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اللهكنواللهلهأراهالذىالمثالحمسبالمسكنأواالجماعخيمةموسىوبنى
التابوتءغطاعلىمنالكهنةرئيسمعيتكلموكاناعاالجتمخيمةطريقعنشعبهمع
الكروبينبين

بيناللهوجودفكرةليتقئلواتدريجياالناسيجهزأنيريداألسلوببهذااللهكالت

الخيمةفكرةفهمواءأسااليهودأنإالبأيدمصنوعةهياكلفىليسولكنالناس
الناسمنغيرهمدونللهتملكهمإلىتشيرأنهاوظنوا

هممحلوسطفىالتىالخيمةفىبينهماللهيسكنأال
للربالمسكنذلكءببناهميقومواألم

أورشليمممدينرفىاللههيكلأليمرالهيكلبنواأنبعدبعدوفيما

جسدهووأقدسأممىهيكلفىالناسبينوحلءجاالزمانءملفىاللهلكن

المسيح

يمكنوالآخرإنسانيدصنعةليسواإلنساذإنسانجسدهوالمسيحوجسد

إنساناءجاإذالمسيحفيسوعبعينهاأمةبهاتستأثرأوواحدشعباالنسانيةيحدأن
بغضإنساناباعتبارهلالنساننفسهأعطىاللهأنأعلنالناسبينوحلاألرضعلى
للجميعأنهالمسيحيسوعفىاللهأعلنلقدوجنسيتهلونهعنالنظر
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العالميعرفهلموبهالعالموكونالعالمفىكانءالبدمنذكذلكاألمركانقد
ألنهمويقبلونهيعرفونهمنأوليكونواأنىينبغكانالذينأولئكءجاخاصتهإلى

الذينوأماصوأنانيةوتعصباجهالتقبلهلمخاصتهولكنوانتظروهعنهقرأوا
باعهالمؤمنينأىاللهأوالديصيرواأنسلطانافأعطاهمقبلوه

فنصيرباحمهنؤمنعندمااإللهيةالطيعةءشركاليجعلناالبشريةطبيعتهفىبينناحل

وبعحلاللهبمشيئةيحدثألنهالجسدىالميالدعنيختلفروحياميالدااللهأوالد
روحه

اللهأنلناليؤكداللهومحبةاللهوقلباللهعةطبيلناليظهربينناحلب

اللهعناإلنسانبحثأنهافىيتلخصكلهااألديانتاريخإنءاالنسانإلىبسعى

ومرةالشمسقرصفىمتمثالنوراةمروظنوهاللهعنبحثواالمصريينءقدما

أبيسعجلفىمتمثلةالقوةأخرى

فىوتارةالجمالفىوتارةالخصبفىتارةوظنوهاللهعنلمجثواواليرنافيون

الحرب

رضاهويطلبونإليهويسعوناللهعنيبحثونالناسنرىالبشريةتاريخكلفى

يخافودتوغقرانهعطفهينالوالكىوبالذبائحضوهيحتسلكىبالهداياإليهويتقدمون
أمامهالوقوففىالتفكيرمجردمنورتعبونمنه

ويطلبيسعىاللهأنليرينابينناوحلجسداصارالكلمةالمسيحيةفىلكن

شريرءخاطىفهوأخالقهوتهذبتفكرهحمامهمااإلنسانألنوذلكاإلنسان
ءجالذلكوجهدهبأعمالهاللهيرضىأوبحكمتهاللهيعرفأنيستطعالجاهل
فىنرىبليرعبناناموسافيهنرىالءحقيقتهعلىاللهليرينابينناوحلالكلمة
والحقالنعمةوأماأعطىبموسىالناموسألنوالحقالنعمةبينناالكلمةحلول

اآلبحضنفىهوالذىالوحيداالبنقطأحديرهلماللهصاراالمسسيحفبيسوع
اللهعنلناأعلهوخبرهو

ويطمئنويغفرليعطىبلويرهبليرعبأوليدينأوليأخذالبينناحلجى
منأعطاناوحقانعمةاءمملواآلبمنكمالوحيدمجدامجدهرأيناإذإننابل
جميعانحنملئهمنيعطىيزالوالالجميعأعطىبهوآمناقبلناهالذيننحنملئه
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أشبهلعلهجديدأنشيدأننشدالنعمةهذهنتذوقوعندمانعمةفوقنعمةخذنا

األرضوعلىاألعالىفىللهممجداالمسيحبميالدالبشرىعندالمالئكةبنشيد
المسرةوبالناسالسالم

بينناوحلجسداصارالكلمةألن

ا



البثربينلهواالثمهادةلكلمة

519163أيوحنا

43ايوحنااللهابنهوهذاأنوشهدترأيتقدوأنا

جسداالكلمةاتخذالزمانءملوفىاللهعندءالبدفىكانالذىالكلمةرأينا

بينناوحل

الناسبينلطريقهوإعدادواضحةوشهادةمباشرإعالنمجيئهيسبقأنالبدكان

العهدختامفىنحنوهاإليهوإشاراتعنهإعالناالقديمالعهدنبواتكلكانت

البشربينللكلمةيشهدالقديمالعهدءأنبياآخرنرىالجديدالعهدءوبدالقديم
الربطريقأعدواالبريةفىصارخصوتبإئهنفسهيصفوهو

لنجدبلفحسبندرسهالكىاليوحناشهادةفىنتأملأنأجدرنافمالذلك
كماجسدىءلمجىالطريقنعدالكناوإنشهوداأيضانحنلنكونلضارسالةفيها

الطريقنعدبلوالخالصبالنعمةالناسقلوبإلىلمجيئهالطريقنعدلكخنايوحنافعل

رفضواللذينعادالودياناءالسماأمجادلهمفاتحاالمؤمضينكلروحياملكاالثافىلمجيثه
محبتهمعيتجاوبواولمرسالته

نقاطثالثةفىولنتأمل
الشاهد1

الشهادةمجال2

الشهادةمضمون3

الشاهدا

يوحنانرممطالقدسيةءالسماءأجوافىبناوتحلقالكلمةتصفالتىالسطوربعد

األرضعلىحياتهفىللمسيحوشهدرأىمنأولإلىليشيراألرضإلىبنايهبطالبشإر
كاتبيقولاعتراضيةجملةوفىاللهابنهوهذاأنوشهدترأيتقدوأناوقال



للنورليشهدللشهادةءجاهذايوحنااحمهاللهمنمرسلإنسانكانإلنجيل

أوصافبعضنرىأننستطجعاألناجيلباقىفىلهالمشابهةوالفصولالفصلهذاوفى
الشاهدهذا

المعمدانعنهالمعروفبلقبهالبشيريلقبهلماللهمنمرسللكنهإنسانفهوأ
اللهمنمرسلإنسانأنهإليهأشاربأناكتفىبل

منالمولودينأعظمإنهيسوععنهقالعطماإنساناالمعمدانيوحناكانلقد
ارتعبوتقديرهمالجميعإعجابعلىاستحوذتالفذةشخصيتهألنوذلكءالنسا
فىوالصرامةوالصراحةوالوضوحبالصدقواشتهرالشعباحترامونالالملوكمنه

الشاهدفىالمطلوبةفاتالصهىوهذهالحق

يظنالبعضجعلتلدرجةموتهبعدحتىالجماهيربينبشعبيةيتمتعكانلقد

يكتبأنضرورياكانلذلكللمسيحبمساواتهينادونآخرينوجعلتالمسيحأنه
للنورليشهدبلالنورهويكنلمأنهالبشير

اللهمنمرسالتكنلممااللهمنمرسالكانأنهرسالتهقوةلكنإنسانإنه

تشهدأنتستطيعفعبثاوعواطفكوقلبكعقلكوتمتلككيانكالدعوةتمأل

ملكوتفىاألصغرإنيسوعوقالالقديمالعهدظلفىعالقيوحناأنومع
وحيوهابعيدمنالمواعيدنظرواالذينأولئكمنكانأنهمعمنهأعظمالسموات

ذلكومعلناكشفءالفداسرتماماأمامهينكشفولمالصليبيشهدولم
األكملالوجهعلىشهادتهأدىفقد

الصليبأقداممنالنابعوبالهرنعيشالجديدالعهدنورفىالذيننحنأجدرنافما
لنااللهأعلنمابقدرالعظيمةرسالتنافىنفكرأنأجدرناماونغتسلنرتوى

فدائهوروائعحبهمكنوناتمن

أنتمنسألوهحقيقتهامنأكثرلنفسهيدعىالضعمإنسانوهوب
أشاريسوعأنومعاإيلياحتىوالالمسيحليسأنهأقرينكرلمووأقرفاعترف

المسيحءمجىمجيئهيسبقالذىبإيليالهالمرموزهوالمعمداتيوحناأنإلىبعدفيما

المعمدانيوحنااممنإيليابروحالربأماميتقدمأنهأبيهلزكرياالمالكوعدأنومع
منأكثرلنفسهينحسبأنيردفلمنفسهإيلياءبمجىاليهودانتظاراتيفهمكان



اخرموضعوفىالربطريققؤمواالبريةفىصارخصوتمجردأنهقيقته

تظهرهناأنفصأناوأنىيزيدذاكأنينبغىبالقولالمسيحيسوععنيتحدث
بعدىيألىلسيدهالمجديعطىبلشخصيامجدالنفسهيبنىألأنهالشاهدعظمة

هذاحذائهسيورأحلأنبمستحقلستالذىقبلىكانألنهقدامىصاررجل
رسالتهويذكرواالناسينساهأنيريداألمينالشاهدهو

أوقرأعماوالخيالعيشهدالأنهواختبروأىقدإنسانوهوبم

رأيتقدوأنافقالبرألكنهسمعأوتعفم
يقولإذوأصدقهايوحناشهادةأعظمما

الروحترىالذىلىقالذاكءبالماألعمدأرسلنىالذىلكنأعرفهأممنلموأناأ
أنوشهدترأيتقدوأناالقدسبالروحيعمدالذىهوفهذاعليهومستقرانازأل
اللهابنهوهذا

الشهادةمجال2

لمابواسطهالكليؤمنلكىللنورليشهدءجاالمعمدانيوحناإنالبشيريقول

مجالهافىيدخلونالناسطبقاتوكلالشهادةهدفهمفالجميع

أنومعللجميعهىالخالصفرصةأنيؤكدأجمعللعالمالمكتوباالنجيلإن
اللهأوالديصيرواأنسلطانأأعطاهمقبلوهالذينكللكنخاصتهإلمهءجايسوع
اللكىالوحيدابنهبذلحتىالعالماللهأحبهكذاالقولنقرأاإلنجيلنفسوفى
361يواألبديةالحياةلهتكونبلبهيؤمنمنطيهلك

والويينكهنةأورشليممناليهودإليهأرسلالجميعأماميوحنايشهدهذاألجل
إلىتشيرمرةكلوفىمرةسبعيننحويوحناإنجيلفىيهودكلمةوردتوقد

كانوربماإليهاليهودأرسلهملمنيوحناشهدذلكومعالمسيحمنالعدائىموقفهم
مجمعمنهموغالباالفريسيينجماعةأماميوحناوشهدلهءأقرباهممنالكهنةمن
شهدالناسعامةوأمامشهدتالميذهوأماماليهودمجامعأعلىهدرحمالس

بعضأنظنناوربماالكلمةستثمرأيننعلمالفنحنمحدودغيرالشهادةمجالإن
إلىحاجةفىالميادينهذهأليستلكنالشهادةفيهاتجدىالقاحلةبريةلميادين

2



يصرخصوتإفىتحتاجالتىهىالوعرةالطرقذاتالبريةهىأليستلشهادة
غيرللمسيحالشهادةمجالإنمستفيمةسبلهاصنعواالربطريقأعدوافيها

محدود

الشهادةمضمون3

إالللمسيحالمعمدانيوحناشهادةالبشيربهروىالذىالكثيراإليجإزمنبالرغم

فقدورسالتهالمسيحلعملكاملةصورةالتقريبوجهعلفيهانرىأننستطعأننا
التاليةالحقائقعلىالشهادةهذهاشتملت

ءالبدفىبالقولإنجيلهيبدأأنالبشيرمنابتداغايكنلمالمسيحأزليةأ

المعمدانيوحنافإنبهلمالعاوكونلمالعافىكانيقولطأوداالكلمةكان
قبلىكانألنهقدامىصاررجلبعدىيأنىبقولهالمسيحأزليةإلىأشارنقسه

فاإلشارةلذلكيسوعمنسنااممبركانعمرهفىالمعمدانيوحناأننعلموكلنا
األزليةالكينونةإلىبلالجسدىالعمرإلىليستهنا

أناقالعندماالربأبأنهيسوعالمعمدانيوحناوصفالمسيحالهوتب
الذىالنبىءإمسعيامنهناواالقتباسالربطريققومواةالبريفىصارخصوت

لنىقومواالربطريقأعدواالبريةفىصارخصوتبقولهواللهالرببينيربط
043إشإللهناسبيالالقفر

ونحندااللهابنهوهذاأنوشهدترأيتقدوأنايوحناقالشهادتهختاموفى

ورسماللهمجدءبهاالالهوتمنالثاقاألقنومهوهنااللهبابنالمقصودأنحقانعلم
لكنكالبشريولدولميلدلمفعالفاللهجسدىبمفهومليستهناوالبنوةجوهره

قطأحديرهلمالذىاللهعنالمتجسدالحىالتعبيرهوالمسيحالسيد

صوتمجردإالليسأنهتؤكدالمعمدانيوحناشهادةإنالمسيحإرسالية

يعمدإنهالمسيحإرساليةوهىوالفاعليةالمستقبللهاالتىالمقبلةللرسالةوتمهيدإعداد

وهوالثافىالميالديصحبهاكانإذاإالتخلصلنوحدهاالتوبةلكنللتوبةءبالما

منإنهايوحناسلطانمنليستالقدسالروحومعموديةوالروحءالمامنالميالد

المسبحسلطان
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اليهودمسامععلىغريبةالقدوساللهروحأوالقدسالروحإلىاإلشارةتكنلم
علىروحهفيهاللهسيسكبالذىالوقتمنالجميلةبالمواعيدحافالتاريخهمكانفقد

علىروحىأسكبأنىذلكبعدويكونيوئيلفىالواردالموعدأهمهاومنالبشر

رؤىشبابكمويرىأحالماشيوخكمويحلموبناتكمبنوكمفيتنبأالبشركل
282يوئيل

غشاوةوإزالةتمييزالعلىوبالقدرةالجديدبالخلقمرتبطاليهودىالفهمفىاللهوروح

فكرةالفكرةهذهإلىالمعمدانيوحناأضافوقدالبشرقلوبعنوالظالمالجهل

القدسالروحوناروالنارالقدسبالروحالمعموديةهىالمسيحإرساليةأنفذكرالنار

فىالروحنارهكذاءالميناإلىالسفنطريقالمنائرءتضىكماإذةءاإلضامعنىفيها

فعندماءالدفمعنىالناروفىرجائناءميناهوالذىاللهإلىتهديناوبالمسيحالمسيح

معنىالناروفىوالناساللهنحوبالحباإلنسانعاطفةيلهبالحياةفىالمسيحيحل

الحياةفىيبقىوالالزيفويبينالشروريحرقحياتناالمسيحيدخلفعندماالتطهير

وأصيلحقيقىهوماإال

الجديدةالخليقةرسالةالمعمدانيوحناعنهاشهدكماالمسيحرسالةهىهذه

وجميلرائعسماوىهومابكلوإشباعهاالحياةوتطهيراألكملاإللهىواإلعالن
فىالجديدةالخليقةإلىيتعدونهاوالالتوبةمرحلةعنداليوميقفونمنأكثروما

إلىالكمالإلىيتقدمونوليتهمالمعمدانيوحناعنديزالونالءهؤالالمسيح

المسيح

ستقدمالتىالذبيحةهويسوعأنالمعمدانيوحناشهدلقدالمسيحذبيحةد
حملهوذاقالإليهمقباليسوعنظرعندماأنهوذلكالبشرخطاياعنكفارة
مايعرفالوقتذلكفىالمعمدانيوحناكانهلالعالمخطايايرفعالذىالله

القصيرةحياتهسيختميسوعأنبخاطرهيدوركانهلالمسيحللسيدسيجرىكان
الصليبعلىكفارىبموتاألرضعلى

فقدالتالميذخاطرعنبعيدةكانتالصليبفكرةأننرىلإلنجيلدراستنامن

ذلكإلىأشاريسوعأنومعالموتذلكمثلسيذوقمعلمهمأنيتصورونالكانوا
التالميذخواطرعلىغريبةكانتالفكرةلكنخدمتهأيامآخرفىباقتضاب



أقلوكانالمسيحمعطوياليعثلموهوالمعمدانيوحنااستطاعفكيف
الفكرةهذهيتبينأنالتالميذمنبهاتصاال

يدركنفسههويكنلمإلهىبوحىالعبارةهذهنطقيوحناأنالظنأغلب

العالمخطةيرفعالذىاللهحمليسوعفىيرىجعلهاللهروحلكنتفاصيله

كلوفىاليهودعندمعروفةكانتالخطةعنللتكفيرالمذبوحالحملفكرةإن

علىالموضوعبالدمأجدادهمخالصيذكرونكانواالفصحخروفيذبحونوهمعام
بابكلفىوالقائمتينالعتبة

للتكفيرالمقدمةالذبائحيرىوكانيهودىلكاهنابئاكاننفسهالمعمدانويوحنا

إليهمقباليسوعيوحنارأىوعندمااليهوديةالشريعةحسبالناسخطاياعن
الحملإنهالعالمخطيةسترفعإليهالمقبلالشخصاطهطريقعنأنهاللهلهأعلن
الباثمرلخالصاللهأعدهالذى

ذبيحةعنفأعلنالفكرةألهمهاللهروحلكنالصليببتفاصيليتنبأيكنلم
الكفاريةالمسيح

يخجلناماشهادتهفىونرىالصريمالشجاعالشاهدالمعمدانيوحناإلىنتطلعإننا

الصليبرأيناالذيننحنمقاصدهومكنوناتقلبهأعماقلنااللهكشفالذيننحن

فينااألصغروصارالسمواتملكوتأسرارلنااللهكضفالذيننحنواخترناه

المعمدانيوحنامنأعظم

يوحناأمامكانمماأكثرأمامناواضحاآلنالشهادةمضمونإن

وسلطانهالمسيحبسيادةنادينافهال

وباالعتمادباحمهباإليمانها3ايناأنيمبرالتىالجديدةالحياةعنالناسأخبرناوهل
بروحه

ئجالعالىخطيةيرفعالذىاللهحمللهمقدمناهل

بذلنافماذاكلهللعالمبالنسبةاألبوابعلىقريئاثانيةحيحالمءمجىيكونقد
الطريقلنعد
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3

إليهالباثرداعياالكلمة
7315ايوحمنا

34ايوحنااتبعنىلهفقالفيلبسفوجد9

وحاملجوهرهموراآلبمجدءبهاالمنظورغيراللهصورةالكلمةأماموقفنا
لوحيدكمامجدامجدهورأينابينناوحلجسداصاروقدورأيناهقدرتهبكلمةءاألشياكل
المتفاضلةالنعمةهذهألجلشكراسجدنابلسجودافخشعناوحقانعمةامملوغاآلبن

واختبررأىالذىشهادةالبشربينلهيشهدالمعمدانيوحناصوتععناثم

الكفاريةوذبيحتهورسالتهوسيادتهالمسيحأزليةتعلنواضحةصريحةكاملةضهادة
شهادتهفىنباريهأنعننعجزالساطعالجديدالعهدنورفىونحنألنناهشهادتتأخجلتنا

الذىالحبيبالوحيداالبنلهذاالرائعةالمشاهدمنثالثمشهدأمامنقفواآلن

يدعوهمالناسبينيسيرنراهلكننادنياناإلىوينزلبشريتناجسميأخذبأنيكتفلم
تعالقائالإنسانكلينادىاتبعنىقائالفيلبسنادىالذىالصوتهذاإنليه

اتبعنىإلثىاإلنسانايها

يسوعدعوةعننقرأيوحناإنجيلمناألولاألصحاحمنالباقيةاالياتففى
الناسمعيبدأهاأنيسوعأرادالتىالعالقةهذهخاللوماألولينتالميذهبحض
نرىءالجزهذاآياتخاللفمنللبشرالمسيحدعوةمنصورانرىأنستطع
فهىالدعوةهذهوصقاتمالعمض

فاحمسةدعوةأ

تالميذهمناثنينمعواقفاالمعمدانيوحناصورةهىهنانراهاالتىاألولىالصورة
اللهحملهوذافقالماشيايسوعالمعمدانيوحنافنظرويوحناأندراوسا

العجيبالشخصذلكواسترعىالتعبيرهذامناندهشاالتلميذينأنالشلث

تطلبانماذالهمافقاليتبعانهونظرهمايسوعفالتفتيسوعفتبعاتباههما



ليكونيسوعيتبعأنقبلنفسهأعماقمنهماكليفحصأنيسوعأرادكأنما
يوحناتالميذمنكانالقدأنانيةأوذاتيةرغبةكلمنوخاليأنقياللمسيحاتباعه

يناعنواحداومقائامنصبايطلبانهلالمسميحءورامنيطلبانفماذاالمعمدان

سياسيةثورةيطلبانهلومجدأشهرةيطلبانهلملكوتهفىاليسارعنواآلخر

الناموسلتفاصيلتفسيرايطلبانهلنيرانهاالشعالفيهاالمسيحقدراتاستغالليريدان

والناموسيينالكتبةأتباعمنكثيرونيفعلكانكما

طريقيسلكانسوفالمسيحاتباعوفىصليئااللهحملءوراأنيدركانهلأم

والتضحيةاأللم

يتبعاهأنقبلالحقيقيةأهدافهالتلميذينمنكليدركأنيسوعأرادلقد

تهدفمإذاتطلبماذايسوعيتبعأنيريدإنسانكلإلىموجهالسؤالوهذا

أنتريدهليسوعاتباعفىالظإهرةرغبتكءورامنوخباياهانفسكأعماقفى

هلولشخصهلذاتهحيحالممتريدهلأمالمراؤونيفعلكماتجارةالتقوىمنتجعل

تطلبماذاإليهتسعىهدفهوأملكبإلنسبةوسيلةالمسيح

الشخصىلالختباردعوة2

فسحةيريدانأنهماواكتشفالتلميذينأعماقإلىيصلأنيسوعسؤالاستطاع
فقالتمكثأينمعلميالهفقاالإليهليتحدثايسوعمعفيهيجلسانالوقتمن
وانظرتعاللنثنائيلفيلبسقالهالذىالتعبيرنفسوهووانظراتعاليالهحا

ستنظرتطعأنوبعداإليمانطاعةاعةالطإلىالدعوةهىهذهأوألتعال

اإليمانقبلختبارايريدونيأتواأنقبلينظرواأنيريدونكثيرينإنوستتعلم
أوالتأقىأنيجبفأنتالمسيحيةالحياةلدرجاتالسليمالترتيبهوليسهذالكز
بعينكوتنظربنفسكتختبرثم

يريدونإنهمويتعثرونالناسبعضعندهايقفالتىالكؤودالعقبةهىهذه

والطاعةاإليمانبابالبابمنيدخلواأندونالمسيحيةالحياةأسراريفهمواأن

ءعشاوإنالقصرخارجتطرحالالملكأطايبفإنيعشطعوالنلكنهموالقبول
دعوتهيقبلونالذينإاليتذوقهالالعرس
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ذلكعندهومكثاالتلميذانذهبفقدسعيدةجميلةءاللقالحظاتكانتآ
لدرجةالربأطيبماونظراذاقافقدواالختبارالسعادةفىقمةكانتاليوم
موعدفكتبفيهدقيقةبكلاالختبارذلكيتذكركانإنجيلهيكتبوهويوحناأن

الساعةنحووكانداقالإذعليهسنةستينمنيقربماءانقضابعدءاللقاذلك

وانظرتعالمجيداختبارمنلهياحقاالعاشرة

الفيراجتذابفىالرغبةتبعثدعوة3

ءأثنافهمبواحدوإذايفتلهاالعطثكادءصحرافىتائهةجاعةمعىتصوروا

إليناعادلقداسرعواقائالرفاقهيدعويصرعإنهعذبءمانبععلىيعثرسيره

الويحيينايروينامياهنبعوجدتفلقدالحياةفىاألمل

فقالحمعانأخاهأوالوجدهذايسوعمعلقائهبعدأندراوسمعحدثماهذا
يسوعإلىبهءفجاالمسيحوجدناقدمسياوجدناقدله

تكونأنترضىالتىالشخصيةبأنهالجديدالعهدشراحعندأندراوسعيرفوقد
الرجلأنهأيضاغيرفلكنهبطرسأخيهإلىبنسبتهدائمامعروففهوالثافىالمقامفى

معهالذىالغالمقدمالذىفهويسوعإلىالناستقديمعلىالقدرةلديهكانتالذى

يسوعرؤيةالطالبيناليونانيينقدمالذىوهويسوعإلىوالسمكتانأرغفةالخمسة
6892123يو

محبتهإنهايسوعمعءاللقاإنهالجميلةالصفةهذهأندراوسسباالذىما
بهوإيمانهلرسالتهوتقديرهللمسيح

هاتقاللبشريعلنأندونيسكتأنيستطعاليسوعحالوةيكتشفمنإن
561نشخليلىوهذاحبييىهذامشتهياتوكلهحالوةحلقه

تحتويضعوهالسراجيوقدواأنيريدهمالإليهالبشريدعوعندمايسوعإن
إليهالناساجتذابفىالرغبةتبعثالمسيحدعوةإنالمنارةعلىبلالمكيال

بشارةيومواليومساكتيننبقىلماذا

اإلنجيلأجلمنوئنفقننفقاللماذا

يسوعمعقاؤناليكونوأنضعيفاصارقدبالدعوةإحساسنايكونأنأخشى
قلوبنافىصورتهوبهتتتقادمقد



ودعوتهإليهيدعوناإنهمعهشركةفىونمكثونذهبءاللقاهذافلنجددال

آخرينلندعوالغيرةنارفيناوتبعثالطاقاتكوامنفيناتطلقمعهناواختباهـلنا

العملهويسوعإلىبهمواإلتياناألخريندعوةفإنأوالكلمةدائماولنذكر
وتخطيطنابرامجناعلىويسيطرقلوبناويمتلكأفكارنايشغلأنيجبالذىاألول

جديدةوعالقةجديدباسمترتبطدعوة4

أندراوسبهءجاعندماحمعانمعيسوعءلقافىالدعوةهذهصورةنرىونحن
متفرسةمركزةعميقةنظرةإلىيشيرهنااليونانىوالتعبيرلميسوعإليهنظريسوعإلى

بنسمعانأنتلسمعالطيسوعوقالواألعماقالبواطنبلالظواهرترىلكىال
صفاتدعىأنتداقائاليسوعوأضافالضعيفواعامعناهوحمعانيونا

باليونانيةبطرسكلمةمعنىنفسوهىصخرةأوحجرمعناهاباألراميةوصفا

مولدهمبلغةاسمااحمانلهميكونأنالزمانذلكفىالناسعادةمنكانوقد

حينذاكالمعروفالعالممعظمفىشائعةكانتالتىاليونانيةباللغةواسم

دوركسهىباألراميةفطابيثااألصلىلالسمترجمةاليوناقاالسمكانماوكثيرا
التوأمأىباليونانيةديديمسهوباألراميةوتوماغزالةأىباليونإنية

