىفَّ شىءال أتكلم أيضا معكم كثريا، ألن رئيس هذا العامل يأتى،  - 30. مىت كان تؤمنون

  ".ولكن، ليفهم العامل أىن أحب اآلب، وكما أوصاىن اآلب هكذا أفعل. قوموا ننطلق من ههنا - 31
  
إال أنه يتجاوزهم للكنيسة كلها ىف كل زمان  ،للتالميذ اإن كان احلديث هنا موجه :27ع

فهو سالم  ،عطيتهأما مرياث املسيح و ،ومكان، فمرياث اآلباء ألبنائهم قد يكون ماال أو جاها
ح املسيح يفوق العقل وال يفهمه العامل، فالعامل كله ال يستطيع أن يعطى بعضا من هذا السالم، ومْن

"ويدعى امسه عجيبا،  :هو إشارة واضحة لالهوته كما تنبأ عنه إشعياء ،هذا السالم كهبة منه
  .)6: 9هلا قديرا، أبا أبديا رئيس السالم" (إمشريا، 

ولعل  .هوالثبات القلب وعدم خوفه مهما كانت األ ىه ،عية هلذا السالموالنتيجة الطبي
 وهدوءهمفقد كان سالمهم  ،باهتمابائنا الشهداء ىف وقت عذآهو حالة  ،أزهى برهان على ذلك

  .للذين كانوا يعذبوهنم حمريا وغري مفهوم
  
 ،ة حتزن للفراقفالعاطف ،أى احملبة الروحية وليست العاطفية ":...ىنلو كنتم حتبون" :28ع

 ،ألهنا تفهم وتعى نتائج ما حيدث بعد فـراق املسيح للتالميذ باجلسد ،ولكن احملبة الروحية تتعداها
املتعة الدائمة مع اآلب واالبن سواء  )،16ع()، إرسال الروح القدس 2إعداد املكان (ع :مثـل

فهمه ىف حياتنا عند ولعلنا نشعر هبذا أيضا ون .)3) أو السماء بعد ذلك (ع23ىف األرض (ع
ذ إ ،ولكن بالروح نفرح ،فنحن نفتقده بالعاطفة اإلنسانية ،حبائنا القديسني إىل السماءأانتقال أحد 

  إىل أن نلقاه حنن هناك أيضا. ،مام عرش النعمةأصار لنا شفيعا يطلب عنا 
جمد  ولكنه يتكلم عن .ألهنما متساويان ىف اجلوهر ،ليس ىف الطبيعة ":أىب أعظم مىن..."

خالل  ،ى، فصورة االبن املنظورةفَْخُي بينما جمد اآلب ال ،مل والصلبى خالل رحلة األفَْخالهوته املُ
أخلى " :بولس عن املسيحالقديس يقول  ،وهنا .خالية من كل عظمة مبفهوم البشر ،األيام القادمة

ملا و .لبشر جبسدهلكى يفدى ا ،ظهار جمده الالهوتىإأى ترك  ،)7: 2(ىف  "نفسه آخذا صورة عبد
قالل لإل (املنشقني وأصحاب البدع) كانت هذه اآلية من اآليات الىت استخدمها الكثري من اهلراطقة
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وىف هذا  ،يها احلبيب ما قاله أيضا املسيح ىف نفس اإلجنيلأليك إف ،من شأن مساواة االبن باآلب
  :الشأن

  ).17: 5 " (صأىب يعمل حىت اآلن وأنا أعمل" )1(
  ).23: 5يكرم اجلميع االبن كما يكرمون اآلب" (ص  ) "لكى2(
  ).30: 10) "أنا واآلب واحد" (ص 3(
  ).9ىن، فقد رأى اآلب" (عآ) "الذى ر4(
  ).10) "أنا ىف اآلب واآلب ىفّ" (ع5(
  ).10: 17ص ( ) "كل ما هو ىل فهو لك، وما هو لك فهو ىل"6(
  ).21: 17أنت أيها اآلب ىفّ وأنا فيك" (ص" )7(
  

أى كل ما يتعلق باآلالم ورحلة الصليب واألوقات الصعبة، فمىت أتت إذن تتذكرون  :29ع
  أنىن تنبأت لكم بكل هذا، فال خيور إميانكم بل يثبت ويزداد.

يها احلبيب، ما أحوجنا أن نتذكر وعود وأقوال السيد املسيح عن تعزياته، وعنايته بنا ىف أ  
بوجوده، بقدر ما ننال من ثبات وسالم وسط األوقات الصعبة. فبقدر إمياننا ومتسكنا 

  الضيقات.
  

أى مل يتبق للتالميذ مع املسيح سوى ساعات قليلة،  :ال أتكلم أيضا معكم كثريا"" :30ع
  وقد مضى زمن الكالم والتعليم، ومل يبق سوى زمن الفداء والصليب.

ن... من هتييج الكهنة أى أهنا احلرب األخرية املزمع أن يقوم هبا الشيطا "رئيس هذا العامل":
والشعب، وإمتـام خيانة يهـوذا، وكل احملاكمات واملؤامـرات املصاحبة، وهذا ما أعلنه املسيح 

  ) "هذه ساعتكم وسلطان الظلمة".53: 22ىف (لو 
أى أن الشيطان، بكل قوته، ليس له سلطان أمام بر وعظمة وسلطان  "ليس له ىفّ شىء":

  املسيح.
نفس هذا السلطان أعطى ألبناء اهللا، فالشيطان جييد املؤامرات ويسبب  وأيضا يا أحبائى...  

االنتصار على أحد من أبناء اهللا، الذين هلم  الكثري من احلروب اخلارجية، ولكنه ال يستطيع
  وحدهم السلطان أن يسحقوه، إن مل يستسلموا ألهوائهم ورغبات العامل الشريرة من حوهلم.
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ن رئيس هذا العامل ليس له ىفّ شئ، أنه بالرغم من أقبلها، أى  ترتبط هذه اآلية مبا :31ع
 .ولكن، ألنىن أحب اآلب، فإنىن أبذل نفسى كإرادته خلالص العامل
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  الَخاِمُس َعَشرَ  احُ حَ صْ األَ 
  المسيح يشّبه نفسه بالكرمة

  ويوصى تالميذه بالمحبة وعدم االنزعاج من مقاومة العالم له ولهم
    
 

 ):8-1) مثل الكرمة (ع 1(
كل غصن ىفَّ ال يأتى بثمر ينزعه، وكل ما يأتى بثمر  - 2. "أنا الكرمة احلقيقية، وأىب الكرام -1

وأنا فيكم.  اثبتوا ىفَّ - 4. أنتم اآلن أنقياء لسبب الكالم الذى كلمتكم به -3. أكثرينقيه ليأتى بثمر 
. ن مل تثبتوا ىفَّإن مل يثبت ىف الكرمة، كذلك أنتم أيضا إكما أن الغصن ال يقدر أن يأتى بثمر من ذاته 

م بدوىن ال تقدرون وأنا فيه، هذا يأتى بثمر كثري، ألنك أنا الكرمة وأنتم األغصان. الذى يثبت ىفَّ -5
ن كان أحد ال يثبت ىفَّ، ُيطرح خارجا كالغصن، فيجف، وجيمعونه ويطرحونه إ -6. أن تفعلوا شيئا

هبذا  -8. وثبت كالمى فيكم، تطلبون ما تريدون فيكون لكم ن ثبتم ىفَّإ -7. ىف النار فيحترق
  "ى.يتمجد أىب، أن تأتوا بثمر كثري، فتكونون تالميذ

 
   مقدمة:
ه خالل تالميذ ميانإل ملسيحديث ىف األصحاح السابق تشجيعى، الغرض منه تثبيت ااحل كان

  حديثه بغرض التعليم والتوصية. ملسيحالفترة الصعبة القادمة. وىف هذا األصحاح، يستكمل ا
 
ويوضح  –أعضاء جسده  –َتْحِملَُنا حنن أغصاهنا  الىتنفسه بالكرمة  ملسيحيشّبه ا :2-1ع
ليست له أعمال  ملسيحىف ا إنسان اآلب ىف رعاية أغصان هذه الكرمة. فكل مسئولية اهللا أيضا

فاآلب يتعهده ويهذبه وينقيه من ‘ ملسيحاحلى ىف ا نسانصاحلة، هو غصن ميت ينزعه اآلب. أما اإل
اخلطايا بالتعليم واالحتضان، وبالتوبيخ والتجارب ىف بعض األحيان، حىت ينضج أكثر ىف مثر 

  القداسة. فضائله، وينمو ىف
 
سبب نقائهم، وهو  ملسيحباعتبارهم أغصانا جيدة، ويوضح ا تالميذالكالم هنا لل :3ع

  مساعهم وقبوهلم لكالمه.
 نسان، ومساع كالم اهللا والعمل به، تعطى لإللكتاب املقدسوهذا ينطبق علينا مجيعا، فقراءة ا     

 نقاًء وسالما وفهما.
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نفسه،  خالص) ىف نسان يلغى دور الغصن (اإلدور اهللا ىف رعاية األغصان، ال :5-4ع
فهل يعقل أن  –الكرمة  – ملسيحمطالب بالثمر، وال وسيلة له ىف ذلك سوى الثبات ىف ا نسانفاإل

هو جذور منونا وتقدمنا، وبدونه ال نقدر أن نفعل شيئٍا.  ملسيحينمو غصن قُطع من كرمة؟! فا
من يأكل جسدى ): "56: 6ا سبق وقاله ىف (ص هنا يذكرنا مب ملسيحيتحدث عنه ا الذىوالثبات 

 ، هو من خالل جسده ودمه.ملسيحأى أن الثبات احلقيقى ىف ا ويشرب دمى يثبت ىفّ وأنا فيه". 
    
عند استعالن  –عقابه  –أما من استهان بنعمة اهللا ومل يثبت فيها، فيكون مصريه  :6ع

  دينونة اهللا العادلة، هو:
  .ملسيح االنزع، أى ال نصيب له ىف  )1(
  اجلمع مع باقى األشرار كجمع احلطب.  )2(
  الطرح ىف النار.  )3(

  
من خالل جسدى ودمى، وثبتت كل وصاياى ىف قلوبكم وظهرت  "إن ثبتم ىفَّ": :8-7ع

ما  أيضاىف أعمالكم،فالعطية اخلاصة لكم هى استجابىت الفورية لكل ما ُتَصلُّونَ من أجله. وهذا 
). ونتيجة 16: 5قال: "... ِطلَْبةُ البار تقتدر كثريا ىف فعلها" ( اعندميؤكده يعقوب الرسول، 

 خالص، واستجابة اهللا لِطلْبات أوالده، أن يزداد مثر األغصان ىف اخلدمة، وملسيحطبيعية للثبات ىف ا
نفوس البعيدين، فيعود اجملد والتسبيح واملديح كله لآلب. أما فخر األغصان املثمرة، فهو فيما 

  ".ى"تالميذ ها املسيح من لقبيطلقه علي
  

  ):17-9) وصية المحبة (ع 2( 
ن حفظتم وصاياى تثبتون ىف إ -10. "كما أحبىن اآلب كذلك أحببتكم أنا، اثبتوا ىف حمبىت -9

كلمتكم هبذا لكى يثبت فرحى فيكم،  - 11. حمبىت، كما أىن أنا قد حفظت وصايا أىب وأثبت ىف حمبته
ليس ألحد حب  - 13. ى وصيىت، أن حتبوا بعضكم بعضا كما أحببتكمهذه ه - 12. َوُيكَْملُ فرحكم

ال  -15. ن فعلتم ما أوصيكم بهإأنتم أحبائى  - 14. أعظم من هذا، أن يضع أحد نفسه ألجل أحبائه
أعود أمسيكم عبيدا، ألن العبد ال يعلم ما يعمل سيده. لكىن قد مسيتكم أحباء، ألىن أعلمتكم بكل ما 

ليس أنتم اخترمتوىن، بل أنا اخترتكم، وأقمتكم لتذهبوا وتأتوا بثمر، ويدوم  -16. مسعته من أىب
  ".هبذا أوصيكم، حىت حتبوا بعضكم بعضا - 17ى. مثركم، لكى يعطيكم اآلب كل ما طلبتم بامس
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ه، ولنا مجيعا، أقوى من درجة تالميذتشبيها يصف به درجة حبه ل ملسيحمل جيد ا :10-9ع
 ملسيحأن يصفه. وأمام هذا احلب غري احملدود، يطالبنا ا نسانيس إلحب اآلب لالبن، وهو حب ل

 أيضاأن نثبت ىف حمبته لنا. والوسيلة الوحيدة لذلك هى حفظ الوصايا وطاعتها، كما أطاع هو 
 ).14، 10: 15؛ 23- 21، 15: 14مشيئة اآلب، متمما الفداء للبشرية كلها (راجع ص 

  
الدائم  لكم الفرح وصاياى، فيكون وحفظ ثبات ىفَّحديثى عن ال أى"كلمتكم هبذا":  :11ع

  ىب.
كل من جياهد ىف حفظ الوصية، يأخذ  أيضاسالما ال يفهمه العامل، هكذا  ملسيحفكما أعطانا ا  

  فرحا إهليا ال متاثله كل أفراح العامل ىف كماله ومشوله.
  

ى )، أن يكون مستو34: 13هنا ما ذكره ىف (ص  لسيد املسيحيكرر ا :14-12ع
، ىف حبه، اتضع وغسل أرجلنا، ومحل خطايانا ومات ملسيحاحلب بني أوالده على مثال حبه لنا. فا

  ألعدائه. أيضاعنا على خشبة الصليب؛ بل غفر 
  وال يستطيع أحد منا أن يقدم مثال هذا احلب، ما مل:  

  يتضع بانسحاق أمام املصلوب عنا.  )1(
  ، حىت نستطيع أن حنب ونغفر لآلخرين.التأمل الدائم ىف حب ومغفرة اهللا لنا  )2(
  حفظ الوصايا والعمل هبا.  )3(

  
ه لقب "خدام تالميذعلى  لسيد املسيح)، أطلق ا16: 13؛ 26: 12ىف (ص  :15ع

، له اجملد، من ُيْدَعى "سيدا". ولكن هنـا، وبعد ملسيحوعبيد". وهذه حقيقة، فال يوجد أمام ا
ه من حال العبيد، الذين ال تالميذ املسيحينقل  احلديث عن الثبات ىف شخصه وطاعة وصيته،

يعرفون تدابري سيدهم، إىل صفة األحبـاء واألبنـاء، الذين يعرفون قصـد سـيدهم. وهذا ليس 
  حقا لنا، بل دليل على حب اهللا الالحمدود خلاصته.

  
باختياره،  نساناإل خالصهنا أنه، بنعمته، هو صاحب مبادرة  لسيد املسيحيوضح ا :16ع

  ه ليأتوا بثمر دائم.تالميذإقامته لو
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، هناك مسئولية علينا ملسيح، وأمام عمل نعمة املسيحواستجابة اآلب لكل ما نطلب باسم ا  
مجيعا، وهى اإلتيان بثمر على مستوى اجلهاد من أجل الفضائل من جهة، ومثر دعوة اآلخرين 

  به، من جهة أخرى. ميانواإل ملسيحللمشاركة ىف حب ا
  

، 9هذا اجلزء من كالمه، مؤكدا ما سبق وقاله ىف األعداد ( لسيد املسيحتم اخيت :17ع
ه، وبعضهم حنو بعض؛ فاحملبة هى الدرع الواقى ملا سوف تالميذ)، عن احلب بينه وبني 15، 12

  يتحدث عنه ىف األعداد الالحقة.
  
  ):27-18) مقاومة العالم للمسيح (ع 3(

كنتم من العامل، لكان  لو - 19. أنه قد أبغضىن قبلكمن كان العامل يبغضكم، فاعلموا إ" - 18
م، لذلك يبغضكم ـكم من العالـا اخترتـه. ولكن، ألنكم لستم من العامل، بل أنـالعامل حيب خاصت

ن كانـوا قد إاذكـروا الكالم الذى قلته لكـم، ليس عبد أعظـم من سـيده،  - 20. العامل
منا إلكنهم  - 21. ا كالمى فسيحفظون كالمكمن كانوا قد حفظوإاضطهدوىن فسيضطهدونكم، و

مل أكن قد جئت  لو - 22. يفعلون بكم هذا كله من أجل امسى، ألهنم ال يعرفون الذى أرسلىن
الذى يبغضىن يبغض أىب  -23. وكلمتهم، مل تكن هلم خطية. وأما اآلن، فليس هلم عذر ىف خطيتهم

لها أحد غريى، مل تكن هلم خطية. وأما اآلن، لو مل أكن قد عملت بينهم أعماال، مل يعم - 24. أيضا
هنم أبغضوىن بال إلكن، لكى تتم الكلمة املكتوبة ىف ناموسهم،  -25. فقد رأوا، وأبغضوىن أنا وأىب

ق الذى من عند ـله أنا إليكم من اآلب، روح احلـزى، الذى سأرسـومىت جاء املع -26. سبب
  ".أيضا، ألنكم معى من االبتداءوتشهدون أنتم  -27. اآلب ينبثق، فهو يشهد ىل

  
، والكنيسة من بعدهم، ملا هو متوقع أن جيدوه ىف تالميذال لسيد املسيحينقل ا :20-18ع

  العامل من رفض واضطهاد.
نفسه. فإذا تذكرنا هذه احلقيقة  ملسيحويقدم لنا مجيعا تعزية وتشجيعا، وهو أن العامل قد رفض ا  

  ونعتربه شيئا طبيعيا. دوما، أعطانا هذا صربا واحتماال،
سبب بغض العامل ألوالد اهللا، فهم خمتلفون عنه ىف أفكارهم وآرائهم  ملسيحويوضح ا

وروحانياهتم، وهلذا يبغضهم أهل العامل مبادياهتم وشهواهتم، فمن الطبيعى أن تكره الظلمة النور 
 تالميذال مع الوال كالمه، فال عجب أن يكون نفس احل ملسيحيبددها. وكما مل يقبلوا ا الذى

  والكنيسة.
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أمام ما سوف يالقونه من  تالميذهنا تعزية جديدة، يتعزى هبا ال ملسيحيقدم ا :24-21ع
اضطهاد ورفض. وهذه التعزية أنه هو نفسه سبب رفض العامل هلم، فالعامل ىف ظلمته مل يعرف 

بل يدينه على عدم هنا ال يلتمس العذر للعامل،  ملسيحاآلب، وبالتاىل مل يقبـل االبـن. و ا
 انـميبه، وخاصة بعدما جاء... وأخرب... وصنع عجائب ومعجزات. فخطية عدم اإل انـمياإل
أن رفض العامل له هو بغضه لآلب نفسه، فكرامة  أيضا ملسيحخطية باقية؛ بل يضيف ا ملسيحبا

  اآلب واالبن واحدة ال تتجزأ.
  
لروح )، وكأن ا19: 35(مز  جاءت هذه اآلية بنصها ىف "أبغضوىن بال سبب": :25ع
بال سبب، حىت إن بيالطس  لمسيحل ليهودينبئ، عن طريق داود، عن حال واضطهاد ا القدس

، 4: 23لو  أيضاراجع  – 38: 18(ص  ملسيحالروماىن صّرح أنه ال توجد علة واحدة ملوت ا
  أعماهم. الذى)، بل إن حقد الرؤساء والكهنة هو 22، 14
 لمسيحمبغضني ل اـأيضوكنيسته هلم، أال ُيعتربون هم  ملسيحدعـوة ا والذين يرفضـون اليوم  

  بال سبب؟
  

 ملسيحبرفض العامل هلم شديدا عليهم، خيتتم ا تالميذكالم السيد لل كانوإذ  :27-26ع
: 14؛ 39: 7سبق وحتدث عنه (ص  الذى، لروح القدسكالمه مشجعا إياهم باحلديث عن ا

ه، أمام العامل كله، مبا سوف تالميذ، من خالل لمسيحد لسيشه الذىهو  لروح القدس)، فا26
. وهى أمور تسعد وتقّوى اخلدام ىف كل لروح القدسيقولونه أو يصنعونه من معجزات مصدرها ا

  ىف كنيسة اهللا. لروح القدسيلمسون قوة عمل ا عندمازمان، 
ا. فكلمة توضح تناسـق وانسجام عمل األقانيم الثالثة مع بعضه "سأرسله... ينبثق":

أن إرسال  أيضا، وتربز لروح القدسوسلطانه املساوى لآلب وا ملسيحتربز الهوت ا "سأرسله"،
من فـداء على عود الصليب.  ملسيحاملستقبلى، يتوقف أوال على ما سـيقدمه ا لروح القدسا

تفيد الـخروج املستمر من الداخـل دون انفصـال، كأن نقـول: تنبثق  "ينبثق"،وكلمة 
لروح رة من النـار؛ ولكنها مل تفارقها... فاالبـن، ىف جتسـده، مل يفارق اآلب؛ وااحلـرا
  ىف انبثاقه، مل يفارق ال اآلب وال االبن. القدس
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  المسيح ينبئ تالميذه بموته، واضطهاد العالم لهم، ومعونة الروح القدس
    
 

  ):6-1) المسيح ينبئ تالميذه بموته وباالضطھاد اآلتى عليھم (ع 1(
سيخرجونكم من اجملامع. بل تأتى ساعة، فيها يظن  - 2. قد كلمتكم هبذا لكى ال تعثروا" -1
. وسـيفعلون هذا بكم، ألهنم مل يعرفوا اآلب، وال عرفوىن - 3. قتلكم أنه يقـدم خدمة هللاكل من ي

لكىن قد كلمتكم هبذا، حىت إذا جاءت الساعة، تذكرون أىن أنا قلته لكم. ومل أقل لكم من  -4
 وأما اآلن، فأنا ماضٍ إىل الذى أرسلىن، وليس أحد منكم يسألىن أين - 5. البداية، ألىن كنت معكم

  ."لكن، ألىن قلت لكم هذا، قد مأل احلزن قلوبكم -6 ؟ىمتض
 

أى احلديث السابق كله عن رفض العامل واضطهاده لكم. وسبب  ":كلمتكم هبذا" :1ع
  حديثى لكم، هو أال يضعف إميانكم، بل تتشددوا بتعزية الروح القدس.

 
ا أدبيا، بل إهنم اخلروج من اجملمع هو أشد عقوبة تأتى على اليهودى، ومتثل عار :3-2ع

سيتعرضون أيضا للقتل. ويكون دافع اليهود ىف ذلك، هو غريهتم اخلاطئة على اهللا والناموس، كما 
). أما السبب احلقيقى هلذا االضطهاد والقتل، فهو رفضهم 60-54: 7فعلوا باستفانوس (أع 

  للمسيح واآلب.
 

  البداية، وذلك لسببني:نفس املعىن ىف اآلية األوىل. ويضيف أنه مل خيربهم من  :4ع
  عدم استعدادهم املعنوى لسماع هذا الكالم الصعب. أوال:
مل يكن هناك احتياج لإلشارة لعمل الروح القدس املعزى، طاملا أن املسيح بينهم يعلمهم  ثانيا:

  ويقويهم، وهو مصدر تعزيتهم.
 

ب يهوذا أى بدأت أحداث وتدابري الفداء بعد أكل الفصح، وذها": أما اآلن" :6-5ع
  للرؤساء والكهنة لالتفاق على القبض على املسيح.

  تعىن الصعود إىل اآلب، مرورا بالصليب، مث القيامة وإعالهنا. ":ماضٍ إىل الذى أرسلىن"
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ليس أمرا من املسيح، بل هو أسلوب تعجب، كما جاء ىف  ":ليس أحد منكم يسألىن"
هذا أن احلزن مأل قلوب التالميذ، بسبب  اليونانية: إن أحدا مل يسأله إىل أين ميضى. وتفسري

حديث املسيح عن االضطهاد، ومفارقة املسيح هلم، فانشغلوا عن مصري املسيح مبا ينتظرهم من 
  بعده!!!

حنن أيضا كثريا ما نغرق ىف مهومنا وحنزن ونقلق، غري ناظرين لتدابري  ...أرجوك يا إهلى  
حنوك، ليتشدد قلبنا وَيقَْوى عزمنا، ونكمل حياتنا ارفع قلوبنا وأعيننا  ...خالصك وما تعده لنا

  بإميان ىف وعودك.
  
  ):16-7) عمل الروح القدس (ع 2(

ن مل أنطلق، ال يأتيكم املعزى. ولكن، إنه خري لكم أن أنطلق. ألنه إلكىن أقول لكم احلق، " -7
. وعلى دينونةر، ـاء ذاك، يبكت العامل على خطية، وعلى بـومىت ج - 8. ن ذهبت أرسـله إليكمإ

. وأما على بر، فألىن ذاهب إىل أىب وال ترونىن أيضا - 10. أما على خطية، فألهنم ال يؤمنون ىب -9
ن ىل أمورا كثرية أيضا ألقول لكم، إ - 12. وأما على دينونة، فألن رئيس هذا العامل قد دين - 11

، فهو يرشدكم إىل مجيع وأما مىت جاء ذاك، روح احلق - 13. ولكن ال تستطيعون أن حتتملوا اآلن
ذاك ميجدىن،  - 14. احلق، ألنه ال يتكلم من نفسه، بل كل ما يسمع يتكلم به، وخيربكم بأمور آتية

بعد  - 16. نه يأخذ مما ىل وخيربكمإكل ما لآلب هو ىل، هلذا قلت  -15. ألنه يأخذ مما ىل وخيربكم
  ". اآلبقليل ال تبصرونىن، مث بعد قليل أيضا ترونىن، ألىن ذاهب إىل

 
إذ ملس الرب يسوع تأثري كالمه على التالميذ، وكيف حزنوا، أراد أن ينقلهم نقلة  :7ع

حتمل تعزية، وترتفع هبم فوق احلزن. فعاد ليكشف هلم سرا من أسرار التدبري وعمل الروح القدس، 
 الرؤية فجعل السيد املسيح من انطالقه مصدرا للفرح، عابرا هبم من الرؤية احلسية اجلسدية إىل

السمائية، فقد يفقدوه بالرؤية العينية، ولكن املسيح يقدم الروح املعزى واملفرح، على أنه وضع 
أفضل للتالميذ والكنيسة، فتجسد االبن له مهمة زمنية حمددة تنتهى بإمتام الفداء. أما الروح القدس، 

نا صفة املعزى كأحد فيتعهد ويرعى الكرازة والكنيسة إىل انقضاء الدهر. واستخدم املسيح ه
  صفات الروح القدس، ألن التالميذ كانوا ىف أشد احلاجة للتعزية.

 
هذا العدد إمجال قبل تفصيل، فيعرض املسيح لعمل الروح القدس، مث يفصله ىف الثالث  :8ع

 آيات التالية، مبا يوضح أمهية إرسال الروح القدس، وعمله املتنوع الالزم خلالص البشر.
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أحد أعمال الروح القدس، هو التوبيخ بقصد الدفع للتوبة. ومهما ": خطية يبكت على" :9ع
تعددت اخلطايا، فالروح القدس عمله ىف حياة أبناء اهللا، هو كشف اخلطية بداخلهم، مث حثهم على 
التوبة. واخلطية العظمى، هى خطية عدم اإلميان باملسيح، وبدون الروح القدس ال ميكن اإلميان 

نبوة زكريا: "وأفيض على بيت داود وعلى سكان أورشليم روح النعمة باملسيح، راجع 
)، أى لوال حلول الروح 10: 12" (...والتضرعات، فينظرون إىل الذى طعنوه وينوحون عليه

القدس وعمله يوم اخلمسني، ما كان الكثري من اليهود "خنسوا ىف قلوهبم، وقالوا لبطرس ولسائر 
  .)37: 2الرسل ماذا نصنع؟" (أع 

 
املعىن املباشر واملقصود هنا، أن الروح القدس يبكت اليهود على ": بر يبكت على" :10ع

الرب الذى رفضوه، وهو املسيح ذاته. فعندما جاء املسيح، وهو أملهم الوحيد ىف اخلالص والرباءة 
عامل من املوت، صلبوه!!! واملعىن الغري مباشر، ويستفيد منه مجيع املؤمنني، أن الروح القدس ال

ال يبكتهم فقط على اخلطية الىت صنعوها، بل يبكتهم أيضا على التقصري ىف النمو ىف ‘ فيهم
  الفضائل، والرب الذى جيب أن يتحلوا به وينتصروا به على كربيائهم.

 
أى أن الروح القدس يشهد ويدين العامل ورئيسه (الشيطان) ": يبكت على دينونة" :11ع

ىف ظاهره نصرة للشيطان وأعوانه ىف التخلص من املسيح، صار دينونة على حماكمة املسيح. فما بدا 
  للشيطان والعامل الشرير.

 
بسبب التعب النفسى الذى مير به التالميذ اآلن، مل خيربهم املسيح بكل شيئ،  :13-12ع

بل أعطاهم بقدر احتماهلم. ولكن ىف املستقبل القريب، وبعد حلول الروح القدس ىف يوم 
نفتح أعينهم عند امتالئهم بالروح القدس، وتزداد معرفتهم باألمور الروحية، ويتوىل اخلمسني، ست

الروح القدس القيادة واإلرشاد واستكمال التعليم. ويشري السيد املسيح إىل أقنومية الروح القدس 
وعالقته باآلب، فهو روح اهللا الذى يأخذ منه وخيرب التالميذ باألمور اآلتية، أى كل ما يتعلق 

  مبلكوت اهللا.
 
أى إظهار جمد اسم املسيح ىف الكنيسة وىف قلوب التالميذ وكل املؤمنني، ": ميجدىن" :14ع

  بعد أن أخفى املسيح جمده بتجسده وخضوعه واحتماله للهوان.
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أى حىت بعد صعودى واختفائى اجلسدى عنكم، فهو وسيلة إبالغ قصدى ": أخذ مما ىلي"
  وفكرى وتعليمى وإرشادى لكم.

هنا، تعىن املساواة الكاملة بني اآلب واالبن.  "كل"كلمة  :كل ما لآلب هو ىل"" :15ع
وألن اآلب واالبن والروح القدس جوهر واحد، فسوف يقوم الروح القدس بأخذ ما يريد املسيح 

  إيصاله لنا، ويقوم هو بتسليمه لكنيسته.
  حاح:ويالحظ هنا عدة وظائف يقوم هبا الروح القدس، ويربزها هذا األص

  ).8)  يبكت العامل (ع1(
  ).13)  يرشد إىل مجيع احلق (ع2(
  ).14)  ميجد االبن (ع3(
  ).14)  يبلغ الكنيسة قصد اآلب واالبن (ع4(

 

  أى إشارة إىل موته ودفنه، مث رؤيته بالعيان عند قيامته، فصعوده إىل اآلب. :16ع
  

  ):24- 17) حزن وفرح التالميذ (ع 3(

ه بعضهم لبعض: "ما هو هذا الذى يقوله لنا، بعد قليل ال تبصرونىن، فقال قوم من تالميذ - 17
فقالوا: "ما هو هذا القليل الذى يقول عنه؟  - 18 مث بعد قليل أيضا ترونىن، وألىن ذاهب إىل اآلب؟"

فعلم يسوع أهنم كانوا يريدون أن يسألوه، فقال هلم: "أعن هذا  - 19 ".لسنا نعلم مباذا يتكلم
احلق احلق  - 20 ؟ينكم، ألىن قلت بعد قليل ال تبصرونىن، مث بعد قليل أيضا ترونىنتتساءلون فيما ب

. نكم ستبكون وتنوحون والعامل يفرح. أنتم ستحزنون، ولكن حزنكم يتحول إىل فرحإأقول لكم، 
املرأة وهى تلد حتزن، ألن ساعتها قد جاءت. ولكن، مىت ولدت الطفل، ال تعود تذكر الشدة  - 21

فأنتم كذلك، عندكم اآلن حزن، ولكىن سأراكم  - 22. ، ألنه قد ولد إنسان ىف العامللسبب الفرح
وىف ذلك اليوم ال تسألونىن شيئا. احلق احلق  - 23. أيضا فتفرح قلوبكم، وال ينزع أحد فرحكم منكم

إىل اآلن مل تطلبوا شيئا بامسى، اطلبوا  -24. ن كل ما طلبتم من اآلب بامسى يعطيكمإأقول لكم، 
  ."أخذوا، ليكون فرحكم كامالت
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َصُعَب على التالميذ فهم ما قاله السيد املسيح، فتهامسوا سويا، معلنني عدم  :19-17ع
فهمهم لقصده. وعلم الرب ما حيريهم، وأعاد ما قاله سابقا عن عدم إبصاره مث رؤيته، وذلك 

  كتمهيد ملا سوف يعلنه ويشرحه يعد ذلك.
أى اليهود  العامل"،و" بدء آالمى وصلىب وموتى، أى مع": ستبكون وتنوحون" :20ع

ورؤساؤهم، سيفرحون، ألهنم يعتقدون أهنم ختلصوا من املسيح إىل األبد. ولكن ثقوا أنه بعد قليل 
  ستتحول أحزانكم إىل أفراح وأجماد ال يفهمها العامل. - إعالن القيامة  - 

 
، فيستخدم، للتقريب، مثل يضرب املسيح مثال تشبيهيا يؤكد به ما سبق وقاله :22-21ع

املرأة الوالدة، وآالم خماضها الىت البد أن جتتازها، قبل أن تتحول هذه اآلالم ألفراح بقدوم احلياة 
اجلديدة، ففرحة األم بوليدها تنسيها كل اآلالم السابقة. وهكذا سيكون فرح التالميذ الروحى، 

تطيع أحد أن يأخذه من أوالد اهللا. وقد رأينا والذى ميتاز عن كل أفراح العامل الوقتية، بأنه ال يس
هذه الصورة عينها، ليس فقط ىف حياة التالميذ األطهار، بل ىف حياة كل الشهداء، الذين قدموا 

  ذواهتم للموت ىف فرح ال يفهمه العامل.
 
أى عند حلول الروح القدس، لن تكون هناك حاجة إىل أن  ":ىف ذلك اليوم" :23ع

اآلن، فاملعرفة الىت يقدمها الروح القدس هى معرفة كاملة، ويكفيكم ىف ذلك تسألونىن كعادتكم 
  الوقت أن تسألوا وتطلبوا من اآلب بامسى، فيعطيكم الروح القدس كل ما حتتاجونه.

 
ق ويعقوب، ابراهيم وإسحإكان كل فخر اإلنسان اليهودى أن ُيَشفَِّع صالته بأمساء  :24ع

سيح نفسه، كما علّمنا هو هنا. فهذه ملديد، أن نقدم صلواتنا باسم افصار لنا حنن، ىف جمد العهد اجل
لِطلْبات من خالل ابنه الذى فدا كل البشر؛ وعند الطلب باسم هى مسرة اآلب، أن تقدَّم كل ا

  املسيح، تكون االستجابة، ومن مث الفرح الكامل.
  
  ): 33- 25) كمال إيمان التالميذ (ع 4(

ل. ولكن تأتى ساعة حني ال أكلمكم أيضا بأمثال، بل أخربكم عن قد كلمتكم هبذا بأمثا" - 25
. ىن أنا أسأل اآلب من أجلكمإىف ذلك اليوم تطلبون بامسى، ولست أقول لكم  -26. اآلب عالنية

خرجت  - 28. ألن اآلب نفسه حيبكم، ألنكم قد أحببتموىن، وآمنتم أىن من عند اهللا خرجت - 27
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 قال له تالميذه: - 29 ".امل، وأيضا أترك العامل وأذهب إىل اآلبمن عند اآلب، وقد أتيت إىل الع
اآلن، نعلم أنك عامل بكل شىء، ولست  - 30. "هوذا اآلن تتكلم عالنية، ولست تقول مثال واحدا

 أجاهبم يسوع: "أآلن تؤمنون؟ -31 ".ك من اهللا خرجتـن أنـاج أن يسألك أحد. هلذا، نؤمـحتت
اآلن، تتفرقون فيها كل واحد إىل خاصته، وتتركونىن وحدى. وأنا  هوذا تأتى ساعة، وقد أتت - 32

قد كلمتكم هبذا، ليكون لكم ىفَّ سالم. ىف العامل سيكون لكم  -33ى. لست وحدى، ألن اآلب مع
  ".ضيق، ولكن ثقوا، أنا قد غلبت العامل

 
ة اعتدت أن أتكلم معكم يأمثال، لتقريب املعاىن الصعب": أمثالب ...كلمتكم" :25ع

هانكم. ولكن، عندما يأتى الروح القدس، ويعّرفكم حقائق الصلب والفداء والقيامة، ال حاجة ذأل
لألمثال، بل سيكون تعليم الروح القدس مباشرا ومفهوما. واعترب املسيح أن ما سوف خيربه الروح 

يح جوهر القدس ويعلنه للتالميذ والكنيسة، هو إعالن املسيح ذاته هلم، ألن الروح القدس واملس
  واحد.

 
أى بعد حلول الروح القدس وميالد الكنيسة، تطلبون بامسى ": ىف ذلك اليوم" :27-26ع

)، وستكون استجابة مباشرة من اآلب، وذلك ألن كل من أحب االبن وآمن 23كما أخربتكم (ع
  به، دخل من خالل االبن إىل حضرة اآلب نفسه، فيعطيه اآلب كل شيئ.

 
سابقة، وشرح الهوتى كامل وخمتصر ملرحلة التجسد والفداء، مث استكمال لآلية ال :28ع

  القيامة والصعود واجللوس عن ميني أبيه.
 