لكنهفقطاليونانيةإلىحمعاناسميترجملمأنهعانمعيسوعفعلهمالكن
ماالاهـنىترجمثماألصلىاسىوينماقضبلمعناهفىيختلفجديدأاسمأأعطاه
وباليونانيةالحجرأوالصخرأىصفااحمهصاراللينالمطواعفسمعاناليونانيةإلى

بطرس

فيعفوباللهمعجديدةعالقةإلىيشيرالقديمالعهدفىاالسمتغييركانولقد

عندماه71تكإبراهيمصاروأبرام2382تكإلسرائيلاحمهصار

بطرسدعاهعندمحمعانمعيسوعفعلهكذااللهمعجديدوعهدعالقةفىدخال
عليههوفيماليسإليهنظرلقدجديدةشخصيةوإلىجديدةعالقةإلىدعاهإنه

يطلفهاأنفأرادةءالخبواإلمكاناتشخصيتهفىرأىإنهإليهيصيرأنيمكنفيمابل
األفذاذالكنيسةقادةأحدبطرسليصيرللخدمة

داخلفىإنلتظهرهايسوعدعوةإلىتحتاجكثيرةإمكاناتمناكلأعماقفىإن

والليونةواليأسالضعفوسطمنليخرجهيسوعدعوةإلىيحتاجبطالمناكل



وفينامعناالجديإةبعالقتهملكوتههيكلفىحيةحجارةمنايصنعأنيسوعستطع
ولمطبكيفعلهأنيمكنومابطرسمعفعلهماهذا

وأمجدأعظملمواعيدعربونهىدعوة5

هذاندرسأنوقبلنثنائيلمعيسوعالربحديثفىالدعوةلهذهمثاالونرى
المذكوربرثلماوسنفسههونائيلأنعلىأبمعواالشراحأننذكرأنبنامجدرالحديث

األخرىاألناجيلن

بطرسأندراوسوجدفكمارفيلبمنيسوععننثنائيليسمعهخبرأولءجا
فىموسىعنهكتبالذىوجدناقدلهففالصديقهنثنائيلفيلبسوجدأخاه

الناصرةمنالذىيوسفابنيسوعءواألنبياالناموس

وتحيرتعجبفقدوالنبواتالمقدسةبللكتدارسامتعبداشخصانثنائيلكانولما

مشهورةكانتالناصرةأنكماذلكالنبواتتذكرلموالناصرةمننبىيخرجكيف
فيلبسيردولمالناصرةمنصالحءشىيخرجفكيفأهلهاقلوبوقساوةبشرها

وانظرتعالبالقولاكتفىبليجادلهأن

لىيالتينةتحثكانفيلبسيدعوهأنوقبلمسالمامصليامتعبدارجالنثنائيلكان

وعندمامجيئهإلىيشتاقوهوالمنتظرالمسيافىيفكركانوربمااللهمواعيدفىويتأمل

فيهغشالحقارائيلىهوذاعنهقالإليهمقبالنضنائيليسوعنظر

قلبعلميسوعإنالبعضقالالعبارةهذهمنيسوعقصدتماماندرىولسنا

كرجلإليهمشيراالعبارةهذهفقالاللهمعالمصارعةالمصليةوحياتهالتقىنثنائيل
صالة

علىالحكميعاليهودسكسائرمتعصبنثنائيلأنقصديسوعإنآخرونوقال
صالحءشىيكونأنتيركالناصرةأصتلفيلبسقولهإلىيشيروأنهاألمور

األعماقمنيعرفهكادىغيرشخصأمامأنهنثنائيلأدركحالصعلى

لهقالإذثرادهشةمثاريسوعجوابوكانتعرفنىأينمنوسألثفانده
رأيتكالتينةتحتوأنتفيلبسدعاكأنقبلال

فهتفترافواعإيمانإلىحيرتهوتحولتإعجابانثنائيلتعجبانقلبذاكعند

إسرائيلملكأنتاللهابنأنتحماسهفرطمن
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بأمجادوعدهيسوعلكنالفلوبألعماقومعرفتهالمعجزيةالمسيحقدرةاقنعتهقد
سوفالتينةتحترأيتكإفىلكقلتألفىآمنتهلبالقولأجابهإذأعظم
إنوحياتكقلبكأسرارلككشفتألفىآمنتهلهذامنأعظمترى

ءالسماتروناآلنمنلكمأقولالحقالحقفإقالحدهذاعضدتقفلنلكدعوقى
اإلنسانابنعلىوينزلونيصعدوناللهومالئكةمفتوحة

رحلشهفىيعقوباألسباطرئيسفإناليهودعندمعروفاالتعبيرهذاكانوقد

يصعدوناللهومالئكةءالسمافىورأسهااألرضعلىالمنصوبةالسلمحلمهفىرأى
بالبركةووعدتشجيعالرؤياهذهفىلهكانوقدعليهاوينزلون

حياتكأسرارللثكشفتألفىآمنتهللنثنائيليقولأنيسوعالربويريد
لكأعلنوسوفءالسماأسرارلكأكشففسوفهذامنأعظمترىسوف
ءبالسمااألرضيربطالذىالسلماكونسوفالبشرنحوالعجيبةاللهمقاصد

بركةتختبرسوفذلكمنأعظمهوماترىسوفمعجزةبسببآمنتهل
معرفةمعجزةمجردمنأعظمكلهاوهذهبالخالصالوعدتحفيقتدركوسوفءالفدا
الغيب

يقبللمنتتحققومجيدةعطمةبمواعيدمشفوعةالناسإلىئقذميسوعدعوةإن
اخربعديوماالدعوة

وكنوزاأعماقاللمؤمنيظهريومكلوفىحبهعنللمؤمنيكشفيومكلففى

والبركاتالنعممن

وحلجسداصارالكلمةاألصحاحهذامستهلفىيوحناذكرهمايتحققوهكذا
أخذناجميعانحنملئهومنوحقانعمةاءمملوأبيهمنوحيدمجدمجدهورأينابيننا

نعمةءوراونعمةنعمةفوقنعمة

عملمنطرفانليسعندمايدعوناهكذاالمتجسداللهكلمةيناديناوهكذا

إلىتعالىهذارأيتألنكآمنتهلإشراقهءضيامنقبسانشهدأوقدرته

هذاأعظمسترىفإنكالخدمةوأمجادالشركةأعماقإلىوادخل
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الثانىلباب

وععانبآيات

211األصحاحات



الةياتأداية

تالميذهبهفآمنمجدهوأظهرالجليلقانايسوعفعلهااآلياتبدايةهىهذه
211يوحنا

الهيكلإلىيؤدىكانالذىالجميلالباببالمعجزةهذهالكتابأحدشبه

قضاهاالتىعاماالثالثينبيناتصالحلقةيجعلهابيتفىالمعجزةهذهحدوثأنإذ

بالحبخادماالمجتمعوسطقضاهاالتىأعوامالثالثةوبينمنفرداصمتهفىيسوع
وحنانعطضبلمسةبالمجتمعومتصالبالحكصةوناطقا

األمثالوفىدائصاالبداياتإلىيتطلعونوالناساآلياتبدايةهىالمعجزةهذه

لكلاألولوالحديثنبىلكلاألولفاإلعالنعنوانهمنيقرأالكتابأن
البداياتفمنالناساهمامموضوعيكونجديدةقيادةلكلاألولوالعملخطيب
اإلنسانعلىيحكم

هذهاالياتبدايةفىنرىفماذا

وداللتهااألولىالمعجزةأوال

الناموسعلىالنعمةامتيار1

فبيسوعوالحقالنعمةأماأعطىبموسىالناموسألنإنجيلهمستهلفىيوحناقال
صاراالمسيح

علىيسوعامتيازأوالناموسعلىالنعمةامتيازالمعجزةهذهفىنرىونحن
دمإلىالنيلنهرءماحؤلفقدعقابيةكانتموسىبهاقاممعجزةفأولموسى
والخمرخمرإلىءالماتحويلهىالمسيحبهاقاممعجزةأوللكنالموترمزوالدم
ألندمإلىالعاديةالحياةأىءالماحؤلفالناموسوالحياةاالنتعاشرمز

بالعقابوينذرالعصيانالخطيةيثبتالناموس



أفضلحياةإفىالعاديةالحياةأىءالماحولتوبالمسيحالمسيحفىالنعمة

لكنوالموتواللعنةالغضبيعلنواأنالقديمالعهدفىءاألنبياهتمجلكانلقد
مصراعيهعلىمفتوحالسعادةإلىالطريقإنللنإسوقالالخالصببشرىءجايسوع

الربأطيبماوينظرواويذوقواويشربوايأتواأنإالالناسعلىوماثمنبال

األحمالوالثقيلىالمتعبينجميعياإلىتعالواالمسيحءندايكونأنعجباللذلك
0001أريحكموأن

الحياةأنواعأفضلبلحياةلهملتكونأتيتفقدأناأما

اعمعفىالعاديةالحياةيشجعاإلنجيلإن2

منالعرسفىمابكلعرسحفلبحضورهالناسبينخدمتهيسوعاستهل

كانتالناسأفكارعلىغريباهذاكإنلقدومجامالتوأغانواحتفاالتأفراص
اليومإلىالناسبعضنظرفىوربماالوقتذلكفىالناسأنظارفىالنبىصورة

فىيتمتلعندهمالنبىكانالعاديةالحياةومباهجاحتفاالتعنالترفعصورةهى

الناسعنبعيداالمعتزلءالصحرافىالساكنالزاهدالرجلالمعمدانيوحنا

للبشروويالتبتحذيراتينطقيتكلمعندماوالذى

كاملةمشاركةحياتهموليشاركهمالناسوسطليحياءجايسوعلكن

رجلأنحقاالعجيبمنأليسفقالالحقيقةهذهيتأملوهوكاتبلءتساوقد

يزولالعجبإنقائالنفسهعلىأجابثمعرسبوليمةخدمتهيفتتتاألحزان
والسرورالبهجةءأبنانحننصيرلكىأحزانرجلصارفقدفاديناأنهذكرنامتى

هوكمايرونهالواآلالمالهمومغضونسوىالمسيحوجهعلىيرونالالذينإن
يجدوهلمإنيتعجبواأنلهمحقالءالسوداالقبابتحتالمسيحعنيفتشونوالذين
شوكةكسرالذىوإنوالظالمالظاللمسيحالالنورمسيحهومسيحناإنهناك
الحياةوردةأهداناالموت

يعتقدوذفالسفةالمدينةتلكفىيعيشوكانأفسسمدينةفىإنجيلهيوحناكتبلقد

دخولكانوقدعنهالناستبعدألنهاالماديةاألمورجميعيكرهاللهوأن4شرالمادةأن
الضاللةلهذهالقويةالعمليةالمقاومةمننوعاالمعجزةلهذهوإجراؤهالعرسإلىالمسيح
الوجودهذافىوالروحىالمادكطالجمالمصدرهوواللهللهالعالمفكل
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فىالحياةروعةلناوأظهرالزواجقدسالجليلقاناعرسإلىبدخولهيسوخن
نشكرهأنيجبمنهبركاتكلهاوشرابوطعاماحتقاألتمنفيهابماالمجتع
بهجةويزيدهاويباركهايقدسهالكىاالجتماعيةالحياةإلىيدخلويسوععليها
أكثرليكونونسعىفيهنشتركأنيدعونابلالمجتمععنننعزلأنيوصيناالوهو
تأخذهمأنأسألىلستداالشفاعيةصالتهفىقالهوفعلوكماوانشراحابهجة
الشريرمنهمتحفظأنبلالعالممن

حنانهعنتعبيرهىبللقدرتهاستعراضاليستالمسيحمعجزاتأن3

يتناولأنيريدجائعاالبريةفىصائمايسوعالربكانبقليلالمعجزةهذهفقبل
البريةفىالمستديرةءالملساالحجارةبعضإلىوأشارالشيطانلهفظهرخبزلفمة

لجارةاهذهتصيرأنفقلاللهابنكنتإنلهوقالالشامىالرغيفتشبهوالتى

مهماجوعهبهايشبعلكىمعجزةيجرىالإنهذلكيسوعورفضخبزا
علىمنبنفسهويلقىقوتهيستعرضأناألخرىالتجربةرفضالظروفكانت

ويؤمنونبهالناسفينبهرعظامهمنعظمينكسرالسليمافيسقطالهيكلجناح
ليسلهقالتعندماالمباركةءالعذراأمهمنعطوفةمالحظةإلىاستجابهنالكنه

معناهالخمرنقادوكانأيامسبعةالمعتادنماالعرسوليمةمدةكانتفقدخمرلهم
العروسيناضطرابأدركيسوعإذالعائلةصوخجلوالعروسالعريسارتباك

أمامباإلذاللفيهاشعرواالتىالليلةتلكدائماسيذكرانأنهماوكيفالفقيرين

يسوعحاجةمنكثيراأقلشكوالكانتالخمرإلىالناسحاجةأنومعالضيوف
بمقياسالحاجةيقيسكانيسوعلكنيوماأربعينصيامبعدالخبزإلىالجدية
دونالناسبهيشعربماتشعرأنالصريمالحنانهووهذاواإلحساساتالمشاعر
يسعدنالكنهالضروريةحاجتنايعطينابأنيكتفىالاللهأنيسوعأظهرلقدكالم
مشاعرناوأرقبأدقثتمبأنه

بعدهيكونولنمثلهوالقبلهيوجدلممسيحهذا
البشرحاجاتعلىالحافىالمسيح

وعناصرهااألولىالمعجزةثانيا

المعجزةعملفىمعاتشتركعناصرثالثةنرىالمعجزةهذهفى
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الطيعىالعنصر

اإللهىالعاملب

البشرىالعامل

منأوانعنعبارةاألجرانكانءوالمااألجرانمنيتكونالطبيعىالعنصر
المدققيناليهودعاداتحسبالمدعوونههابامنيغتسللكىبالمياهتمالالحجارة

المعجزةهذهيجرىلكىالطيعيةوالمياهاألوانىهذهيسوعاستخدموقد

دونالخمريخلقأنالعالميناللهخلقبهالذىوهوالمشحللسيديمكنكانلقد
لكنهفيهامماؤوسالكتفرغفاليأمرأنيمكنكانوأوافىمياهإلىحاجةما

وخادمةلهملكألنهاالطيعيةالمواردعنيتغاضىالالمفسرينأحدقولحدعلى

الطبيحيةالقواتنفادبعدإالخارقةقوةاستخدامإلىيلجأالالذىالحكيموهوله
طيعيستالذىاللهإنالخبزمنمعكمكمأواليسألالجموعإشباعمعجزةفىنراهأال
خلقهاالتىالطيعةقوىمنعندنامانستخدمأنيريدناءشىالمنشيئايخلقأن

التىإصكاناتنانستخدموأنعقولنانستخدمأنيريدناإنهمعجزةنطلبأنقبل
العقلبهايعملالتىالكيفيةفإنمعجزةذاتهاحدفىوهذهإياهاأعطانا

أيضامعجزةفتشفيهاإلنسانجسمفىالموادبهاتتفاعلالتىوالكيفيةمعجزة
0001بدونهامعجزةوتنتظرواالطبيعيةالمواردتهملواال

أجرىاألمروبهذاءمااألجرانامألواداللخدامالمسيحأمرفهواإللهىالعاملأما
يقولالذىهوإلهىبأمريتثمالكونهذافىمجرىمافكلالمعجزةالمسيح
يتصوركانالسريالىنعمانإناللهبأمرألنهامعجزةكلهافحياتنالذلكفيكون

بالبرصالمصابالموضععلىيدهيضعأوبصالةأوبكلمةيتمتمالنبىأليشعلهيخرجأن
سبعاغتسلاذهبقائاللهأرسابلهكذايعمللمأليشعولكنبرصهمنليشفيه
كانوهكذاصبركصبىلحمكفيرجعاألردنفىمرات

ألمرالخدامطاعةفىللخداميسوخاستخدامفىفيتمثلالبشرىالعاملأما
المسيح

أن5أمرهمثمأمرهالخدامفأطاعءمااألجرانيمألواأنالخداممنطلبفقد
ويؤمنويشهديذوثلكىالمتكارئيسإلىيقدموا
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نحننقدرمالنايعملالفهوالبشريةالعواملعنالطرفيغضلمالمسيحن
أنفسناألجلنعملهأن

ولكنمنهمسذاجةأوهممتواكالأوكسالمعجزةيطلبونأحيانوالناس

المعجزةيختبرثمأوالاللهيطعأناإلنسإنعلى

جهدهاستخدامفىوقتهفىأميناويكوناللهيطعأنعليهوالموظففالطالب

النجاحمعجزةاللهمنيطلبثم

النفسيةوالتوتراتباالهماليفسدهفالبجسدهالعنايةفىاللهيطيعأنعليهوالمريض
ءالشفامعجزةيطلبذلكبعدثموالشراههوالخاصمات

ثانياإمكاناتكمواستخدمواأوالاللهأطيعواالمعجزةعنتبحثونيامن
ومعجزاتآياتأعمالهفكلالربعلىواتكلوا

الناقدينوتساؤالتاألولىالمعجزةثالثا

جانبيةبتساؤالتالروحيةرسالتهاعنوانشغلواالمعجزةهذهالبعضقرألقد
شكلية

مالىالمباركةءالعذراألمهالمسيحالسيديقولكيفقائلينالبعضتسأالفقد
الوالدينإكرامفىالمسيحىالمبدأمعيتفقهذاوهلامرأةياولك

نناعبدامضهأرادتعادىغيرابنهاترىكانتوقدءالعذرامريمأنوالواقع
العطمةمكانتهارغمأنهالهايبينأنأراديسوعلكنشيئايفعلأنالعروسينعلى
جعلهاالتىاألوقاتوفىاللهبمشيشةالمتعلقةاألمورفىتتدخلأنينبغىالقلبهفى

سلطانهفىاآلب

العالمينسيدهواللهكلمةباعتبارهأيضاهوبللهاابنمجردليحمالمسيحفيسوع
منواحدةهىالتىوالبشر

القداسةفىالساميةدرجتهاإلىنصلأنيمكنالونحندرسايعطناهذاولعل

معينةخطةنملىأننريدأننانتصورأوشيئايحملأناللهعلىنقترحأنأحيانانحاول
اللهعلى



الوقعلهاليسواألراميةالعبرانيةاللغتينفىامرأةياكلمةأنعنفضالذا
سيدةيااألصلفىمعناهاإذبلالربيةاللغةفىإليناتحملهالذىالجافىالشديد

الناسيشجعوبذلكخمرإلىءالمايحولأنيسوعيرضىكيفالبعضلءتساكما
الخحرشرببهاليبررواوذريعةحجةيعطيهمأوالخمرفثربعلى

شهادةبدليلمنبهةكانتبلمسكرةتكنلمالمسيحصنعهاالتىالخمرأنوالحقيقة
المعروفبالمعنىمخمرةخمراتكنلمإنهامنهاشربعندمابهانطقالتىالمتكأرئيس
الكرمةمنحديثاالمقطوفالعنبكعصيركانتبل

الخلقدائرةفىيومكليعملهنفحماهوالمعجزةهذهفىالمسيحعملهماإن
الكرمةفىعنبعصيرإلىواألنهاراألمطارمياهبتحويله

المسيحمجدجمالهوالمدعوينهـأسالذممطالوحيدءالشىإنالشراحأحدوقال
الحاللالسكرهوفهذا

الربأطيبماوانظروافذوقوا
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الوديحغضبماذا
فصنعجلوساوالصيارفوحماماوغنمابقرايييعونكانواالذينالهيكلفىووجدإ

تجارةبيتأبىبيتتجعلواالوقالالهيكلمنالجميحوطردحبالمنسوطا
2171يوحنالتنىاعبيتكغإرةمكتوبأنهتالميذهكذكر

قلبهورقةحنانهمجديسوعأظهرحيثالجليلقاناعرسمنالبشيريوحناينقلنا
مسكرةغيرمنعشةخمرإلىءالمافحولالمهانةذلمنفقيرينعروسينعلىأشفقعندما

المدعويننحوالضيافةواجبءأدامنلتمكينهم

منأخرىصورةفنرىأورشليمهيكلفىآخرمشهدإلىهدالمشهذامنينقلنا
يسوعشخصية

الشوارعفىأحديسمعواليصيحالانهبالنبوةعنهفيلالذىالوديعفهذا
سوطايصنعنراهءيطفىالمدخنةوفتيلةيقصفالمرضوضةقصبةصوته

الهيكلفىويشترونيبيعونالذينالناسويطردالحبالمنكرباجا

15نرالقلبومنواضعوديعألقمنىتعلمواولمجقنفسهعنقالوالذى
وجوههمفىويصرخدراهمهمويكتالصيارفةموائديقلب

الوديعاللهحملالمسيحيسوععنوالمعروفللمألوفمغايرةصورةهذهإن

بليسوععناألناجيلفىاألحداثهذهروايةألجلكثيرااللهنشكروضت
يسوعخدمةمستهلفىاألولىالمرةمرتينحدثقدأنهيبدوالهيكلتطهيرإن

رواهاالتىوهىخدمتهنهايةفىالثانيةوالمرةيوحناإنجيلرواهاالتىوهىالجهارية
المسيحالسيدلهجةكانتالثانيةالمرةتلكوفىأناجيلهمفىولوقاومرقسمتى
مغارةلجتموهوأنتميدعىالصالةبيتبيتىمكتربلهمقالإذوتعنيفاممدةاكثر

1231متىاللصوص



جانبألنهالمسيحالسيدشخصيةمنالجانبهذاإظهارألجلاللهنشكرإنناقول
صرامتهيذكرواأندونالعطوفالرقيئالمسيحعنفيتحدثونالناسيتجاهلهماكنيرأ

وغضبه

العطفمنوالصرامةالرقةمنعجيبفريدمزجعلىتحتوىالمسيحوصورة

دافعفاهيفتحولمظلمعندماتذللفالذىالمقدسوالغضبالصبرمنوالحزم
تكلمتقدكنتإنلهوقالالخداممنواحدلطمهعندماالكهنةرئيسأمامنفسهعن
تلطمنىفلماذاحسناوإنالردىعلىفاشهدرديا

تخطئىوالبسالماذهبىلهاوقالفاطئةاالمرأةنحووغفراناحناناامتألوالذى
عليهالمضتكينإلىنظرإنهعنهوقيلالفريسيينجماعةعلىبالويالتنطقىالنىهو

35مرقلوبهمغالظةعلىحزينابغضب

بالتركيزنكتفىفالناقصةغيرمكتملةالمسيحعنفكرتناتكونأنإلىأحوجناوما
اآلخردونشخصيتهمنجانبعلى

فىبتفاصيلهاذكرهاوتأكيدالهيكلتطهيرروايةألجلممثيرااللهأشكرإننىبل
المسيحيةأنيظونمنعلىدامغةإجابةطياتهافىتحملألنهاذلكربعةاألاألناجيل

عالقةعنفقطروحيةرسالةأنهاأوالعامةالمجتمعقضايادونالفردبحياةفقطتهتم

الكبيرالمجتمعتواالقتصاديةعيةاالبئالعالقاتبقضاياتنشغلأندونبربهالفرد

صادفهوكضبهيثيرماأشدأنلناليؤكدوبعملهبشخصههنايجيبناالمسيحإن

االنسانألخيهاإلنسانواستغاللواالجتماعيةالدينيةالمؤسسات

الوديعغضبفلماذا

ألنهبضلقدا

االستفالليطيقال

الهيكلوتطهيرالعصرجريمةبلخطةهواإلنسانألخيهاإلنساناستغاللإن
إذاخاصةاإلنسانألخيهاإلنساناستغالليطيئالالمسيحيسوعالربأنإعالن
الساميةءالمبادىباسمأوالدينباسميرتكباالستغاللهذاكان

أورشليمهيكلفىيحدثكانماذا
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منهيجمعوناحمهنةءوروؤساالكهنةكانالذىالذهبينبوعهوالهيكلان
الناسعلتفرضاليهوديةالشريعةكانتلقدبشعبأسلوبالناسويسشغلونثرواتهم
يجبمعينةمواصفاتالذبائحلهذهوكانوالطيوروالبقرالغنممنمعينةذبائحتقديم
منذبائحهميحضرواأنالناسعلىسهاليكنولمالكهنةليقبلهافيهاتتوفرأن

الغنمفيهايربونألورشليممجاورةومقاطعاتمزارعالكهنةءلرؤساكانلذللثهمبالفى
وكانواللناسليبيعوهاالعيدوقتالهيكلساحةإلىويحضرونهاوالحماموالبقر

آخرمكانمنالذبائحأحضرماشخصاأنولوهواهمحسباألسعاريحددون
أنفسهمالناسيجدوبذلكيقبلونهافالفيهاعيوبايجدواأنالكهنةعلىالسهلمنكان

كانهكذاالهيكلنماالمعروضةالذبائحفىباهظةأثمانايدفعواأنمضطرين
االستغالل

الهيكلفىللعبادةالقادمينعلىمحظوروكانالهيكلضريبةيحصلونالكهنةوكان

المصريةأوالفارسيةكالعحلةمنهاواءجاالتىالبالدبعمالتالهيكلضريبةيدفعواأن

والملوكاألباطرةورتحملالعمالتهذهكانتفقدالرومانيةأواليونانيةأو
يعتبرونإذالهيكلخزانةإلىالعمالتهذهدخوليرفضونالكهنةوكاناألجإنب

ليكونالفضىالشاقلالكهنةأعدلذلكغريبةآللهةأصناميةعبادةالصورهذهوجود

بعملةالصيارفعندعمالتهميغيرواأنالناسعلىوكانبالهيكلالخاصةالعملة
الشعبعلىوماملحوظبشكلالعحالتهذهأسعاريرفعونالكهنةوكانالهيكل

مكرهاصاغرامنهيطلبمايدفعأنسوىالهيكلفىربهليعبدأقىالذىالمسكين
أمرهعال

جريمةاإلنسانألخيهاإلنساناستغاللألنوغضبفثارهذاكليسوعرأى
خطيرةاجتماعية

عصرنالكن1162أمالشعبيلعنهالحنطةمحتكرالحكيمقاللقد

وشائعموجودوهواالقتصادىاالستغاللفقطليسباالستغاللءملىالحاضر

الغيرلرغباتوإخضاعهمالناسأفكارعلىالسيطرةومحاولةالفكرىاالستغاللبل
منءبرىوالدينوأضلأسموأوهذاواإليمانالدينباسمعليهموالتأثير

ألنهففطللهوخضوعهوكرامتهاإلنسانحريةيؤكدالصحيحالدينألناالستغالل
أمرنابيدهالذىالمهوبالسيدوحده



للعبادةيخضرونكانواالذينءالبسطاالناسيشرثونالحاضرعصرنافىكثيرينن

والدينتالدباسميتاجرونممنوغرهمورؤساؤهمالكهنةويستغلهمالهيكلفى

ءبرىمنهم

ءآباأحدايروينموساألبيفولوكماالحبالمنسوطافصنعيسوعغضبلقد
يبطالغاضبةفنظرتهوالحبالالسوطعنيغنىكانالغاضبالمسيحمنظرانالكنيسة

الكفايةفيهجبينهيكللالذىاأللوهيةوجحاللعينيهمننار

سبيلوفىاللهباسمويشثبونيهانونورآهمءالتسطاإخوتهإلىيسوعنظرلقد
الصارخةالمهازلهذهأماماليدينمكتوفيقفأنيستطعفلمللهمحبتهم