)، أعلن التالميذ حريهتم فيما كان يتكلم عنه املسيح. وبعد 18، 17ىف (ع  :30-29ع

 ) ىف28)، خلص املسيح احلقيقة الالهوتية ىف (ع26-19الشرح الذى أورده املسيح ىف األعداد (
فعّبر التالميذ  ...بساطة وكلمات قليلة بأنه من اآلب خرج وجتسد، مث يترك العامل ويعود إىل اآلب

عن جالء األمر ووضوحه ويقينهم اإلمياىن بكل ما قاله املسيح، وأقروا أيضا بفهمهم أنه من اآلب 
  خرج وجاء إىل العامل.
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ن التالميذ كان موجودا، ولكنه يشري السيد املسيح إىل أن إميا": "أآلن تؤمنون؟ :32-31ع
كان من الضعف حبيث ال يستطيع مواجهة الساعات القادمة، والىت تبدأ بالقبض عليه وحماكمته، مث 
أحداث الصلب. وهلذا، تنبأ املسيح هلم مبا سيكون عليه حاهلم من خوف، جيعلهم يتفرقون كل 

نبوته هلم بأنه، حىت وإن تركوه، فهو  واحد إىل أهله، ويتركونه جيتاز املعصرة وحده. وخيتم املسيح
ليس وحده، ألن اآلب معه. وما صرح به املسيح هنا، يعترب ترمجة حلب اآلب البنه املتجسد من 

  جهة، ولكل أوالده من جهة أخرى.
إن أصابتنا كل صور االضطهاد، وتركنا الناس، بل وإن اهتَمنا أيضا األقربون،  ...أخى احلبيب  

وهذا اإلميان هو ما استمد من خالله كل ‘ إميان ىف اهللا الذى ال يتركنا ابدافلنا عزاء ورجاء و
  اآلباء الشهداء القديسني قوهتم وقت عذاباهتم.

 
تعود على احلديث ىف األصحاحات الثالثة السابقة، ويوضج السيد  :كلمتكم"": 33ع

، سيكون مصدرا لألمل املسيح هنا سر كالمه بكل ما سبق، وهو أن العامل الذى ىف قبضة الشيطان
ما سوف يقابلكم، فعليكم دائما  كان... ولكىن أنا هو مصدر السالم، فمهما ضطهادوالضيق واال

الشيطان  ملسيحأن تغلبوا ىب... فكما سحق ا أيضاوأعطيتكم  قد غلبت العامل"،" والثقة بأنىن مياناإل
ا إميان، وكل من يؤمن تالميذالأعطى  أيضاعلى الصليب، وأبطل سلطان املوت وانتصر عليه، هكذا 
  حقيقيا بامسه، هذه الغلبة على العامل وكل مملكة الظلمة.
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ابُِع َعَشرَ  احُ حَ صْ األَ    السَّ

  الشفاعية عنا لمسيحصالة ا
    
 

  ): 5-1) مجد اآلب ومجد االبن (ع 1(
تكلم يسوع هبذا، ورفع عينيه حنو السماء وقال: "أيها اآلب، قد أتت الساعة، ّجمد ابنك  -1

. أعطـيته إذ أعطيته سلطانا على كل جسد، ليعطى حياة أبدية لكـل من -2. ليمجدك ابنك أيضا
. وهذه هى احلياة األبدية، أن يعرفوك أنت اإلله احلقيقى وحدك، ويسوع املسـيح الذى أرسلته -3
واآلن، جمدىن أنت أيها  - 5. أنا جمدتك على األرض. العمل الذى أعطيتىن ألعمل قد أكملته -4

  اآلب عند ذاتك، باجملد الذى كان ىل عندك قبل كون العامل."
 

  مقدمة:
، ألنه حديث بني االبن لكتاب املقدساألصحاح من أقوى األصحاحات ىف ا يعترب هذا

  مع نفسه، فهو مثال لنا ىف كيفية الصالة. نسانواآلب، كما يتكلم اإل
 

ه، بدأ حديثا مع اآلب، ورفع تالميذحديثه الطويل السابق مع  ملسيحبعد أن أهنى ا :1ع
  إىل السماء، فنسمو بأفكارنا عن األرضيات.نصلى، أن ننظر  عندماعينيه حنو السماء ليعلّمنا، 

وأعلـن اقتـراب سـاعة إمتامه الفـداء على الصليب، ألنه يعرفها مسبقا، وقد جتسد من 
جمد االبن هو إمتام الفداء على الصليب، ومتجيد األب هو  "ّجمد ابنك ليمجدك ابنك أيضا": أجلها.

  البشرية بالفداء. خالصهى  الىتإمتام مشيئته 
 

هنا ىف أعالن بعض أسرار هذا اجملد،  ملسيحخمفيا، وهلذا يبدأ ا كانجمد االبن ىف جتسده  :2ع
فهـو صاحب السـلطان الوحـيد على كل اخلليقة، وهـو املانـح للحيـاة األبدية بالفـداء 

  لكل من يؤمن به.
 

 مياناإل احلياة األبدية هى معرفة اهللا، والوجود الدائم معه، والوصول إليها من خالل :3ع
  فدانا على الصليب، وعلمنا كيف نعيش مع اهللا على األرض حبياته. الذىاملخلّص،  ملسيحبا



  ايُوَحنَّ  يلُ جِ نْ إِ 

)446 ( 

ملكوت مهمته، وّجمد اآلب بأن أمت كل بر الناموس، ودعا الناس إىل  ملسيحأكمل ا :4ع
سه باحلديث املستمر عن اهللا اآلب، وكيفية احلياة معه. وأخريا بطاعة اآلب ىف تقدمي نف السماوات

  ذبيحة على عود الصليب لفداء كل البشر.
  
  جمد الالهوت كان لالبن منذ األزل، وأُخفى بالتجسد، وظهر بالقيامة والصعود. :5ع

  .لكوتليتنا نتمم وصايا اهللا، فنذوق عربون األبدية على األرض، فيمجدنا اهللا ويفّرحنا ىف امل  
  
  ):19-6) الصالة من أجل التالميذ (ع 2(

رت امسك للناس الذين أعطيتىن من العامل، كانوا لك وأعطيتهم ىل، وقد حفظوا "أنا أظه -6
ألن الكالم الذى أعطيتىن قد  -8 واآلن، علموا أن كل ما أعطيتىن هو من عندك. - 7. كالمك

من أجلهم  - 9أعطيتهم، وهم قبلوا وعلموا يقينا أىن خرجت من عندك، وآمنوا أنك أنت أرسلتىن. 
وكل ما هو ىل فهو  -10ل من أجل العامل، بل من أجل الذين أعطيتىن، ألهنم لك. أنا أسأل، لست أسأ

ولست أنا بعد ىف العامل، وأما هؤالء فهم ىف العامل،  - 11لك، وما هو لك فهو ىل، وأنا ممجد فيهم. 
 -12وأنا آتى إليك. أيها اآلب القّدوس، احفظهم ىف امسك الذين أعطيتىن، ليكونوا واحدا كما حنن. 

حني كنت معهم ىف العامل، كنت أحفظهم ىف امسك، الذين أعطيتىن حفظتهم، ومل يهلك منهم أحد إال 
إليـك، وأتكلم هبـذا ىف العامل ليكون هلم فرحى  تىىن آإأما اآلن، ف - 13ابن اهلالك، ليتم الكتاب. 

 أنا أىنمل كما أنا قد أعطيتهم كالمـك، والعامل أبغضهم، ألهنم ليسـوا من العا - 14كامال فيهم. 
ليسوا من  - 16لست أسأل أن تأخذهم من العامل، بل أن حتفظهم من الشرير.  - 15لست من العامل. 

كما أرسلتىن إىل  - 18قدسهم ىف حقك، كالمك هو حق.  - 17 العامل كما أىن أنا لست من العامل.
  أيضا مقّدسني ىف احلق." وألجلهم أقّدس أنا ذاتى، ليكونوا هم -19العامل، أرسلتهم أنا إىل العامل. 

  
ت قاصرة، ومل تدرك كانهللا  ليهودأى بكالمى عنك كآب. فمعرفة ا "أظهرت امسك": :6ع

  الثالوث. 
  متمسكني بوصاياه. ملسيحعرفوا اهللا أكثر، وتبع الكثريون منهم ا ملسيحوبتجسد ا

  
 الىت أى كمال احلكمة، والتعليم بالوصايا، وكل املعجزات "كل ما أعطيتىن": :8-7ع

  م أكثر.إمياهنمرسل من اآلب، وكالمه هو كالم اهللا، فثبت  ملسيحرأوها، فأيقنوا هبا أن ا
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)، يصلى من 21، 20عصلى من أجل العامل، ألنه، ىف (يال  ملسيحليس معىن هذا أن ا :9ع
: 23سيؤمن به. وكذلك على عود الصليب، يصلى من أجل صالبيه (راجع لو  الذىأجل العامل 

 اضطهاده، بسبب ما سوف يتعرضون له، دون غريهم، من تالميذه خّص بالصالة هنا ). ولكن34
  ومتاعب نتيجة وقوع مسئولية الكرازة عليهم، واحتياجهم ملستوى أعلى من املساندة.

  
ممجد  ملسيحهو اهللا. ا ملسيحيعلن مساواة االبن لآلب ىف ملكية كل اخلليقة، أى أن ا :10ع

  ، مث ىف كرازهتم بامسه.ه حبفظهم وصاياهتالميذىف 
وحدهم، بل مسئولية  تالميذوإعالنه، مل يصر مسئولية ال ملسيحأخى احلبيب، إن متجيد اسم ا  

أمام كل من حولنا. ولن يتأّتى  ملسيحكل أوالد اهللا. فعلينا إذن مهمة عظيمة، وهى متجيد اسم ا
(راجع رو  نا العتيقإنسانفيختفى هذا إال بعملنا بوصيته، وتوبتنا الدائمة، وجهادنا ضد شهواتنا، 

  ، ويظهر عوضا عنه مسيحنا الساكن فينا.)9: 3؛ كو 22: 4؛ أف 6: 6
  

أى انتهى وقت وزمن رسالىت وعملى على األرض، أما هم فال زالوا باقني، وسوف  :11ع
 يقابلون الكثري، وعليهم أيضا إبراز ومتجيد امسى، وإكمال ما بدأت من كرازة. وهلذا، أسأل أنا

  أيضا من أجلهم أن حتفظهم من الشر، ومن العامل الذى سوف يواجهونه، ومن كل ما ينتظرهم.
كناية عن قوة اهللا وعنايته، كما يقول احلكيم: "اسم الرب برج حصني، يركض  "ىف امسك":

  ).10: 18إليه الّصّديق ويتمنَّع" (أم 
  ر واهلدف، بال خصومة أو فرقة.أى احتاد على مستوى احملبة القلبية والفك"ليكونوا واحدا": 

ِطلَْبة اآلن، فسالم الكنيسة واملخدومني أساسه حمبة اخلدام وما أحوج الرعاة واخلدام هلذه ال  
ووحدة فكرهم. وما أحوج الكنيسة أن تصلى من أجل رعاهتا، حىت حيفظهم اهللا من حروب 

  الفرقة والتحزب.
  اد بني التالميذ، كما هو بني اآلب واالبن.رغبة املسيح ىف أن يكون كمال االحت"كما حنن": 

  
ترتبط اآليتان وتكمالن املعىن الواحد. إليك":  تىىن آإ"حني كنت معهم... ف :13-12ع

أى أثناء وجودى، كان التالميذ ىف عهدتى، وهلذا حفظهم تعليمى وإرشادى ومتابعىت هلم. أما وقد 
لية احلفاظ عليهم المسك أيها اآلب. وها أنا أتى الوقت الذى سأترك فيه العامل، فإنىن أعيد مسئو

أصلى هبذا أمامهم، ليكون هلم الفرح والثقة ىف استمرار الرعاية اإلهلية هلم، أمام ما سوف يأتى به 
  العامل عليهم من ضيق واضطهاد.
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إشارة واضحة ليهوذا. وأمساه الرب هبذا االسم، لتوضيح إرادة يهوذا الشريرة، "ابن اهلالك": 
  من استحق اهلالك، ومل يستفد من رعاية املسيح احلافظة لباقى التالميذ. أنه هو

) عن خيانة 8: 109؛ 9: 41كما ذَكََرْت النبوات ىف الكتاب املقدس (مز  "ليتم الكتاب":
  يهوذا، ورفض اهللا له.

  
علّم املسيح تالميذه وكنيسته كالم اهللا السامى عن أفكار العامل، والذى يكشف  :14ع
لذلك يبغض العامل كل أوالد اهللا املتمسكني باحلياة الطاهرة النقية، كما أبغض أيضا  أخطاءه.

  املسيح من قبلهم.
وما يعزينا هنا، هو ما ذكره القديس بولس: "ومجيع الذين يريدون أن يعيشوا بالتقوى ىف   

  ).12: 3تى  2املسيح يسوع ُيضطهدون" (
  
فليس احلل أن يرفعهم املسيح معه إىل حيث أن العامل يبغض أوالد اهللا،  :16-15ع

السماء، بل أن حيفظهم ويقّويهم ىف مواجهة الشر والشرير. ويعطى املسيح تشجيعا ألوالد اهللا، إذ 
  يؤكد َنَسَبهم الروحى هللا، وليس للعامل.

  
الذى  - احلق  - يسأل املسيح ىف صالته أن يثبت التالميذ ىف كل كالمه  :19-17ع

نفسه لتعليمهم وفدائهم، يأتى الدور عليهم أيضا  -قّدس  - املسيح خصص مسعوه منه. وكما أن 
  وت السماوات.كليخصَّصوا، كسيدهم، ىف اإلرسال إىل العامل، والكرازة بالفداء ومل

  
  ):26- 20) الصالة من أجل الكنيسة (ع 3(

"ولست أسأل من أجل هؤالء فقط، بل أيضا من أجـل الذين يؤمنـون ىب بكالمهم.  - 20
ليكون اجلميع واحـدا، كما أنـك أنت أيها اآلب ىفَّ وأنا فيك، ليكونوا هم أيضا واحـدا  - 21

وأنا قد أعطيتهم اجملد الذى أعطيتىن، ليكونوا واحـدا كما  - 22فينا، ليؤمن العامل أنك أرسـلتىن. 
امل أنك أرسلتىن، أنا فيهم وأنت ىفَّ ليكونوا ُمكَمَِّلَني إىل واحد، وليعلم الع - 23أننـا حنن واحد. 

أيها اآلب، أريد أن هؤالء الذين أعطيتىن يكونون معى حيث أكون أنا،  - 24وأحببتهم كما أحببتىن. 
ن العامل مل إأيها اآلب البار،  - 25 نشاء العامل.إلينظروا جمدى الذى أعطيتىن، ألنك أحببتىن قبل 

وعّرفتهم امسك، وسأعّرفهم، ليكون  -26يعرفك، أما أنا فعرفتك، وهؤالء عرفوا أنك أنت أرسلتىن. 
  فيهم احلب الذى أحببتىن به، وأكون أنا فيهم."

  
  ىف صالته هنا، يتجاوز السيد املسيح التالميذ إىل الكنيسة كلها ىف كل عصورها. :20ع
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أليس دم الفداء واحد؟ أليس املعلم واحد؟ أليس ماء "ليكون اجلميع واحدا":  :21ع
إذن أن نكون واحـدا، ليس ىف الشـكل أو الظاهـر، لكن ىف الفكر املعمودية واحد؟ فالطبيعى 

واحملبة القلبية، عـلى مثـال الوحـدانية بني االبن واآلب، ليس ىف اجلوهـر، ولكن ىف احملبة 
  قـدر ما نستطيع حبسب طبيعتنا البشرية.

  
واهب، اجملد هنا، يشرحه القديس ذهىب الفم بأنه السلطان وامل "أعطيتهم اجملد":: 22ع

  ومشاركة املسيح ىف العمل اخلالصى بالكرازة. واهلدف من إعطاء هذا اجملد، هو الوحدانية أيضا.
وكما أن جمد اآلب واالبن واحد ألهنما واحد، أعطانا املسيح هذا اجملد للغرض نفسه، أى   

  وحدانية أعضاء وبناء الكنيسة.
  

حقيقة الهوتية روحية رائعة،  الوحدانية، مقدمايرتفع املسيح ألعلى مستويات  :23ع
شارحا إياها هكذا: أنا فيهم ببشريىت وجتسدى وذحبى عنهم، وأنت ىفّ مبلء الهوتك وأنا فيك. 
فاملسيح مجع وصاحل اآلب بالبشرية ىف شخصه املبارك، ففى املسيح احتدت البشرية باهللا، والسماء 

ب للبشر امتدادا حلبه البنه باألرض، وصار املسيح شفيعا ووسيطا كفاريا، مما جعل حب اآل
  الوحيد.

  خبضوعنا لوصايا اهللا نصري واحدا فيه.   
  تعقيب:

الوحدانية ىف كنيسته. ولكن إبليس استطاع أن يقّسم ) اهتمام اهللا ب23- 20ُتظهر األعداد (
م الكنيسة عن طريق الكربياء. واحلل هو االتضاع للوصول إىل الوحدانية، مع التمسك باإلميان املسلَّ

  من املسيح والرسل.
  
ه األوىل هى تقديسهم، والثانية هى وحدهتم سويا واحتادهم به. أما هذ ِطلَْبةالت كان :24ع

يعلنها. وهلذا، استخدم  الىت ملسيحهى دوام الوجود معه، وهى أعلى أشواق حب االثالثة ف ِطلَْبةال
تضيف ُبعد املشاعر،  "،"أريدوليس "أسأل"؛ فالسؤال هو طلب. لكن  "أريد"،السيد هنا لفظ 

واالرتباط، والرعاية احلقيقية ىف وجود أوالده مجيعا معه ىف حضنه. وكما اشتركوا ىف محل صليب 
  ).26: 12كو  1لالبن ( الذىشركة اجملد  أيضاوتعب الكرازة، يكون هلم  ضطهاداال
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  ).1: 1توضح أزلية االبن (راجع ص  نشاء العامل":إ"قبل 
، إسرائيلىف العامل كله، كانت الوثنية هى السائدة. وىف عرفك": "العامل مل ي :26-25ع

باآلب، فهى أزلية  ملسيحت املعرفة نظرية وحرفية، دون الدخول إىل عمق معرفة اهللا. أما معرفة اكان
 إميانهنا إىل  ملسيحكيانية. وصارت معرفة اآلب متاحة لنا مجيعا من خالل ابنه الوحيد. وأشار ا

بعد  ملسيحبدأت، وسيكملها ا الىتهو اخلطوة األوىل ىف معرفة اآلب  الذىم االبن ، بقبوهلتالميذال
يكمل تعريفنا باآلب غري احملدود، فتنمو  لروح القدس. والكوتالقيامة، بشرحه األمور اخلاصة بامل

  ىف قلوبنا. ملسيححمبتنا له؛ وهبذا يثبت ا
نها إال القليل، فأعطىن أن أجتاوب مع مل أدرك م الىتأشكرك يا إهلى على حمبتك العظيمة،    

  حبك، فينعكس حبا لكل من حوىل.
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  الثَّاِمُن َعَشرَ  احُ حَ صْ األَ 
  القبض على يسوع ومحاكمته

    

  

  ):12-1 القبض على يسوع (ع) 1(

قال يسوع هذا، وخرج مع تالميذه إىل َعْبرِ وادى قدرون، حيث كان بستان دخله هو  -1
وكان يهوذا مسلمه يعـرف املوضع، ألن يسوع اجتمع هناك كثريا مع تالميـذه.  - 2وتالميـذه. 