الدينيتخذاستغاللكلليحطمالمسيحرسالةيحملمنإلىاليومنحتاجونحن
لهستارادينأى

إنسانيةوزعاماتومطامعرغباتلتحقيقكوسيلةتستخدمأنمعرضةاألديانوكل

البشرعلىللسيطرة

صورتهعلىاإلنسانخلقالذىاللهلغيرنخضعلنكالللمستغلينقولوا

الدينباسمولوألحديستعبدأنيريدهوال

يكنلموواإلفناعبالحوارللنفسوتربيةحريةوالدينومودةعطفالدينإن

اإلطالقعلىاستغالالأوارهابااألياممنيومفىالحقيقىالدين

ألنغضبلقد2

المحيحاإلتجاهعنانحرفتاللهعبادة

وحكمتهلعلمهحدودالالذىالقديراإللهإلىالمتضعالخاشعاالقترابهىالعبادةإن
فيجعلهاإلنسانأعمصاديخترقالذىالباهرنورهأمامالوقوفهىومحبتهوجودته

شاكراوينتعحثراجعاوبيساجداتفيخرالعجيبةوالشفافيةالنارتمحيصأمام
وتعظيماإجالالوينحنىعشوطحباويذوبمرنمماويهتف

رأىالمستقيمواتجاههاالصحيحمعناهاعنتنحرفاللهعبادةرأىيسوعلكن
معالناسأقداموتزاحمالمساومإتأصواتوحمعالمشترينمحوشجارهمالباعة



وسطوالصلواتالترانيمأصواتضاعتلقدالعمالتورنينالبهاصمصوات
فيهترتفعكانتالذىالوقتوفىوالمساوماتواللعناتوالحلفالشجارأصوات

البائعينأصواتالهيكلأروقةفىتتعالىكانتالعابدينصلواتالهيكلداخلمن
الفلبأوتارتمسالجسديةوأصبحتتجارةالعبادةصارتلقدوالمشترين

غضبثميسوعوحزن

علىيدهيضعالعابدكاذبخطاياهاإلنسانتذكرأنالذبائحمنالقصدكانلقد
الموتيستحقكانالذىهوأنهويقرعنهاويتوببخطاياهويعترفالذبيحةرأس

هوالدمألنمنهبدالالحيوانيةالذبيحةيقبلأنرضيتونعمتهاللهرحمةولكن
مغفرةتحصلالدمسفكوبدونالنفس

ولكنلهارمزاكانتكماالمسيحذبيحةلتقبلللفكرإعداداالذبائحتلككانت
روحهادونالعبادةبمظهرتمسكواالناس

لقدالربأغاظواوهكذاتفكيرودونتوبةدونالذبائحيقدمونأصبحوا
لهميقولالرببصوتالقديممنءاألنبياناداهم

مسمناتوشحمكباشمحرقاتمناتخمتالربيقولذبائحكمكثرةلىلماذا

هذاطلبمنأمامىاضظهرواتأتونحينماأسرماوتيوسوخرفانعجولوبدم

11اإشباطلةبتقدمةتأتونتعودواالدورىتدوسواأنأيديكممن
31

بأسلوبمرةمنمالمسيحفىءالفداأسراراللهلناأعلنانبعداالنونحن
حرارةوفترتالخشوعمنافضاعجوهرهادونالعبادةبمظاهرتمسكناآخراو

انفعاالتصارتالبعضوعندعمقدونشكليةمراسيمإلىتحولتأوعبادتنا
بشكلأخرىأوبصورةيتاجرونالناسمنومحقيقيةطاعةدونسطحية

بيتتجعلواالالموتفولتطردهمالمسيحبسياطيشعرواأنحاجةفىوهمالعبادة
بخشوعإليهواقتربوابالحقالرباعبدواتجارةبيتأبى

ألجلصبوقد3
اللهءأبنابينالتفرقة

روايةوفىتجارةبيتألىبيتتجعلواالداالهيكلمنالباعةيطردوهويسوعقال
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يدعىصالةبيتبيتىمكتوباأليسداالمسيحقولنسمعالهيكللتطهيرالبشيررقس
1171مرأللصوصمغارةجعلتموهوأنتماألملجميع

األمجميعفيهليصلىبيتوهوأبيهبيتالهيكلأنيرىيسوعكانفقد
األقداسوقدسالقدسإلىتؤدىاألروقةمنعددبهيحيطالهيكلكانوقد

األمبرواقاليهوداستخفولقدةللكهنوآخرءللنساوآخرلالمروأقفهناك
مكاناأقلاألماعتبرواألنهعذلكفيهايتاجرونكانواالتىالبضاعةكلفيهفوضعوا
والمشاحناتالمساوماتتجرىكانتاألمرواقففىاليهودمناللهعندوحظوة
نىيتعبدأنيستطعلمللهليتعبدبعيدةبالدمنأممىءجافإذاءوالعطاواألخذ
الهيكلفىليتعبداألميالمئاتقطعأممىمنوكمالضجيجذلكوسطءهدو
مشكالتبسببوالجسدوالنفسالقلبمتعبرحلتهمنيرجعبهوإذايرالكثوأنفق
ءالهيكلفىوالصخبالتجارة

وبيتوالتعبدللصالةفرصتهماألميجداللماذااألمرهذايسوعهالوقد
منصنعواللهالناسبينالتفرقةهذهلماذاوالشعوباألملكلصالةبيتالله
األرضوجهعلىيسكنونالناسمنأمةكلواحددم

العبادةفىفرصتهملالمليعطىوالصيارفوالبقروالغنمالباعةطردلذلك

تجديدمنواقتغبطرسرأىكماواللهبالخليقةاللهءأبناهمالناسجميعإن
عندهمقبولالبرويصنعيتقيهالذىأمةكلفىلكنالوجوهيقبلالكرنيليوس

نقطةتلكوكانتالشعوبسائردونبهمخاصإلهاللهأناليهودتصورولقد

والمسكونةفاألرضالشعوبجميعإلهأنهالقديممنذاللهأعلنولقدعندهمضعف
فيهاالساكنينوكلللرب

مباركويقولونلمصراللهبركةعلىللداللةالبعضيقتبسهاالتىالمشهورةواآلية

فىسارتمتىوأنهاللربعوبالشجميعأنتبينآيةالحقيقةفىهىمصرشعب
أشوريدىوعملمصرشعبىمباركااليةونصتهبركستنالفإضهاطريقه

9152إيقائيلإسرافىومير

للهالجميعيكونأنأجملوماللجميعالله
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الكبدرىآلية
لهوقالوااليهودفأجابال

هذاتفعلحتىتريناآيةأية

الموقاليسوعأجاب
أقيمهأيامثالثةوفىالهيكلهذاانقضوا

28191يو

والصيارفالباعةويطردالهيكلإلىيدخلخدمتهبدايةفىالمسيحعيسورأينا
تجارةبيتألىبيتتجعلواالقائالالهيكلويطهر

أمااليهودعندمختلفوأثرتالميذهعندأثرالدرامىالعحلطذاكانوقد

969مزمورفىتقولالتىالمسياعنالنبوةفتذكرواتالميذه

اكلتنىبيتكغيرةألن

علىوقحتمعيريكوتعييرات

يتنبأوهومالخىقالفقدالمسياأنهيذعىيسوعأنتصوروافقداليهودأما
تسرونالذىالعهدومالكتطلبونهالذىالسيدهيكلهإلىبغتةويأقالمسياص
للفضةومنقئاممحصافيجلسالممحصنارمثلألنهلمجيئهيومجتملومنبه

بالبرتفدمةللربمقربينليكونواوالفضةكالذهبويصفتهمالوىبنىفينقى
3ا3مالخى

بآياتإرساليتهحقيقةيثبتأنفالبدءيرعندماالمسياأنعندهمالمعتقدوكان

أنكوتدعىالهيكلتطهركنتإذامعناهماليسوعقالوالذلكخارقةعجيبة
المسياحقاأنكلنؤمتريناالتىاآليةهىفماالمسيا

انقضواملهقالومبهماعجيباكالتلكنهقويارداعليهمالمسيحردوكاذ



يحتملالرداهذكانالكبرىاآليةهىهذهأقيمهأيامثالثةوفىالهيكلذا

يعيدأنيستطيعإنهيقوليسوعأنالقريبالمعنىفهموااليهودلكنمعانعدة
قبلمحاكمتهعندضدهدليالالعبارةهذهكانتوقدأيامثالثةفىالمادىالهيكلءبنا

المسيحضدليشهدواالكهنةءرؤسااستدعاهمالذينالشهودحرفهاأنبعدالصليب
أنوالحقيقةأبنيهأيامثالثةوفىاللههيكلأنقضإققالهذاالشهودقالفقد

الهيكلهذاانقضواقالنكنهالهيكلسينقضإنهيقللميسوع

فىمتعجبينفقالواالمادىالهيكلذلكيقصدأنهفهمواحالأىعلىاليهودلكن

تقيمهأيامثالثةفىأفأنتالهيكلهذابنىسنةوأربعينست

فىالمكاننفعرفىيبنىهيكلثالثهوالمسيحالسيدأيامالموجودالهيكلكان
عندبابلمللثنصرنبوخذيدعلىوخربداودابنسليمانبناهاألولأورشليم
فتراتعلىالسبىمنالراجعونبناهوالثانىمق685عامحوالىالبابلىالسبى

عندنجسهبعدماالرابعابيفانوسانطاكيوسوخربهحزقيالهيكلالتاريخفىويسمى

األرضعلىالمسيححياةأيامكانالذىوالهيكلمق761عامأورشليمغزو
بناؤهواستمرأرضهممخكموهواليهوديسترضىلكىاألدومىهيرودسالملكبناه
م72سنةإلىمف11سنةمن

يكونأنويمكنالنبواتوأبلغالمعافىأعمقيحملرداكانالمسيحالسيدردلكن
والدرسللبحثمتسعامجاال

وقيامتهالمسيحموتعننبوةفهو

العبادةنظامعننبوةوهو

اإلنسانيةالنفسخرائبءبناعننبوةوهو

وقيامتهالمسيحموتعننبوةأ

الصليببعدذلكنهمواأنهمشكوالالمسيحلقولالتالميذتفسيرهووهذا
كبلذلكقبلمنيدركوهالمالتىالمسيحأقوالأمامهمفانكشفتوالقيامة
شارحاالبشيريوحنا

نفسهعنالمسيحالسيديتحدثوكيفجسدههيكلعنيقولفكانهوأما

اللههيكلأنهبالجسد
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سنابليقطفونألنهمالمسيحتالميذالفريسيونانتقدفعندماكريباهذايكنم
المسيحلهمقالالمزارعبينوهمالسبتيومويأكلون

ءأبريإوهمالسبتيدنسونالهيكلفىالسبتفىالكهنةأنالتوراةفىقرأضمأوما

2156متالهيكلمنأعظمههناإنلكمأقولولكن

الالهوتءملكلحلفيهإنسانوهوألنهذلكشخصهعنيتحدثوكان

أنهاليهودأماماستفانوسخطابفىنقرألذلكالهيكلمنأعظمفهوةجسديا
784أعاأليادىمصنوعاتهياكلفىيسكنالالعلىلكنلهميقول

وكللمالعاخلقالذىاإللهقالباغويرأريوسفىالرسولبولسخطابوفى

71أعباأليادىمصنوعةهياكلفىيسكنالواألرضءالسماربهوإذفيهما

مناعظمجسدهيكونوبذلكاللهحلولعنالحقيقىالتعبيرهوفالمسيحإذأ
الهيكل

خيمةيسمىالعبادةمكانكانالهيكليبنىأنوقبلاليهوديةالديانةبدايةوفى

وبيناألقداسقدسحيثإسرائيلشعبمعاللهفيهايجتمعالتىالخيمةأىاالجماع
الكهنةرئيسفىممثالإسرائيلشعبمعاللهيلتقىعندماالرحمةمجلسكانالكروبيم

اإلنسانمعاللهالتقىالمسيحجسدفىأنهوهىأصدقلحقيقةرموزاهذهكلكانت
وفداخوقداسةبرألناالمسيحفصار

خدمتهبدايةمنذأمامهماثالالصليبظلوكانجسدهعناسيمتحدثلقد

اليومفىقاملكنهوموتهبصلبهفعالنفضوهوقدالهيكلهذاانقضوالهمفقال

ولىعهاأضأنسلطانلىنفسهعنقالألنهذاتهبسلطانوقامالموتمنالثالث

وقيامتهالمسيحموتعننبوةإداالعبارةكانتأيضاآخذهاأنسلطان

العبادةنظامعننبوةدا2

ادىالمالهيكلنقضوقدلليهودالمسيحالسيدقالهكذاالهيكلهذاأنقضوا
حدثالذىأورشليمخرابعنيسوعتنبأفقدالمسيحللسيداليهودرفضبسببفعال
رففبسببسيكونالخرابذلكأنوأعلنالروماقتيطسيدعلىميالدية07سنة
4



قاتلةياأورشليمياأورشليمياوقالأورشليممدينةخاطبفقدلرسالتهليهود

فراخهاالدجاجةتجمعأوالدكأجمعأنأردتمرةكمإليهاالمرسلينوراجمةءاألنبيا
327382متخراباألكميتركبيتكمهوذاتريدوالموجناحيهاتحت

أيضاأتتعلمتلواقائالعليهاوبكىالمدينةإلىاقترباالنتصارىدخولهوعند

ويحدقونبمترسةأعداؤكبكويحيطأيامستأقلسالمكهوماهذايومكفىحتى
علىحجرافيكيتركونوالفيكوبنيكويهدمونكجهةكلمنويحاصرونكبك

911444وافتقادكزمانتعرفىلمألنكجر

نقضوقدوبخورهوذبائحهبطقوسهاليهودىالعبادةنظامأساسهوالهيكلوكان

العبادةنظامالوجودإلىليظهرالهيكلينقضأنالبدوكانالمسيحبصلبالنظامهذا
واحدبقربانالخالصبهاأكملالتىالكفإريةالمسيحذبيحةعلىالمبنىالروحية

يتكررال

الحبيبلالبناليهودنضرإنوالكرامينالكرممئلفىنفسهالمسيحالسيديقولو

ملكوتإنلهمقالفقدالختاراللهشعبيكونواأنمنهمرفضهمسببكان

1234تأثمارهتعملألمةويعطىمنكمينزعالله

أساسهوالذىالمسيحجسدهوروحىآخرهيكلوأقيمالهيكلنفضلقد
جسدهىمعمارىمادىءكبناوليسءكأعضاالمسيحيةفالكنيسةالكنيسة

وجودهمنهاءأعضامالئابروحهالمسيحفيهالصالمسيح

العالمفىالكنيسةووجودعليهاتقوىلنالجحيمأبوابمقامجسدوالكنيسة

يمكنالألنهالمسيحقيامةعلىبرهانهومقاوماتمنوتعانىعانتمارغماليوم
فلنوسطهافىاللهلكنذكرىأوقبرحولالروحىالهيكلهذايبنىأن

645مزمورالصبحإقبالعنداللهيعينهاتتزعزع

اإلنسانيةالنفسخرائبعننبوة3

يصلبفالمؤمنالبشرىجنسنامنبهالمؤمنينكلعننائباالمسيحالسيدكان

صلبتالمسيحمعداالرسولبولسقاللذلكالمسيحمعويقومالمسيحمع
قالثم
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فىمعهوأجلسنامعهوأقامناالمسيحمعأحيانابالخطاياأمواتونحن
وياتالسما

اإلنساننفستتركالتىالخطةبسببوالخرابالموتحالةمنالمؤمنينتفلوبذلك

للربمقدساهيكاللتصيراالنقاضهذهيفيمالمسيحالسيدلكنوخرائباانقاضا

أفسسفىالمسيحفىالمؤمنيننفوسءبنايصفوهوالرسولقالهماأجملوما
يقولإذ

فيهالذىالزاويةحجرنفسهالمسيحويسوعءواألنبياالرسلأساسعلىمبنيين
مسكنامعامبنيونأيضاأنتمفيهالذىالربفىمقدساهيكالينمومعامركباءالبناكل
20222أفالروحفىلله

للربهيكالتصيرالمؤمنيننفوسالمسيحيبنيهالذىالجديدالهيكلهوهذا

اللهقالكماالحىاللههيكلأنغفإنكمبالقولكورنثوسأهلالرسوليخاطبلذلك
6كو2لمشعبالىيكونونوهمإلهالهمواكونبينهموأسيرفيهمسأسكنإنى
61

هيكلإلىاإلنساننفسخرائبتحويلالمسيحيقدمهاالتىالكبرىاآليةهىهذه
العلىالله

اليهيأقواحدكلومعومعكاالنذلكيعملأنيستطعوهو
هللوياالحمهفمجدا



وعالجةناقصيمان

وقاللياليسوعإلىءجاهذانيقوديمولراممهالفريسيينمنإئسانكان

اآلياتههذيعملأنيقدرأحدليسألنمعلمااللهمنأتيتقدأنلصنعلممعلمياله
معهاللهيكنلمإنتعملأنتالتى

يرىأنيقدرالفوقمنيولدالأحدكانإنلهوقاليسوعأجاب
3أ3يوحنااللهملكوت

ئالنةوفىالهيكلهذاانقضواقائالالكبرىآليتهالمسيحالسيدإعالنعندوقفنا

أقيمهأيام

إلىالطفسىالعبادةنظامغئراآليةوبهذهالكبرىآيتهالصليببعدالقيامةكانت

هيكالالخطةدمرتهاالتىاإلنسانيةالنفسحطاممنوأقامالروحيةالمسيحيةالعبادة

الروحىالمسيحجسدهىالتىالكنيسةءأعضاهممعاالمؤمنينأفرادصارإذروحيا

يردلمالتىالمسيحآياتكثيرونرأىوقدالفصحعيدفىأورشليمفىذلككان
اإليمانذلكأنببصيرتهأدركيوحنالكنكثيرونبهفإتندوحظلفىاص
نراهماعجيبتينبعبارتينحديثهمنءالجزذلكفختمالشموائببعضتضوبهكانت

يعرفكانألنهنفسهعلىيأتمنهملميسوعلكناقالإذالثانىاألصحاحنهايةفى
االنسانفىكانماعلمألنهاإلنسانعنأحديشهدأنمحتاجايكنلموألنهالجميع
24252يو

إنبالقولالعبارتينهاتينعلىوعلقالناسءهؤالإيمانالشراحأحدوصفوقد

ناقصاإيماناكانأنهويقصدالمسيحبهيؤمنالالذىاإليمانكاناإليمانذلك

الكالمهذابعدفذكرالناقصااليمانهذامنعيئةيعطىأنأرادالبشيريوحناولعل



منإنسانكانبالقولوبدأهايسوعإلىنيفوديموسءمجىروايةرةباش

حديثتقسيموآياتأصحاحاتإلىاإلنجيلنصتقسيمأنومعلومالفريسيين
الكالماسترسالنالحظأنفيمكنلذلك

فىكانماعلمألنهاإلنسانعلىأحديشهدأنمحتاجايكنلميسوعإن
يسوعإلىءجاهذانيقوديموساحمهالفريسيينمنإنسانوكاناالنسان

احمهاليهودءرؤساأحدكانأوالفريسيينمنرجلكانيوحنايفللملهذا
الذىاإلنساندامننموذجايقدمكأنهإنسانكانكتبولكنهنيفوديموس

الناقصباإليمانيتميز

فكرتينفىالناقصاإلممانفىنتأملدعونالذلك

ناقصاإيماناكانلماذاأ

يسوعواجههكيف2

ناقصانيقوديموسإيمانكانلماذاأوال

كلمةاليونانيةفىهىرئيسوكلمةاليهودءرؤساأحدطوسنيفودكان

العلمانيينمنالشعبقادةلتصفاآلنتستخدمالتىأراخنةدامفردوهىأرخون5

الكهنةءحارؤعنلتمييزهم

السلطاتمنحتهالذىالمجمعوهوالسنهدريممجمعءأعضامننيفوديموسكان
الفريسيينمننيقوديموسوكانلليهودالدينيةاألمورفىالسلطاتبعضالرومانية

ناقصاإيمانهكانفقدذلكورغماليهودىبالناموسمتمسكةمدققةجماعةوهم

بسيطإنسانيكونفقداإليمانبكماللهعالقةالوالمالىواالجماعىالدينىالمركزإن

ءالعظمامنكثيرينمنإيماناوأصدقأعمق

ناقصانيقوديموسإيمانكانلماذا

خجوالمترددانيقوديموسإيمانكان1

أمامإيمانهيعلنأنيستطعلمالظالمجنحفىلياليسوعإلىءجالذلك

بحضلوممنيخشىالشهدريممجمعفىبارزةشخصيةوهووكانالمأل
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2

3

معروفغيرمبتدئامعلمايزررأنإسرائيلمعلموهويرضىكيفزمالئه

ءالخفافىيسوعيزورأنفضللذلك

لكنهالحيطةجانبيتخذأنعليهأملتالتىهىالبشريةالحكمةتكونوقد

ضعفعلىدليلوالخوفالخائفالمترددبصورةنفسهصورحالكلعلى

اإليمان

القاضىوواجبالقاضىمقامفىأنهمعمتعجالمتسرعانيقوديموسإيمانكان
نفسهعننيابةوأعلنأسرعنيقوديموسنلكمعيناحكمايعلنأنقبليتريثأن

يتحدثيكنلمأنهكاأىمعلمااللهمنأتيتقدأنكنعلمقائالزمالئهوعن
هذاكانوهلنعلمقالعندماوزمالئهأقرانهعنبلفقطنفسهعن

أحداثمنذلكأعقبمافإنمتعجالكانأنهيبدوصحيحاالتصرج
معلمااللهمنءجايسوعأناقتنعتقدتكنلمالفريسيينجاعةأنعلىيدل
التمسكفىالمظهرىأسلوبهميهاجمحمعوهعندمالكنهمآياتهمنأوالبهرواربما

4وهاجموهخاصصوهعندئذهمءرياويدينجوهرهدونالناموسمجرفيات

الذىلالعمىأعلنواإنهمبلبهاعليهيشتكونعلةعنيبحثواأنوأرادوا

9يوالسبتيحفظالألنهاللهمنليساإلنسانهذاقائلينالمسيحشفاه
والتسرعاالنفعاليةخطرالخطرهذافىيقعونالذينالناسثراوما61

أنهموجدانهموحرارةانفعاالتهمغمرةفىيعلنونالناسمنومالحكمفى

ويتراجعونيعثرونالمسيحأجلمناضطهادأوضيقأىعندلكنمؤمنون
ناقصماإيماناالفريسيينجماعةعننيابةنيقوديموسعنهيتحدثالذىاإليمانكان

متسرعامتعجالكانألنه

يقولاحمعوهالمعجزيةالمظاهرعلىمؤسساكانألنهناقصانيقوديموسإيمانوكان

لمإنتعملأنتالتىاآلياتهذهيعملأنيقدرأحدليسألنللمسيح
معهاللهيكن

يبهروذالذيناكثرفماناقصإيمانالمعجزيةالظواهرعلىالمبنىواإليمان

يعبرونوالالمسيحيعرفونالالوقتذفسفىولكنهموالعجائبباالياتالناس

ويقرعونإليهسيأتونكثيرينإنقالنفسهالمسيحالسيدإنحياتهمفىعنه
قواتصنعناوباحمكتنبأناباحمكأليسلناافتحسيديالهويقولونبابه

35



متالقطاعرفكملمإفىاإلثمفاعلىياعنىاذهبوالهمفيقولثيرة
72232

أحيانابليبالغونوالبعضاألولالمفامفىوالمعجزاتاآلياتالناسوضعلقد
الناسإيمانمنتزيدروايتهاأنمنهمظناوعجائبآياتخيالهممنيخترعون

ونقاوةورسالتهمبادثهإنالحقيقىاإليمانأساسهىالمسيحشخصيةإن
الحقيقىاإليمانأساسهىفدائهوذبيحةحبهوعمقحياته

آياتتروالمإنتؤمنوناللهموقالاليهودمنكثيرينيسوعانتقدفقد
484يووعجائب

اإليمانبعدالثانيةالدرجةفىالمعجزاتعلىالمبنىاإليمانيضعالمسيحالسيدإن

تعرفوالكىباألعمالفآمنوالىتؤمنوالمإناليهودقاللذللبشخصه
0183يوفيهوأنافىاآلبأنوتؤمنوا

فقطكمعلمالمسيحإلىينظرألنهنافصانيقوديموسإيمانوكان4

عظيمكمعلمالمسيحإلىينظرونالذينالناسمنكثيرينيشبههذافىوهو

أنكنعلمنيقوديموسمعويقولونومبادئههتعاسضوإلىاألنظارويوجهون
معلمااللهمنأتيت

باعتبارهالحقيفىمقامهمنالمسيحللسيدتجريدالحقيقةفىهوالمدجهذا

العالمخطةليرفعءجاالذىاللهوحملالمتجسداللهكلمة

ءوهؤالكمعلممنهالتعلملمجردالمسيحإلىيأتونالذينالناساكثروما
ومغيركمخلصالمسيحالسيدقبولوهىالكبرىالبركةمنأنفسهميحرمون
للحياة

الناقصاإليمانهذايسوعواجهكيفثانيا

فقدنيقوديموسمعالحديثموضوعغيرالمسيحيسوعالربأذالناسبعضظن
بيسوعوإذااللهباسممعجزاتيجرىكمعلملشخصهتقديرهعنيعبرهذاإليهءجا

لهيقول

ملكوتيرىأنيقدرالفوقمنيولدالأحدكانإنلكأقولالحقالحقإ
الله

ه



نيقوديموسموقفيعالحكانيسوعالربأنهىالحقيقةش
وعنايةبدقةوتنفيذهاللهتعليمقبولهىالصالحةالحياةأننيقوديموسظنفقد

الصحيحالتعليمعنيتكلمونإنهمالمدققينالفريسيينءمبادىهىهذهوكانت

يطبقوهاأنفعليهماللهشريعةهىماعرفواقددامواومااللهإلىالتعليمهذاونسبة

حرفاوحرفاكلمةكلمةحياتهمفى

التعليممعرفةفىليعستالحقيقيةالناسمشكلةأنلهيوضتىأنأرادالمسيحولكن

فقدألنفسهمناموسهماناموسلهمليحرالذينحتىاالسكلفإنالصحيح
يعضفىالناسجتلفوقدوالشرالخيرمعرفةوضمائرهمنفوسهمفىاللهوضع

كبيرحدإلىواضحوالشرواضحالخيرالعمومعلىلثنالتفاصيل

الخطيةهذهوعالخالناسحياةفىالمتأصلةالخطةهىالحقيقيةالمشكلةلكن
والتجديدوالتغييرءبالفداولكنبالتعليميكونال

بمعرفةتتحققأنيمكنالوشريعتهاللهسلطانتحتالحياةأواللهملكوتإن

تحتالحياةأواللهملكوتلكنمحيحةالحالنصوصبتطبيقوالالشريعةهىما

ولدأوجديدمنولدأىتغيرإذاإالاإلنسانيختبرهاأنيمكنالاللهسلطان

إلىكتاجلكنهمعلمإلىأوالجمتاخالفاإلنسانفوقمنولدأواللهمن
وأقىكمخلصالكمعلميسوعإلىنظرأنهنيقوديموسإيمادوقصورمخلص
ويقولإليهيأنىأنالواجببيماعلمنىلهقائالمنهيتعلملكىتقديرأفضلعلىإليه

وجددنىغيرفااللهمءالخاطىأناارحمنىاللهمالعشاركذلك

أعطىالعلمىالتقدمألنالماضىمنأكثرالخطيةيفهمواأتيمكناليوموالناس
قبلمننعرفهالكناربماالخطيةمثاالصلنا

منهاالناسيحذرالتىالمشعةوالمأكوالتالمشعةاأللبانعنيتحدثوناآلنفالناس

أوروبافىوالحيواناتالمزروعاتوتأثربروسياتشرنوبيلفىالذرىالمفاعلانفجاربعد
الذريةوالسحابةالذرىبالغبار