فأخذ يهوذا اجلنـد وخداما من عند رؤسـاء الكهنة والفريسـيني، وجاء إىل هناك مبشاعل  -3
عامل بكل ما يأتى عليه، وقـال هلم: "من و فخـرج يسـوع، وهـ -4ومصابيح وسـالح. 

أجابوه: "يسوع الناصرى." قال هلم يسوع: "أنا هو." وكان يهوذا مسلمه أيضا واقفا  -5تطلبون؟" 
فسأهلم  - 7ىن أنا هـو، رجعـوا إىل الوراء، وسـقطوا على األرض. إا قال هلم فلم - 6معهم. 

ن إىن أنا هو. فإأجاب يسوع: "قد قلت لكم  -8أيضا: "من تطلبون؟" فقالوا: "يسوع الناصرى." 
ن الذين أعطيتىن مل أُهلك منهم إليتم القول الذى قاله،  -9كنتم تطلبونىن، فدعوا هؤالء يذهبون." 

ن ِسمعان بطرس كان معه سيف، فاستله وضرب عبد رئيس الكهنة، فقطع أذنه إمث  - 10أحدا. 
فقال يسوع لبطرس: "اجعل سيفك ىف الِغْمِد، الكأس الىت  -11اليمىن؛ وكان اسم العبد َملُْخَس. 

  ن اجلند والقائد وخدام اليهود، قبضوا على يسوع وأوثقوه.إمث  - 12أعطاىن اآلب، أال أشرهبا؟" 
  
وكذلك  ،16، 15، 14تهى احلديث اخلتامى الفصحى الذى شغل األصحاحات ان :1ع

وبدأت أحداث املشهد األخري ىف حياة الرب يسوع  )،17ص(صالة الرب يسوع إىل اآلب ىف 
 ،ى ىف وادى قدرون شرق أورشليم ناحية جبل الزيتونانَِمْيَسخبروجه إىل بستان َجثْ ،على األرض

  .وصحب معه تالميذه
  
أو مثن تسليم  ،حظ أن القديس يوحنا مل يذكر تفاصيل اتفاق يهوذا مع الكهنةنال :3-2ع
مكتفيا مبا جاء ىف البشائر الثالث األخرى، مشريا إىل معرفة يهوذا للمكان الذى مجع املسيح  ،الرب

  مع التالميذ ىف خلوات عديدة، ويصور أيضا مشهد خروج اجلمع للقبض على الرب يسوع.
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أى ذهب للموت بنفسه ملواجتهه، ومل يدخلوا هم إليه. وأشار  ...":"خرج... عامل :6-4ع
القديس يوحنا لعلم املسيح بإشارة جديدة لتأكيد الهوته، وسأهلم عن مرادهم الذى يعرفه جيدا، 

توضح لنا رد فعل مملكة الظلمة بأكملها أمام اهللا وكلمته، فهم جنود  "أنا هو"،فإجابة السيد املسيح 
واملسيح وحده، ومع هذا، تراجعوا وسقطوا، وكأن املسيح يقول ليس لكم أن وخدام ومجوع، 

  تقبضوا علىَّ، ما مل أسلِّم أنا لكم ذاتى للموت.
  
أعاد املسيح السؤال، وأعادوا نفس اإلجابة، فقّدم نفسه هذه املرة ِلما أتى من  :9-7ع

قديس يوحنا إىل ما سبق وقاله أجله، ومل َيفُْتُه أن يفتدى تالميذه، بل طلب إطالقهم. ويشري ال
  ) ىف صالته لآلب، بأال يهلك منهم أحد.12: 17السيد املسيح ىف (ص 

  
)، ولكن الحظ أن القديس 50: 22؛ لو 47: 14؛ مر 51: 26راجع (مت  :10ع

  يوحنا ذكر اسم بطرس واسم العبد، ومها مل يذكرا ىف البشائر الثالث األخرى.
  
الحظ أن السيد املسيح رفض األسلوب البشرى )، و54و 52: 26راجع (مت  :11ع

االنفعاىل الذى قام به بطرس، موضحا أن هناك عمال أعظم جيب على املسيح إجنازه، وهو قبول 
  كأس األمل، أى إمتام الفداء على الصليب.

  
أى الرومان. وبالرغم من أهنم مع خدام اليهود ميثلون مجاعة،  "اجلند والقائد": :12ع

حيدا، إال أهنم أوثقوه، رمبا خوفا من هروبه ىف الظالم، أو إمعانا ىف وضعه ىف شكل واملسيح كان و
املتهم املذنب، إذ كان احلقد أخذ منهم نصيبا. وىف وثق املسيح أيضا تطابق مع قصة إسحاق، 

  الذى أوثقه إبراهيم ليقدمه ذبيحة.
ادر أن تأمر جيوش املالئكة... يا جابل اخلليقة كلها وفاديها وحمررها، أوثقوك طوعا، وأنت الق  

  أّى حب هذا أن يطلَق املذنب حرا ويؤخذ الربئ موثقا... افهمى يا نفسى، ويا ليتك تفهمني.
  
  ):27- 13مقابلة حنّان وإنكار بطرس (ع ) 2(

ومضـوا به إىل حّنـان أوال، ألنه كان محا قََيافَـا الـذى كان رئيسـا للكهنة ىف تلك  - 13
شـار عـلى اليهـود، أنه خري أن ميوت إنسان واحد عن أَيافَا هـو الـذى وكان قَ -14السنة. 

وكان ِسمعان بطرس والتلميذ اآلخر يتبعان يسوع، وكان ذلك التلميذ معروفا عند  -15الشعب. 
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وأما بطرس، فكان واقفا عند الباب  -16رئيس الكهنة، فدخل مع يسوع إىل دار رئيس الكهنة. 
اآلخـر الـذى كان معروفـا عند رئيس الكهنة، وكلم البوابة، فأدخـل خارجا، فخـرج التلميذ 

فقالت اجلارية البوابة لبطرس: "ألست أنت أيضا من تالميذ هذا اإلنسان؟" قال ذاك:  -17بطرس. 
وكان العبيد واخلدام واقفني، وهم قد أضرموا مجرا ألنه كان برد، وكانوا  -18"لست أنا." 

فسأل رئيس الكهنة يسوع عن تالميذه وعن  -19معهم يصطلى.  يصطلون، وكان بطرس واقفا
أجابه يسوع: "أنا كلمت العامل عالنية، أنا علمت كل حني ىف اجملمع وىف اهليكل حيث  -20تعليمه. 

ملاذا تسألىن أنا؟ اسأل الذين قد مسعوا ماذا  - 21جيتمع اليهود دائما، وىف اخلفاء مل أتكلم بشىء. 
وملا قال هذا، لطم يسوع واحد من اخلدام كان  - 22يعرفون ماذا قلت أنا." كلمتهم، هوذا هؤالء 

ن كنت قد تكلمت رديا، فاشهد إأجابه يسوع: " -23واقفا، قائال: "أهكذا جتاوب رئيس الكهنة؟!" 
وكان حّنان قد أرسله موثقا إىل قََيافَا رئيس الكهنة.  -24ن حسنا، فلماذا تضربىن؟" إعلى الردىِّ، و

وِسمعان بطرس كان واقفا يصطلى، فقالوا له: "ألست أنت أيضا من تالميذه؟" فأنكر ذاك  - 25
قال واحد من عبيد رئيس الكهنة، وهو نسيب الذى قطع بطرس أذنه: "أما  -26وقال: "لست أنا." 

  فأنكر بطرس أيضا؛ وللوقت صاح الديك. -27رأيتك أنا معه ىف البستان؟" 
  
وحيتفظ  ،سبق للكهنةأوكان محاه حّنان رئيسا أيضا  ،ا للكهنةكان قََيافَا رئيس :14- 13ع

باقى  واملقابلة مع حّنان مل يذكرها سوى يوحنا، أما .كل رئيس كهنة بعد مدة رئاسته بلقبه
عابرا ىف الطريق  ان كان لقاًءّنويذهب البعض أن اللقاء حب .فاكتفت بذكر اللقاء مع قََيافَا ،البشائر
وتقدمه ىف الكرامة كرئيس  ،اخلدام على هذا اللقاء السريع حبّنان لكرب سنه َصرَِحولكن  ،إىل قََيافَا

صاحب الرأى بأن ميوت  وهف ،رنا بهراد القديس يوحنا أن يذكّقد أصهره، ف ،أما قََيافَا .كهنة سابق
وهذه اإلشارة هلا أمهيتها ىف توضيح أن احملاكمة  )؛50و 49: 11ص (إنسان عن الشعب 

  .َبّيتاُم وأن القرار مبوت الرب يسوع كان ،وريةاليهودية ص
  
)، ولكنه اكتفى 56: 26مل يشر يوحنا إىل هروب التالميذ كما فعل مىت ( :18- 15ع

بأن يذكر أنه، مع بطرس، تبعا يسوع. ولعالقة يوحنا بالوسط الكهنوتى، استطاع أن يدخل داخل 
إدخاله، إذ وقف بطرس مع اخلدام البيت. أما بطرس فوقف خارجا إىل أن أدخله. ولكن، قبل 

واحلراس يستدفئون خارجا، يذكر القديس يوحنا حادثة إنكار بطرس األوىل أمام اجلارية الىت 
  سألته، فأنكر بسبب خوفه أمام اجلمع.



  ايُوَحنَّ  يلُ جِ نْ إِ 

)454 ( 

 املسيح على شكاية جيد رمبا أنه السؤال من والغرض حّنان، هو هنا السائل :21- 19ع
 وعن ،للجموع املسيح تعاليم عن السؤال موضوع وكان. بعده من واجمللس قََيافَا إىل يقدمها

 سرا شيئا ميعلّ مل فهو حّنان، آلمال متاما مبددة فجاءت ،يسوع إجابة أما. لتالميذه اصةاخل هيملاعت
 وهلذا. األخرى األماكن أو اجملامع أو اهليكل ىف سواء اجلميع، مسعها تعاليمه فكل اخلفاء، ىف أو

  !مسعتىن الىت اجلموع كل باحلرى اسأل ،!"أنا؟ تسألىن ملاذا" :سؤالب املسيح يرد أيضا،
  
 البار، وجه األثيم يد فلطمت الئقة، غري إجابة أهنا معتربا ،اخلدام أحد احتد :23- 22ع
 السيد قعلّ وهلذا،. لوالعد احلق حساب على الكهنة لرئيس جماملة حتمل اللطمة هذه وكانت
: 22 خر( موسى ناموس حبسب الكهنة رئيس حق ىف خيطئ مل حفاملسي لطمه، من موجنا ،املسيح
 أكسرها مل الىت للشريعة اكاسر الشرير العبد أيها أنت صرت أنك أى! لطمتىن؟ فلماذا): 28
  ...أنا

  :مستفادة دروس النص هذا وىف  
 متشٍف، لكل مشهدا صار قد اإلله هوذا فها أنا؟ خالصى أجل من املسيح احتمل ماذا :األول  

  !ىل؟ الناس إساءة أنا أحتمل فهل .اخلادم يد من طومامل
 واقع هو شئ أى له نيبّي حىت عليه، ظلمه بيان للظامل املظلوم يوضح أن من مانع ال أنه :الثاىن  

  .وحمبة ُحبلم ذلك كان طاملا فيه،
 املسيح ن"إ :يقول إذ اللطمة، هذه عن رائعا تأمال أغسطينوس القديس كتب الصدد، هذا وىف  
 ىف به علّم مما أكثر بذلك ليتم للصلب، كله جسده سلم بل للطم، فقط اآلخر خده حيّول مل
  ).39: 5 مت(

  
كانت احملاكمة أمام قََيافَا، هى احملاكمة الرمسية اليهودية للمسيح. ومع هذا، مل يركز  :24ع

يذكره االثنان عليها يوحنا، مكتفيا مبا أورده كل من مىت ومرقس ىف تفاصيلها. لكنه ذكر ما مل 
عن املقابلة األوىل مع حّنان، مث أشار إىل قََيافَا، وتعّداه، عابرا باملسيح إىل احملاكمة الرومانية الرمسية 

  أمام بيالطس.
  
يذكـر القديس يوحنا هنا اإلنكارين الثاىن والثالث لبطرس، وحادثة صيـاح  :27- 25ع

نكار األول عند حّنان، والثاىن والثالث الديـك، وقد كان عرضـه أكثر تفصيـال، فقد أبرز اإل
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- 55: 22) ولوقا (71-66: 14) ومرقس (73- 69: 26عند قََيافَا. أما كل من مىت (
)، فقـد أمجلـوا اإلنكارات الثالثة بعـد احملاكمة، حىت ال يقطعوا الكالم، ويظل حوار 62

  احملاكمة متصال.
بطرس بالنفى، أو نظر املسيح إليه، أو ويالحظ أيضا أن القديس يوحنا مل يذكر هنا أقسام 

  بكائه املر وتوبته كما جاء ىف البشائر الثالث األخرى.
  يتعجب الكثريون كيف أنكرك بطرس بعد هذه السنوات، وما رآه ومسعه فيها...؟!  
ولكن، لعل كان لبطرس عذرا أمام خوفه، وعدم استعالن الهوتك بقيامتك، أو حلول الروح   

عذر الكثريون اليوم، الذين يعلنون بألسنتهم إمياهنم وتبعيتهم. أما بقلوهبم  القدس عليه. فما
وأعماهلم، ينكرونك، ويصريوا سببا لتجديف اآلخرين على امسك؟! نعم يا إهلى... ساحمنا 

  وارمحنا؛ فما أحوجنا لدموع بطرس املُّرة.
  
  ):40-28بدء المحاكمة أمام بيالطس (ع ) 3(

عند قََيافَا إىل دار الوالية، وكان صبح، ومل يدخلوا هم إىل دار مث جاءوا بيسوع من  - 28
فخرج بيالطس إليهم، وقال: "أية شكاية تقدمون  -29الوالية، لكى ال يتنجسوا فيأكلون الفصح. 

مل يكن فاعل شـر، ملا كـنا قد سلمـناه إليك." و أجابوا وقالوا له: "ل - 30على هذا اإلنسان؟" 
"خذوه أنتم واحكموا عليه حسب ناموسكم." فقال له اليهود: "ال جيوز لنا  فقال هلم بيالطس: - 31

مث  -33ليتم قول يسوع الذى قاله مشريا إىل أية ميتة كان مزمعا أن ميوت.  - 32أن نقتل أحدا." 
أجابه  - 34دخل بيالطس أيضـا إىل دار الوالية، ودعا يسـوع وقال له: "أنت ملك اليهود؟" 

أجابه بيالطس: "أَلََعلِّى أنا يهودى؟!  -35ول هذا، أم آخرون قالوا لك عىن؟" يسوع: "أمن ذاتك تق
أجاب يسـوع: "مملكىت ليسـت من  -36أّمتك ورؤسـاء الكهنة أسـلموك إىلَّ. ماذا فعلت؟" 

كانت مملكىت من هذا العامل، لكان خدامى جياهدون لكى ال أسلَّم إىل اليهود. ولكن  هـذا العامل، لو
فأنت إذًا ملك؟" أجاب يسوع: "أنت تقول أفقال له بيالطس: " - 37ست مملكىت من هنا." اآلن، لي

ىن ملك. هلذا قد ولدت أنا، وهلذا قد أتيت إىل العامل، ألشهد للحق، كل َمن هو ِمن احلق يسمع إ
قال له بيالطس: "ما هو احلق؟" وملا قـال هـذا، خـرج أيضـا إىل اليهـود  -38صوتى." 

ولكم عـادة أن أطلق لكم واحـدا ىف  -39"أنا لست أجـد فيه علة واحـدة.  وقـال هلم:
فصرخوا أيضا مجيعهم قائلني: "ليس هذا، بل  -40الفصح؛ أفتريدون أن أطلق لكم ملك اليهود؟" 

  باراباس." وكان باراباس لصا.
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والىت أعلن كما قلنا، مل يذكر القديس يوحنا تفاصيل حماكمة املسيح أمام قََيافَا،  :29- 28ع
؛ لو 64: 14؛ مر 65: 26فيها بوضوح أنه املسيح ابن اهللا، والذى اعتربه اليهود جتديفا (مت 

وأْخذ القرار، بل نقلنا  - جملس اليهود  - ). ومل يذكر أيضا اجتماع الرؤساء صباحا 71: 22
  مباشرة إىل احملاكمة أمام بيالطس.

لنزول وإقامة الواىل الروماىن أثناء زياراته  مبىن بناه هريودس الكبري، خمصص "دار الوالية":
ألورشليم. واعُتربت عند اليهود جنسة، ألهنا من ديار األمم، وهلذا مل يدخلوها، بل خرج بيالطس 

  إليهم ىف الساحة الىت أمام الدار، وسأهلم عن سبب جتمهرهم، وسبب شكواهم على الرب يسوع.
لفصح. ولكن، ما نتعجب له حقا، هو متسك أى استمرارية احتفاالت ا "فيأكلون الفصح":

  قادة اليهود بالطهارة اجلسدية الشكلية، بينما قلوهبم أضمرت تسليم دما طاهرا بريئا؟!
  
مل يقدم رؤساء اليهود اهتاما على الرب يسوع، بل أرادوا قرارا مبوته فحسب،  :31- 30ع

  "لو مل يكن فاعل شر.": وهلذا قالوا لبيالطس
أكدنا من وجوب موته، وما عليك سوى القرار، أى األمر بصلبه، وهو ما أى أننا حققنا وت

ليس لنا سلطان عليه كيهود، بل من سلطانك أنت وحدك (كان الصلب من سلطان احلاكم 
  الروماىن). ولكن، يالحظ متهل بيالطس، وعدم االندفاع وراء رأيهم.

  
سيكون بواسطة الصليب كما جاء أى ما تنبأ به املسيح، له اجملد، بأن موته  "ليتم": :32ع

)، وذلك ألنه لو 27: 14، 23: 9؛ لو 21: 10)، وضمنا ىف (مر19: 20صراحة ىف (مت 
حكم اليهود على املسيح دون بيالطس، لكان موته رمجا باحلجارة. ولكن، كل ما تنبأ به املسيح، 

ليصلبه، وهم ال  كان ينبغى أن يتم باحلرف الواحد. وهلذا، سعى اليهود حبقدهم إىل بيالطس
  يعلمون أهنم هبذا يتممون املشيئة اإلهلية العليا.

  
انفرد بيالطس باملسيح، وسأله عما أثري من الكهنة وخدامهم، ىف ادعاء املسيح  :34- 33ع

عن نفسه أنه ملك اليهود، عاملني أن مثل هذا االهتام وحده كاٍف لصلب املسيح، فاملُلك لقيصر 
ملُلك لغريه، تعترب متردا وانقالبا. إال أن املسيح مل ُيجِْب، بل رد بسؤال وحده، وأية حماولة لنسب ا

جديد، يعترب حتذيرا وإيقاظا لضمري بيالطس. ومعىن سؤال املسيح: هل هذا رأيك، أم أنك تردد 
  الوشايات الىت أبلغك هبا هؤالء عىن، حىت جتد سببا حتاكمىن عليه؟
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ستنكارى، يوضح فيه بيالطس موقفه بأنه ال يعترب سؤال ا "أَلََعلِّى أنا يهودى؟!": :35ع
املسيح ملكا، فهو ليس بيهـودى؛ وكأنه يقول: ال شأن ىل بكل هذا، فهذه أقوال اليهود. ويرى 

تعىن استنكارا واستنفارا من الكربياء الروماىن حنو أمة  "أَلََعلِّى أنا يهودى؟!"البعض أن القـول: 
يصر، ملك العامل القدمي كله. ويستكمل بيالطس استفساره من اليهود ىف أن يكون له ملكا سوى ق

أى اجلماهري الكثرية  - خاصة وأن كل األمة اليهودية  "ماذا فعلت؟"، خبربته كمحقق: ملسيحا
  قد أسلمتك مشتكية عليك؟! - خارج دار الوالية 

  
  يدفع املسيح عن نفسه ما ألصقه به رؤساء الكهنة من اهتام. :36ع

دفاع ليس الغرض منه إبعاد الصليب الذى أتى وجتسد من أجله، بل ليعلّمنا مجيعا ولكن هذا ال  
قانونا ودستورا روحيا. فإذا كان املسيح ملكنا يعلن لنا أنه ال ينتمى إىل هذا العامل، بل له 
ملكوتا آخر مسائيا أبديا، فكيف يكون إذن حال رعاياه، سوى ارتفاعهم أيضا عن هذا العامل 

بل يقولون، كما قال املسيح قبال: "حنن من فوق، ولسنا من هذا العامل" (راجع  بكل شهواته،
  )، وال يسود علينا العامل ىف شئ، بل نبغى ملكوت إهلنا السمائى.23: 8ص 

ويضيف املسـيح قرينـة لكالمه، أنه لو كان ملكا أرضيا، الهتـم أن يـكون له خـداما 
ود، بل على العكس متاما، طلب أن يسلم نفسه بوداعة يدافعون عنه، فال ميسكه اليه - حراسا  - 

  ىف مقابل إطالق التالميذ.
  
سؤال يعرب عن احلرية والتعجب. فاملسيح يعلن أنه ملك، وينكر  "أفا أنت إذًا ملك؟": :37ع

امللكوت األرضى الذى يفهمه بيالطس. أما إجابته، فجاءت مؤكدة للمعىن الروحى مللكوته، فهو 
  لكا، بل يضيف أنه جتسد ليفدى البشرية، وميلك على قلبها.مل ينكر كونه م

أى كل من قبل كالمى، وعمل الروح القدس بداخله، أو كل من هو  "كل من هو من احلق":
  ).4: 10خاضع هللا الذى هو احلق، وعرف املسيح كما تعرف اخلراف صوت الراعى وتتبعه (ص 

  
ذى قاله املسيح. وهلذا، سأل سؤال، ومل مل يفهم بيالطس الكالم ال "ما هو احلق؟": :38ع

ينتظر حىت يسمع إجابته، وكأنه ىف احلقيقة غري مهتم بأن يفهم... ولكنه كان جمرد سؤال. ومما ال 
شك فيه، مل جيد بيالطس ىف املسيح علة تستوجب املوت. وهلذا، خرج ثانية لليهود املنتظرين 

ه علة واحدة. ولعل اهللا جعل بيالطس بنطق هبذه باخلارج، معلنا حكم الرباءة األوىل بأنه ليس في
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اجلملة بالذات لبيان شئ واحد، فاملسيح هو الفصح احلقيقى الذى بال عيب واحد، وهو ذبيحة 
اإلمت الىت افتضت أيضا أن تكون بال عيب... فما نطق به بيالطس، ما هو إال تأكيد لكمال ذبيحة 

  املسيح املقدمة.
  
ا ختلى عن مهام منصبه، كقاضٍ للحق، ىف إطالق من رآه أخطأ بيالطس عندم :40- 39ع

بريئا، بل تنازل عن سلطانه ىف القضاء، وأعطى احلق ىف االختيار للشعب، وهو ما مل ُيسمع عنه، 
واعتقد أن إعالنه براءة املسيح، يعفيه من املسئولية الىت تركها للشعب. ولعله اعتقد أنه يفتح باب 

ن ليس علة فيه، ولكن املفاجأة كانت ىف طلبهم إطالق من هو معلوم االختيار، سيطلبون إطالق م
  عنه أنه لص وصاحب فتنة.

  عجبا لشعب أطلق لصا وصلب بارا!!  
إن خطأ بيالطس الفاحش، يعطى لنا مجيعا درسا ىف الشهادة للحق. فقد يساوم السياسيون، أو   

 فليسوا كذلك، بل احلق هو يعقدوا الصفقات، وتصري حدود احلق واسعة جدا. أما أبناء اهللا
 ).15: 17احلق، فإن "ُمَبرُِّئ املذنب ومذنِّب الربئ، كالمها مكرهة الرب" (أم 
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  صلب المسيح وموته ودفنه

    

 
  :) 16 -  1استمرار المحاكمة أمام بيالطس ( ع ) 1(

وضفر العسكر إكليال من شوك ووضعوه على  - 2فحينئذ، أخذ بيالطس يسوع وجلده.  -1
ـوا يلطمـونه. وكانوا يقولون: "السالم يا ملك اليهـود." وكان - 3. أرجوانرأسه، وألبسوه ثوب 

فخرج بيالطس أيضـا خارجـا وقـال هلم: "ها أنا أخرجه إليكم، لتعلموا أىن لست أجد فيه  -4
. فقال هلم رجوانفخرج يسوع خارجا، وهو حامل إكليل الشوك وثوب األ -5علة واحدة." 

... اصلبه." فلما رآه رؤساء الكهنة واخلدام، صرخوا قائلني: "اْصِلْبُه -6بيالطس: "هوذا اإلنسان." 
أجابه اليهود: "لنا ناموس،  -7قال هلم بيالطس: "خذوه أنتم واصلبوه، ألىن لست أجد فيه علة." 

فلما مسع بيالطس هذا القول ازداد  -8وحسب ناموسنا جيب أن ميوت، ألنه جعل نفسه ابن اهللا." 
وع فلم يعطه جوابا. فدخل أيضا إىل دار الوالية، وقال ليسوع: "من أين أنت؟" وأما يس - 9خوفا. 

فقال له بيالطس: "أما تكلمىن، ألسـت تعلم أن ىل سـلطانا أن أصلبك، وسـلطانا أن  - 10
مل تكن قد أعطيت من فوق. لذلك، و أجاب يسوع: "مل يكن لك علىَّ سلطان البتة ل - 11أطلقك؟" 

قه. ولكن من هذا الوقت، كان بيالطس يطلب أن يطل - 12الذى أسلمىن إليك له خطية أعظم." 
ن أطلقت هذا، فلست حمبا لقيصر. كل من جيعل نفسه ملكا، يقاوم إاليهود كانوا يصرخون قائلني: "

فلما مسع بيالطس هذا القول، أخرج يسوع، وجلس على كرسى الوالية ىف موضع  - 13قيصر." 
لسادسة. فقال وكان اسـتعداد الفصـح، وحنـو السـاعة ا - 14يقال له البالط، وبالعربانية َجبَّاثَا. 

فصرخوا: "خذه... خذه... اصلبه." قال هلم بيالطس: "أأصِلب  -15لليهود: "هوذا ملككم." 
فحينئذ، أسلمه إليهم ليصلب.  -16ملككم؟" أجاب رؤساء الكهنة: "ليس لنا ملك إال قيصر." 

  فأخذوا يسوع ومضوا به.
  
وشراسة ندائهم  وبني ضعف اليهود ،تأرجح بيالطس بني صوت احلق (الضمري) :4-1ع

: 23(ويؤكد القديس لوقا هذا ىف  ؛وال للجلد لعله يهدئ من ثورة اليهوده أفأسلم ،بصلب املسيح
؛ 26: 27(مت  وقد أورد كل من مىت ومرقس اجللد والصلب معا .طلقه"أؤدبه مث أنا أ" ):16
ربئة لت ةوكذلك حماوالت بيالطس الضعيف ،ولكن القديس يوحنا فصل بينهما )،15: 15مر 
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فسخروا منه  ،وينتقل القديس يوحنا ملنظر استهزاء اجلند الرومان باملسيح أثناء اجللد. املسيح
ش إ(راجع وتوجوه به كليالً من شوك إ واوكذلك ضفر ،وألبسوه ثوب ميثل ىف لونه ثياب امللوك

53 :5(.  
أو سان ن هناك لأضربوه على رأسه، وال نعتقد  )30: 27(ويضيف مىت  :"كانوا يلطمونه"

  ثيم...ر عن هذا املشهد األيعّبأو ن يصف أكاتب يستطيع 
مثة متتد على وجهك البار ملاذا يا إهلى احتملت يد اخلطاة األ: ولكن نكتفى بسؤال رب اجملد  

  وكيف حيدث هذا؟! ،القّدوس
   بىن!!!ا من أجل خالصك ي :جابتهإفتأتى 

إعالن دون  هولكن ،ثانية براءة املسيحخيرج بيالطس ويعلن مرة  ،وىف حماولة لتربئة ضمريه
  احلكم بذلك.

  
ىف  ،وهو البس األرجوان وعلى رأسه الشوك ،أخرج بيالطس يسوع بعد اجللد :6-5ع

فشهد  ،زدادوا قساوة وطالبوا بصلبه. ولكنهم احماولة أخرية يتلمس هبا عطف اليهود فيطلق املسيح
وىف حماولة تنبيه  .)6-4: 19، ص 38: 18بيالطس شهادته الثالثة برباءة يسوع (راجع ص 

شراكى ىف إدون  "نتم واصلبوهأخذوه " :فقال هلم ،أراد بيالطس إخالء يده من املسئولية ،اليهود
  جرميتكم.
  
قدموا  ،وعند فشلهم )،30: 18ص (قدم اليهود اهتامهم األول بأن املسيح فاعل شر  :7ع

عندما أجاب بأن مملكته ليست من هذا  االهتام عنه ودفع املسيح هذا ،أنه خائن لقيصرباالهتام الثاىن 
وحبسب  ،ى دينهم، أأتى اليهود باهتام ثالث بأنه جمدف على الناموس ،وهنا ).36: 8(ص العامل 

  .وهبذا يبطلون دفاع بيالطس عن املسيح ىف أنه ال جيد فيه علة ،ن ميوتأذلك جيب 
  
ن نفهم، فهو مرعوب أولنا  "،ابن اهللا"ن املسيح أوقد ارتعب بيالطس عند ذكر اليهود  :8ع

 تقودانه ىف تيار نييشعر مبكيدة وقسوة اليهود اللت هولكن ،إلصدار حكم على برئ ال يدينه ىف شئ
مكانية إلرومان واليونانيون يعتقدون ىف ا إذ كان "،ابن اهللا"احلكم عليه، ومرعوب أيضا لكلمة 

فهل يوقع بيالطس نفسه  ،املسيح أحد أبناء اآلهلةالتناسل منهم... ولعل أو ظهور اآلهلة وجتسدهم 
وهو احللم الذى حلمته زوجته وأخربته  ،ذلك أيضا سببا لرعبهإىل نضيف  ؟ىف خصومة مع اآلهلة

  ).19: 27مت " (ياك وذاك البار"إ :قائلة له ،به
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أخذ بيالطس يسوع إىل داخل ليستفسر  ،ىف حماولة لالنتصار على رعبه وخوفه :11-9ع
املسيح هى  إجابةهل من السماء؟! هل أنت ابن لآلهلة كما مسعت؟! وعدم  "،من أين أنت؟" :منه

وكان كافيا على بيالطس ما مسعه منه  ،قناعة شخصه املبارك بأن ما يقوله لن يغري من الوضع شئ
  يطلقه.أو ن يقتله أهدده بيالطس بسلطانه  ،ولدفع املسيح للكالم .لتربئته

رعبـت بيالطس: "ليس لك سـلطان علّى أالقويـة والىت  فجـاءت إجابة املسـيح
 ،ذن هو إرادة اآلب وموافقة وخضوع االبنإفالصلب  ."مسح لك بذلك أىب أبـدا ما مل يكن

بيالطس من املسئولية ألنه  ِفْعمل َي ،وليس لسلطان أرضى أو زمىن أن يتحكم فيه، وىف نفس الوقت
عظم أخطيتهم  - حسدا  - سلمىن أى يهوذا واليهود أذى يعلن براءته. ولكن ال ومل ،متردد وسلىب
ولعل سـبب ختفيف خطية بيالطس أنه أممى ال يعرف الكتب وال املواعيد كما  ؛من خطيتك

  يعرفها هؤالء.
  
حاديث مع اجلمع أو أهل ب املسيح، ال نعرف كيف كان بيالطس يطلب أن يطلق :12ع

مام ضمريه وفحصه ليسوع من أحريته زادا من املؤكد أن رعبه و ،ولكن ؟بعض رؤساء الكهنة
وهو أنه إن  ،ده مبا مل يكن ىف حسابهومام صراخ اليهود وهتديدهم من جهة أخرى، فهدأو ،جهة

وهذا ما ال  ،صريفإنه يوافق ضمنا على وجود ملك خبالف ق ،لك لليهودطلق من يدعى أنه َمأ
ىف إدخال نوع جديد من اخلوف  وجنح اليهود بذلك .وجيعلك أيضا خائنا لقيصر ،ضيه حننتنر

  لقيصر نفسه. تهوهو اخلوف على املنصب السياسى ومعادا ،على قلبه
  
وجلس  ،أخرج بيالطس الرب يسوع من دار الوالية إىل الساحة حيث ينتظر اليهود :13ع

 ،ويضيف القديس يوحنا .حكامهمأصدار إعلى كرسيه الذى يستخدمه الواله الرومان عند 
فهو كان على ربوة مرتفعة (جباثا) بالنسبة للساحة  ،مكان ووضع الكرسى ،شهدشراكنا ىف املإل

  ويقال هلا أيضا (البالط) ألنه كان مبلطا برخام ومرمر. ،الىت جتمع فيها اليهود

  

واذ اقترب من الساعة السادسة، ومل يبق إال ثالث ساعات على تقدمي الفصح (ىف  :14ع
بالنسبة للمسيح، فحاول للمرة األخرية التخلص  ان يأخذ قرارما على بيالطس أاالتاسعة)، كان لز

  "هوذا ملككم".من القرار وترك اليهود حيكمون عليه قائال: 
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اليهود وازدادت عصبيتهم، وأجابوه: "خذه  "هوذا ملككم"ستفز قول بيالطس ا :16- 15ع
"ليس لنا ملك خوا: صر "أأصِلب ملككم؟"أنت، ملاذا تعطينا إياه؟ خذه واصلبه." وعندما سأهلم: 

وهذا إنكار وتنازل... فاليهود يعلمون أهنم ليس هلم ملك سوى اهللا، وأن الرومان  إال قيصر."
  حيتلوهنم، وكانوا ينتظرون اخلالص منهم.

أما أن ُيَصرُِّحوا اآلن بأن ملكهم هو قيصر، فهم بذلك مثل لإلنسان الذى يغّير كل مبادئه ىف 
بذلك طبقوا مبدأ "الغاية تربر الوسيلة". وجاءت هناية مشهد حلظة من أجل خبث ىف قلبه، و

جنو احملاكمة اهلزيلة خبضوع من خاف على مركزه من الشغب، فواحد ميوت حىت لو كان بريئا أل
  !!ويا له من مبدأ!ى؛ نا بنفسأ

أيها القارئ احلبيب، من السهل علينا هنا أن ننتقد بيالطس على سوء استخدام سلطانه،   
خوفه وجبنه. ولكن، ىف مواقف أخرى ىف حياتنا اليومية، ألعلنا نكذب لننجو من فعلة وكذلك 

نستحق عليها توبيخا، أو نتهرب من مسئولية إعالن احلق، حماولني نفض أيدينا وإلقاء املسئولية 
على آخرين كما صنع بيالطس، أو نفعل مثل اليهود؛ جند تربيرا لشرورنا خنّدر به ضمائرنا؟! 

  يا رب.ارمحنا 
  
  ): 24 - 17رحلة الصلب ( ع ) 2(

فخـرج وهو حامل صليبه إىل املوضـع الذى يقال له موضع اجلمجمة، ويقال له  - 17
حيث صلبوه، وصلبوا اثنني آخرْين معه من هنا ومن هنا، ويسوع ىف الوسط.  - 18بالعربانية جلجثة. 

وع الناصرى، ملك اليهود." وكتب بيالطس عنوانا ووضعه على الصليب؛ وكان مكتوبا: "يس - 19
فقرأ هذا العنوان كثريون من اليهود، ألن املكان الذى صلب فيه يسوع كان قريبا من املدينة؛  - 20

فقال رؤساء كهنة اليهود لبيالطس: "ال تكتب  - 21وكان مكتوبا بالعربانية واليونانية والالتينية. 
أجاب بيالطس: "ما كتبت قد كتبت."  -22ن ذاك قال، أنا ملك اليهـود." إملك اليهـود، بـل 

ن العسكر، ملا كانوا قد صلبوا يسوع، أخذوا ثيابه وجعلوها أربعة أقسام، لكل عسكرى إمث  - 23
فقال بعضهم  -24قسما. وأخذوا القميص أيضا، وكان القميص بغري خياطة، منسوجا كله من فوق. 