تركيبهامنفيغيرنفسهااإلنسانخالياإلىيدخلالذرىاالشعاعإنيقولون

خطرابهيتأثرمنيجعلالذرىاإلشعاعإنبليختلاالنسانجسمكلومجعل
المشعةالموادأوالذريةالنفاياتمنوالتخلصالخطرلهذاعالجوالغيرهعلى
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الرصاصمنصناديقفىتوضعأنيجبولكنهاعليهاتعديلبأىيكونأنيمكنا
والبحاراألرضأعماقفىوتدفنالسميك

الشريراإلنسانإناإلرادةقوةأوالتهذيبأوبالتعليمتعالحالالخطيةهكذا
بالصحةيتمتعلكىاللةمنفوقمنجديدمنويولدتماماالخطةعنيموتأنيجب
حيةوالر

متاعبأوخالفاتأوشخصيةأوعائليةممثكالتمنيشكونكثيرينهناكإن

يجبالحلفقطمسكنةمؤقتةحلولهذهفإنالنظروجهاتتقريبحاولناومهما

الداخلمنوالحياةالقلبتغييرجذريايكونأن

ينبغىأمرينإلىأشارينبغىبالقولنيقوديموسمعيسوعتحدثوعندما
فوقمنتولدواأن

لكىاإلنسانابنيرفعأنينبغىهكذاالبريةفىالحيةموسىرفعكاأيضالهوقال
بهيؤمنمنكلاليهلك

االنسانويلدالخطةإشعاعاتيدفنالصليبعلىالخطيةيميتأنيريداللهأنأى

جديدمن

ءالكاملاإليمانهوهذا

الخلصبالمسيحاإليمان

التغييرعلاللهبقدرةاإليمان

تتغيرإليهفتعال

اللهملكوتوترى
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5

يدةجطىبدايةإلىاإلنسانحاجة
يدخلأنيقدرالوالروحءالمامنيولدالأحدكانإنلكأقولالحقالحق
روحهوالروحمنوالمولودهوجسدالجسدمنالمولوداللهملكوت

357يوحنافوقمنتولدواأنينبفىلكقلتأفىتتعجبال

وهوالناموسمعلمفهوالذاقىببرهممتلئاوكانيسوعإلىلجوسنيقودءجا

مؤيدااللهمنأقعظيمكمعلمالمسيحيسوعإلىنظروقدبتدقيقالناموسيحفظ
والمعجزاتباآلياتتعليمه

المتعجلوالمتسرعالخجولالمتردداإليمانالناقصاإليمانذلكيسوعرأى

كمعلمبالمسيحواإليمانالمعجزاتعلىالمبنىاإليمان

يقدرالفوقمنيولدالأحدكانإنلهبقولهءالدوايموسلنيقويسوعوقدم
فوقمنالميالدأوالثافىالميالدلفكرةنيقوديموسوتعجباللهملكوتيرىأن

السيدقولمعنىنيقوديموسيفهملمنيقوديموسمعيتعجبونكثيرونيزالوال

الفهموعدمالتعجبهذاولماذايفهمونالاالنإلىمثلهكثيرونيزالوالالمسيح

اإلنسانعلىوالوصاياالتعاليممنمجموعةأنهعلىالدينيقهمونأنهمالسببوالحيرة

وتطبيقمعينةثريعةوطاعةمعينةبعقيدةاإليمانهوكثيرينعندفالدينطاعتها

ويدخلوناللهيرضونأشثميظنونوهكذاوحياتهمعباداتهمفىالدينهذاأركان
0001تهسملإلى

الخطةاإلنسانحياةفىالخطيةاحقيقةهىعظمىحقيقةيتجاهلالتعليمهذالكن

أمامهحاضراالشريجدالخيريعملأنيريدوهوأنهحتىعليهتسوداالتى

حياةفيهويخلقالخطةسلطانمنويشتريهيفتديهمنإلىيحتاجاإلنسانإن
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ءللعذراالمالكعنهوقالالمسيحءجاولهذاوفادمخلصإلىيحتاجإنهديدة

خطاياهممنشعبهيخلصألنهيسوعاحمهوتدعينالمباركة

ميالدوهوفوقمنالميالدأوالثافىالميالدضرورةإلىالمسيحالسيدأسارولهذا

يرغبونوهماألممكانفقدءالمامعموديةيعرفوناليودكانوالروحءالمامن
كأوالدلليهودالخارجيةاالمتيازاتلهملتصيرءالمافىيعقدوذاليهوديةإلىالدخولفى

يوحنااللهأرسللذلكالروحسالميالفىعنشيئايعرفونيكونوالملكنهمإبراهيم

ءبالمامعموديةأنفسهماليهوديعمدوكانيسوعالربأمامالطريقليعدالمعمدان

بلكاملةمعموديتهأنيذعلمالمعمدانيوحنالكنخطاياهممنالتطهيرإلىرمزا

هومنىأقوىهوبعدىيألىالذىولكنللتوبةءبماأعمدكمأنالليهودفال

311متونارالقدسبالروحسيعمدم

إليهالمرموزوهوالخطاياغفرانأمرينعلىيشتملإداوالروحءالمامنفالميالد

هذهالثافىالميالدأىالقدسالروحبمعموديةالجديدةالحياةونوالءالمابمعمودية
اللهنحوجديدإتجاهإنهجديدةلحياةجديدةبدايةإلىالحقيقيةاإلنسانحاجةهى

المستقبلونحو4الماضىونحو

اللةنحوجديدإتجاه1

ثراأومرةيصرخلممنامنجديدنوعمنطفولةإلىميالدالثاقالميالد
منحياتهيبدأأنهلوآخربمعنىأوجديدمنطفاليعودأنممكناكانلومتمنيا

ومتاعبهوسقطاتهأخطائهمنحراجديد

عندماالسريافىنعمانعنقيللقدالجديدةالحياةهذهيعطيناالثانىميالدالإن

ذلكوطهرصغيرصبىكلحمرجعلحمهأنمراتسبعاألردنفىغطس
اللهإلىنظرتناتتغيراخافىاالميالدوفىجديدمنالحياةتبدأأنهوالميالدمعنىألن

طاعتهويطلبيأمرهالذحسيدهإلىالعبدنظرةاللهإلىإإلنساذاخيالثالىالميالدفقبل

الروحمنالميالدالثافىالميالدعندلكنبالعقابدهفوالوصاياالشريحةوبسيف

يقولهماهذااللهألسرةوفىاللهمنمولوداأصبحألنهلهكأباللهإلىينظر
الذيناللهأوالديصيرواأنسلطانافأعطاهمقبلوهالذينكلأما5إنجيلهفىيوحنا



اللهمنبلرجلمشيئةمنوالجسدمشيئةمنوالدممنليسلدوا

مشيئتهوتعملاللهتطعالعاقلةغيرفالكائناتتماماجديدةعالقةهناايو

مجراهافىتسيرالشمسالكونفىاللهجعلهالذىالطيعةناموسحسب

لهاوالمحاصيلوالنباتاتدقيقنظامحسبتتحركالسماويةواألجرامومواعيدها
وقوانينهاأصولها

الثوابفىرغبةأوالعقابمنخوفااللهيطيعأنيحاولالمؤمنكيرواإلنسان
الفسادعواملأمامويهزميريدهالمافيعملعليهوتتسلطتسبيهفطةامجدلكنه

فيهالتى

وكااألبوةعطفاللهمنوينالالمحبةطاعةاللهيطعفوقمنالمولودلكن
301مزجبلتنايعرفألنهخائفيهعلىالربيترأفالبنينعلىاألبيترأف
3141

ويتحركالكلمةمنويرضعالمحبةمنيغتذىالمولودينمواللهةأسجووفى

اللهمعالشركةأحضانفىوينضجاللهمدرسةفىويتعلموالحنانالعنايةجوفى
مجدفىويكللالربكرمفىويخدمالواعيةالمحبةبتأديباتويتأدباللهوأوالد

أبيه

اللهنحوجديدإتجاهالروحمنأواللهمنالميالدإن

الماضىنحوجديدإتجاه2

العتيفةءاألشياجديدةخليقةفهوالمسيحفىأحدكانإنالرسولبولسقال
جديداصارقدالكلهوذامضتقد

الماضىوجديدإتجاهالثالىفالميالد

يستريحونفاليرعبهمالماضىوشبحالماضيةخطايإهمتقلقهمالناسمنكثإلرون

المؤمنماضىإنالماضىمحبحمتمامايستريمفوقمنالمولودلكنأبدا
النسيانبحرفىتصيرالماضيةحياتهالماضيةخطاياهالماضيةديونة

وذبحالضالاالبنعادعندمابعدفيماأذكرهاأعودالخطاياكاللهيقول

رجليهفىءوحذاإصبعهفىوخاتماجديدةحلةوألبسهالمسفنالعجلأبوهله
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أنهأخيهعنكالمهفىوأشارويشكويتذمروأخذالحقلمناكبرابنهءا
قدالضالاالبنإنمعناهمالهقالاألبلكنالزواقكلاألبمعيشةأنفق
انسفوجدضاالوكانفعالقميتاكانهذاابنىجديدمنالحياةإلىوعادمات

تماماالماضى

نقياجديداالقلبوأصبحالصليبعلىبدمهالمسيحغسلهاألثجمالماضى

صحيحفيهايعيشوالالخطةيكرهاللهمنالمولودأصبحاألساسهذاعال
ذهنهناموسيحاربأعضائهفىناموسايجدوقدللتجاربمعرضالعالمهذافىأنه

يعطناالذىللهشكراألعماقامنيهتفلكنهالخطةناموسإلىيسبيهأنويحاول
جميعهاهذهفىيغلبأنالمسيحفىيستطعفهوالمسيحيسوعبربناالغلبة
أحبنابالذىانتصارنايعظم

خاصاوسلطاناخاصةقوةنالمننظرةالماضىإلىجديدةنظرةالجديدةالحياةإن

كاناإليمانقبلأبداوحدهليسفوقمنالمولوداالبنإنبالمسيحينتصرأن
انتصارقوةلهالمسيحوصاربالمسيحتحررلكنهللخطةسجينامهزوماوحيدا

فيرىالمفامالمسيحإلىوينظرشوكتهكصرتوقدالموتفيرىالصليبإلىينظرإنه

جمرحنايقوللذلكيخاففالاإلنسانعلىوسلطانهاغلبتهافقدتقدالهاوية

سولالر

إيمانناالحالمتغلبالتىالغلبةهىوهذهعالماليغلباللهمنولدمنكلألن
45يوااللهابنهويسوعأنيؤمنالذىإالالحالميغلبالذكطهومن

مباهجوأنفيناتتحكمالالعالمقيمأنذلكمعنىالعالمنغلبأنمعنىوما
ءعليناتتسلطالالعالمشهواتوأنكيانذاتستأسرالالعالم

والنجاحوالترقىالتقدمإلىطريقاوالخداعوالكذبالنفاقيرىلمالعاكانإذا

للتعاملأسلوباوالتآمروالكراهيةاالنتقاميرىلمالعاكانإذاذلكغيريرىفالمؤمن

ذلكغيريرىفالمؤمنءاألعدامع

واألمانةشعارهالصدقفيصبحىيتغيرالماضىفىاإلنسانيعملهكانماكل
ومسئراتهجديدةمالهواجديدةدوافعهأسلوبهوالغفرانوالمحبةعادته

جديدة



بولسيخاطبلذلكجديداصارقدالكلهوذامضتقدالعتيقةءألمميا

بالقولأفسسأهلالرسول

ألننوركأوالدأسلكواالربفىفنوراآلنوأماظلمةقبالكنتمألنكم
أفالربعندمرضىهومامختبرينوحقوبرصالحكلفىهوالروحثمر
81ة5

المشقلنحوجديدإتجاه3

وهكذاحياتهيبدأالطفليولدعندماجديدةحياةءبدهوالجديدالميالد

هوالروحمنوالمولودهوجسدالجسدمنالمولوداللهمنيولدعندماالمؤمن

فيهاللهحياةروحيةحياةهىالجديدةالمؤمنحياةأنأىروح

ولكنجوهرهاومجلليشرحهاأنإنسانأىعلىيتعذراألسرارمنسروالحياة
أسرارمنعجيبسرالجديدةالحياةكذلكمظاهرهامنالحياةيصفنسانا

العبريةاللغةفىواحدلفظوالكلمتانالرجبعملالروحعملالمسيحشبهاللهعمل
إلىوالتأنىأينمنتعلماللكنكصوتهاوتسمعءتشاحيثتهبالريمواألرامية

اللهروحوهكذاالحركةفىحرةالريمالرومنولدمنكلهكذاتذهبأين
عملكاهادئاإنسياباالنفسإلىينسابرقيقءهادىبحديثءيشايجددحر

ومحبةالسجنأساساتكزلزلةمؤثرمزلزلعملبعدأواألرحرانبياعةليديةفى

ودموعءبكابعدعظةحماععندأونفسهيقتلأنمنعليهوإشفاقهللسجانبولس
سنفىأوالمسيحيةاالسرةجووفىصغيرسنفىخاشعتأملفىأونبذةةءقرافىأو

المستقبلإلىونظرتهامظاهرهاعنةالجديدالحياةنعرفلكنناحرالروحكبير

السجنأعماقومناآلالموسطفىالمستقبلإلىمتفائلةنظرةالجديدةالحياةا

وديعتىيحفظأنقادرأنهوموقنآمنتبمنعالمألفىبولسقال
والقواتوالءرؤساوالمالئكةوالحياةوالموتالأنهمتيقنفإقوقاأل

تفصلناأنتقدرأخرىخليقةوالعمقوالعلووالمستقبلةوالحاضرةأمور

88393روربنايسوعالمسيحفىالتىاللهمحبةعن

نبنىالنحنالصادقةاللهبمواعيدوااليمانالثقةهوالتفاؤلهذاوأساع

اللهبشخصإيمانناعكالتفاؤلنبنىاولكنناحولنامتغيرةأحداثعلىتقاؤلنا
0001كالمهوصدق
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المستقبلإلىواعيةنظرةالجديدةوالحياة2

مرةمنوآالواعيةالمميزةالنظرةلهمتكونأنتالميذهالمسيحأوصىلقد
يشرحكانوعندما5101متالوافهموااسمعواقائالالجموعخاطب

أيضاأنتمهللتالميذهيقولكانعليهمتستعصىوكانتبامثالالحقإئقلهم
5161متفاهمينغيراالنحض

وفيها4مكردونحكمةوفيهاسذاجةدونبساطةفيهاالجديدةالحياةإن

ءادعادونوعى

المستقبلنحومحبةأومهتمةنظرةالجديدةوالحياة3

محبةاآلخرينمحبةهوالجديدةالحياةينالمنىعليسيطرالذىالدافعإن
أبيهمءأبناليكونواأوالدهفىتكونأنالمسيحطلبالتىالجميعومحبةاألخوة
األبرارعلويمطروالصالحيناألشرارعلىثهسهيشرقالذىالسمواتنماالذى

قريباإنسانكلويعتبراآلخرينبحياةمهمااإلنسانتجعلالتىالمحبةوالظالمين

تنتظرالالتىالسخيةالمجانيةالمحبةالصالحالسامرىمثلفىالمسيحأوضحكماله
يسكنمحبةهوالذىاللهأنإذالجديدةالحياةهذهطبيعةمنتنبعولكنهاءجزا
دافعيكونولذلكالقدسبالروحالقلبفىاللهمحبةفتنسكبالمؤمنفى

بالغيرواالهمامالمحبةهواإلنسان

الرسوليوحناقالالحقيفةهذهتؤكدالتىالكتابيةالتصوصأكثروما

إلىالموتمنانتقلناقدأننانعلمنحنيبغضكمالعالمكانإنتتعجبواال
33141يوااألخوةنحبألننالياةا

فقديحبمنوكلاللهمنهىالمحبةألنبعضابعضنالنحبءاألحباأيها

4يوامحبةاطهاألناللهيعرننمخبالت3واللهويعرفاللهمنولد
لكنالمجاملةوالكلماتالطيبةألعواطفمجردبالمحبةالمقصودمولي8و7

الذىوبالمجتمعرظروفهمنجالناسالحقيقىمحتيباالوالحقبالعملهىالمحبة
فيهنعيش

مقاممجردليستالجديدغالحياةالمستقبلإلىتقدميةنظرةالجديدةوالحياة4

والتغييروالعملللتحركقوةجديدةقوةلكنهاجديدومركزجديد

لهالجديدةالرؤيةليناسبالعالملتغيرتسعىالجديدةفالخليقة

26



الطريقلتنيرالعالمإلىتخرجلكنهانفسهاعلىتتقوقعالالجديدةالحياةن

الظالموتطرد

الجديدةالحياةهذهتريدفهل

وحدهاللهعملمنإنها

العالمألكيرغيرفىجديداخلقااخلقنىغيرنىللهوقلوحياتكقلبكافتح

36



تشجبله

37يوحنافوقمنتولدواأنينبغىلكقلتأفىعجبال

واتفقاصطلحوقدالميالدبأعيادويحتفلواالميالدكلمةيسمعواأنالناستعود
ثإنميالدبإصهاوبالمسيحالمسيحفىالجديدةالحياةنوالوصفعلىالمسيحيينمنكثر
وحيافاإلنسانقلبفىيحدثالذىالتغييرتصفتعبيراتوكلهافوقمنوالدةأو

لمالعالرؤيةعيناهتتفتحطفلكأنهاللهلعملحياتهوتتفتحاإليمانبنوريستنيرعندما
الجديد

عمليةأنالمسيحيينمنكثيروناعتبرمعينةلحظةفىيحدثالجسدىالميالدوألن
فىيتمكلهالخالصأنهذامعنىليسلكنلحظةفىتبدأالتجديدأوالخالص
عنوانهاإلنجيلىالفكرفيهيهاجمكشاباالمعاصرينالكنيسةءزعماأحدكتبفقدلحظة

ولكنهملحظةفىبالخالصينادوذالاإلنجيليينأنوالواقعلحظةفىالخالصبدعة
يبدأبميالدأشبههىالجديدةالحياةإنلنيقوديموسالمسيحالسيدقالهمامعيتمشون

المجدفىويكتملالحياةطيلةويستمرلحظةفى

مالهمويقولالثافىالميالدتعبيرمنيتعجبونمنإلىيعودالمسيحالسيدوكأنما
فوقمنتولدواأنينبغىلكقلتأنىتتعجبالدالنيقوديموسقاله

الوفاةإلىالميالدمناإلنسانيصاحبالتعجبأوالتعجبتصاحبوالناس
علىاللهبركاتمنهوبلشريراشيئاليسوالتعجباللحدإلىالمهدمنأو

المعرفةإلىاألولالطريقهووالتعجباإلنسان

ليعرفيسعىثمفيتعجبوهلةألولأمامهالجديدءالشىيرىالصغيرفالطفل
مداركهتنمووهكذاءالشىهذاهوما

بلمتعجبايظلأنينبغىالاإلنسانأنإالمعرفةهناككانتلماالتعجبولوال
للحقيقةوإدراكوعىعلىيستقر



طرقثالثةمنبواحدالتعجبيواجهواإلنسان

عجبهيثيرماإدراكفىرغبتهيشبعلكىوالبحثالمعرفةإلىيلجأمنهناكا

متعجباويظلاألسرارمنسرامنهيتعجبمايعتبرمنوهناك2
لهلوابالتغالىالتعجبشعوريسحقمنوهناك3

ستظلإنكلكتقولواألسرارستعرفألنكتتعجباللكتقولفالمعرفة
شيئاتفهملنفإنكتتعجباللكيقولوالجهلحرااألمرفىألنمتعجبا

يولدالأحدكانإنلهقالعندماالفشلوشكعلىنيقوديموسيسوعرأىوقد
اللهملكوتيرىأنيقدرالفوقمن

بطنيدخلأنيقدرألعلهشيخوهويولدأناإلنسانيمكنكيفليسوعوقال
فوقمنتولدواأنينبغىلكقلتأقتتعجباليسوعلهفقالويولدثانيةأمه

معقولءشىفهومعقولغيرأمراالروحىالميالدكانلوكاتتعجبالا

ممكنأمرفهوامستحيالأمراالروحىالميالدكانلوكماتتعجبال2

ضرورىغيرأمراالروحىالميالدكانلوكماينبغىكلمةمنتتعجبال3

ضروريةحاجةفهو

معقولأمرالثاقالميالد

نعرفالكناوإنأنناوالواقعالثافىالميالدهذانعقلكيفالنالمبعضلءيتسا

يجعلناالكيفيتهمعرفةوعدممعقولأمرحدوثهلكنالثافىالميالدهذايغكيف
ننكوحقيقته

لكنكصوتهاوتسمعءتشاحيثتهبالرجلنيقوديموسيسوعقالولقد

يوحناالروحمنولدمنكلهكذابتذهأينإلىوالتأقىأينمنتعلمال
38

جوهرهاندركالأننامعالحقائقمنكثيراننكرالالطبيعةمجالفىإننا

ممابأكزواألزهاراألشجارأوراقعلىالشمسأشعةتؤثركيفنعرفالإننا

اإلنساننففىالروحعملأثرنعرف
56



الكيفيةنعرفوالالنتيجةنرىننا

ةالفىالجزئماتأثرنرىوالنعرفالألنناءالكيميادراسةعننكفالونح
الطعامجزئياتتتحولكيفنفهمالألنناالطعامفائدةننكروالبعضفىبعضها
عدمبسببءالكهربااستخدامنبطلوالاإلنسانجسمفىحيةخالياإلىالجمامدة
الكهربائىسلكالفىالتيارمروررمعرفة

تغييرألنهمعفولأمرالثانىالميالدإنمعقولةأنهاونرىالنتيجةنرىإننا
معقولأمروالتغييرةالحباتاتحمافى

بفائدةفيقنعكمجدثكشخصاولكنمافكرةأومامبدأضدمتعصباتكودتفقد

ضدهاللهمتعصباتصيربكوإذاالمبدأهذا

التغييرفإنواختباراتناحياتنافىونراهمعقوألأمرااألفكارفىالتغييركانفإذا
وروحيكلمكاللهإنأعلىمستوىعلىولكنبذلكشبيههووالنفسالقلبفى

قكرههالماضىفىتحبهكنتوماللخطةكارهاللهمحبافتصيرفيكيعملالله
تحبهالماضىفىوتملهتكرههكنتوما

تتعجبالبالمرةغرابةفيهوليسمعقولأمرالثافىفالميالد

ممكنأمرالثالىالميالد2

ممكنأمرإنهمستحيالأمرأالثاقالميالدكانلوتتعجبال

ومااألرضخلقءالسماخلقاللهخالقأنهاللهصفاتمنإن
كليفعلأنطعيستءشىكلعلىقادرإنهنحخلقناإنهاألرضعلى
ءفى

يستطعالوماذااللهيفعلهأنيمكنماذالءنتسااإليمانهذانفقدعضدمالكننا
يعملهأنالله

الذىإنحياةالدنيايمألاللهالحياةيخلقأنيستطيعالذىهووحدهاطهاإن
لالنسانأعطىاللهحياةالحياةيزيدأنأيضايمكنهالحياةيعطىأنيستطيع
أناللهيستطعأالالروحىءالجزوهوماتالحياةهذهمناءجزلكنالحياة
لتكونيسوعءجالقدالثافىالميالدهوهذاثانيةمرةحياةءالجزهذايعطى

أفضلالحياةهذهولتكونحياةلهم



وآالفأوغسطينوسبولسحياةفىحدثممكنأمرالثافىالميالدن

آخرينوماليين

ضرورىأمرالثاقالميالد3

اللهملكوتلرؤيةضرورىهوبلاطهملكوتلدخولضرورىإنه

مفهومغيرأمرهذاويقولونالمسيحيةيفهمونالكثيرينأنالسببهوهذا

ثانيةمولودينغيرألضم

الملكوتيروناللذلكالملكوتخارجيكونونجسدياالناسيولدعندما

لملكنهمومبادئهالدينعلىأحكامايصدرونوربماالملكوتحوليدورونربما
عليهيحكمواأنيمكنفكيفيفهموهولمتصالمليدخلوا

الحروفنحارجعنبحثايكتبأنأصماولدإنسانيستطيعكيف

روحيافيهيحكمإنماجهالةعندهألنهاللهلروحمايقبلالالطبيعىاإلنسان

جميلةورسومملونزجاجكلهانوافذبهاكاتدرائيةأنيسمعإنسانوكأنما
لكنههذاماويقولالحديدمنوأسياخقتامسوىيرىفالخارجهاويقف

إغوالصورالجماليرىيدخلعندما

الفرائضوالمعجزاتهوالالمسيحاأمثامعانىنعرفالالملكوتخارجوهكذا
نرىأننستطيعندخلوعندماالصليبوال

معينبميالدإالندخلهالصغيرعالموكلصغيرةعوالمنرىالمتسعلمالعاهذافى

العقلميالدإلىيحتاجالفكرعالم

الذوقدمياإلىلمجتاالفنعالم

الموسيقيةأألذتميالدإلىيحتاجالموسيقىعالم

وهكذاعقللهيكمتلمماالتفكيرميداذيدخلأنإنسانيستطعال

إغحيقىوالموالفن

والمولودهوجسدالجسدمنالمولوداللهملكوتلدخولضرورىالثافىالميالد

روخهوالروحمن
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التغييرهىسياسيةبثورةدىينالمالعاالسياسةمجالفىبالتغييرينادىكلهلملعا

دينيةثورةكاذاإلصالحالدينواالجتماعالفلسفةمجالفىالجذرى

الميالدهذاومنلومبالكنيستهليقدمحياةنهضةروحيةبثورةءجاالمسيح

األموركلإلىاإلنساننظرةتتغير

لكنكالثانىللميالدالفرصةأمامكتكونأنهوالتعجبإلىيدعوالذىاألمرإن
إتنلهلم

86



الشعافىلصليب

علكاللكىاإلنسانابنيرفعأنينبغىهكذاالريةفىالحيةمولعىرفعوكما
34151يوحنااألبديةاطياةلهتكونبلبهيؤمنمنكل

فىدارالذىالحديثونيقوديموسالمسيحالسيدبينالحديثفىنتأملزلناال
النهارنورنيقوديموسقلبفىيفجرلكىالليل

فهماالقديمالعهديفهمكاناليهودءورؤساالدينءعلمامننيقوديموسكان

العهدأحداثنورفىالقديمالعهدتفسيريعيدبيسوعوإذاشكوالجيدا
الجديد

واقفونهمحيثمنالناسمعيبدأأنهيسوعالربثأحاديفىالرائعوالجميل
والمعرفةالفكرءحمافىمحفقةآفاقإلىبحديثهينقلهملكنه

فلقدالجديدبنورالقديمالعهدالمسيحالسيدفيهايشرحمرةأولهذهوليست
الذىالحقاإلسرائيلىنثنائيلإلىيتحدثاإلنجيلهذامناألولاألصحاحفىحمعناه

ءأثنايعفوبرأىفقدجديدبنوراألسباطلىأيعقوبرؤيالهويفسرفيهقغال

وتنزلتصعداللهمالئكةورأىءبالسماورأسهااألرضعلىمنصوبةسلماارتحاله

وسيسندهمعهاللهأنوعرفالرؤيابهذهيعقوبوتشجعالسلمتلكعلى
ويقويه

الحققالفقدالرؤيالهذهجديداوتفسيراجديدابعداأعطىالمسيحيسوعلكن

علىوينزلونيصعدوناللهمالئكةمفتوحةءالسماتروناآلنمنلكمأقولالحق

االتصالحلقةهويعقوبسلمهونفسهالمسيحيسوعأنأىاالنسانابن
حضنفىالذىالحبيباالبنالوحيدااللهكلمةهوألنهواألرضءالسمابين