القائل: "اقتسموا ثياىب بينهم، وعلى لباسى لبعض: "ال نشقه، بل نقترع عليه ملن يكون." ليتم الكتاب 
  ألقوا قرعة." هذا فعله العسكر.
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أى من دار الوالية أوال، مث من أورشليم ثانيا، ليصلب خارج احمللة (اجللجثة).  :17ع
ويتأمل ىف ذلك القديس بولس: "لذلك يسوع أيضا، لكى يقّدس الشعب بدم نفسه، تأمل خارج 

  ).13 - 12: 13رج احمللة حاملني عاره" (عب الباب، فلنخرج إذًا إليه خا
ولتالحظ أيها القارئ العزيز أن كنيستنا، ىف إبراز هذا املعىن الروحى، راعت ىف طقس أسبوع   

اآلالم ترك اهليكل وخورس الشمامسة، والصالة ىف صحن الكنيسة، للخروج مع املسيح خارج 
  .أورشليم

اليهود يقول أهنا املكان الذى ُدفنت فيه  كان التقليد املوروث عند جلجثة": –"مججمة 
أما العلماء فيصفوهنا أهنا ربوة متوسطة االرتفاع، شكلها الصخرى يشبه اجلمجمة ىف  .مججمة آدم

  .تكوينها، وكان هذا املكان يستخدم للرجم وقريبا من املدينة
  
ار مع أشار القديس يوحنا للصلب إشارة سريعة، وذكر اللصني دون أن يذكر احلو :18ع

) ىف األجزاء 23؛ لو 15؛ مر 27املسيح. وهلذا، ملراجعة أحداث الصلب، انظر النصوص (مت 
  املتعلقة بأحداث الصلب الستكمال الصورة كلها.

  
كان ُيكتب على الصليب اسـم املصلوب وسـبب صلبه. ويذكر القديس : 22- 19ع

لغة اليهود العربانية، ولغة الفكر ب يوحنا هنا أن ما كُتب كان أوال بأمر بيالطس شخصيا، وثانيا
والعلم اليونانية، ولغة الدولة الرمسية الالتينية. وألن املكان كان مرتفعا، وقرأ ذلك كثري من 

دانة هلم على قتلهم إالشعب، اعترض رؤساء الكهنة على التصريح بأن املسيح ملكهم، ألن ىف هذا 
وأصر على كالمه ىف أن املسيح هو ملك  ملكهم. ولكن هذا االعتراض قوبل جبفاء من بيالطس،

  ن كان هذا بدافع النكاية ىف رؤساء الكهنة، أو توقريا لشخص مل ير فيه شرا.إاليهود. وال نعلم 
  
وضح لنا قصة اقتسام الثياب، فنفهم أهنم كانوا أكان القديس يوحنا أكثر َمْن  :24- 23ع

منسوجا غري قابل لالقتسام، فألقوا أربعة من العسكر كل منهم أخذ جزءا. ولكن القميص كان 
)، مبا قاله 35: 27عليه قرعة فيما بينهم ملن يكون. ويذكّرنا القديس يوحنا، كما فعل أيضا مىت (

  ).18: 22داود ىف نبواته عن آالم الصليب: "يقسمون ثياىب بينهم، وعلى لباسى يقترعون" (مز 
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  ): 37-25كلمات الصلب والموت ( ع ) 3(
اقفـات عند صليب يسـوع، أمه، وأخت أمه مرمي زوجة ِكلُوَبا، ومـرمي وكانت و - 25

فلمـا رأى يسـوع أمـه والتلميذ الذى كان حيبه واقفا، قال ألمـه: "يا امرأة،  -26اجملدليـة. 
مك." ومن تلك الساعة، أخذها التلميذ إىل خاصـته. أمث قال للتلميذ: "هوذا  -27هوذا ابنك." 

وكان  -29قال: "أنا عطشان."  يتم الكتاب، فلكى قد كمل، سوع أن كل شىءرأى ي بعد هذا، - 28
فلما  - 30ناء موضوعا مملوَّا خال، فمألوا إسفنجة من اخلل ووضعوها على زوفا، وقدموها إىل فمه. إ

مث إذ كان استعداد، فلكى ال  -31أخذ يسوع اخلل، قال: "قد أُكِْملَ." ونكّس رأسه وأسلم الروح. 
ساد على الصليب ىف السبت، ألن يوم ذلك السبت كان عظيما، سأل اليهود بيالطس أن تبقى األج

فأتـى العسـكر وكسـروا َسـاقَىِ األول، واآلخـر املصلوب  - 32ُتكسر سـيقاهنم وُيرفعـوا. 
لكن واحدا  -34وأما يسوع، فلما جاءوا إليه، مل يكسروا ساقيه، ألهنم رأوه قد مات.  - 33معه. 

والذى عاين َشهَِد، وشهادته حق، وهو  -35طعن جنبه حبربة، وللوقت خرج دم وماء. من العسكر 
ألن هذا كان ليتم الكتاب القائل: عظـم ال يكـسر منه.  -36يعلم أنه يقول احلق لتؤمنوا أنتم. 

  وأيضا يقول كتاب آخر: "سينظرون إىل الذى طعنوه." - 37
  
قدس عند الصليب؟! مبراجعة نصـوص من هن النساء اللواتى ذكرهن الكتاب امل :25ع

ابنة خالتها ثانًيا كما ذكرها مرقس ىف  "ةمسالو"البشائر كلها خنلص بأهنن العذراء مرمي أوال، و
م القديس أم ابىن زبدى وهى أ) 20: 20و كما أشار هلا مىت ( )،1: 16، 40: 15( جنيـلهإ

وآخرهن هى مرمي اجملدلية  ،ويوسى م يعقوب الصغريأيوحنا، وثالث النساء هى مرمي زوجة كلوبا 
  ).56:  27الىت ذكرها مىت ىف بشارته أوال نظرا لتقواها بعد توبتها (

مه، حىت ال خيرج عن منهجه الذى اعتاده ىف عدم أويالحظ أن القديس يوحنا مل يذكر اسم 
  .ذكر امسه
  
العذراء مه باجلسد القديسة أ ،صعب حلظاتهأوىف  ،مل ينس وسط آالمه وصلبه :27- 26ع

ذ مل يكن هلا أبناء باجلسد سواه، قّدم املسيح هلا يوحنا ابنا، َوَحمَّلَ املسيح يوحنا مسئولية إو .مرمي
  رعاية أمه؛ ويوضح استجابة الطرفني لوصية املسيح، إذ أخذها التلميذ احملب إىل خاصته.

ملتبقى وسط كل اآلالم ولكن، ملاذا يوحنا الذى نال هذا الشرف؟ أليس أيها العزيز هو الوحيد ا  
   بينما هرب آخرون؟!
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يا صديقى، نال القديس يوحنا كرامة استضافة والدة اإلله ىف منزله، ألنه مل يترك صليب رب 
  .اجملد، فهناك عطية خاصة لكل من ال يهرب من صليبه، بل يقبله من اهللا بفرح

  
  تفيد أكثر من معىن: "بعد هذا":: 30- 28ع
  ات الظلمة.أى بعد ثالث ساع األول:
أى بعد كل احلوارات أو الكلمات الىت حدثت على الصليب، سواء ذكرها يوحنا أو مل  الثاىن:

  يذكرها.
  أى بعدما اطمأن على تسليم القديسة مرمي إىل يوحنا. الثالث:

وقد أشار القديس يوحنا أن هناك نبوتني أخريتني عن آالم املسيح: "لَِصَق لساىن حبنكى" (مز 
  ).21: 69ىف عطشى يسقوىن خال" (مز )، "و15: 22

"أنا اء حبه: ـرخ راوى البشرية كلها بدمـ أن تتما، لذلك صني النبوتنيكان البد هلات
ومل يذكر إناء اخلل هذا سوى يوحنا، وهذا اخلل هو نبيذ أُِخذَ ىف الفساد، وهلذا يدعى  عطشان".

منه فيعترب مخرا جمانيا، وأخذ  خال. وكان احلراس يتناولونه لرخص مثنه، أو بدال من التخلص
 كانت غصونه تستعمل لرش املياه املقدسة حسب الطقوس اليهودية)احلراس ساق نبات الزوفا (

لتوصيل اإلسفنجة املشبعة باخلل إىل فم املسيح. وهذا اخلل كان غري اخلل األول املمزوج باملر، 
لصلب؛ وهذا األول رفض املسيح والذى كان يستخدم لتخدير احلواس ملن هم قادمون على آالم ا

  .شربه ليجوز اآلالم كاملة بال ختفيف
أى أمت ما جاء من أجله من تقدمي ذاته ذبيحة إمث وكفارة عن خطايانا، وكلمة  "قد أُكِْملَ":

هى الكلمة السادسة ىف ترتيب الكلمات الىت قاهلا املسيح على الصليب، وهى بالترتيب  "قد أُكِْملَ"
  التاىل:

  ).24: 23أبتاه اغفر هلم ألهنم ال يعلمون ماذا يفعلون" (لو  "يا) 1(
  ).27، 26"يا امرأة هوذا ابنك... هوذا أمك" (ع) 2(
  ).28"أنا عطشان" (ع) 3(
  ).43: 23"اليوم تكون معى ىف الفردوس" (لو ) 4(
  ).46: 27"إيلى إيلى ملا شبقتىن" (مت ) 5(
  ).30"قد أُكِْملَ" (ع) 6(
  ).46: 23يدك أستودع روحى" (لو "يا أبتاه ىف ) 7(
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أى حالة االهتمام القصوى باحتفاالت الفصح. وأول  "إذ كان استعداد": :34- 31ع
قدس سبوت العام عند اليهود، وكان هذا ال يتناسب مع وجود أسبوت أسبوع الفصح كان 

معروفا  األجساد معلقة على الصلبان. فاستأذن اليهود بيالطس ىف كسر السيقان، وهو تقليد كان
للقضاء على املصلوب بسرعة، وذلك بزيادة نزف الدم بعد حتطيم األرجل، وهذا حىت ال ُيَدنَُّس 
السبت ببقاء املصلوبني على أرضهم, وأمت اجلنود املهمة ىف األول واألخري، أما يسوع فلم يقترب 

تأكد، طعن )، وزيادة ىف ال44: 15أحد منه، وتعجبوا إذ أسلم الروح هكذا سريعا (راجع مر 
  .أحد اجلنود جنبه فخرج منه دم وماء

وقف كل آباء الكنيسة القدامى أمام "ظاهرة" خروج الدم واملاء من جنب  خروج الدم واملاء:
  املخلص املطعون وقفة كان فيها الكثري من التأمالت، نورد منها القليل التاىل:

م. وهلذا، فإننا عندما نقترب من كأس يرى ذهىب الفم: "إننا ولدنا من املاء وأُطِْعْمَنا من الد
  األفخارستيا، نشرب من اجلنب املطعون ذاته."

ويقترب القديس ترتليان ىف تأمله من ذهىب الفم فيقول: "حنن نعتمد باملاء ونتمجد بالدم، 
  ُندَعى باملاء وُنختار بالدم، هلذا كان جنبه اجملروح؛ فالذى يغتسل باملاء يستعد لشرب الدم."

ديس أمربوسيوس والعالمة أورجيانوس فقد اتفقا تقريبا على معىن واحد: "إنه بعد أما الق
املوت يتجمد الدم وال خيرج ماء من جسد، ولكن كان البد أن حيدث هذا، لنعلم أنه من جسد 

  املسيح املائت خرجت كل احلياة."
  
عدم يشري القديس يوحنا إىل نفسه كالعادة بإشارة مستترة، ويوضح سبب  :37- 35ع

كسر رجلى الرب يسوع، وطعن جنبه باحلربة وخروج الدم واملاء، لنؤمن باملسيح الذى حتققت فيه 
  النبوات التالية:

كانت هذه الوصية متعلقة خبروف الفصح والذى يرمز مباشرة إىل شخص عظم ال يكسر منه:  )1(
) عندما 7: 5كو 1وأشار القديس بولس أيضا هلا ىف ( )،46: 12املسيح، وجاءت ىف (خر 

: 34قال: "ألن فصحنا أيضا املسيح قد ذُبَِح ألجلنا"، وأيضا النبوة الىت ذكرها داود ىف (مز 
  ) "حيفظ مجيع عظامه، واحد منها ال ينكسر".20

): "وأفيض على بيت داود وسكان أورشليم... 10: 12(زك  فينظرون إىلَّ الذى طعنوه:  )2(
وحون عليه كنائح على وحيد له يكونون ىف مرارة عليه فينظرون إىلَّ (املسيح) الذى طعنوه وين

كمن هو ىف مرارة على بكره"، أى كما سبق وقال يوحنا أن املوت قد مت، ولكن يد اهللا هى 



  التَّاِسُع َعَشرَ  احُ حَ صْ األَ 

)467 (  

الىت حركت يد اجلندى لطعن جنب املسيح، حىت يتم ما سبق وأعلنه اآلب بالروح القدس ىف 
  .مسيحه

ح املطعون ليس إثباتا للنبوة فقط، بل هو عالمة حب ولنا هنا وقفة أيها احلبيب، فجنب املسي  
حيمله املسيح ىف جسده، جبانب املسامري، فصار اجلنب املطعون منبعا للرجاء واحلماية بداخله 
من كل حروب املشاكس الشرير. فإذا شككت يوما بأنه ليس لك مكان ىف حضن املسيح، 

اخلارج الذى ينتظرك على املذبح، فتتجدد  تذكر ماء املعمودية الذى اغتسلت به، والدم املتدفق
  آمالك، ويلتهب قلبك برجاء ىف حب من وأحبك.

  
  ):42 - 38الدفن ( ع ) 4(

ن يوسف الذى من الرامة، وهو تلميذ يسوع، ولكن خفية لسبب اخلوف من اليهود، إمث  - 38
أيضا وجاء  - 39سأل بيالطس أن يأخذ جسد يسوع، فأِذن بيالطس؛ فجاء وأخذ جسد يسوع. 
فأخذا جسد  - 40نيقودميوس، الذى أتى أوال إىل يسوع ليال، وهو حامل مزيج مر وعود حنو مئة َمًنا. 

وكان ىف املوضع الذى صلب  -41يسوع، ولفاه بأكفان مع األطياب، كما لليهود عادة أن يكفنوا. 
بب استعداد فهناك وضعا يسوع لس -42فيه بستان، وىف البستان قرب جديد مل يوضع فيه أحد قط. 

  اليهود، ألن القرب كان قريبا.
  
  ملاذا اختار املسيح يوسف الرامى من ضمن تابعيه (تالميذه) ليدفن جسده؟ :38ع

كان غنيا وميلك قربا جديدا ىف نفس موضع الصلب حسب النبوة: "وُجعل مع األشرار قربه   )1(
  ).60-57: 27)؛ (مت 9: 53ومع غىن عند موته" (إش 

  ).43: 15(مر  شريفا ذا مكانة مرموقة، فاستطاع الدخول إىل بيالطسكان مشريا   )2(
  

تشري األحداث وتتابعها إىل توزيع  "وجاء نيقودميوس... وأخذ جسد يسوع": :40- 39ع
املهام، مث مقابلتها سويا للتكفني. فيوسف ذهب إىل بيالطس وأحضر نيقودميوس متطلبات التكفني، 

(راجع  يوحنا إىل نيقودميوس بأنه الذى أتى أوال إىل يسـوع ويشري القديس .وأخذا سويا اجلسد
). أما 50: 7)، وهو نفسه الذى حاول الدفاع عن يسوع أمام جملس رؤساء اليهود ىف (ص 3ص

ما محله نيقودميوس فكان مرا، وهو عصارة إحدى األشجار املعروفة، وكان يستخدم للتطهري أو 
ىت استخدمها الفراعنة ونقلها عنهم اليهود. أما العود، فهو تقليل األمل، وكان من مواد التحنيط ال
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مسحوق أساسه شجر عطر وله رائحة طيبة... ومقدار ما أتى به نيقودميوس هو مائة َمًنا، واملنا 
مقياس حجم ووزن روماىن مأخوذ عن اليونانيني، وهو يبلغ حجما نصف لتر تقريبا، ووزنا يعادل 

  جراما. 340
ما خبلط مزيج من األطياب والزيوت العطرة ووضعاه على اجلسد، مث لفاه قا "لفاه بأكفان":

  بالكتان.
  تعىن ما أخذوه عن املصريني من عادات التحنيط. "كما لليهود عادة": 

  
القرب الذى دفن فيه املسيح كان جديدا ومنحوتا ىف صخرة داخل بستان مملوك  :42- 41ع

اعد على إهناء إجراءات التكفني والدفن بسرعة ليوسف الرامى بالقرب من مكان الصلب، مما س
  .قبل الثانية عشر، وهى السادسة مساء بتوقيتنا، حىت ال يدخلوا ىف السبت العظيم

ولعل استسالم جسد املخلص بني يدى مكفناه آخر مشاهد اتضاع اإلله الذى سوف نراه 
  .بعد ذلك ىف أجماد قيامته
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  الِعْشُرونَ  احُ حَ صْ األَ 
  ظهورات المسيح بعد قيامته  زيــارة القبـر الفــارغ 

    

  
  ):10-1زيارة المجدلية وبطرس ويوحنا للقبر الفارغ (ع ) 1(

، فنظرت احلجر مرفوعا قٍسبوع، جاءت مرمي اجملدلية إىل القرب باكرا والظالم باوىف أول األ -1
 ِسمعان بطرس وإىل التلميذ اآلخر الذى كان يسوع حيبه، فركضت، وجاءت إىل - 2عن القرب. 

فخرج بطرس والتلميذ اآلخر،  - 3ولسنا نعلم أين وضعوه."  ،وقالت هلما: "أخذوا السيد من القرب
وكان االثنان يركضان معا، فسبق التلميذ اآلخر بطرس، وجـاء أوال إىل القـرب.  - 4وأتيا إىل القرب. 

مث جاء ِسمعان بطرس يتبعه، ودخل القرب،  - 6موضوعة، ولكنه مل يدخل.  واحنىن، فنظر األكفان -5
واملنديل الذى كان على رأسه ليس موضوعا مع األكفـان، بل  -7ونظر األكفان موضوعة. 

فحينئذ، دخل أيضا التلميذ اآلخر الذى جاء أوال إىل القرب، ورأى،  - 8ملفـوفا ىف موضع وحده. 
فمضى  - 10عد يعرفون الكتاب، أنه ينبغى أن يقوم من األموات. ألهنم مل يكونوا ب -9فآمن. 

  التلميذان أيضا إىل موضعهما. 
  
وقد صار  ،يوم إعالن النصرة وانكسار سلطان املوت ،وهو األحد "أول األسبوع": :1ع

 .العصر الرسوىلىف يوم الرب بدال من السبت لكل املسيحني منذ الكنيسة األوىل 
ول خيوط الفجر، عند فتح أبواب أ ، فمعلربلروع حب اجملدلية ما أ ":والظالم باقٍ"

 ومل تبالِ  …أورشليم، خرجت من املدينة لتزور القرب، وكان الظالم ما زال يغطى اجلهة الغربية متاما
عاينت القرب الفارغ، إذ ولكنها من اخلارج، القرب  تلقى نظرة على نأ كل ما متنتهكان  …امرأة اهنبأ

 ).2: 28 ت(م قد دحرج احلجر كما ذُِكَر ىف أن املالك كان
 
وسبقتها هلفتها لبيت بطرس أوال  ،سرعت ىف خروجها كأول مبشرة بالقيامةأ :4-2ع

 ،وإذ مل تدرك بعد أبعاد القيامة .مث بيت يوحنا حيث تقيم العذراء مرمي ،األكرب واألكثر شهرة
ىف  هلفة بطرس ويوحنا وظهرت أيضا .لوهجم مكانإىل أبلغتهم، حبسب رؤيتها، أهنم أخذوا الرب 

  ه.صغر سنليوحنا ق وسب ،القرب جريهما حنو
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أما رأسه فكانت تغطى مبنديل أكرب يشملها  ،كله بأكفان فُّلَامليت ُي كان جسد :7-5ع
وهو أن اجلسد مل  ،ثبات شئ واحدإوالغرض من ذكر هذه التفاصيل  .وهو قطعة منفصلة ،كلها
 ،لن يكون لديه الوقت لفك كل هذه األكفان امللفوفة ،سرقة اجلسدوذلك ألن الذى يريد  ،يسرق

 .بل سيأخذ اجلسد كله مث يتخلص من األكفان بعيدا
ه يوضح ؤفاحننا ،وال يفوت القديس يوحنا ذكر بعض التفاصيل ليشركنا معه ىف املشهد

 ،ل بطرسأما دخو .رهبة املوقف يظهر - بعد نظر األكفان  - وعدم دخوله  ،باب القرب اخنفاض
  .مااعتدنا عليه ينذلال هقدامإفيؤكد طبعه اجلرئ و

 
وهو إميان  ،ل التعجب إىل إميانوحتّو ،مث جاءت شجاعة يوحنا بعد بطرس فدخل أيضا :8ع

إميان بأن املسيح قام وخرج بذاته  ،أمامه العقل واللسان عجزمبا قالته هلما اجملدلية وشكا فيه. إميان ي
  من هذا القرب املعتم.

  
صدمة للتالميذ ألهنم مل يفهموا نبوات العهد القدمي عن املسيح  كان موت :10-9ع
 .همايحيث منزل أورشليموينتهى هذا املشهد بعودة التلميذان إىل  …قيامته

 
  ):18-11ظھور السيد المسيح للمجدلية (ع ) 2(

نت إىل كى، احنـكى. وفيما هى تبـا تبـرب خارجـة عند القـرمي، فكانت واقفـأما م - 11
فنظرت مالكني بثياب بيض، جالسني واحدا عند الرأس واآلخر عند الرجلني، حيث كان  -12القرب. 

وا سيدى، أخذهنم إفقاال هلا: "يا امرأة، ملاذا تبكني؟" قالت هلما: " -13جسد يسوع موضوعا. 
، ومل وملا قالت هذا، التفتت إىل الوراء، فنظرت يسـوع واقفا - 14ولست أعلم أين وضعـوه. 

رأة، ملاذا تبكني، من تطلبني؟" فظنت تلك أنه ـوع: "يا امـقال هلا يس - 15تعلم أنه يسوع. 
قال هلا  - 16ه." خذن كنت أنت قد محلته، فقل ىل أين وضعته وأنا آإتاىن، فقالت له: "يا سيد، ـالبس

قال هلا  - 17. ريه يا معلمـالذى تفس ."ونِىـت تلك وقالت له: "َربُّـيسوع: "يا مرمي." فالتفت
صعد إىل أىن إيسوع: "ال تلمسيىن، ألىن مل أصعد بعد إىل أىب. ولكن اذهـىب إىل إخـوتى، وقوىل هلم 

خربت التالميذ أهنا رأت الرب، وأنه قال أفجاءت مرمي اجملدلية، و - 18 بيكم، وإهلى وإهلكم."أأىب و
  هلا هذا.
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بل  ،فلم تستطع أن تتركهولكن حب مرمي ربطها بالقرب  ،رجع التلميذان :12- 11ع
 وصفهما وقد ،ت داخال فنظرت مالكني ظهرا ىف صورة الناسطلّأو ،باب القرب ، الخنفاضاحننت

ويوضح القديس يوحنا أيضا وضع  )،4: 24( )، ولوقا "رجالن"5: 16كل من مرقس "شابا" (
 جلوسهما.

 
 يسبق ن مليواللذ ،نين املالكيالعجيب أن مرمي مل ختف من وجود هذ :14- 13ع
  .وجودمها
 إذ ينبغى ،بل استنكاره ،سبب بكائها اهذا السؤال عدم معرفتهم نِْعمل َي ":ملاذا تبكني؟"

عدم  لْقَُنأو ِل ،وتأتى إجابتها لتعرب بالفعل عن عدم قناعتهات. فرح لقيامة السيد من األمواال
  كانه.وال تعلم م ذَِخزالت تعتقد أن اجلسد أُ فهى ال ،دراكها هلذه القيامةإ

مل  وألهنا ىف حرية وحزن، ".التفتت إىل الوراء، فنظرت يسوع واقفا" ،وملا فرغت من إجابتها
  ا أن يكون هذا هو شخص الرب يسوع.توقعاهتخياهلا و بعيدا عنن األنه ك ،تعلم من هو

 
سرع احتمال قفز إىل عقل أولذلك كان  ،كان القرب منحوتا ىف جدار داخل بستان :15ع
ومل تلتفت  .البد أن يكون البستاىن ،واملستيقظ ىف هذا الوقت املبكر من الصباح ،املتكلم اجملدلية أن

 ،ؤال املسيح هلاـأما س .اهنألن حدث القيامة مل يكن واردا ىف حسبا ،أو تدقق ىف هيئته أو صوته
  ه هلا.ولكن لتنبيهها وتقدمي نفس ،فكار القلوبأوهو العامل ب ،فبالطبع مل يكن من باب االستفسار

 
وبدت  ،ها كاحلمل الذى يعرف صوت راعيهتناداها الرب بامسها، فكانت استجاب :16ع
أى يا معلم، وهو  "،َربُّونِى " :فأجابت ،إىل يقظة القيامة غري مصدقة ،ق من حلم وغفلةيوكأهنا تف

لشخص  فهى تعلن لنا هبذه اإلجابة معرفتها ،وهلذا .ى به املسيحالتعبري واللقب الذى كان يناَد
  القائم من األموات.

 
مسكتا أاألخرى مرمي )، نعلم أن مرمي اجملدلية و9: 28ىف (مت  "ال تلمسيىن": :17ع
  فلماذا قال السيد هنا ال تلمسيىن؟ ،بقدميه
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ولكن  ،ملست املسيح بالفعل ،ىف املرة األوىل ،يذهب البعض ىف تفسريه هلذا املوقف أن مرمي
كنوع من التأديب الروحى على  ،وهلذا منعها املسيح من ملسه ،عاودهتا بعض الشكوك ىف القيامة

  .شكها ىف القيامة
ن السيد أراد أن ينقل اجملدلية من حال التعلق العاطفى إفيقول  ،أما القديس ذهىب الفم

ياها من إفاطما  ،وكأنه يتدرج هبا ىف النضوج ،إىل حقيقة القيامة وجمد الهوته اجلديد ،بشخصه
  رقى.أة إىل مشاعر روحية مشاعرها اجلسدي

 ،وال تبطئى من إعالن القيامة ىنقييال تع :وهناك رأيا ثالثا يذهب بأن ما قصده املسيح هو
أى لست صاعدا  "،أىن مل أصعد بعد إىل أىب"مث  ،فهناك عمل اإلخبار للتالميذ الذى عليك القيام به

  .الىت سوف تريىن فيهاالفرصة الوحيدة هى فليست هذه  ،ربعني يوماأبل سأبقى  ،سريعا
 ،كمووأب -  الكلمة - قنومى الذى أنا ابنه أى أىب األ ،كم عامةوأىب خاصة وأب :بيكم"أأىب و"

  .أى األبوة العامة هللا لكل أبنائه املؤمنني
إهلى ألن اآلب ىف جمده أعظم من االبن املتجسد على األرض وجمده خمفى وإن  :إهلى وإهلكم""
  هلكم فألنكم خلقته.االثنان واحدا، أما إ كان

 
القائم، وكل احلديث الذى دار  لمسيحفأسرعت اجملدلية لتخرب التالميذ برؤيتها ل :18ع

  بينهما، وأنه سيصعد إىل السماء بعد فترة يظهر فيها هلم.
  

  ):25- 19الظھور األول للتالميذ (ع ) 3(
ة، حيث كان بواب مغلقسبوع، وكانت األوملا كانت عشية ذلك اليوم، وهو أول األ - 19

التالميذ جمتمعني لسبب اخلوف من اليهود، جاء يسوع ووقف ىف الوسط، وقال هلم: "سالم لكم." 
فقال هلم يسوع أيضا:  -21وملا قال هذا، أراهم يديه وجنبه، ففرح التالميذ إذ رأوا الرب.  - 20

"اقبلوا الروح وملا قال هذا، نفخ وقال هلم:  -22"سالم لكم، كما أرسلىن اآلب أرسلكم أنا." 
أما توما، أحد االثىن  -24من غفرمت خطاياه تغفر له، ومن أمسكتم خطاياه أمسكت."  -23القدس. 

فقال له التالميذ اآلخرون: "قد  - 25عشر، الذى يقال له التوأم، فلم يكن معهم حني جاء يسوع. 
ى ىف أثر املسامري، وأضع يدى ىف ن مل أبصر ىف يديه أثر املسامري، وأضع إصبَِعإرأينا الرب." فقال هلم: "

 جنبه، ال أُوِمنُْ."
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ىف مساء أحد القيامة، يصور القديس يوحنا كيف كان حال التالميذ العشرة  :19ع
(الختفاء يهوذا وغياب توما) من خوف، وكيف كانت األبواب مغلقة بإحكام من الداخل عليهم، 

 .ضع للقوانني املاديةولكن ىف إثبات لعقيدة جسد القيامة املمجد والغري خا
فوجئ التالميذ بالسيد املسيح ىف وسطهم، ملقيا عليهم سالمه اإلهلى ِلُيطَْمِئَن قلوهبم وحيررهم 

  من اخلوف الذى حبسوا أنفسهم داخله.
هكذا حنن مجيعا... لدينا أبواب مغلقة وأسوار مرتفعة من خماوف أو قلق... وكلنا نطلب   

  نا، حىت تطمئن قلوبنا ونطرح اخلوف خارجا.سالمك وإشراق نورك اإلهلى علي
 

قدم املسيح برهان قيامة جسده، فهو إذن ليس روحا أو خياال، ولكنه جسد قائم  :20ع
حيمل جراحات الصليب... وهلذا كان فرح التالميذ عجيبا إذ رأوا الرب وحتققوا من قيامته... وال 

  يوجد شئ ىف الوجود يعادل الفرح برؤية الرب.
أعطانا أن نراه بأعني اإلميان ىف حياتنا اليومية، وهى عطية حرم نفسه منها كل إنسان ال واهللا   

يعترف به، أو حييا خارج كنيسته. وهذه العطية مبثابة عربون ملن يثبت ىف حبه هللا، فنراه هناك 
ىف السماء فيكمل فرحنا به، فرح بال هم وال كآبة وال تنهد وال قلق كما تصلى الكنيسة ىف 

  شية الراقدين.أو
 

كرر املسيح التحية بسالمه املمنوح هلم مرة ثانية ليزيد من إحساسهم بالطمأنينة، مث  :21ع
انتقل إىل شئ آخر، وهو عمل التالميذ املقبل. فكما أرسلىن اآلب من أجل عمل الفداء الذى ال 

  يقدمه آخر سواى، هكذا أرسلكم أنتم مبشرين وشهودا هلذا الفداء الذى مت.
  
قال السيد املسيح سابقا عن الروح القدس الذى سريسله  :"نفخ... الروح القدس" :22ع

اآلب بامسه. وهنا، مينح التالميذ هبة الروح القدس بالنفخة ىف وجوههم، ألن سلطانه هو سلطان 
  :نياآلب ذاته. ونشري هنا لشيئ

  .أن هذه النفخة كانت تأسيسا لسر الكهنوت ىف العهد اجلديد  
  النفخة، ىف التقليد الرسوىل، صارت مثل اخلمرية الىت استلمها الرسل من السيد املسيح  أن هذه

وأودعوها داخل أسرار الكنيسة، فالكاهن أيضا ىف سر املعمودية ينفخ ىف وجه املعمد قائال: 
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سقف ىف وجه القس ويردد ذات "اقبل الروح القدس." وكذلك ىف سر الكهنوت ينفخ األ
مها أيضا الكثري من الكهنة ىف سر االعتراف كنفخة ملغفرة اخلطايا... العبارة... ويستخد

  وهكذا...
آية توضح، دون أى لبس أو شك، سلطان الروح القدس الكائن ىف سر الكهنوت،  :23ع

  والذى منحه السيد املسيح ىف اآلية السابقة لرسله، الذين أودعوه الكنيسة.
ن املغفرة تليق بطبيعة اهللا وحده، إ ىف شرحها: "ونكتفى هنا مبا أورده القديس كريلس الكبري

ولكن الذين وهبهم روحه القّدوس أعطاهم أن حيوزوا قوة املغفرة، ألنه كيفما صنعوا، يكون 
مسك ر أو ُيـو الذى يغفـه -وت ـر الكهنـمن خالل س - الروح القدس الساكن فيهم 

وهذا السلطان مرجعه الروح القدس  -الكاهن  - اخلطايا. على أن العمل يكون بواسطة اإلنسان 
 :وقول بطرس )،10- 1: 5ع أ ،راجع حادثة بطرس مع َسفِّرية وحّنانيا(وليس قداسة اإلنسان 

أما سر  ؟)، ومل يقل: لتكذب علّى3(ع؟"ملاذا مأل الشيطان قلبك لتكذب على الروح القدس"
، الذى يستخدم يد الكاهن، ىف فهو اإلقرار أمام الروح القدس - التوبة االعتراف  - مغفرة اخلطايا 

نقل خطايا املعترف إىل حساب دم املسيح الكفارى. ويعلن أيضا الروح القدس، من خالل 
الكاهن، مغفرة اهللا هلذه اخلطية. وهلذا كان سر االعتراف من أكثر األسرار املفرحة واملعزية 

  لإلنسان، وخاصة الىت ميارسها بفهم ووعى.
 
لشخصية العقالنية الىت تعرقل اإلميان القلىب البسيط، حىت أنه كان توما ميثل ا :25- 24ع

 :14 رفض تصديق باقى الرسل األطهار وشهادة نساء القيامة، وكان له أيضا سابقة (راجع ص
)، بل أعلن، ىف حتد غري خفى، أنه لن يؤمن ما مل يرى وحيس جراحات الصليب ماديا. وذكر 5

ألنه يعتربه مقدمة ألحداث الظهور القادم للمسيح وسط  القديس يوحنا موقف توما الرسول هنا،
  تالميذه.
 

  ):31- 26الظھور الثانى للتالميذ (ع ) 4(

وبعد مثانية أيام، كان تالميذه أيضا داخال وتوما معهم، فجاء يسوع واألبواب  -26
مث قال لتوما: "هات إصبَِعك إىل هنا،  -27مغلقة، ووقف ىف الوسط، وقال: "سالم لكم." 

أجاب توما  -28أبصر يدىَّ، وهات يدك وضعها ىف جنىب، وال تكن غري مؤمن، بل مؤمنا. و
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قال له يسوع: "ألنـك رأيتىن يا توما آمنت؟ طوىب للذين  -29وقال له: "رىب وإهلى." 
وآيات أَُخَر كثرية صنع يسوع قدام تالميذه، مل تكتب ىف هذا  -30آمنـوا ومل َيَرْوا." 

ذه، فقد كتبت لتؤمنوا أن يسوع هو املسيح ابن اهللا، ولكى تكون لكم، وأما ه -31الكتاب. 
  إذا آمنتم، حياة بامسه.

ىف األحد التاىل تكرر الظهور بنفس مالبساته، واالختالف الوحيد هو وجود  :27- 26ع
ة لقى السيد سالمه على التالميذ، َوجََّه كالمه مباشرة إىل توما، وغايأتوما الغائب سابقا. وبعد أن 

  "وال تكن غري مؤمن، بل مؤمنا".كلمات املسيح كلها: 
وأسلوب املسيح مع توما يعطينا مثال التساع القلب واللطف وطول األناة، حىت ملن شك   

واشترط على اهللا أن يستجيب لطلباته حىت يؤمن بقيامته، ليعلّمنا بذلك املعىن احلقيقى لالتضاع 
  .م الروحيةوالتنازل واإلشفاق على الناس ىف ضعفاهت

   .ويذهب البعض أيضا أن كالم املسيح مل خيلو من العتاب الرقيق
 
واعتذارا"، إعالنا إميانيا قويا، واعتذارا أيضا  اجاءت إجابة توما "إعالن"رىب وإهلى":  :28ع

 بل قال أيضا: "رىب"،خلجله من عتاب املسيح الرقيق لعدم إميانه الصارخ، ومل يقل توما فقط: 
هو تعبري قوى يعّبر به عن إدراكه لسر القيامة، وأنه أمام اإلله املتجسد كاسر شوكة و "وإهلى"،

  .وسلطان املوت بالهوته
 
فما كان جدير بتلميذ عاش  ،هنا يعاتب السيد املسيح بلطف أيضا توما على شكه :29ع

ذا مطالبا مع املسيح أكثر من ثالث سنوات رأى فيها املعجزات ومسع التعاليم، أن يكون موقفه هك
بالرؤية املادية للمسيح القائم. وهلذا، يعلن أيضا السيد املسيح عن طوباوية، أى الربكات، الىت يناهلا 

  .كل من يؤمن به ىف كل العصور دون أن يقف عقله عائقا أمام إميانه
  
يوضح القديس يوحنا هنا غاية كتابة إجنيله كله، وهو أنه مل يكن كتابا حلصر  :31- 30ع
بل كان له غرض واحد  )،25: 21(ص ت والعجائب الىت لن تسعها كل كتب العامل املعجزا

فقط، هو اإلميان أن يسوع اإلنسان هو املسيح اإلله، وهو أقنوم الكلمة ابن اهللا األزىل واملساوى. 
وكأن يوحنا، وهو خيتم إجنيله، يذكّرنا مبا سبق وأعلنه عن شخص السيد املسيح ىف أصحاحه 

كلمة هو ابن اهللا، وأن الكلمة كان اهللا، ويعطى لكل القارئني خالصة كل إجنيله األول، أن ال
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والغرض منه، وهو أنه ال حياة وال أبدية خارج اسم املسيح؛ فالذين قبلوه هم فقط الذين صاروا 
 أبناء اهللا.