بينناحلالكلمةاألرضعلىالمتجسدنفسههواآلب
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اللهأعدهالذىاألسلوبلنيقوديموسيشرحالمسيحيسوعابتدأاألسلوبنفس
السيدحديثنيقوديموسيمهملموعندماالمحيتالحطيةءدامنالبشريةءلشفا

لحياةجديدةبدايةلإلنسانلتكونالقدسالروحمنالميالدالثافىالميالدعنالمسيح

يسوعفأجابهذايكونأنيمكنكيفللمسيحنيقوديموسقالجديدة
بأسلوبالجديدةالحياةلهيشرحابتدأثمهذاتعلمولمستإلمرائيلمعلمأنت
آخر

الشعبتذمرعندماالخروجتاريخفىبحادثةوذكرهالقديمالعهدإلىبهرجع

خبزالألنهالبريةفىفوتمصرمنأصعدتمانالماذاقائلينموسىوعلىاللهعلى

المحرقةالحياتالشعبعلىالربفأرسلالسخيفالطعامأنفسناكرهتوقدءماوال

واءوجاوندمواالشعبفتابالحياتسممنفيموتفهمالواحدتلدغكانتالتى

ليرفعالربإلىفصلوعليكالربعلىتكلمناإذأخطأناقدقائلينموسىإلى
الحياتعنا

ويرفعهاغاسمنحتةشكليصنعأنموسىالربفأمرالربإلىمولحىوصلى
حيةلدغتمتىفكانكذلكموسىوصنعالشعبمساكنوسطفىرايةعلى

124عدديموتواليحياالنحاسحيةإلىاإلنسانهذاونظرإنسانا

أىهذايكونأنيمكنكيفصوسألهسبقالذىلنيقوديموسالمسيحقال

مالهقالالقدسالروحبعملقواهوتتجددالداخلمناإلنسانيتغئركيف

وعلىاللهعلىتذمرهمعقابنالواالخروجءأثنااليهودىالشعبأفرادإنمعناه
فيتسممونأجسادهمداخلإلىالسموترسلتلدغهمحياتاللهلهمأرسلموسى

شكللهميصنعموسىجعلبأنتابواعندماجديدةحياةوهبهماللهلكنويموتون

حيةتلدغهمنفيأنإليهموطلبنحاسمنحيةسمدونلكقمميتةحية
الحيةاسممنئشثفىكانإليهاالنظروبمجردالمرفوعةالنحاسيةالحيةإلىينضرأن
نيقوديموسولعلااليهودمعلميانيقوديموسياهذاحدثكيفلدغتهالتى

باللهيثقونالناسجعلالذىاإليماناللهوبوعداللهبأمراإليمانإنهأجاب
ءالشفافينالونالنحاسيةالحيةإلىفينظرولت



علىأرفععندمامعىسيحدثماهذابالضبطقائالأجابيسوعلعل
ينبغىهكذاءشفافينالواالشعبإليهالينظرالبريةفىالحيةموسىرفعفكماالصليب

األبديةالحياةلهتكونبلبهيؤمنمنكليهلكاللكىاإلنسانابنيرفعأن
1األرضأقاصىجميعياواخلصواإلىالتفتوا

الصليبعلىالمرفوعالمسيحا

كانأيماإنسانأىإليهاليتجهرايةعلىجعلهاالبريةفىالحتةموسىرفع

الصليبعلىيرفعاإلنسانابنيرفعأنينبغىهكذا

فرضتهاضرورةيكنلموالمسيحالسيدحياةفىعارضاحدثايكنلمفالصليب1
سبيلفىويسستشهدوايموتواأنالناسبعضعلىالظروفتفرضكماالظروفعليه

بهاوتمسكهممبادئهم

الهيكلقيسوعبالطفلءجىوعندمائضقبلكىءجاالمسيحالسيدلكن
ءالعذرالمريمبالنئوةقالهمابينمنكاناللهوباركذراعيهعلىالشيخسمعانوأخذه
العالمةوكانتتقامولعالمةكثيرينوقياملسقوطوضعقدهذاانها

نفسكفىيجوزأيضاوأنتلهاوقالمريمإلىنظرثمالصليبهىالمقصودة
24353وسيف

عنكالمهاليهوديفهملمفعندماسيصلبأنهخدمتهءبدمنذيعلمكانوالمسيح
8يوهوأناأفىتفهمونفحينئذاإلنسانابنرفعغمتىلهمقالاآلب
1الجميعإلقأجذباألرضعنارتفعتإنوأناقالأخرىمناسبةوفى82
2123يو

مشيراهذاقالابقولهالقولهذاعلىبعدفيمااإلنجيلكتبعندمايوحناوعلق

يموتأنمزمعاكانميتةأيةإلى

اإللهىالتكليفهوهذاألناإلنسانابنيرفعأنينبغىيقولهناوالمسيح2
الموتهذااختياراقبولهومنلالبطاعتهمنالنابع

وقديحبألنهيخفصأنوالبديخقصأذالبدألنهيموتأنالبدكان

فلمنفسهوأماآخرينخفصالقالواعندماالصليبعلىوهوالهازئينقولفيهصدق
يخلصهاأنيقدر

17



لمأنهالهازئونظنفقدكبيرالمسيحومفهومالهازئينمفهومبينالفرقكن
أسيراصارأنهأىبالحبمحكوماكانهوولكنهعجرانفسهيخلصأنيفدر

اللهعنقيلكماالبشريخلصلكىنفسهيخلصأذيقدرلملذلكللبشرلحبه
نفسهينكرأنيقدرالأمينايبقىفهوءأمناغيرنحنكناإنبالبشرعالقتهفى

ومعنىحممئأمرفوعأكانالصليبعلىالمرفوعوالمسيح3

جبالأوتالكانتعليهاصلبالتىواألرضاألرضفوقمرفوغاكالتفالصليب

رايةعلىالنحاسيةالحيةرفتالجلجتةجبلاألراضىباقىعنمرفوعا

خيامهموسطالضاسجميعمنمنظورةلتكون

درجاتأدنىهوالصليبأذنتصورقدإننامعنويةرفعةهوأيضاوالصليب

جانبمنصحيحهذاخشبةعلىعلقمنصملعونمكتوبألنهاالتضاع
لتالميذهمرةالمسيحالسيدقالوقدالرفعةقمةالوقتنفسفىلكنهواحد
وكان2132يواالنسانابنليتمخدالساعةأتتقدالصليبقبل

قمةهوالوقتنفسفىالتواضععمقوهوفالصليبالصليببذلكيقصد

فىألنناالمسيحمحبةمجدأعلنعرشاصارلعنةكانالذىوالصليبالمجد
أنهذامنأعظمحبألحدليسألنهالمحبةأنواعمننوعأعظمنرىالصليب

ماتخطاةبعدونحنإذلنامحبتهبتناللهولكنأحبائهألجلنفسهأحديضع
أجلنامالمسيح

وحياةءشفابالمليباإليمان2

منليتخلصواالنحاسيةالحئةإلىيلتفتواأنالسامةالحياتلدغتهمنعلىكان

الحياةإليىوتعودالحتةس

هكذاتلسعوالتلدغالكانتلبههااسسامةاالحتةمنظرالنحاسيةةللحكان

بالخطةلجسدالخطتةشبهفىيسوعءجا

البشرألجللعنةالمسيحصاروهكذااللهامنملعونةالحتةكانت

لكناالعتقادليسهناوالمقصوديؤمنواأنهوالناسمنمطلوباكاذماكل

لناتعملوماذايقولواأنموسىأيامفىللناسيمكنكاناللهتصديقالثقة

27



دمائناسمومعنلتزيلعروقنافىءدوالناسترسلهلالنحاسيةالحئةإلىلنظرة

اللهكالمفىالثقةفىكانتالعبرةلكنواألفاعىالحيات

األردننجيرفىيغتسلأنأمرهعندماأليشعلكالميسمعأنالسرياقنعمانترددلقد

جميعمنأحسنثحقدمنهراوفرفرأبانهأليسداوقالالبرصمنليطهرمراتسبع
ويدعوويقفإلىيخرجإنهقلتهوذافأطهربهماأغتسلكنتأماإسرائيلمياه
منوعاأرادأنهأىالبرصفيشفىالموضعفوقيدهويرددإلههالربباسم

لنوالبشريةومجهوداتطقوسايريدونالناسمنكئيرونهكذاوالممارساتالطقوس

فقطآمنبهالثقةمجرديريداللهولكنالخالص

تعملهكنتأماعطماأمراالنبىلكقاللوأباناياالهنعمانعبيدقال

فتطهراغتسللكقالإذابالحرىفكم

تنفعالاالعتقاداتنطيعوأننصدقأناللهمنايطلبوهكذا
والطاعةالثفةمجردالمطلوبعاجزةالبشريةالمجهودات

إليمانناامتحانالصليبفإنوكذلكاليهودإليمانامتحاناالنحاسيةالحئةكانت

الغفرانوعلىالتطهيروعلىالتغييرعلىاللهبقدرةنثقهلنحن

الكامل

بهانرحبإننااإلنسانيةوالتعليمهذيبالوسائلقدرمنونحطهملالنحن

المعلنةاللهبمحبةإيمانناإنفيناوالشرالخطةأعماقإلىتصلأنتستطعاللكنها

الحياةوإلىءالشفاإلىطريفناهوالمسيحصليبفى

بالصليباإليمانللهمحبتناناريضرمالصليبعلىاللهعملهبماواإليمانالثقة

اصثمافىااإليمانهوهذاوتواضتىندمتوبةاعترافخضوعفيه

الحاضرينجميعوأعجبمدرسيةحفلةفىتغنىإعداديةمدرسةفىطالبةفتاةكانت
أخرىبأكنيةطالبوهااألغنيةمنانتهتأنوبعدطوياللهاوصففواصوتهابجمال

الترانيمبعضسوىأعرفالإننىلهموقالتأخرىشعبيةأغافىتعرفتكنلمو

بصوتهاالتمتعيريدونكانواألنهمرثمىلهافقالوااألحدمدرسةفىتعلمتهاالتى
كلماتهاتقولترنيمةترنمفابتدأتالعذب
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مرهوبمكانفىالغروبظاللى

العجيبالصليبأرى

البارتألمإذأنهارالدمسال
لبيبافادىيسوع

النهارفجريبزغحتىبانتظارالصليبأعلن
الفخارإكليلفيعطنىالباربالمسيحالتقىحين

استأسرتالتىالصرنيمةكلماتإلىبعمقينصتونوراحواالناسوصمت

يفكرونابتدأوااللحنوحالوةالصوتجمالفىيتأملونكانواأنوبعدقلوبهم
وتقولترنمالفتاةوالدأتالكلماتمعافىفى

أجلىمكاذالصليبذاإن

وحملىإثمىعنىليرفعالحبيبفقدمات

ذنبىاغفرنربىفيايسوع

حبىواتجلنقلبىقدسثن
نصيبسواكفليس

إلىويصلونبخطاياهميعترفونوابتدأواالحاضرينعيونمنالدموعسالتوهنا
كنيسةإلىالمسرحقاعةوتحولتالغفرانطالبينالرب

زمعوقداإلنسانابنيرفعأنينبغىهكذاالبريةفىالحئةموسىرفعكمانعم
اآلنتعالإليهفتعالتهلكاللكىألجلكفعال

47



والعالملله
361يوحناالوحيدابثهبذلحتىالعالماللهأحبهكذا

بإشارةانتهىنيقوديموسمعالمسيحالسيدحديثأنالشراحمنكثيرونيرتجح
الذىالشعبباإليمانإليهاليلتفتالبريةلنىمومىرفعهاالتىالنحاسيةالحيةإلىالسيد

المسيحالسيدمهدوبذلكالمؤمنةالنظرةبهذهءالشفافينالالسامةبالحياتاللهعاقبه

كماإذبااليمانالخالصأوبالصليبءالقداحقيقةليدركنيقوديموسأمامالطريق

منكليهلكاللكىاإلنسانابنيربعأنينبغىهكذاالبريةفىالحيةموسىرفع
طولرلنيقودجوابايروىالاإلنجيلالنذلكاألبديةالحياةلهتكونبلبهيؤمن
الكالمهذاعلى

وهوالبشيريوحنامنتعليقاتهىإنماذلكبعدالواردةاالياتأنالشراحويرى
أحداثعايشأتوبعدلمالعالخالصالرائعةاللهخطةلهتكشفتأنبعدإنجيلهيكتب

ءأجوافىمجفقابتدأنيقوديموسمعالمسيححديثيروىوهوفابتدأوالقيامةالصليب
وخالصهلمللعاالعجيبةاللهبمحبةمتغنئاروحانيةأعماقفىبفكرهويسبححماوية
وعاشواالبركةورفضوااالنجيلنورأبغضوالمناللهودينونةبيسوعللمؤمنينالثمين

الشرظالمفى

وماذاالمبهرالعاجزصحتصامتاالمسيحأماموقفنيقوديموسإنآخرونويقول
إالاألرضعلىماءالسماتتكلمفعندماالباهرةالمعلناتهذهأماميقولأنعساه

تصمتأن

نورمنكلماتنقرأالحالتينفىفإنناالحقيقةهىتلكأوهذهكانتءوسوا

منهراشاكراخاشعايصمتأنإالهاءإزااإلنسانيستطيعال

الرموزالجديدالعهدبلغةاإلنجيلبهاترجمالتىالمعبرةالعبارةهذهفىأملنتوإذ
لكىالوحيدابنهبذلحتىلمالعااللهأحبهكذاداالقولونرددالقديمللعهدالغامضة
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كالدرةتتالألالكلماتنرىاألبديةالحياةلهتكرنبلبهيؤمنمنكليهلكا
عليهاأطلقفقداألنواربينالساطعةوكالشحصساعريدااإلنجيلعقدوسطالغالية
اإلنجيلكلفىآيةتوجدالوربماوتبلورهتلخصهألنهاالصغيراإلنجيلاسمبعضهم
مضمونهامنوشبعواالكبارورددهاالكثيرمنهاوتعلمواالصغارحفظهاااليةكهذه

قرارلهليسمحيطأمامأنفسهمفوجدوااأعماقهفىوغاصواالوعاظوشرحها

ابنهبذلحتىومجراهاللهأحبهكذاانبعهجارياهرافيهاالوعاظبعضرأى
بهيؤمنمنكليهلكاللكىومصبهالوحيد

منكلولمالعافعرضهاللبشرتتخلياإللهيةالمحبةمقايبسفيهاآخرونورأى
يؤمنمنكليهلكاللكىوعمقهاالوحيدابنهبذلحتىوطولهابهيؤمن
األبديةالحياةلهتكونبلوعلوهابهأ

طبيعتهافىاللهفمحبةالساقطةللبشريةاللهلمحبةجامعاوصفاآخرونفيهاورأى
ومحبةالعالمكلمةفىنراهاوسعهامداهافىاللهومحبةهكذاداكلمةفىنراها
ابنهبذلفىتضحيتهفىاللهومحبةبذلحتىعبارةفىثاوحجبرهانهافىالله

تأثيرهافىاللهومحبةبهيؤمنمنكلعبارةفىسخائهافىاللهكاومحبةالوحيد
األبديةالحياةلهتكونبلعبارةفىوفاعليتها

الناسيظلفسوفوالقصوربالعجزعليهمحكوماآليةهذهعنحديثأىإن
تنتهىوالتستنفدالومعانيهاكلهالوجودينتهىحتىعنهايتحدثون

بذلحتىالعالماللهأحبهكذاااليةمناألولءالجزفىاالننتأملأنأرجو
الوحيدابنه

العالماللهأحبهكذاأوال

أنالحفيقةهذهيسمعأنيحلمأحديكنلمالعالمإلىالمسيحالسيدءمجىقبل
هذامنباهتةلمحةالقديمالعهدءأنبيابعضلدىكانأنهصحيحيحبااللهال

المحبةفكرةكانخطوالخاوفوالرهبةالعظمةمنبهالةمغلفاكانلكنهاإلعالن
اللهمننوالهافىالناسيطمعالشيئاوالقربالوذوعالقةالشمخصية

مترفعألنهاللهيخشونوالناسإليهيتقزبونولكنهماللهإلىيقتربونالالناسإن
7426مزجدامتعالهذانحوفعلىالربألنالمرنمقالعنهما



5451إشالخلصإسرائيلإلهيامحتجبإلهأنتحقاءإشعياقال

علىتغلبوالعدلالبرفكرةكانتواالستجابةالخالصعنالحديثعندوحتى
جميعمتكلياخالصناإلهياتستجيبناالعدلفىبمخارفالمرنمقالفقدالتفكير
56مزاألرضأقاصى

طويلورؤوفرحيمالربألنورأفتهاللهرحمةهواإلنسانيتمناهكانماأقصى
مزخائفيهعلىالربيترأفالبنينعلىاألبيترأفكماالرحمةوكثيرالروح
311831

واألبدالدهرفإلىالربرحمةأماداوأتقيائهالربفائفىفةوالرأالرحمةتلكوكانت
مزليعملوهاوصاياهوذاكرىعهدهلحافظىالبنينبنىعلىوعدلهخائفيهعلى

والسلطانالملكهووالفجاراألثمةكلمنجبارمنتفماللهولكن301
الديانو

واألحالمالخواطرعنبعيداهذاكانالعالمويحبيحباللهأنولكن

كتاباتويوحناإنجيلفىنرىونحنلمالعاأحباللهأننرىاإلنجيلفىلكننا
جماهيروإلىاأليثرارالساقطينالناسإلىتشيرأنهالمأالعاكلمةمعنىكلهايوحنا
إدطالمسيحلكالمراوئايوحنايقولعنهوابتعدوااللهمعرفةرفضواالذينالناس

41يوالحقروحيقبلأنيستطعالالعالموإذالعالمهذارئيسهوالشيطان
الناسوينصح5181يوالمسيحوتالميذالمسيحيبغضلمالعاوإن71

251يوا00العالمفىالتىءاألشياوالالعالمتحبواالقائال

عصيانهمفىاألشرارورأيتاللهموقففىأتاكنتلولوثرمارتنقاللقد

دمرتهالعاهذالحطمتالمريعوتجديفهمالفطع

أمإمهالذىالطاهرالقدوساطهايقبلكيفالعالميحباللهأننرىهنالكننا
الخدآليكرهالذممطاللهحماقةماألئكتهإلىينسبالذىبطاهرةليستالسموات

كيفعليهيشفقكيفىعليهيعطفكيفأالعالمهذايحبكيف
يتحنن

ءشىبالاستحقاقبالسببالأىهكذاهكذاكلمةفىوالجواب

محبةاللهألنالمحبةهىاللهطبيعةألن
77



الشريرةالمدينةأورشليمعلىيبكىيسوعنرىاللهقلبعنمعبرةصورةفى
يقولوأبراجهاوقصورهاوشوارعهامبانيهاأمامهظهرتوقدإليهانازلوهويراها

أيضاعلمتلوإنكقائالعليهاوبكىالمدينةإلىنظريقتربهووفيماالبشيرلوقا

الواعينيكعنأخفىقداآلنولكنلسالمكهوماهذايومكفىحتى

محبةاللهأنإالسبببالبالدموعءالبكالدرجةحبإنه

خفياصوتالكنالخارجىمظهرككانوأيأالساقطالعالمهذاضمنأنتتكونقد
أيضانفسكوتخدعالناستخدعإنكقائالفيكيصرخأعحاقكفى

مهربالفائدةاللكيقولالذىالشيطانءلنداتستجيبأنمنوبدأل

لكيقولالمسيحصوتإلىاستمعمحالةالهالكأنتوالحقابالشرمن

معتقولأنتستطعالعالمهذاضمنوأنتالعالاللهأحبهكذا
ألجلىنفسهوأسلمأحبنىالذىبولس

الذىاإللهويعتنىيحبالذىاإللهإليهتحتاجالذىاإللهنوعهوهذا
أنتيدعوكالبشرماليينوسطمنباسمكيدعوك

األولىالعقةأوالكوفىالعقلهوبإلهنؤمنالوتركهالعالمخلقبإلهنؤمنالإننا
سبببالفضالالعالمويحبيحببإلهنؤمنإننااألعظمالمحركأوللكون
الحالماللهأحبهكذااستحقاقوبال

الوحيدابنهبذلحتىثانيا

المحبةهذهعناللهعبركيف

نعبرفإنناحبنازادلوأخرىتارةوبالدموعتارةبالكالمحبناعننعبرإننا
الحياةواعتصارالجهدءعطاالوقتءعطاالمالءعطاءالعطامنبنوععنه

بالنفسالجودإنقيلوكماذاتهءعطاهواكبرءبعطاالحبهذاعنعحراللهلكن
ذاتهاللهأعطىشكلوبأىالجودغايةأقصى

تصورنايفوقالذىالعجيبالمباركشخصهفىاألقانيممثلثالواحدإلهناإن
الحقيقةفىهىألفاطفىالقاصرةالبشريةاللغةصاغتهاوتعاملوتفاعلشركةوإدراكنا
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السمواتمنأعلىهوالذىاإللهعناللغةفقالتالحقيقةعنتعبرأذمنضعف
للهالمتجسدالتعبيرعنوقالتالكلالضابطاآلبإنهبعقولناندركهالوالذى

يولدلمالذىاالبنالوحيداالبنإنهجوهرهورسممجدهءبهاهووالذىاللهكلمة

وقالتالمسيحيصوعاآلبحضنفىالدهوركلقبلمولودولكنهمازمنفى
القدسالروحنهباومكانزمانكلفىالبشربينوالحالاالنسانفىالعاملروحهعن

وحلجصداصاروالكلمةالناسصورةفىابنهأرسلللبشرذاتهاللهيعطىولكى
الصليبعلىألجلنااللهبذلهالحبيباالبنهذابيننا

الصليبعلىيتألمالحبيبيسوعيرىأناللهعلىهيتاكانهل
إلهىيصرخوهوالصليبعلىلعنةليصيرارالباالبنيتركأنسهالكانهل

ترمحعنىلماذاإلهى

منبهروأناأقولهاأعظمكانلنااللهحبولكنسهالوالهيناهذايكنلم
عنوطرقهأفكارناعناللهأفكارعلتهكذاولكنأصدفأكادوالمتعجبو

طرقنا

إسحقالحبيبابنهومعهالمرئجبلنحويسيروهوإبراهيمقصةتذكرونهل

أبىقائالةءبرافىإسحقسألهكيفىتذكرونوهلوالسكينوالحطب
للمحرقةالخروفأينولكنوالحطبالنارهوذا

ابنىياللمحرقةالخروفلهيرىاللهداخلهمنيتمزقوهوإبراهيمفقال

تمدالالمالكلهفقالأخرىمحبةأىمناكثريحبهإبراهيمأذاللهعرفلقد
وحيدكابنكتمسكفلماللهخائفأفكعلمتاآلنألقشيئاتفعلوالالغالمإلىيدك
23تككا

بديلدونالصليبوحدثفعألالذبيحةهويسوعفكانءالفداقصةفىأما
الذممطالقائلةاآليةفىاألصليةاللغةفىالتعبيرنفسالرسولبولساستخدملذلك

هكذاءشىكلمعهأيضايهبنااليهفأجمعينألجلنابذلهبلابنهعلىيشفقلم
الرسولبولسيقولهذاوفىالمحبةعلىبرهانمنلهويابذلحتىأحب

لجوتأنأحديجسرالصالحألجلربمابارألجلأحديموتبالجهدفإنه
578روألجلناالمسيحماتخطاةبعدونحنألنهلنامحبتهبيناللهولكن
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العملىالبيانإفىتشيرولكنهاالنظرىالعقلىالبرهانعلىالتدلبتنالكلمة

والعاطفةالقلبيخاطبالذى

فطيعتهأبذاذلكيصدقالالطبيعىاإلنسانألنالبرهانهذاإلىحاجةفىونحن
نرىعندمااللهمحبةفىأحياناتشككننحياهاالتىالحياةظروفوآلنالشك

غفلةحينعلىاالنسانتصيبالتىوالكوارثواآلالملياةافىالختلفةالصراعات
معاديةىقوإلىتتحولالصديقةالقوكطبعضنرىونحناللهمحبةنصدقكيف

نرجوهالذىوالمطرمهلكفيضانإلىأحيانايتحولالحياةلينشرإليهنتطلعالذىفالهر
ونحناللهمحبةنصدقكيفمدمراسيالأحيانايصبحجناتإلىالصحارىلتحويل

باكينعاجزينمبهوتينونقفوالديهمبينمنالشبابزهرةيختطفالموتنرى

ابنهبذلحتىالعالماللهأحبهكذانعممحبةاللهيكونأنيمكنهل

إلىننظرأننستدعالإننانفسهاللهقلبإلىاأللمسيفاجتازلقدالوحيد
الرأسعلىالشوكوإكليلالمطعونوالجنبالمثقوبتيناليدينفىونتأملالصليب

اللهأحبشاآتماماوتدركإالالدامى

الشرعيشةوعاشاألرملةأمهنصائحيرفضكانمستهترشابعنقصةحمعت
وحكموالشرورالخمرفىصرفهاإذعهدتهفىكانتأموالبتبديدمرةاتهمأن11

أنعليهكانلذلكالغرامةبهيدفعمالهيكنولمكبيرةوغرامةبالسجنعليه
فراحتعليهحزناأمهقلبوانفطرالشاقةواألشغالالسجنفىأطولوقتايقضى

األعمالأنواعوكلاألحطابوجعالبيوتوتنطفالمالبسغسلفىتشتغل
إلىالسجنمنخروجهلتعخلابنهاديونبهتدفعمبلغالتوفرالشاقةاليدوية

منابنهاالستالموذهبتالمبلغتدفعأناستطاعتطويلءعناوبحدالحرية
والجسدغائرةالعيونتماماتغيرتقدفرآهاأمهإلىالولدوتلفتالسجن

الذىماأمهالشابوسألوشقوقتجاعيدكلهاناعمةكانتالتىواأليدىنحيل
وسهرتاشتغلتابنىياحبكلهفقالتأمىياالحالهذهإلىبكأودى

الحريةلكألشترىوتذللت

الحبهذابعدوغتهشرهإلىيعوداالبنهذامثلأنتظونهل

والصورةالالصليبعلىيسوعإلىانظروامباالةبالالحياةتعيشونمنبا

أوجاعرجلالناسمنومخذولمحتقرفنشتهيهمنظروالإليهفننظرجال



ألجلمجروحوهوومذلوالاللهمنمضروبامصاباحسبناهونحنالحزنمختبر
شفيناوبجروحهعليهسالمناتأديبآثامناألجلمسحوقمعاصينا
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اإليمانومحة
ب361يواألبديةالحياةلهتكونبلبهيؤمنمنكليهلكاللكى

التىالمحبةللعالمالعجيبةاللهمحبةعنالعميقالرائعإنجيلهيوحنافاضاكشفص

درجةحتىسخيةمحبةألنهااإلنسانفكريراودخاطرأوخيالصوفاقتحمت

ءسخالكناستحقاقوالسبببالهكذاكلهالعالمتشملضاملةالذاتءعطا

الوحيدابنهيبذلاللهجعلالجميعأمامالبابيفتحالذىوفضلهاالمجانيةللنعمة
اللهأحبهكذاءوالسمااألرضانتظاراتكلمنأعظمحبعنعملياليبرهن