كما قال إهلنا احلبيب، أعطنا أن يكون لنا هذا اإلميان احلى والعامل الذى هو سر غلبة العامل،   
القديس يوحنـا ىف رسـالته األوىل: "من هو الذى يغلب العامل إال الذى يؤمن أن يسـوع 

  ).5: 5؟" (هو ابن اهللا



  ايُوَحنَّ  يلُ جِ نْ إِ 

)476 ( 

 

  الَحاِدى والِعْشُرونَ  احُ حَ صْ األَ 
  يته األخيرة لبطرس برعاية الرعيةوص  رة ثانيةـيح للتالميذ مـور المسـظه 

    
  

  ):14- 1بحيرة طبرية (ع ) 1(
كان ِسمعان  -2بعد هذا، أظهر أيضا يسوع نفسه للتالميذ على حبر طربية، ظهر هكذا:  -1

خران من آثََنائيل الذى من قانا اجلليل، وابنا زبدى، واثنان م، وَنأبطرس، وتوما الذى يقال له التو
قال هلم ِسمعان بطرس: "أنا أذهب ألتصّيد." قالوا له: "نذهب حنن أيضا  -3تالميذه، مع بعضهم. 

وملا كان  - 4معـك." فخرجـوا ودخلوا السفينة للوقت. وىف تلك الليلـة، مل ميسـكوا شيئا. 
فقال هلم يسوع:  -5ولكن التالميذ مل يكونوا يعلمون أنه يسوع.  الصبح، وقف يسوع على الشاطئ،

فقال هلم: "ألقوا الشبكة إىل جانب السفينة األمين،  - 6"يا ِغلمان، ألعل عندكم إداما؟" أجابوه: "ال." 
فقال ذلك التلميذ الذى كان  - 7فتجدوا." فألقوا، ومل يعودوا يقدرون أن جيذبوها من كثرة السمك. 

نه الرب، اتََّزَر بثوبه، ألنه كان ُعريانا، إلبطرس: "هو الرب." فلما مسع ِسمعان بطرس  يسوع حيبه
وأما التالميذ اآلخرون، فجاءوا بالسفينة، ألهنم مل يكونوا بعيدين عن  - 8وألقى نفَسه ىف البحر. 

را فلما خرجوا إىل األرض، نظروا مج -9األرض إال حنو مئىت ذراع، وهم جيّرون شبكة السمك. 
قال هلم يسوع: "قدموا من السمك الذى أمسكتم  -10موضوعا، ومسكا موضوعا عليه، وخبزا. 

فصعد ِسمعان بطرس، وجـذب الشبكة إىل األرض ممتلئة مسكا كبريا مئة وثالثا  -11اآلن." 
قال هلم يسوع: "هلموا، َتَغدَّْوا." ومل جيسر  - 12ومخسني. ومع هـذه الكثرة، مل تتخرق الشبكة. 

مث جاء يسوع، وأخذ اخلبز  - 13نه الرب. إد من التالميذ أن يسأله من أنت، إذ كانوا يعلمون أح
  هذه مرة ثالثة ظهر يسوع لتالميذه بعدما قام من األموات. - 14وأعطاهم، وكذلك السمك. 

  
حبرية طربية هى نفسها حبر اجلليل، ولكن القديس يوحنا ينسبها إىل مدينة طربية  :2-1ع
لىت أنشأها هريودس الذى كان رئيس ربع على اجلليل. وكان عدد التالميذ سبعة، منهم احلديثة، ا

  .يوحنا وأخوه يعقوب، واثنان من التالميذ وليسوا من الرسل
عبارة تشري إىل تعدد ظهورات القيامة، بعد الظهورات  :"نفسهظهر أيضا يسوع ، أ"بعد هذا

  ح من نوعية هذه املعجزة.ثبات الهوت السيد املسيح كما سيتضالسابقة، إل
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رأى البعض أن ما صنعه بطرس هو ارتـداد نـحو العامل، ورأى البعض اآلخر أنه  :3ع
: 20ليس ىف هذا شئ، فاملسيحية مل حترِّم العمل، بل هـذا منهج نادى به القديس بولس ىف (أع 

  .)8: 3تس 2 ؛34
ن بطرس عاد إىل إ" :ري، وهووأكثر هذه اآلراء اعتداال، ما قاله القديس اغريغوريوس الكب

  ".ألنه توجد أعمال ال ميكن العودة إليها بعد التجديد ،ولكن مىت مل يعد جلباية الضرائب ،الصيد
وميكن القول أيضا أن ما يؤخذ على بطرس هو عودته إىل املهنة األوىل، دون مصاحبة ذلك 

  .بأى عمل كرازى
 
كان ظهور الرب، الغامض ىف  ،ئاميسكوا شي وفشلوا ىف أندوا هجأُوبعد أن  :5-4ع

ت من غموضة، بادرهم السيد املسيح بسؤاله: "هل متلكون فزال الفجر بضوئه اخلاأبدايته، والذى 
واملقصود بالطبع مسكا، فجاءت إجابتهم النافية تعبريا عن حالتهم. وبالطبع، ما  ،غموساأى  إداما؟

  .كان سؤال الرب هنا إال متهيدا للمعجزة القادمة
 
خائرى القوى، واجملهدين طوال الليل،  - اخلّدام  - يقدم السيد الرب نصيحة للصيادين  :6ع

  ).4: 5تذكّرنا بالنصيحة األوىل الىت تعرف فيها بطرس على السيد املسيح ىف (لو
وميكن القول أن هذه املعجزة هى درس ملا حيدث ىف حياتنا كل يوم، وىف حياة اخلّدام بصفة   

ما نعتمد على قلوبنا وفهمنا وخرباتنا دون اهللا، ولكن االعتماد على اهللا خاصة، فنحن كثريا 
وكلمته وراء النجاح احلقيقى، فال قيمة لكل جهد انفصل عن اهللا العامل ىف كنيسته... وال 
قيمة لعمل ال يباركه املسيح، وكأن املسيح يعطى التالميذ والكنيسة هذا الدرس لنعمل به ىف 

رس الذى تبع املسيح، عندما اعتمد على ذاته أنكره، بالرغم من حبه له. كل أوجه حياتنا. فبط
: 2نفس (أع  3000أما عندما عمل الروح القدس به، ففى يوم اخلمسني اصطاد بعظته 

  )؛ أمل يكن ذلك مسكا كثريا...؟!41
 

بسبب أهنم كانوا ىف الصيد، خلع بطرس كل ما يعيقه عن عمله، وكان  ريانا":كان ُع" :7ع
حنا، ذو القلب احملب واألكثر تيقظا، أسرع إميانيا ىف إدراك ما حيدث، وربط األحداث ببعضها. يو

  "هو الرب".وهلذا، جاء إعالنه قويا وثابتا ومفرحا: 
وبالرغم من أن الطبيعى أن يلقى بطرس بنفسه كما هو، إال أنه أتى بفعـل غري طبيعى، فقد 

  اء. ولنا أن نفهم أن ما فعله بطرس:لبس ما قد خلعه قبل أن يلقى بنفسه ىف امل
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  يتناسب وكرامة اهللا الىت تغطى املالئكة أرجلها ووجوهها أمامه. أوال:
ُيرجِع لبطرس نفسه، فهو ما زال حيس باخلزى بسبب خطية إنكاره، فكأنه ال يستر جسده  ثانيا:

 .نه هلافقط، بل نفسه العارية الىت، وإن بكت بكاء مرا، مل تسمع بعد من السيد غفرا
 

مترا بني مكان السفينة والشاطئ، واألهم هو املعىن  95كانت املسافة حواىل : 9-8ع
الروحى التأملى هنا، فالسفينة هى الكنيسة، والتالميذ هم كهنتها وخدامها، والسمك هو النفوس 

  الىت جذبتها الكنيسة، من الغرق ىف العامل، إىل شاطئ النجاه الروحى... 
ن كان له تعب ىف اخلدمة وسحب النفوس إىل اهللا، جيد املسيح الكلى وعند خروج كل م  

القدرة قد أعد له طعاما ونصيبا مسائيا، كأنه يكافئ مكافأة خاصة كل من له تعب وسهر ىف 
  صيد النفوس إليه.

  نالحظ شيئني: "قدموا... أمسكتم...":
اهللا ينسب عمله، باتضاعه،  سـاسا هو معجزة صنعها الرب، ولكنأمسـكه التالميذ أأن ما  أوال:

  إىل أوالده...
أنه يريد أن يقدموا من شباكهم، إضافة ملا أعده هو هلم، وذلك ليشركهم معه ىف املائدة  ثانيا:

  وبفرحهم.
وهذا يعلمنا شيئا هاما، وهو أن اهللا هو العامل. ولكن، على اإلنسان أيضا أن يقدم ما عنده من   

  .د احملدود والضعيف مع عمل اهللا الالهنائى القدرةطاقة وجهد ومال إىل اهللا، فيتح
  

)، وهو عدد فوق اخليال أن خيرج من 153كان السمك كبريا جدا ووفريا ( :14- 11ع
دفعة واحدة. وهو يعىن أنه بالرغم من ظالم العامل وكثرة احلروب الروحية، فكنيسة املسيح، بقوة 

هنا تأتى بكامل قدراهتا ومواهبها إىل امللكوت، ب النفوس الكثرية والكبرية، ألذعمله، قادرة على ج
  .مهما كان الليل (ظالم العامل) طويال وحالك الظلمة

هو مصدر كل غذاء. أمل َيُعلْ قبال الشعب ىف الربية، وكذلك ىف معجزة اهللا  "هلموا، َتَغدَّْوا":
شبعا روحيا إشباع اجلموع؟ فهو مصدر شبع كل الذين يتبعونه إشباعا من مجيع النواحى... 

  .وماديا
هابة املوقف نفسه. ويقول القديس يوحنا سببا ومهابة الشخص م تشري إىل ":ر أحد...سمل جي"

آخر لعدم سؤاله، وهو علمهم ويقينهم أنه هو الرب يسوع، وكأن املوقف مل َيقَْتضِ سؤاال. ولعل 
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األكل، فتقدم الرب حذرهم وهيبتهم من هذا املوقف جعلهم وقوفا، بالرغم من دعوة الرب هلم ب
املسيح بنفسه وأخذ اخلبز والسمك، مستكمال مسرية اتضاعه. فهو، اإلله السيد، يقدم ويقوم 

مل يقصد هبذا أهنا  "هذه مرة ثالثة"،بواجب الضيافة لتالميذه... وبالطبع، عندما قال القديس يوحنا 
  ة.املرة األخرية، ولكنه تسجيل تتابعى ملا أورده ىف الظهورات السابق

  
  ):19- 15حديث المسيح مع بطرس (ع ) 2(

فبعدما َتَغدَّْوا، قال يسوع لِسمعان بطرس: "يا ِسمعان بن يونا، أحتبىن أكثر من هؤالء؟"  - 15
قـال له أيضا ثانيـة:  -16قال: "نعم يا رب، أنت تعلم أىن أحبـك." قال له: "اْرَع خـراىف." 

يا رب، أنت تعلم أىن أحبك." قال له: " اْرَع غنمـى."  "يا ِسمعان بن يونا، أحتبىن؟" قال له: "نعم
قال له ثالثة: "يا ِسمعان بن يونا، أحتبىن؟" فحزن بطرس، ألنه قال له ثالثة أحتبىن. فقال له: "يا  - 17

احلق احلق أقول  - 18رب، أنت تعلم كل شىء، أنت تعرف أىن أحبك." قال له يسوع: "اْرَع غنمى. 
نك متد يديك إثة، كنت متنطق ذاتك ومتشى حيث تشاء. ولكن، مىت شخت، فلك، ملا كنَت أكثر حدا

ميتة كان مزمعا أن ميجد  أيةقال هذا، مشريا إىل  - 19خر مينطقـك، وحيملك حيث ال تشـاء." آو
  اهللا هبا. وملا قال هذا، قال له: "اتبعىن."

  
البشرى، وليس  ولكنه ناداه بامسه ،حديثه إىل بطرس -كل بعد األ - وجه املسيح  :15ع

العادى:  انـنساالسم الذى أعطاه له كرسـول، إذ أنه، بإنكاره، هبـط إىل مسـتوى اإل
  حتبىن أكثر من هؤالء؟""أ

: 26وهنا، يستعيد بطرس ما سبق وقاله ىف كربياء، مفرزا نفسه عن باقى الرسل (راجع مت 
ح تكليفا لبطرس بأن فكان تعليق املسي "أنت تعلم أىن أحبك.")، فأجاب: 29: 14؛ مر 33

برهان احلب احلقيقى هو رعاية اخلراف، أى النفوس أو الكنيسة، فحب اخلادم األمني لسيده هو 
رعاية أبنائه بكل أمانة وتفاٍن وبذل، وليس بالكالم أو ادعاء هذا احلب الذى قد خيور، بسبب 

  ادعائنا الباطل، أمام التجارب، كما حدث أوال مع بطرس.
  
السيد املسيح السؤال مرتني بعد األوىل، ليقابل إنكار بطرس ثالث يكرر  :17- 16ع

مرات. وىف كل مـرة، يوصيه أن االعتذار احلقيقى الذى يقبله منه، هو رعاية شعبه. إال أنه ىف 
املرة الثالثة، يوضح لنا القديس يوحنا حزن بطرس لتكرار السؤال، فأراد أن يدفع عن نفسه هتمة 
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أى أنك لست حمتاجا إلجابىت على السؤال، فأنت  "أنت تعرف"،له:  عدم حبه للمسيح، فقال
فاحص القلوب وتعلم ما بداخلها... وتعلم أيضا أنىن, وإن كنت أنكرتك، فهذا عن ضعف 

  بشرى.
  
ما قاله هنا املسيح لبطرس مباشرة، ينطبق علينا مجيعا بصورة غري مباشرة ىف : 19- 18ع

الروحية، وقلة خرباته اإلميانية، يعتمد على ذاته وعلى ذراعيه معناه الروحى. فاإلنسان ىف حداثته 
البشرية ىف اخلدمة وحياته عامة. ولكن، عندما ينمو ويزداد خربة ىف حياته الروحية، فإنه يصري أكثر 
اتضاعا وطاعة لعمل الروح القدس، فتختفى الذات البشرية، وحتل مكاهنا حياة التسليم الكامل 

): إنك يا 18هلية. أما املعىن املباشر لبطرس، الذى أوضحه القديس يوحنا ىف (علإلرادة واملشيئة اإل
فاملوت الذى  بطرس، ىف حداثة إميانك، كنت مندفعا، فتعد مبا ال تقدر عليه. ولكن عندما تنمو،

أخافك قبال، ستقدم عليه بقوة الروح القدس العاملة فيك، وتقبل الصلب منكس الرأس، وتصري 
  خرها واستشهادك، مها أكرب متجيد تقدمه المسى القّدوس.حياتك ىف أوا

وحنن مجيعا، ما أحوجنا يا اهللا أن نتكل على عمل روحك القّدوس ىف حياتنا، مفرغني ذواتنا،   
ومادين أذرعنا، لتتوىل أنت وحـدك القيـادة بإرادتـك الصاحلة؛ أما فكرنا حنن، فهو ىف 

  غاية القصور.
 
  ):25-20(ع  ما بين بطرس ويوحنا) 3(

فالتفت بطرس، ونظر التلميذ الذى كان يسوع حيبه يتبعه، وهو أيضا الذى اتكأ على  - 20
فلما رأى بطرس هـذا، قال  -21صدره وقت العشـاء، وقال يا سـيد من هو الذى يسلمك. 

 ،جىءأشـاء أنه يبقى حـىت أن كنت : "إقال له يسـوع - 22ليسـوع: "يا رب، وهـذا ما له؟" 
فذاع هذا القول بني اإلخوة، أن ذلك التلميذ ال ميوت. ولكن، مل يقل  -23 ."اتبعىن أنت ؟لكفماذا 

هذا هو التلميذ الذى  -24شاء أنه يبقى حىت أجىء، فماذا لك. أكنت  نإنه ال ميوت، بل إله يسوع 
تبت ن كُإوأشياء أَُخُر كثريةٌ صنعها يسوع،  - 25يشهد هبذا، وكتب هذا، ونعلم أن شهادته حق. 

  واحدة واحدة، فلست أظن أن العامل نفسه يسع الكتب املكتوبة، آمني.
  
فبعد أن اطمئن بطرس إىل  "اتبعىن". املسيح لبطرس هى: ة قاهلاكانت آخر كلم :22- 20ع

عودته ملكانته الرسولية مرة أخرى، وغفران املسيح خلطية إنكاره إياه، التفت إىل القديس يوحنا، 
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ح أيضا، وتوجه إىل املسيح سائال عن مصري يوحنا املستقبلى، وهو سؤال ىف الذى رآه يتبع املسي
غري مكانه، إذ أعطى بطرس نفسه حقا ليس له، أن يسأل عن مكانة آخر أو مستقبل آخر، وهو 

"فماذا شئ من صميم عمل اهللا وإرادته. وهلذا، كانت إجابة املسيح الرب على بطرس حامسة: 
شأنك... اهتم باألمر الذى أوجهه لك وحدك، وهو أن تتبعىن أنت، وتعىن أن هذا ليس من  لك؟"

  الثاىن. ئىدون أن تلتفت لغريك، حىت وإن أردت أن أبقيه حيا حىت جمي
ولعل إجابة السيد املسيح لبطرس، هى إجابة موجهة لنا مجيعا، إذ كثريا ما تنزلق أفكارنا ىف   

عن خالص آخرين من عدمه، فتكون مقارنات أو استفسارات ليست من شأننا، كأن نسأل 
إجابة املسيح لنا: "اتبعىن أنت... وال شأن لك باآلخرين." لعلنا نستوعب هذا الكالم، وال 

  ننشغل بشئ إال خالص نفوسنا...
  

يوضح اللبس الذى حدث ىف فهم التالميذ لقول املسيح األخري، فشرحه القديس  :23ع
  يوحنا.

  
نا إىل ختام إجنليه، كان من املهم عنده أن يؤكد هنا، وقد جاء القديس يوح :25- 24ع

  على شيئني:
  صدق شهادته، ألنه عاين وكتب بنفسه ما شاهده، وليس نقال عن آخر.  أوال:
أن ما ذكره ىف إجنيله وشهادته ليس كل شئ، فهو ذكر بعض األشياء من أجل اإلميان  ثانيا:

ه أو أمثلته، كما حاولت باقى بشخص الرب املسيح، وليس حصرا لكل معجزاته أو أحاديث
البشائر، ولكنها ذكرت القليل قدر ما استطاعت، ويوضح ِعظََم ما صنع الرب، واستحالة حصر 
كل شئ، ىف صورة لغوية بديعة، إذ يقول أن كل كتب العامل ال تكفى لتدوين كل شئ عن الرب 

، وإلهلنا اجملد ن العامل نفسه، بكل اتساعه، سوف ال حيتمل حجم هذه الكتبإيسوع، بل 
  الدائم... آمني.
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