الوحيدابنهبذلحتىالعالم

لنرىاإلنجيلقلبتعتبرالتىااليةهذهمنالثافىءالجزعنالحديثفىونسترسل

العالملخالصاإللهيةالنعمةخطةفىوأهميتهاإليمانروعة

بلبهيؤمنمنصيهلكاللكىالوحيدابنهبذلحتىالعالماللهأحبهكذا
األبديةالحياةلهتكون

للجميعمفتوحالخالصبابأوال

طيبةفرصفهناكالمغلقةاألبوابكثرةهوهذاعالمنافىكثيرينيشقىماإن

الفرصهذهمنليستفيدواأيديهمليمدوايقتربونإذثملكظاهرياالضاسأماممفتوحة

تنفيذهاعليهميتعذرشروطامجدون

منوأشكاالأصنافافيجدالكبرىالمحالتأحدفاترينةأماممناالفرديقف

يستطيعاللكنهامتالكهافىالراغبقلبهبمجامعوتأخذيهتسحألالتىالمعروضات
طويلةبفترةمقدماحجزإلىيحتاجوبعضهافقطللعرضفبعضها4فعاليمتلكهاأن

الفاترينةأمامالواقفإمكاناتمنأعلىرهسصوبعضهاالصعبةبالعملةوبعضها



خاصةقدراتإلىأوخاصةمؤهالتإلىتحتاجالوظائفبعضهناك

لسانعلىاللهيقولشروطوالقيودبالالجميعأماممفتوحالخالصبابشل
اشترواتعالوافضةلهليسوالذىالمياهإلىهلمواجميعاالعطاشأيهاالنبىءإشعيا

551إسقولبناخمراثمنوبالفضةبالاشترواهلمواوكلوا

يتصورولئالالكميفتحاقرعواتجدوااطلبواتعطوااسألوااالمسيحالسيدويقول
يكرردنيانافىعندنامجدثكماعملياوليسشكلياالمفتوحالبابهذاأنالبعض

يطلبومنيأخذيسألمنكلألنبقولهمباشرةذلكبعدالمعنىالمسيحالسيد
678متىلهيفتحيقرعومنيجد

المسيمالسيدقولاناآليةهذهعنيتحدثوهوسبرجاحمهالوعاظأحدقال

لكىالكتابقاللوممااكثروضماناتأكيدايعطنىبهيؤمنمنكليهلكاللكى
احمىمثلاحمهآخرشخصهناكيكونفربماكذلكقاللوألنهسبرجنيهلكال

لهمتتاحممنواحدبإلتأكيدأنبهيؤمنمنكلولكنالمقصودهويكون
الخالصفرصة

ءبشىاالعتقادمجردهناباإليمانالمقصودوليساإليمانباباسمهالمفتوحالبابهذا
وطقوسومراسيممعينةاتءبإجراالقيامأوالوصايامنمجموعةحفظأوما

معينة

ألجلناعملهمافىونثقاللهنصدقأنمجردوالتصديقالثقةهوهناالمقصودإن

هوهذااللهمععالقةلتكوينمفتاحايكونالتصديقهذاالمسيحالسيدبواسطة

إليمانا

بالثقةاألولىوهواللهنصدقالفلماذابهمونثقالناسبعضنصدقونحن
التصديقو

وبينالمعتقدبينالفرقبهأوضحباإلنجيلاإليمانعنمرارأاستخدمتهتشبيهعندى

وفئةبوفئةأفئةماراستشهاداتيصدراألهلىالبنكإنالخلصالقلبىااليمان
واحدةشهادةمنجنيهألف05إلىتصلقدجوائزتعطاألخيرةالفئةوهذهب

وكميةالجوائزعلىالسحبومواعيدالشهاداتأنواعمعرفةإنواحدبجنيه
فحسبعقليةمعرفةإنهالمعتقدتوازىهذهكلالسحبوطريقةالجوائز
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التىةالشهافىإنلكيفولاألهلىابخكمنخطابيأتيكأنهواإلنجيلكن
جنيهألف05مثالربحتسنةمنذبجنيهاشتريتها

أنتوتسعدكشخصياأنتتهمكالتىالمفرحةوالبشارةاإلنجيلهوهذا

معقولغيرتقولوالالخطابهذاتصدفأنهوباإلنجيلواإليمانشخصيا

وتفتحالبنكإلىوتذهبالخبرتصدقولكنكجنيهألف05يسلمنىالبنكأن
يلزمكماءشرافىفعالالمالوتستخدمالبنكمعوتتعاملفيهحسابا

ماتالمسيحأنصذقأشاكماتعاللكيقولاللهباإلنجيلاإليمانهوهذا
لهكابنمعكويتعاملتمامايغيركأنمستعدواللهشيثاتعملأندونألجلك
اللهأنلوالعجيبخبرفعالألنهيصدقونالالناسوبعضالملكوتووارث

يصدقأحدكانماقائلههو

عجائبسترىوصدقهباللهتقاللهنصدقالفلماذاالناسنصدقنحن

منهمجميناومااإليمانئانيا

الصليبعلىاللهبذلهالذىالوحيدباالبنيؤمنلمنيحدثعاذا

مجمىفاإليمانيفيكاللكىسإليةبطريقةعنهعبرااليةهذهتذكرهءشىأول
لهالكالمقصودبهووماالهالكمنالمؤمناإلنسان

كلمةفىوذللثلهالعربيةالترجمةودقةاإللهىالتعبيرقةفىنالحظأنيجبأوال

يكونأنيمكنالعربيةاللغةقواعدحسبالفعلهذاإنءاليابفتحتفيك
متعديايكونأنويمكنهنااآليةفىمكتوبهوكمابهمفعولبدونأىالزما

والفرقءاليابضئمئهيكالفعلفصارحروفهتشكيلغترنالوبهمفعوللهأى
أنأىبهالمفعولهوواإلنسانالفاعلهواللهلكانمتعدياالفعلكانلوكبير

ذاتهومنبذاتهيفيكاالنسانأىتفيكالزمهناالفعللكنالبشرئهللثالله

هالكيريدالاللهألناإلنسانهالكفىاللهعلىالمسئوليةنلقىاننستطيعال
معرفةوإلىيخلصونالجميعأنيريدلكنهءالحاطىطوتئسئرالاللهاإلنسان

مسئولغيراللهللهالكنفسهتركللهبعصيانهاإلنمسانلكنيقبلونالحق

وقلبكقساوتكأجلمنولكنكءللخاطىالكتابقالكماولكنالبشرهالكعن

25روالغضبيومفىغضبالنفسكتذخرالتائبغير



المهيأةالغضبآنيةبأناتهاحتملاللهأنمعناهماروميةألهلبولسذكركما

922روللمجدهوهمأعلمنبرحمتهمجدهأظهرولكنهللهالك

منهاإليمانيحميناالذىالهالكهوما

اللهوبيناإلنسانبينعالقةأوشركةوجودوعدماللهعنالبعدحالةإنه
الروحيةحياتهامصدرعنالنفسانفصالحالةهوالذىالروحىالموتهوهذا

وهذااألبديةلىنيرانهوتكتملهنايبدأالجحجمفإنواقعأمرالهالكهذا
عندمااآليةهذهتلتالتىاآلياتئالدينونةلحقيقةيوحناإنجيلثرحمنواضح
يؤمنلمألنهدينقديؤمنالوالذىيدانالبالمسيحأىوليؤمنالذىقال
إلهباليعيشإنسانالدينونةهونفسهاإليمانعدمأنأىالوحيداللهابنباسم
كثيرونفيهيعيشالذىالجحجمهوهذامستقبلوالحاضربالسندبال

إلىءجاقدالنورأنالدينونةهىوهذهوقائالشارحايوحناإنجيلويسترسل

منكلألنشريرةكانتأعمالهمألنالنورمنأكثرالظلمةالناسوأحبالعالم
أعمالهتوبخلئالالنورإلىيأقوالالنوريبغضالسيئاتيعمل

كثيرونفيهيعيشالذىالواقعأىالهالكمنيحمينااإليمانإن

إلينايقدمهومااإليمانئالثا

اللهعنمنفصلينبكونناطبيعيانستحقهالذىالهالكمنيحمينااإليمانكانإذا

تكونبلبهيؤمنمنكليهلكللكىاألبديةالحياةإيجابيالنايقدمفإنه
لنابالمسيحاإليمانيقدمهاالتىاألبديةالحياةهىومااألبديةالحياةله

باششقىوضعفىاالنسانووجوداللهعنالنفسانفصالهوالهالكأن
وتكتملاإلنسانحاضرفىيبدأأنهأىعليهيحنوصدروالسندوالإلهبال

مجردليستاألبديةالحياةالقياسنفسعلىهكذااألبدىالعذابفىشناعته

األرضعلىهناتبدأالحياةمنفريدةجديدةنوعيةولبههااالخرالعالمفىنهايةبالزمن
المستفبلفىالعتيدالمجدفىلهاونورهاويتزايدوتستمراإليمانبمجرد

جديدةقيمإنهاالعاديةالحياةعنومختلفأعلىمستوىإلىترفعناحياةإنها
اإلنسانداخلاللهملكوتيصيرإذجديدةوطبيعةجديدةوأشواق
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وتنمولتنضجويحركهافيهالتىالحياةنوعيغترالمؤمنفىاللهروحيسكنندما

المنسكنةومحبتهحياتنافىالمتدفقاللههىاألبديةالحياةإنالمسيحءملقامةقياسإلى
منجهادناالخلصةصلواتناالجديدةالحياةفىأعمالنامنعملوصقلوبنافى

هذهكلءالرجابقوةاأللمعلىصبرناالغيرعلىشفقتناالنقىحتناالبرأجل
ملكوتهالتالميذهالمسيحقالفقداألرضعلىونحنهنافينااألبديةالحياةمظاهر
داخلكمالله

نفسهاالنقاوةهىلكنهاوالنقاوةالبرحياةعلىلنامكافأةليستاألبديةالحياةإن

الزمننهايةحتىوتتزايدمعناتستمرالتىالحاضرةممتلكاتنامفهىعينهوالثر

الزمنيتهىأنوبعد

يوحنافىالشفاعيةصالتهفىاألبديةالحياةمعنىبنفسهالمسيحالسيدأوضحوفد
جسدكلعلىسلطاناأعطيتهإذأيضاابنكليمجدكابنكمجدلآلبقالعندما71

اإللهأنتيعرفوكأناألبديةةالحياهىوهذهأعطتهمنلكلائديةحياةليعطى
7123يوأرسلتهالذىالمسيحويسوعوحدكالحقيقى

وننظرنذوقالمسيحفىإنناالمسيحيسوعوجهفىللهاالختباريةالمعرفةإنها

النشيدعروسمعنقولأنفنستطعالربأطيبما

561نشمشتهياتوكلهحالوةحلقه

23نشلحلقىحلوةوثمرتهأجلسأناشتهيتظلهتحت

حالوةهناالمقصودلكناألحالميداعبرومانسسىبجمالالتغنىهنايقصدوال
الظروفأسوأفىومعامالتناكلماتنافىوتظهرفينااللهينشئهاالتىالمسيحيةالحياة

الجسدأنانيةمننفوسنانخلىشحياتنافىمجدهوننظرالربحالوةوقنذاإ

الحياةاختبارفىننموأىالمسيحيسوعربنامعرفةوفىالنعمةفىالذاتوجحيم
نقولأننستطعوهكذايومبعديوماللربفنتقدساألبدية

الصورةتلكإلىنتغيرمرآةفىكمامكشوفبوجهالربمجدناظرينجميعاونحنال

381كو2الروحالربمنكمامجدإلىمجدمعينها

المسيحءملقامةقياسإلىننموأى
المسيحصورةمشابهيننصيرأى
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اإللهيةالطبيعةءشركانكونى

باإليمانننالهاهذهاألبديةالحياةوجاللروعةدا

اناللروعةفيا

اإليمانويالضرورة

اللهتعرفهلفيهوتثقتصدقههلالمعنىجهذابيسوعتؤمنفعالأنتفهل
المسيحيسوعوجهفىاختباريا
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يسوعالربشخميةمنمالع
مناكزتالميذويعمديصيريسوعأنممعواالفريسيينأنالربعلمفلما

السامرةيجتازأنلهالبدوكانالجليلإلىأيضاومضىاليهوديةتركيوحنا
4134يوحنا

نقفأنالبدمنهالرابعاألصحاحإلىونصليوحناإلنجيلتناءقرانواصلإننا
فهىاألناجيلفىوالمسطرةبهاالموحىاللهلكلمةوتقديراإجالالونخشعانجهارا

والدروسالتعاليممنمتسعبحرعلىتحتوىإيجازهاوفىالمعانىأعمقتحملبساطتهافى
عابرةةءقرابمجرديستوعبهاأوبسهولةعليهايمرأنلالنسانيمكنالالتى

كلبلآيةكلأنإلىفخيلاألصحاحهذافىءجاماأمامفعالوقفتولقد
أننريدلكنناالتعليممنكنوزعلوتحتوىالثرحمنساعاتإلىتحتاجكلمة

فحسبالثماربعضنتذوقأوالناضرةالحديقةهذهمنفحسبالزهوربعضنقتطف

الغنىالبستانهذامن

يريناألنهعجيبأصحاحهذاقائالالموهوبينالشراحأحدفيهكتبلقد
والقديروالفئغبالواهبالطالبفهوالصفاتلغرائبالجامحالعجيبالمسيح

أجمعلمالعامسيحألنهالسامريينومسيحاليهودمسيحهووالمروىالعطثحان
اللهمسيحبل

سطوربيننراهاتالمسيحيسوعشخصيةمنالمالعبعضلكمأقدمأنوأرجو
فيهاوجدنافيهاملياتأملناإذالكننايعاعليهاسنمرآياتوفىالكتالىالفصل
الدروسوأهمالمعانىأجمل

اليوميةالحياةفىالعادىسلوكهمنومالمحهامعالمهاتتضحاإلنسانشخصيةإذ

أفعالهردودومنواألحداثاألفرادءإزاالختلفةمواقفهومنالعارضةأحاديثهمن
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طريقعنمعينةبصورةأنفسهميضورواأنحاولوامنأكثرومااألحداثمختلفلى
كشفالعفوىسلوكهمولكنالسلوكأنواعبعضوتكففالمظاهربعضافتعال
الداخلىمعدنهمحقيقة

المديميطلبواولمالعظمةيدعوالملكنهمبإلحقءعظماأشخاصهناكبينما
نجيبالكبيرمصرأديبقابلكيفقرأنالقدعظمتهمكشفتالحياةوقائعلكن

بفضلبهاتكريمهوقتأححوكيفلآلدابنوبلجائزةعلىحصولهخبرمحفوظ

السلوكهذافكاذمنهأكثرالجائزةلهذهاقهمباستحقوشعرعلموهالذينأساتذته
األصيلتواضعهعنتعبيرأالعفوى

علىتجسدهأيامالمسيحيسوعربناشخصيةمنالجوانببعضنكتشفبناتعالوا
الثسخصيةامالعمننرىإننايوحناإنجيلمنابعالرالفصلهذاأحداثمناألرض

أنه

األسالمىهدفهإلىمباشرةمضىبلجانبيةومعاركمجادالتفىيدخللمأول

أنحمعواالفريسيينأنالربعلملماإنهالرابعاألصحاحمستلفىيوحنايقول
ألنالخبرهذافىخطأهناككاذوقديوحنامنأكثرتالميذويعمديصتريسوع
إلىومضىاليهوديةتركفقدذلكومعتالميذهبليعمديكنلمنفسهيسوع

فقالالجليلإلىوذهابهلليهوديةيسوعتركسببفىالشراحاختلفوقدالجليل

ليوسعالمعمداذيوحنامنمقربةعلىالمكوثيطلأنيردلميسوعإنمنهمبعض
يستقيمالالتفسيرهذاأنإالالمسيحخدمةأماملءتتضافالالمعمدانلخدمةالمجال
المسيحلخدمةاديةإعلىخدمةمجردأنهاالمعمدانخدمةحقيقةمع

الفريسيينجماعةطبيعةيعلموهويسوعالربأنالشراحأغلبعندالمرجحلكن
المسيححولالشعبيةتزايدالحظواالفريسيينأنسمعلماوالمناقحثةللجدلميلهم
هوومناألهمهومنفىيتناقشونابتدأواكبيرةشعبيةالمعمدانليوحناوكانت
الجديدالمعلمهذاأوالتوبةإلىالناسيدعوالذىالمعمدانيوحناهلاألصح
أنيسوعفأرادأيضاالجموعويخاطبتالميذحولهيجمعابتدأالذىيسوع

يقومكانالتىالمباشرةالرسالةعنبهاوينشغلواجانبيةمجادالتإلىالخاسينصرفال

ويسوعالمعمدانيوحنامنكلبها
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االهتمامدوناألساسىهدفهإلىفذمايمضنىأنالمسيحالسيدعادةهذهكانتقد
خصىالشموقفهممواجهةهنيهربوالكىالناسيثيرهاالتىالجانبيةبالمنماقشات
الشخصيةومسئوليتهم

الشعبيوخوشالكهنةءرؤساأنولوقاومرقسمتىالثالتةالبشيرونعلينايقص
منفبدالالقلوبإلىنافذامؤثراتعليمهوكانالهيكلفىيعلميسوعمرةحمعوا
هذاأعطاكومنهذاتفعلسلطانبأىفسألوهليجادلوهأتوالتحليمهيصغواأن

بسؤالأجابهميسوعلكنمسئوليتهممنوالهربالجدليقصدونوكانطانالسل
ألنهممحرجاسؤاالوكانالناسمنأمءالسمامنكانتأينمنيوحنامعمودية

فإنالناسمنإنهاقالواولوبهتؤمنوالملماذايسألهمءالسمامنإنهاقالوالو
نعلمالفأجابوهنبىأنهالجميععندمعروفاكانيوحناألنعليهميثورالشعب

فىالدخولتجنبوهكذاهذاأفعلسلطانبأىلكمأقولأناوالعليهمفرد
جانبيةجدليةموضوعات

مواضيعفىيدخلونفاليسوعالربمنالصفةهذهيتعلمونالناسليتويا
المواقفليمتعواجانبيةجدلية

كبيرانجاحالنجحتالدرسهذاالمسيحسيدهامنتعلمتالكنيسةأنولو
وهذهالمهماألساسىالموضوععناألفكاريشغلالجانبيةاألمورفىالجدلألنذلك
الحياةفىاألخصوعلىالعاديةحياتهمفىحتىالناسمكثيرينعندسيئةعادة
الدينية

جدلفىمعكفيدخلخصيةالثوحياتهبالرببعالقتهماخصاشتواجهأنت
الناسبعضإنبلوالكنائصرالمذاهببينوالخالفوالطائفيةالعقيدةعن

اإلنجيلعنبالدفاعنفسهاإلنجيلعنينشغلون

عنبالتحدثمشغولونأنتمالخدامأيهالهموقالالخدامأحدهمخاطبوقد
القلبفىالمسيحيةعملعنبالشهادةمشغوليتكممناكثرعنهاوالدفاعالمصيحية
شاهدخيرفاإلنجيلالرسالةأعلنواالربيصنعهأنيمكنبماحدثوااشهدوا
ممتدةأيادلهااللهكلمةإنلوثرمارتنقالوقدنفسهعنمدافعوخيرلنفسه

إنهاعجائبستعملوهىأفواهكممنالربكلمةأطلقوافقطقويةوأقدام
الناسبقلوبتستأثرسوف



اإلنجيلنعلنأنفننسىاإلنجيلبشأنجانبيةبمعاركننشغلأنحقالمأساةنها

وهوالبشرءلقداالتاريخفىتدخلاللهإنللناستقولالتىالسارةاألخبارنفسه
المحبقلبهإلىيدعوهم

األحيانمنكنيرفىإنهبلتديناليسالدينعلىوالغيرةبالديناالهمامإن

هذارسالةحسبالسلوكهوالحقيقىالتدينإنإنسانيةأوقبليةاجتماعيةظاهرة

الحياةفىالدينإعالنهوالدين

والتهديدبالقهرالمرتبطدعوتهموأسلوبحياتهمبينماالدينيذعونمناكثروما
دينهممنالناسينقر

جانبيةمعاركفىينشغلالنفسهابالرسالةمهتمأيسوعكان

ليسترجوجلستعبالذىاإلنسانيسوعنرىإنناثانيا

فىالمقتدرالمعجزاتصانعاللهابنيسوععلىءاألضوانسلطكثيرةمراتإننا
الجانبالمسيحيسوعشخصيةمنآخرجانباوننسىواألفعالاألقوال

نساقال

التنييرأهملتالتىالفكريةاإلتجاهاتبعضعلالكنيسةتاريخفىهذاانعكسوقد

الحياةعزلتالواقعفىلبههالهتمجيداذلكفىأنمهمظئاالمسيحإنسانيةعلى
ونتصورإليهنتطلعوأمالخياالالروحانيةالحياةمنوجعلتالواقعيةعنالمسيحية

البشرمعالحياةمنباالنسحابإالإليهنصلالأننا

يسوعاتخذوقدالجسدفىظهراللهالمسيحيةفىأساسيةحقيقةالتجسدلكن
خطجةبالالجسدهذاضعفاتلكلخاضعامثلناجسدا

يسوعبأناليهودمنكثيريناعترافعدمفىسبباالفكرةهذهوضوحعدمكانربما
بهفإذامجيدةباهرةصورةالمسيائءمجىيتوقعونكانوافقدالمنتظرالمسياهو

متواضعةعةوديصورةفىيأقى

ليستريممجلسالبثرحافةعلىيجلسالسفرمنتعبوقديسوعنرىهنا

ويتألمويعطشومجوعيتعبحقيقياجسداجسدهكانفقد
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أرسللفدبالبشرالفائقةعنايتهأيضاهىبلالعجيبةاللهحكمةهىهذه

الحياةترهقناعندماإننانعانيهماكلليختبرمثلناجسدفىالحبيبابنهإلينا

إنهبالتعبمثلناشعرقدالمجدربأننتذكربالتعبونشعروأحمالهاتجاعبها

ظروفناويقدرلنايرفىفهولذلكالحياةهذهفىضعفمنبهنحسمايشاركنا

أريحكموأنااألحمالوالثفيلىالمتعبينجميعياإلىتعالواويدعونا

انهمفيهنجورمايختبروالممنابعدعلىوهمالنصيحةلنايقدمونمنهناك

مثلنامجربءشىكلتألنهيعينأنيستطيعهولكنهالنصحاليحسنون

ءوجايعزيهأنأحديستطعولمالحروبإحدىفىالشابابنهرجلفقد
بالرجلفإذاكالمدونوجلسعليهاوشذبيدهوأمسكالسرادفإلىرجل

كانالرجلذلكأنفعرفواالسببعنالناسوسألمتعزياهادئايجلسالحزين
أيضاالحربفىوحيداابنأفقدقد

آريخيةاالخالفاتعنالناتجالتعصبمنتمامامتحررايسوعكانثالثا
الجاريةوالتقإليدالعنصريةوالفروق

والجليلاليهوديةبينالسامرةوتقعالجليلإلىاليهوديةمنراجعايسوعكان

يمرأطولطريقايسلكونكانوابلالسامرةفىمجتازونالكانواالمدققيناليهودأنإال

مرةاألردنخهريعبرأنبعدالجليلإلىيصلحتىالهرشرقويسيراألردنبمخاضة
تانية

مناءجزالسامرةكانتفقدوالسامرييناليهودبينتاريخيةعداوةهناككانت

األجناسيعضوأحضروامق027عاميوناألشوشعباهاالتىالشماليةالمملكة
يعتبرهذاوكانمعهموتزاوجواالسامريونبهمواختلطهناكوأسكنوهاالغريبة

يعترفوالمالسامريينأنالعداوةزادوقدالسامريينفاحتقروااليهودنظرفىجريمة

هيكلمنبدالللعبادةجرزيمجبلفىخاصاهيكالوأنشأواالخمسةمومىبأسفارإال
أورشليم

لحميأكلكمنالسامريينخبزيأكلمذإنيقولوناليهودوالمعلمونالربيوذكان
الخنزير



الربمنالمتوقعمنكانالعقائديةوالخالفاتالتاريخيةالعداوةهذهءضوفى

كاتبلكنبالسامرةيمرالالذىالطريقيختارأننقيايهوديامعلماباعتبارهيسوع
المسافةبسببليساالضطرارهذاالسامرةيجتازأنلهالبدكانيقولاإلنجيل
تالميذهأرسلإنهبلتعصبكلمنتحررتالتىالمسيحطبيعةبسببولكنالقصيرة
السامريةسوخارمدينةمنطعامالهليشتروا

للجميعقلبهفتحلقداليهودتقيدكانتالتىالضيقةالنظرةمنيسوعتحررلقد

والسامرييناليهودبينالتقليديةالعداوةعلىوداسالعنصريةالحواجزوحطم

انتشارعلىالزمانمنقرناعشرينمروربعدحتىالمسيحأتباعأنالمؤسفومن

يتغنونالحديثالعصرفىالناسأنومعالمقيتالتعصبأسرىيزالونالتعاليمه
أقوالهمتخالفالكثيرينحياةأنإالوالتعصبالتحيزمنوبالحريةاإلنسانبحقوق

استعبدتالتىالتقاليدلبعضالعلنيةمخالفتهفىجريئاكانيسوعالربإنبل

يحيىأنالناموسمعلمىمنواحدأىعلىيحرماليهودىالتقليدكانفقدالناس

ابنتهأوزوجتههىالمرأةهذهكانتولوحتىإليهايتحدثأوالطريقفىامرأة

فىعيونهميغلقونكانواأنهمالفريسيينبعضعندالتزمتوصلبلشقيقتهأو

لذلكجباههمفتدمىالحواجزأوبالجدرانيصطدمونفكانواسيدةرأواإذاالطريق

المحطمةالوجوهبذوىلقبوهمفقد

واثقاكانألنهعنهيقالأنيمكنبمايبالولمالتقاليدبهذهيباللميسوعلكن
وهىوزوجتهوأختهالرجلأمهىالمرأةإنرسالتهوأهميةفكرهطهارةمن

الكرامةاعطاهنالذىيسوعالربيشكرنأنءللنساويحقالرجلدونمنليست
والتقديروالقيمة

الباليةوتقاليدهموعنصريتهىأاليهودءكبرياعلىيدوسالصالحاليهودىيسوعنرىإننا

والبعيدالمنبوذويشملوالسدودوالقيودالحدوديتخطىشاملجامعإنجيلهأنويعلن

والحقبالفعلبلبالكالمليسأجمالعالمنحوتتجهاللهمحبةألن

المسيحأسلوبعنبعيديننزالالوالمدنيةالفكرفىالعالمتقدمرغمنزالالإننا
التعصبوسجنالتقاليدلقيودأسرىزلناالالفذةوشخصيته
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لكىمثااللناأعطىأنهنعرفالمسيححياةونتأملاإلنجيلندرسونحنليتنا
خطواتهنتبع

أهدافنانحولنتقدمحياتناعلىشخصيتهمنيطبعوأنقلوبنافىيسكنأنندعوهليتنا
لفمعفناويرفىنعانيهمايعرفمثلناإنسانألنهمعناأنهولنثقمعوقاتدونالسامية
القدوساحمهلمجدغالبةقوةإلىبنعمتهالضعفاتهذهويحول

آمين

9



الروطبيبمحلسة
ألشرباعطينىيسوعلهافقالءمالتستقىالسامرةمنامرأةتءفجا

4Vيوحنا

ألنواعالناساكتشافزادالسريعتقدمهامعالحديثعصرنافىالعلومتقدت
األمراضكليعالجونالقديمفىالناسكانأنوبعدواألوجاعاألمراضمنمتعددة
الصيدلياتلدىاليومأصبحوالدهونوالزيوتاألعشابببعضحينذاكالمعروفة

ذلكومعاألمراضأنواعمنفDآلعالجءاألطبايصفهااألدويةأنواعمنآالف
ءاألطباعياداتلزيارةفليذهبذلكيصدقالومنالمرضىعدديتزايد

المستشفياتولمشهورينا

وعصبيةنفسيةأمراضوجودالنفسيونءواألطباالنفسءعلمالناكشفوقد

اجسديةالنفستسمىأمراضوهناكالجسدعلىبعضهاأثرينعكسمتعددة

Psychosomaticآخرعالجإلىتحتاجوهذهمعاوالجسدبالنفسترتبطأنهاأى

لالنسانالباطنىالعقلأعماقاختراقمحاولةإلىتحتاجإنهاالعقاقيرإلماباإلضافة
االجماعىوالتوافقوالتبصربالفهمعالجهايمكنحتىالحقيقيةأسبابهاإلىللوصول

وأمراضالنفسيةاألمراضبينوثيقةعالقةيكتشفواأنكثيروناستطاعوقد
فإنللهواإلخالصوالنقإوةااليمانءلمبادىيتنكرالذىاإلنسانتصيبالتىالروح
عقدةتؤرقهجالرمهبفىكريشةوالقلقللشكوكنهثايعيشالشخصهذامثل

مستقرغيرقفيعيآمنامقرالروحهيجدالمنومخاوفالشكوحيرةالذنب

األمةالنبىءإشعياوصفوقديماوالمحبةباألمانالشعورعدممنيعاقالقلب
نسلاإلثمالثقيلالشعبالخاطئةلألمةويلبالقولالههاعندةالمبتعالخاطئة

إلىارتدواائيلإسبقدوساستهانواالربتركوامفسديندNأوالشرفاعلى

سقيمالقلبوكلمريضالرأسكلزيغاناتزدادونبعدتضربونعالمءالورا



تعصرلمطرئةوضربةوإحباطجرحبلصحةفيهليسالرأسإلىالقدمأسفلن

46اإشالبالزيتتلينولمتعصبولم

وصرفتفيهعلميةدرجةونلتالنفمعلمبدراسةشبالىأيامفىشغفتولقد
وتدريبعلميةمحاضراتلحضورأمريكافىالنفسيةالمصحاتبعضفيهأزوروقتا

عنبحثتقديمهامنىطلبالتىاألبحاثبينمنأنهوأذكرالمرضىمععملى
إلىتصلحتىفيهايتوفىأنيجبالذىوالجونجاحهاوشروطاإلرشاديةالمقابلة

والصفاتالمضورةيطلبلمنتوجهأنينبغىالتىاألسئلةوأنواعالمنشودهدفها
المشورةيقدمفيمتكوذأنمجبالتى

اإلنجيلأقرأوأناأننىإالحياقىمراحلمنمرحلةفىالدراسةهذهأفادتنىوقد

عشرينمنذاألرضعلىتجسدهأيامفىيسوعالربأنحعرتبالذاتيوحناوإنجيل
حديثروحافىوطبيبمعاصرنفسىمعالحكلعلىتفوققدالزمانمنقرنا

وفعالةأكيدةبصورةهدفهإلىووصلالظروفصتحدىفقد

حجرعلىتتمعالجيةإرشاديةمقابلةنرىالسامريةالمرأةمعلقائهقصةوفى
نرىلكنناثفةعالقةأومعرفةسابةودونمتوهجةصيفثهسوتحتقديمةبئر

ءمارشفةإلىالظامئةالطعامإلىالجائعةبالتعبالمرهقةالفريدةالشخصيةتلك

ونفاوةوالسعادةالسالمإليهالتعيدخاطئةمحطمةامرأةأعماقإلىتدخلأنتستطيع
لآلخرينمبشرةأوللتجعلهابلالحياة

فليتناوعطفهبحبهالنفوسيخاطبالذىيسوعالعظيمالروحطبيبهوهذا

حدعندنقفأالالروحطبيبمعالجلسةهذهعنالحديثإلىنصغىونحناليوم
نفوسنافىشيئانجدأننحاولبلالغائبالمفردضميرباستخدامالسامريةعنالحديث

األبدوإلىواليومأمساهووهوإليهنحنفنأقىتعانيهكانتمماكثيراأوقليال

السالميمنحناأنيستطع

شافوحديثمريضةنفس

مريضةنفسأوال

كانأنهوذكرءاللقاهذافيهتمالذاىالوقتيذكرأنالبشيريوحنااهغا
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بالساعةالصباحفىيبدأكانالذىاليهودىالتوقيتوحسباسحادسةااساعةاو
ظهراالوقتذلككانالواحدة

مدينةعنالبعيدةالبئرتلكإلىالظهيرةوقتفىوحدهاالمرأةتلكتءجاوقد

ءبالماثاجرتتمأللثىميلنصفبنحوسوخار

ءالمسافىثمالباكرالصباحفىءالماعلىللحصوليذهبنأنءالنساتعودتاغد
تسلكالمرأةهذهجعلالذىفماللمدينةالبئرهذهمنأقربآبارهناككاشطوربما

البعيدةالبئرتلكإلىظهراوحدهاوتأقالطبيغيرالسلوكذلك

الخلقىوانحطاطهابسرهامعروفةكانتالمرأةهذهانالشراحتكثيرونقاولقد
ضهربولكىالمدينةآبارمنءاالستقاعليهاوحرمعليهاتألبنالمدينةءنساأنحتى

تأنىأنتعودتوالتوبيخالتأنيبكلماتحماعآالمنفسهاعلىوتوفرنظراخهنمن
الشريفالسوىالمجتمععنوانعزلتانطوتوبذلكآخروقتفىوحدها

يسكنونفكانواالناسعينعزلواأناليهودعندبالبرصالمصابينشريعةكانتلقد

أنعليهمتميحالناموسكانأحدمنهماقتربوإذارؤوسهمويغطونالمدينةخارخ
أحدفهميقترباللكىتجسنجسيصرخوا

ءالجزامننوعولعلهالمجتمععنانعزلتبذلكأشبهالمرأةهذهوكانت
نظرةإليهمينظرأوالمجتمعيحتقرهمأنبعفالناساللهبهيعاقبالذىاألرضى
الناسعنالنفسيةعزلتهموتزداداءسوحالتهمفتزدادوريبةشك

تشعرداخلهافىوكانتذاتهاتحتقركانتنفسهاأعماقفىالمرأةلعلبل2

أنهلهجتهمنوعرفتبالكالمالمسيحالسيدبادرهاعندمااندهشتفقدبالذنب

السامرةمنامرأةيكلميهودياألناندهشتذلكءومعالسمامرةعنغريب

لهعدواأغرقإنساذعنقصةقرأتوقدعقابأقسىهوالضميرعقابإن

ذلكضميرلكنمجهولضدالشرطةفىالحادثوقيدأحديكثشفهولمالنهرفى

نفسهسلمطويلةمدةوبعدحياتهحطمتنفسيةبأمراضوأصيبعليهثارالرجل

رجالوتصورالنهرفىأغرقتهبأنرجالقتلتمجرمفإنىعاقبونىمموقالللشرطة
سجالتهمفىكشفواإلحاحهءإزالبههمالعقلىاضطرابهبببيهذىأنهانشرطة
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طلبلقدمجهولضدوقيدتذكرهالذىالوقتفىتمتالجريمةهذهأنعرفوا

وعذابهالضميرعقابمنيشفىلعلهسجنالعقاب

بالذنبشعورهمبسببأنفسهمويعاقبونأنفسهميعذبونالذينالناسثراوما
الغفراناللهمنيطبواأنبهموأولى

ثتحطكالمافىالمراوغةالمرأةهذهعندالروحىالمرضمظاهرمنلعلهبل3

جطماسأنهوتصورتيقصدماتفهمفلمالحىءالماعنمباشراحديثاالمسيحالسيدمعها

كلءالماوإحضاروالتعبالحضورعنيغنيهاالماديةالمياهمنينبوكالتجدمعيناأسلوبا
العطايافىإاليفكرالإنهالروحيةالحياةقيمةيعرفالالذىاإلنسانشأنوهذايوم

وجهملالمادىالنجاحيطلبالروحءشفاويهملالجسدءشفايطلبالجسدية

صحيحاتقييماالروحيةالبركاتيقثموالالجسديةبالراحةيهتمالروحىالتقدم

وادعىاذهبىلهاقالنفسهاحقيقةلتعرفصوابهاإلىالمسيحالسيديعيدهاولكى

ألنهزوجلىليقلتحسنايسوعلهافقالزوجلىليسلهفقالتزوجك
فىالمرأةوتسمرتزوجكهوليساآلنلكوالذىأزواجخمسةلككان

وكأنهاالناريةنظراتهأماموتراجعتعضالتهاجمدقدفجائياألماكأنمكانها
حقيقتهاعلىنفسهارأتلقدلونهاوشحبكهربالىبصعقأصيبت

أنكأرىاللهفقالتحياتهاأعماقيعرفنبىيكلمهامنأناكتشفت

العبادةمكانعنيسوعمعجدليةمناقشةفىالدخولتحاولأسرعتلكنهانبى
مننوعكلهوهذااليهوديقولكماأورشليمفىأمجرزيمجبلفىهوهلالحقيقى
الموقفمالهروبمحاولة

مسئوليتهممنللهروبللجدلكثيرةموضوعاتيبتكرونالذينالناساكثروما
لتبريروقادتهاوخدامهاالكنيسةبانتقادأمالعقائدىبالجدلءسواالشخصية

عائليةمشكالتبافتعالأوعيةاالبئالظروفعلىاللومءبإلفاأوهمتقصيرهم

لهاننتبهأنيجبوالروحالنففىأمراضومظاهرمالعهذهص

شافشاحديئانيا

لكنناكاملمجلدإلىوتفصيلهشرحهيحتاحالسامريةمعالمسيحالسيدحديثإذ
منهاكئيرةألسبابالخاطئةالمرأةلتلكفافياكانحديثهأننوضحلإليجاز



ومبادرتهبالطوداعة1

منوالتوبيخالنقدحماععلىإالتتعودولمالضاسمنخهربكانتالتىالمرأةهذه

يهودىنقىمعلمأمامنفسهاوجدتالناسءأدنيامنواالستغاللالناسءشرفا
وأظهرتألشربأعطنىلهاقائالشيئاهامطإلباوداعةفىبالحديثيبادرها

ومناللهعطةتعلمينكنتلولهايقولبالغةرقةفىبهفإذاالمبادرةلهذهدهشتها

حيأماغفأعطاكمنهأنتلطلبتألشرباعطينىلكيقولالذىهو

يطلبوهونحتاجنحنالمبادرةصاحبدائماإنهالمسيحالسيدروعةهذه

العجيبواتضاعهوداعتهلنرىأرضنافىمتجسداناءجاإليناويسعىمنا

خاصحديثإلىتحتاجالعبارةهذهإن

المرأةإلنصانيةالمسيحتقدور2

الناموعىومعلموالربيونالرجالوكانالسامريينيعاملونالاليهودكان

ءالنسامعيتكلمونال

الرجالبينوالسامرييناليهودبينالحواجزبتحطيمالمرأةفاجأيسوعلكن
اللهصورةعلىمخلوقوقيمةتقديرلهكشخصإليهاونظرءوالنسا

بعضفىيعاملونالبعضإنسليمعالجكلفىاألساسىاالتجاههووهذا
يدعوناالمسيحلكنإنسانيتهمإلىالنظردونكأرقامأوءاكألمالمواقف

لىأنتباحمكدعوتكباحمهواحدكليعرفكأشخاص

قيمةفيهضاعتالذىالمزدحمالعالمهذاوسطفىاإلنسانحاجةهىوهذه

كإنسانيعاملهلمنيحتاجإنهكرامتهفيهوأهدرتاإلنسان

األولوياتفىدرساأعطاها3

أيهاحياتهمفىاألولوياتترتيبيعرفونالأنهمالناسمنكثيرينمشكلةإن
الناسحياةترتبكلذلكأهميةأقلوأيهاالمهموأيهااألهم

بينوالدائمةالزائلةاألموربينالفرقإلىالسامريةللمرأةأثاريسوعلكن
اإلنسانشخصيةفىأبداتبقىالتىالباقيةاألموروبينالعارضةالوقتيةاألمور
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دائحةبحسرةتنتهىلكتثاعابرةلذةتنالواستهتارهاشرهافىكانتقد

وتجدهيومصإليهتسعىالبئرفىالذىءكالماإنهاحياضهاتشبعلناللذةإنها
أيضاستعطشىألنهاثانيةإليهوتحتاج

األصيلةوالراحةالحقةالسعادةهايعالذىالحىءالمايعطىأنيستطيعلكنه
أولوياتوفىأهدافنافىالنظرنعيدأنالدرسهذاتعلمإلىجميعاأحوجناوما
الحقيقيةالسعادةسيعطناالذىهوإليهنسعىماوهلنريداااا

نضعوأنأهدافنانعرفأنالفكروشتاتالنفحسحيرةءعالهوهذا
لحياتناأولويات

مكانصفىالحاضراللهأمامأوقفها4

أتريدينلهاقاليسوعلكنالمرأةلتءتساهكذانسجدوكيفنسجدأين
والحقفبالروحلهيسجدونوالذينروحاللهإنبمكانيتقيدالإنهللهالسجود

يسجدواأنينبغى

بكلويخبرناسيأقىمسياإنالمرأةلهقالتوللعبادةللتوبةالساعةهىاآلن
لهايقولبيسوعوإذاأخرىفرصةإلىالقراراتخاذتأجيلحاولتهكذاءشى
وأماماللهأمامواقفةأنتللتأجيلمجالالالمسياأناهواكلمكالذىاأن

اآلنالفرارتتخذىأنيجبمسيحه

يواجهكوالمسيحاالنموجوداللهالرسالةبنفسواآلنأليوميخاطبناوهو
ءالشقافىالركجةلكفهلاآلن



وعطايساهطايانا

أنتلطلبتألشربأعطينىلكيقولالذىهوومناللهعطيةتعلمينكنتلو
401يوحناحياءمافأعطاكمنه

وبادرهاالسامريةالمرأةمعيسوعالربتقابلالسامرةفىالتىيعفوببئرعند

جديدةعالقةعنلنايعبربذلكوهوألشربأعطنىقائالبالكالميسوع
ءوالعطاالطلبعالقةهىوالبشرالمسيحبيننوعهافى

قائالمناواحدكليسألالمتنوعةالحياةظروففىمناواحدبكليلتقىوهو

ومعأعطنىلهويقولالمتجرصاحبأمامواقفاأراهإقأعطنى

أعطنىأيضالهويقولالشهرأولفىراتبهيستلموهوالصرافعندالموظف

الطريقوفىصوتكمنأعطنىيفولالجميلالصوتوصاحبةصاحبومع
داجهدكمناعطنىويقولوزيارتهمالناسعلىالتعرفيجيدبإنسانيلتقى

منهأعطنىعندكماذايسألهشخصكلوأماممكانفىأراهإق

فيهنصيباطالباينبرىبيسوعإذاويطلبهاإلنسانفيهيفكرموضوعكل

امنزالجديداأكانءسوا

وظيفةفىامثيازاأم

راتبعلىعالوةأبم

الحياةفىنجاحاأم

للراحسةأجازةأم

أننريدنحنبينماداأعطينىدائمايواجهناالذىهذاأماممذهوليننقفونحن

ترددناولماالطلبإجابةفىترددنالمااللهعطيةنعلمكنالولكنمنهنأخذ
أيضامنةنطلبأن



عطايانا

عليهبهانضنولماذا

أعطنىيقولالذىهذامنوبينهبينناالشاسعللفرقبعطاياننضنإننا

ءبهاإنهاألرضوعلىءالسمافىسلطانكلإليهدفعالذىاللهابنيسوعإنه
مننازلةفوقمنهىتامةموهبةوكلصالحةعصةوصجوهرهورسماللهمجد
عنده

شحاذمنقرشايطلبامليوفيرأيتمهل

صغيرجدولمنءماقطراتإلىالمتسعالمحيطيحتاجوهل

المسميحمنىيطلبحتىأنامن

وبينهبينىشاسعافرقاهناكإذ

الغنىوهوالمفلمسأنا

بهائهافىالقداسةوهوءالخاطىأنا

الحقيقىالنوروهوالترابأنا

يسوعوبينبينهايفصلالذىالشاسعبالقارقتشعرالسامريةالمرأةوقفتهكذا
صامريةامرأةوأنايهودىوأنتلتشربمنىتطلبكيففتقول

ذلكمعلكنهففطمنهنطلبلكىنقرعهبابهوكثيريننظرفىاللهإن

صماحبأتومحفعالثاإلمحتاجألنهومواهبكمبعطاياكمعليهتضنوافاليطلب
إلىيعطشفهوعطشانأنايقوللكنهءالسماوينابيعاألرضأنهاركل

عنهالناسضهادةوإلمى4االناسخدمةوإلىالناسعطايا

تحملالمرأةتءجالقداشيئلهنقدمأذنترددتجعاخالديناماضآلةإنبل

الغريبالرجللذلكمنهتعطىفلماذاالقليلءالماعلىلتحصلوتعبتجرتها

عميفةوالبئرجهدإلىيحتاجالبئرمنءالماعلىوالحصوليكفىيكادالإنه

وقالوناداهاءصيداصرقةفىففيرةامرأةإلىإيلياذهبالشديدالجوعأيامفى
كفءملعسوىتملكالإفهالهقالتالمرأةلكنيدكفىخبزكسرةلىهاقىله
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ابنهامنتأكلهاكعكةمنهوسننعملالكوزفىالزيتمنوقليلالدقيقن
لهاقالالرجلعليهايشفقأنمنبدالوعندئذجوعالحوتأنإلىتنتظرثم

والذىلناالذىالفليلمنياللعجبأوالصغيرةكعكةمهالىاعملى
يطلبفعالإنهنعميطلبيزالالهليكفينايكادال

عطاياه2

إليهاوحاجتناوسموها

مايسوعلنايقولينادينااللهلصوتاالستجابةفىوترددناوتقتيرناابخلنءإزا

ألشربأعطنىلكيقولالذىهوومناللهعطةتعلمينكنتلوللسامريةقاله
وعطيةاإلنسانءعطابينمقارنةنرىهذاوفىحيأماغفأعطاكهأنتلطلبت

الله

فتأتينباإلثمتشعرينوخطاياهاشرهاوسطفىالمسكينةالمرأةأيتهالهايقولكأنه
صوتمنخالرلىأنيمكنكالوأنتالناسعيونمنهرلىلالظهيرةعندالبئرإلى

منكيطلبالذىهومنتعرفينكنتلواللهعطةتعلمينكنتلوضميرك

خطاياكءأعباموالخالصوالغفرانالسالمنعمةالحياةءماليعطكمنهأنتلطلبت

يشربمنلكنأيضايعطثءالماهذامنيشربمنفكلبالذنبوشعورك
األبدإلىثيعطفلنأناأعطيهالذىءالمامن

الوجودافىمياهأغلىأهبكأنأستطعلكنىرخيصاءمامنكأطلبأنا
اللهعطةتعلميناللكنكءالماهذاإلىتحتاجينوأنت

المالاستخدامحسنمعرفةبركةيعطينافإنهالمالبعضمنايطلباللهكانإذا

القناعةمعالتقوىفإنمالمنلنابماقانعةحياتناتكونوكيفالمالنربحو
عظيمةتجارة

النجاحبركةفيهويضعجهدنايقدسفإنهوالجهدالوقتبعضمنايطلبكانإذا

نتاخالو

يشترواأنيريدونالذيناكثرفماالكثيريعطنافإنهالقليلمنايطبكانإذا

السالمءشرايريدونالذينثراومامجدوهاأنهيهاتلكنلديهبممابكلالسعادة
هيهاتولكنالجواهرباغلىوحياتهمبيوتهمفى
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مثيللهيوجداإلنسانءعطاإناإلنسانءوعطااللهعطيةبينالفرقهوذا

دائمااإلنسانحياةيشبعأنيمكنوالعنهءاالستغناويمالش

النفستمالوهىبدونهابالسعادةالتمتعيمكنوألطمامثيلفالاللهعطيةأما

الجميلةوالقناعةالدائمالرضامن

الذىهوومناللهعطةتعلمونكنتملواللهبهيناديناالذىالصوتهووهذا

عطاياليعطيكممنهأنتملطلبخوجهدموخدمتكمأموالكملهتعطواأنمنكميطلب
عقولكمتتصورهمماجدااكثر

عطاياهإلىالطريقهىعطايانا3

نطلبونحنيطلباهو

يعطىوهونعطىنحن

عطاياهإلىالطريقهىعطاياناإننقولأنونجرؤ

كالنعطهمامقابللنايعطىأنهأوءبالعطاالبادئونإنناذلكمعنىوليس
ءبسخاالجميعيعطىداءبالعطاءالبادىوهوأوالأحبناابالحبءالبادىفهو

واليعيرأ

ءالحطاعالقةاللهوبينبينناتعاملهناكيكونأنينبغىأنههوالمقصودلكن
وهذانعطىواليأخذالذىالنبافىنكونأندائمانريدنحنواألخذ
اللهمعالتعاملعالقةنرفضأنناعلىدليل

منذالربلجماعةأمرهكانفهذافارغينأمامهنظهرالأنيريدنااللهإن

فارغينيصرفناأنيرضىالأيضالكنهديارهوادخلواتقدمةهاتواالقديم

الكثيرةاللهبركاتتغمرنالكىإلينااللهحاجةنشبعأنعليناأنهكما

كعكةلىاصنعىلهاوقاللتعولهإيلياإليهاذهبالتىءصيداصرفةأرملةإد
الربقالهكذالهاقالإيلياأذالنتيجةفكانت4الكعكةلهصنعتأوالصغيرة

مطراالربيعطىفيهالذىاليومإلىينقصالالزيتوكوزيفرغالالدقيقكوارإن
األرضونبىعلى

أنوالواقعتعولكأنأرملةامرأةهناكأمرتقدهوذاإليلياالربلقالقد
عالهاالذىهواللهبقوةإيليا



امتلكثمتملكهماأفقدتحصدأوالالبذارضعوحصادزرعحياتنان
مجدهاأجلىمنحيإتهأضاعومنيضيعهاحياتنايجدأنأرادمنءبسخا

الكثيرفىأمينالقليلفىاألمينألنعطاياهإلىالطريقهىعطاياناإنبل
الكثيرعلىاللهيفيمهلنالقليلفىأمينايكونالومن

اللهيستأمنهولنغنىوهويدفعهالنمحتاجفقيرهوالعشوريدفعالمن
اكثرءشىعلى

رالكثويعطىالقليليأخذاللهإن

الباقيةالبركاتويعطىالفانيةالمادياتيأخذاللهإن

جرتهاتركتالمرأةإنبالجسديتعلقماكلسننسىبالبركةعلينااللهيفيضعندما

يسوعإلىالناستدعوومضت

بالفعلتعطهفهلأعطينىلكيقولاللهإن
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الحقيقيةلعبادة

يسجدواأنينبغىوالحقفبالروحلهيسجدونوالذينروحالله
42يوحنا

اليوميةالحياةمنعاديةبموضوعاتالسامريةالمرأةمعالمسيحالسيدحديثبدألقد
ءماسفةرمنهافطلبكانتحيثمنمعهابدأالروحيةالحياةبقمةانتهىلكنه

تائبةمعترفةساجدةعابدةتكونأنينبغىحيثإلىجهاانتهىلكنهليشرب

دائماالحاضراإللهلذلك

ملوالتأالتمعنإلىحاجةفىيزالونالالحاضرعصرناإلىحتىالناسأنوالحق

قدراتحملوجدناها1242مناآلياتقرأناإذافنحنعينهالحديثهذافى

المسيحمعجدلفىتدخلأنالمرأةأرادتفعندماعجيبإمجازفىالمعافىمنكزيرا

فىالساعةتأقإنهصدقينىامرأةيايسوعلهقالللعبادةالمناسبالمكانعن
نحنأماتعلمونلستملمتسجدونأنغلآلبتسجدونأورشليمفىوالالجبلهذا

حيناآلنوهىساعةتأقىولكناليهودمنهوالحالصألننعلملمافنسجد
ءهؤالمثلطالباآلبألنوالحقبالروحلآلبيسجدونالحقيقيونالساجدون
يسجدواأنينبغىوالحقفبالروحلهيسجدونوالذينروحاللهلهالساجدين

41242يو

فىالشارحيشرحهاأنيمكنالتىالمعافىمنعديداتحملالموجزةاآلياتهذهإن
العهدةروحانيإلمطالقديمالعهدطقوسمنالعبادةتطؤرإلىتشيرفهىمجلدات

العبادةأنوإلىصحيحةالعبادةلتكونضروريةللهالحقيقيةالمعرفةأنتبينكماالجديد

نتقدمأنلناوتوضحالخالصبهااإلنسانينالالتىالمسيحذبيحةأساسعلىهىلله

المظهريةمنمتحررةعبادتهتكونأنيجبروحاإللههذاوأناآلبباعتبارهاللهإلى
عبادتهإلىالناسويدعوذاتهعنيعلنالذىهواللهوأنوالروتينيةوالشكلية



حقامعبرةعبادةمنيالها

العبادةهذهلطيعةوصفوفىالحقيقيةالعبادةأساسفىقليالنفكرفدعونا

الحقيقيةالعبادةأسالمأول

ذاتهفىالطبيعتهفىاللهتصفالصفةوهذهروحاللهأنهوعبادتناأساسإن
اللهعنكناباتهفىيوحناسجلهاالتىالثالثالصفاتأولىوهىأقنوميتهفىوال

48يوامحبةواللههايوانورواللهروحفالله

اللهأنمعنىتمامايدركأنالمادىبالعالمدائماالمرتبطاإلنسانعلىالصعبومن

أوالرجنسمةأوالمنظورغيرالغارمنكنوعالروحيتصورونفالبعضروح
للعيانالمحظررغيرقناعتحتكانتوإنماديةأموركلهاهذهلكنالبخار
البسيط

الكونهذافىوتغلغلهالسرىعملهمناللهروحانيةمعنىنفهمأننستطيعلكننا

والكواكبالشمسفىواالنسجاموالنظامالطاقةمصدرهوفاللهومخلوقاته

واإلنسانوالحيواناتالمزهرةالنباتاتفىوالجمالالحياةمصدرهوواللهوالنجوم

معنىلناتقربوالتخططوالتخيلوالتصورلالدراكقوىمنفيهاوماعقولناإن

يمكنالكلهالكونهذاعقلهوواللهوالمكانالزمانيتخطىفالعقلروحانية

يحتوىبالحرىأوءاألشياكليمألفهوخليقتهعنوالمكانالزمانعواملتفصلهأن

غيراإللههذافىحاضربحدهوماقبلهوماالتاريخوكلزمانوالالمكانكلعلى

كيانيحتويهأندونمكانكلوفىزمانصفىالجميعيرىأنيستطعالمحدود

ءشىيحتويهوالالجميعومجتوىأحديدركهوالالكليدركالذىفهو

معلوماتهاكلتصبأنتعودتالتىعفولناعلىاإلدراكصعبالوصفهذاإن

فىتصبهأندوذشيئاتدركأدتتستطيعوالوالمكانالزمانفىالمادياتإطارفى
القوالبةهذه

يالحرىبلوجودهوحقيقةصحةمنينقصالللهإدراكناعدمأنإال

أونظيرلهليسوحيداواحدأإلهاحقاكانلماكذلكاللهيكنلمولويؤكدها
مثيل
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قدامهءكاليثىالحفيقىمقامناونعرفأمامهنخشعتجعلناالحقيقةهذهإنل
الذىءالريابأسلوبأمامهالتظاهرعلىنجرؤوالونواياناقلوبناخفياتيرىألنهونخشاه

البشربهنعاملقد

يسوعالمسيحفىإليهرفعناالذىالمقامألجلنشكرهالوقتنفوفى

عبادتناعلىتؤثرالتىمفاهيمنامنكثيرانصححأنيلزمناروحااللهوكون
وحباتنا

هوهذاكانمعينمكانفىاللهتحديدإلىنميلأنالحثمائعةءاألخطافمن1

الجبلهذافىليسمعناهالمسيحجوابوكانللهنسجدأينالسامريةسؤال
مكانأىوفىمكاذكلفىبالحرىبلمعينمكانفىليسأورشليمفىوال

أماكنتقديسعليهمأنيتصورونالمسيحيينوبعضمعينبإقليماللهيحددونالوثنيون

مكانكلفىاللهأنيؤكدللسامريةالمسيحجوابلكناللهيسكنفيهاألنمعينة

جديرةاألماكنوهذهالمؤمنينلجماعةالربلعبادةمخصصةأماكنهناكأنصحيح
أوضاعاونتخذمعيناقناغانلبسفيهاونحنأننايعنىالهذالكنواالحترامبالخشوع

مكاذكلفىحاضراللهفإنءنشاكمانتعرفغيرهاوفىاللهبهالنكرممعينة

وكانتاللههيكلفىللعبادةمعينبنظاماتباعهاالتزمالتىاليهوديةفىحتىإنهبل

وأفكارهمقلوبهميعدكاناللهفإناألقداسوقدسوالقدسالخارجيةالدارلديهم
تدشينفىنفسهالملكسليماننرىإننابلالطقوسهذهفيهتزولالذىللوقت

قائاليصلىسليماننسمعللرببناهالذىالهيكل

هلألنهداودعبدكبهكلصتالذىكالمكفليتحققإسرائيلإلهياواآلن

باألقلفكمتسعكالالسمواتءوحماالسمواتهوذااألرضعلىحقااللهيسكن
872ملابنيتالذىالبيتهذا

قدرمينتقصالربصوتنسمعالنبىءإشعياسفرمناألخيراألصحاحوفى
فيقولءالسمافىعرشهأدطمعلنااللهفيهليسكنالبشربيدبنىالمالمكان

الذىالبيتأينقدمىءموطىواألرضكرسىالسمواتالربقالهكذاأ
الربيقولهذهكلفكانتيدىصنعتهاههذركلراحئىكانوأينلىتبنون

6612إشكالمىمنوالمرتحدالروحوالمنسحقالمسكينإلىأنظرهذاوإلى



مكانإلىوليساللهإلىوتوجههوقلبهالعابدروحإلىينظرالروحاللهإن

بشعبأومعينبأسلوبيتقيدوالإنسانكلمنالعبادةيتقبلوهومعين

علىءأوصياأنهموظنوامهنهماحترفواالذينللكهنةاللهيقولماذااحمعوامعين
مالخىلسانعلىالربيقولماذااحمعواوعبادتهالربشريعة

بكممترةلىليستمجانامذبحىعلىتوقدونالبلالبابيغلقفيكممن

احمىمغربهاإلىالشمسمشرقمنألنهيدكممنتقدمةأقبلوالالجنودربقال

ماعىألنطاهرةوتقدمةبخورالحمىيقربمكانكلوفىاألمبينعظيم
0111امالخىالجنودربقالاألمبيم

دائمالنامقياساالزمنذلكونعتبرمعينبزمناللهنحددأنهوثانشائعخطأ2

فقالتالجبلذلكفىسجدواالذيئآبائهابزمنفكرئامرتبطةالسامريةكانتلقد

سجدواآباؤموأنغللمسيحتقواوكأنهاالجبلهذافىسجدواآباؤناالمسيحللسيد
منتفرقناالقديمةوالتقاليدالعاداتإنبيننايفصلالتاريخإنأورشليمفى

معانعبدأومعانلتقىأنالصعب

زمنإلىينظرونوهمالمسيحيينجماعاتبيناآلنحتىيحدثهوماهذارألي

اللهإلىينظرونءهؤالإنبهويتمسكونأمامهمافوذجهويعتبرونهمعين
القديمةواألشكالواألساليبالصوربكليلتصقواأنويحاولونقديمةأثريةكقيمة

الدوامصفةلهاويطلبون

األيامقديماللهأذصحيحزمانيحدهوالالزمنيتخطىروحاللهلكن
المستقبلإلىالحاضريتجاوزأىاألبدإلىأيضااللهلكناللههواألزلمنذ
كلمنأقدماللهيقولالذىالتعبيرأرددأندائمالماويروقالالنهالىاألبدإلى
جديدكلمنجدةواكثرقديم

يعطنالكىالمستقبلالحاضرمعالماضىويرتبطالجديدمعالقديميتالقىاللهفى

معينةبصورةنتفيدفالالمستقبلوتطلعاتالحاضرومسئوليةالقديمالتاريخخبرة

الحريةلنابلالماضىسجنفىويسجننايقيدنايتطورالجامداقانوناصارتكأنها

خالقوالروحروحاللهألنونبتدعنفكرأن
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الناسمعالربتعاملتاريخصورةفىالمقدسالكتابفىكلمتهلنااللهتركقد

اللهلشخصيةإدراكاالتاريخهذامننستخلصأنيمكننالكىمعينةظروففى
ظروفعنتختلفقدالتىظروفنافىمعهتتعاملأننستطعوبذلكلطيعتهوفهما

الموجودةوالقجمءالمبادىنفسعلىلكنتاريخهمالمقدسالكتابيروىالذينالناس
المقدسالكتابفى

وضعلكنهوإدارتهالكنيستهمحددانظامايضعالأنالمسيحالسيدحرصولقد
ءضوفىءالمبادىهذهلنفسرفيناساكناروحهلناوأعطىاألساسيةءالمبادى

لنااحوأ

يمكنمعينةظروففىمعينةكنائسإلىالجديدالعهدرسائلاألطهارالرسلوكتب
شريعةالرسائلهذهنعتبراللكىبهاالمحيطالتاريخومنالرسائلةءقرامننفهمهاأن

فماوإالإلينايوصلهأناللهيريدالذىالكتالىالحقمنهانستخلصبلحرفية

قيمةمالالوثانذبحماألوموضوعفىرسائلهفىأوردهالذىبولسحديثقيمة
اليهودبينالصراعأهميةومااآلنالمشكلةهذهنواجهالونحنلنابالنسبةذلك
الحفيقيةالقيمةإناالننواجههالونحنالمسيحيةبالكنيسةعالقاتهمأمرفىواألمم
واحتمالالفكرإتساعفنتعلمتللثأوالمشكلةهذهخلفالموجودالمبدأنتعلمأنهى

معينلشعبوليسكلهللعالمالمسيحأنونتعلمنختلفعندماالمحبةفىبعضابعضنا

روحاللهوالمالبساتالظروفتغيررغمالباقيةالدائمةءالمبادىهىهذه
معينبزمنتحددوهفال

والداخلالخارجبينأولوهرواالمظهربيناالنقصاليةهوثالثشائعخطأ3
والحياةالعقيدةبينأو

رجلمعتعيشوكانتواآلثامفطاياباملطخةوحياتهاالسامريةالمرأةتءجا
الصحيحةالعقيدةعنتبحثكانتالوقتنفسفىلكنهاالزواجبعالقةبهترتبطال

كانتلقدالنقايقيكونماكأحسنوتاريخياالهوتياالدينموضوعاتوتناقمث

وكانتلهاللهمواعيدترفوكانتالبئرأعطاهمالذىيعقوبأبيهاعنتعرف
هوتعرفهأنتريدكانتماوكلجرزيمجبلفىوعبادتهمامريينالستاريختعرف

الظاهريةالشروطلجميعالمستوفيةالصحيحةالعبادةتكونأين



ءواستيفاالشروطتنفيذهوالمهمآخروعموضفهذاالشخصيةحياتهاما

والروحروحاللهأنإدراكهاعدمهوذلكوسببالعبادةفىالظاهريةالمطالب
والحقوالعملالداخليةبالنياتولكنوالمظاهربالظواهريهتمالجوهر

هوالكنيسةلقادةاكبراالهتمامكانالمسيحيةالكنيسةتاريخفىوقتءجاوقد
بالناريحرقبالهرطفةيتهممنوكانالدينبمظاهرءوالوفاالمعتقدسالمة

عمنيتحدثونإنهمهكذايفكرونالحاضرعصرناإلىالناسبعضيزالوال

ذلكلفعلواإحراقهمأمكتهمولووالحقدالغلبروحفكريايخالفونهم

ءالضعفاأضعافوتحملالوداعةروحأينواألناةوالصبرالمحبةروحأين
فعالءضعقاعنهميختلفونمنأنبفرض

هرطقةبالصحيحاالالهونىالتعليمدامماالمحبةولتسفطالفضائللتنهارال

وجهاكملعلىتؤدىالظاهريةالفرائضدامتوما

روحاللهأنالمسيحمنيتعلمواأنيحتاجونءهؤالأمثالإن
والشبتالنعنعبتعشيراهتمواالذينءهؤالألمثالضحيةكاننفسهوالمسيح
كانواالذينالفريسيونءهؤالواإليمانوالرحمةلقاالناموسأثقلوتركواوالكمون

أموالويأكلونكاملةالفروضويؤدونالشوارعزواياوفىالمجامعفىقائمينيصلون
واألراملاليتامى

لكنشنيعةخطةالسبتيوميابسةيدذىرجلءشفااعتبرواالذينأولئك

ضمائرهمتؤرقخطةيكنلمالسبتيومالمسيحقتلعلىتآمرهم

روحاللهأنالحقيقيةالعبادةأساسمعلناالمسيحيسوعالربينادىءهؤالكلإلى
يسجدواأنينبغىوالحقفبالروحلهيسجدونوالذين

شركةفىنكونأنأردنافإذانتصورممإليناأقربيجعلههذاروحاللهإن
عالقةلهمالذينوأولئكلهملكاويجعلناأرواحنافىإلينايقتربالحالفىفإنهمعه

جنباتءيضىنوروهوروحاللهيعرفونهالذينوحدهمهمبهشخصية

خدعناأننالومنهنهربأننستطعالروحوهونحوناتتجهمحبةوهوحياتنا
نهربأينوجههومنروحهمننذهبفأينوالمظاهربالحواشىنفوسنا

روحالله

الحقيفيةالعبادةأساسهوهذا
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الحقيقيةالعبادةوصفانيا

اإلنساناللهخلقفقدخالدةومتعةفياضوسالمغامرةسعادةالحقيقيةالعبادة

والذينمعهوالشركةللهالتعبدالتمتعهذامجاالتومناألبدإلىبهويتمتحجده
االخشماراتأجلمنفعالمحرومونالصحيحالتعبدئحتبرونال

الناسيسجدأنفعاليطلبنفسهاللهأنندركالمسيحالسيدنقرأكالمإذونحن
المحباللهقلبرغبةهذهلهالساجدينءهؤالمثلطالباإنهوالحقبالروحله

نحنإذاالرغبةبهذهأسعدنافمامعهصحيحةروحيةشركةإلىالناسيقبلأن

بهاوتمتعناحققناها

الروحفىأخرىترجمةتقولكماأووالحقبالروحأنهاالعبادةهذهوصفتلقد
واحدوالمعنىواررقا

لكنناالمسيحبهوصفهاماغيرأخرىصفاتالعبادةإلىنضيفأننستطيعوال
التعبراتهذهمدلولفىنتاملأننستطع

بالحقعبادةبالروحعبادة

بالروحعبادة1

اإلنسانعلىالصعبلمنإنهالجسدفىنحيازلناالونحنبالروحاللهنعبدكيف

الملموسةالمحسوسةءواألشياالمادياتمنتمامايتحررأنجسدفىتحياروحوهو

نظاماوتضعالمتعبدةللجماعةمعينةأماكنتخصصأنمضطرةالكنيسةفإنلذلك

يعبرأنالضرورىومنللتسبيحمسموعةوألحانا4مفظووكلماتللعبادةملموسا
يلهذاللربيتعبدوهومعينةأوضاعاويتخذمعينةبكلمةأشواقهعناإلنساذ

هذهإنماالمنظورالمادىالعالمهذافىدمناماعنهنستغنىأنيمكنضاوالوضرورى
عنالمحسوسغيرإلىللوصولمحاولةهىبلجامداقانوناليستشالواألشالصور

العقلاإلطارعلىفتطغىذاتهافىهدفاالمحسحوساتتصيرأنينبغىوالالمحسوسطريق

فكروبالمشاعربالآلياأسلإلباتصيرأوالعبادةعندفيهنوجدالذىوالفكرى

أنيمكنناالاساللهكانفإذاالروحفىونتكأنيجبوعبادتهروحاللهإن
باإليمانتكونفالعبادةعنهءفكلندرك



والفكروالصحوبالتعقلنتكوفالعبادةالحكمةهواللهكانإذا

نحوهالمتجهةالصادقةبالعواطفتكونفالعبادةمحبةاللهكانوإذا

باإلخالصتكونفالعبادةالحقهواللهكانوإذا

والسريرةالفلببنقاوةتكونفالعبادةالنورهواللهكانوإذا

القداسةزينةفىتكونفالعبادةقدوسااللهكانوإذا

مكانكلفىتكوذفالعبادةمكانكلنماحاضرااللهكانوإذا

األبدإلىمسنمرةتكونأنيجبفالعبادةاألبديةهواللهكانوإذا

ليسالكالمفإنذلكومعالفكرإتجاهعنتعبرألنهاحسنةالمنطوقةالكلماتإن
العبادةهو

فىتساعدناألنهامقبولةأشكالوالوقوفوالركوعكالسجودالظاهرةواألشكال
العبادةهىليستلكنهاواحترامناخشوعناعنالتعبير

يكونأنيمكنكيفتريناألنهامقبولةالمكرسةوالشخصياتالمقدمحةواألماكن
العبإدةليستلكنهاكاساتهمنالتخلصيحاولونمنالشريرالعالمهذافى

غيراللهبركاتعنملموسةبكيفيةلناتعبرألنهاروريةالمقدسةوالفرائض
العبادةليستلكنهاحةالملمو

واختبارللهروحيةرؤيةلهتكونأناإلنسانيستطعأذهىبالروحالعبادةإذ

بسرورويطعهالرادتهيخضعأناستعدادعلىتجعلهبصورةمعهركةللحثفردى
ورضى

موجودةوألحانهاالترانيموكلماتالمقدسالكتابوآياتالجميلةالطيعةإذ
لهمالذينأولئكهمفيهااللهيروذالذينهمفقطقليلينلكنالناسجميعأمإم
للهالكلىللتسليمواالستعدادالروحيةالرؤيةهذه

وقدالروحياتأعماقإلىلندخلالحرفياتنتخطىأنمعناهابالروحوالعبادة

فقالالجديدالعهدفىوالحبادةالقديمالعهدفىةالعباثبينالرسولبولسقارن

الحرفبعتقالالروحبجدةنعبدحتىالناموسمنتحررنافقداآلنأما
76رو

ء36كو2ىلمجيالروحولكنيقتلالحرفألنأيضاوقال
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بأسلوبالالفتالالحرفبأسلوبيعيشونهذاعصرناحتىالناسمنكثيرينن

بهاويتمسكونالمقدسالكتابآياتمنونءيشامايختارونفهمالمحىالروح
الكتابرسالةإنتعليمهمجملمنالمقدسالكتابروحيفهمواأندونحرفيا
يختارواأنيريدونالناسبعضلكنروحههىالكتابجملةفىالمتضمنةالمقدس

ديانةهذهآياتمنآرائهممعيتفقالماويتجاهلوناآلياتمنلهميروقما
خطيرةمبتورة

يؤيدهامايجدفكرةصاحبكلانعصركلفىمنهنعاقالذىءالداهووهذا

الكنيسةرجالوبعضالساسةبعضنرىاليوموحتىالمقدسالكتابآياتمن
استناداوذلكالعنفواستخدامالمرأةعنالرجلوتمييزالعنصريةالتفرقةيبيحون

أنتعلمناالتىالمقدسالكتابروحعنيعزلونهاالمقدسالكتابمنءأجزابعضعلى
المسيحفىوأنهاألرضوجهعلىيسكنونالناسمنأمةكلواحددممنصنعالله

الباذلةالمحبةهىالعظمىاللهوصيةوأنحروالعبدوالأنثىوالذكراليسوع
الجميعخيرفىالراغبةالمضحية

اآلياتبعضحرفياتمناممثرالكتاببروحالتمسكفىهىبالروحالعبادة

بالحقعبادة2

الواقعمطابقةمعناهوالحقبالحقعبادةأنهاالحقيقيةللعبادةالثانيةقةالص
ناحيةومناللهناحيةمنبالحقتكونأنيجبومقبولةصحيحةعبادتناتكونفلكى

دواخلنامنأنفسناناحيةومنالعالمفىنحياهاالضىالحياةواقع

باللهحقيقيةمعرفةلناتكونأنيجبأ

وكتبوامذبحالهصنعوايجهلونهإلهايعبدونكانواالذينأثيناكأهلكثيرينإن

مجهولإللهعليه

أعلنهوكماالمقدسالكتابلنايعلنهكاإليهنتعرفأنيجباللهنعبدلكى

المسيحيسوعلنا

الذىالوحيداالبنالمسيحيسوعربناأبووباعتبارهلناأباباعتبارهاللهنعبدإننا
وسعىاللهوقداسةاللهوعنايةاللهحبرأيناالمسيحشخصففىعنهخئرنا
ذبيحتهوفىالمسيحاسمفىإليهنفترباللهإلىنقتربعندماونحناإلنسانإلىالله

اآلبمعفيهاصالحناالتىالصليبعلىألجلناالكقارية
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معتتنافىالالعبادةنحياهاالتىالحياةبواقعمعرفةلناتكونأنيجبكما
بالحقعبادةلتكونالسليمالمنطقىالتفكيرتتطلببالحرىبلالسليمالتفكير

يستخدمأنواجبهومنعاقلكائنفاإلنسانالجهلعلىمبنيةالباطلةالعبادةإن
االستجابةهذهلكنعاطفيةباستجابةتبدأقدالديانةإنوتفكيرهعقلهإمكانات

العملحيزإلىوتخرجالفكرمعملإلىلتدخلالوقتعليهايأنىأنينبغىعاطفيةال
وتفاعالقوةاكثر

الالهوتيينأحدقالوقد

المنطقمنأساسعلىيستندالألنهالفضلإلىمآلهالدينىمجهودنامنالكثيرإن

خطةذاتهحدفىهوالحقيساندأنعنالفكرعجزوأنالسليم

ىالذمافقطليسعرفإذاإالسليمراسخأساسعلىتتوطدلناإلنسانديانةإن
بهيؤمنلماذابلبهيؤمن

كاويحميهويؤازرهالعقليسندهالذىءالرجالكنهءالرجاهوالديانةأساسإن

عنيسألكممنكلةلمجاوبدائمامستعدينتكونواأنينبغىإنهالرسولبطرسيقول
351بطأفيكمالذىءالرجاسبب

حقيقيةعبادةليستوالخرافاتالسذاجةعلىالمبنيةفالعبادةلذللث

فالعابدالداخلمنأنفسناواقععنحقيقىإدراكلدينايكونأنيجبوأخيرابر
كالذهبيكونبلءواإلدعاالتصنعمنخاليةشفافيةلهتكونأنمجبالحقيقى
النقى

أمينةنحلصةعالقاتلهوعبادتناباللهعالقاتناكلتكونأندائمافنلحرص
صادقة

بالحقساجدةقلوبناأنفلنتأكدراكعةأجسادناكانتفإذا

الشرورعنوأبعدناهخيالناأغمضناقدنكونأنفليتناعيونناأغمضناوإذا

عقولنافىعمابالحقمعبرةتكونفليتهاالصالةفىبكلماتنطقناوإذا

منمجردنكونوالبالمعنىالمترنمةهىتكوننفوسنافليتترنيمةرنمناوإذا

جميلللحنيطربون
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حقيقةيشغلناومافعالنحتاجهمافليكنالصالةفىشيئاطلبناإذا

نقولمانعنىأننافلنتأكدصلواتنافىءبشىاللهوعدناوإذا

عمامعبرااالضرافهذايكنلمإذاشفاهنافلتصمتءبشىنعترفكناوإذا
نفوسنابهتحس

بالحقاللهنعبدبهذا

يسجدواأنينبغىوالحقفبالروحلهيسجدونوالذينروحالله
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اإليمانمندوجات
45يوخاالجليلإلىاليهوديةمنءجالمايسوععنعهاثانيةآيةأيضاهذه

إنجيلهختامفىيوحناتعبيرحدوعلىوالعجائبباآلياتحافلةالمسيحالسيدحياة
منليؤمننهابعضئايذكرهووإنماحصرهايمكناليسوعصنعهاالتىاآلياتأن

يوحناباممهحياةآمنواإذالهمتكونولكىاللهابنالمسيحهويسوعآنإليهمكتب
025313

هىتكنلمالملكخادمابنءشقاوهىاآلنبصددهانحنالتىالمعجزةهذه
كثيرةاياتصنعيسوعأنتؤكدالدالئلفجميعيسوعصنعهاالتىالثانيةالمعجزة

باآلياتمنبهراكانيسوعإلىءجاعندمانيقوديموسأنلدرجةأورشليموفىاليهوديةفى
األولىوالمعجزةالمعجزةهذهبينيربطأنيريداإلنجيلكاتبلكنيسوعصنعهاالتى
قانافىاألولىالمعجزةكانتالجليلقانافىحدثتاكلتيهماألنيسوعصنعهاالتى
ليزيدهالفرحبيتيدخليسوعفيهارأيناالعرسفىخمرإلىءالماتحويلهى

مضطربرجلفأمامناكثيراتختلفظروففىحدثتالمعجزةهذهلكنسعادة

إنلنايقولأناإلنجيلكاتبأرادوكأنماالموتعلىمشرفاكانابنهألنمهموم

كلتافىلكنناواألحزانالهموممنكثيرأيضافيهالكنأفراحدائماليستالحياة
يسوعإلمنحتاالحالتين

اإليمانفىجماتدرعنلناتقذمهالذىالدرسمنتظهرالمعجزةهذهأهميةإن

يختلفمنهاإشارةكلوفىةالمعجزهذهفىاإليمانإلىإشاراتثالثهناكأنالحظوا

األخرىعندرجتهوتختلفىاإليمانمعنى

ناحومكفرإلىمعهيذهبأنمنهوطلبيسوعإلىالرجلءجاعندمااألولىاالشارة
عددوعجائبآياتتروالمإنتؤمنونالأليقولبيسوعوإذاالمريضابنهليشفى
84
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قبلانزلسيديالهوقالالمسيحمنطلبهالرجلكررعندماالثانيةاإلشأرة

05عددبالكلمةالرجلفآمنحىابنكاذهبيسوعلهفقالابنىيموتأن

يسوعفيهالهقالالتىالساعةقىابنهءشفامنالرجلتأكدمابعدالثالثةواإلشارة
35عددكلهوبيتههوفآمنحىابنلث

رقيقاتوبيخايسوعيوبخهضعيفاإيمانانرىاألولىاإلشارةفى

ويشجعهيسوعيمتحنهويتزايديتقوىإيمانانرىالثانيةاإلشارةوفى

وأسرتهالرجلالرببهيكللكامالإيمانانرىالثالثةاإلشارةوفى

المحسوساتعلىمبنىألنهءمبتدىضعيفإيماناإليمانمناألولىالدرجة

والكلمةبالوعدإيمانألنهيتقوىإيماناإليمانمنالثانيةالدرجة

نفسهالرببشخصإيمانألنهالكاملالراقىاإليماناإليمانمنالثالثةالدرجة

القصةهذهفىتظهركمااإليمانمنالثالثالدرجاتهذهفىفلنتأمل

يسوعيوبخهضعيفإيمانأوال

علىيسوعبهردالذىاألسلوبمنمرةألولالقصةنقرأعندمانتعجبقد
الرجل

وقدالجليلملكهيرودسبالطرجالمنأوالملكخداممنالرجلكان

الجليلفىقاناإلىءجايسوعأنحمحعندماناحومكفرمالرجلهذاءجا
شفاوعلىالمرضمنخطيرةحالةفىكانابنهألنومضطربةمرةنفسهوكانت
الموت

قالالمباشراحتياجهتواجهالكأنهابدتبكلماتيواجههيسوعبالربوإذا

بطلبةالقولهذاعالقةوماوعجائبآياتتروالمإنتؤمنوناليسوع
الملحةالرجل

منكثيرينإيماننوعيةعنايتحدثويسوعابنهءشفايستعجلالرجلإن
المحسوساتعلىمبنىضعيفإيمانالناس
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يموتيكادمريضوالولدرقيقاكانمهماوالتوبيخالوعظوقتهذاهل

يلهثيكنفلملالمورومعالجتهقدرتهمنواثقاهادئابدأالمسيحالسيدلكن
هذهمثلفىهكذايسوغرأيناماوكثيراالحاجةصاحبكالرجلاألمورويتعجل

قفالموا

وعندمايومينفيهكانالذىالمكانفىمكثمريضحبيبهلعازرأنحمععندما
نازفةالمرأةليشفىالطريقفىتوقفالمجمعرئيسيايرسابنةءلشقاطريقهفىكان

أنيريدكانألنهءاألثناهذهفىماتتقدكانترسيايابنةبأنيبالولمالدم
هواألكبراهتمامهلكنالمرضءبشفايهغأنهصحيحأهمدروساالناسيعقم

الكاملاإليمانوهوأهمهوماإلىوقيادتهمالناستدريب

خاطبوتوبيختقريعمنهااكثروعتابتحستركلماتوكأنهاتبدوكلماتفى

الناسلجهلاأللممنءشىكلماتهوفىكثيرينمنواحداباعتبارهالرجليسوع
آياتتروالمإنتؤمضونالقالنفوسهممكنوناتبعلمهيخترقالذىوهو

إلىيحتاجالذىالضعيفاإليمانعلىللحسرةيايقولوكأنهوعجائب
إإليهاليستندالمحسوسات

بعدإاليؤمنلمالذىتوماكإيمانكثيرابهيوثقالضعيفاإليمانهذامثلإن
الصليببعدالمسيحجنبفىوالطعنةالمساميرآثاربنفسهرأىأن

ويطيعوهبهليؤمنوامعجزةاللهيصنعأنيريدونممنكثيرينعليتحسرويسوع
يكتبنفسهيوحناإنبلعليهميعتمدأنالمسيحالسيديستطيعالءهؤالأمثالإن
آمنالفصحعيدفىأورشليمفىكانعندمايسوعأن23242إنجيلهفى

علىيأتمنهملميسوعلكنقائالويضيفصنعالتىاالياترأواإذباسمهكثيرون
الجميعيعرفكانألنهنفسه

رؤيةعنعيونهمفيعمىالناسيصيبالذىالروحىالفقرعلىيتحسريسوعإن
وعجائبهآياتهإالفيهيرونوالالعميقوتحليمهالفريدةشخصيته

قالألنهروحياءالفقراءهؤالضمنكانالكبيرالفريسىالمعلمنيقوديموسحتى
اآلياتهذهيعملأنيقدرأحدليسألنمعلمااللهمنأتيتقدأنكنعلمللمسيح

32يومعهاللهيكنلمإنتعملأنتالتى
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نضأنيجبإنماالمسيحإرساليةعلىكدليلالمعجزاتقيمةمنيقللالذا
لوحيدكمامجذايسوعشخصيةفىلنرىعيونناونفتحالصحيحمكانهافىالمعجزات

اآلبمن

الفكرعالمهوجماالاكثرعالمالنرىالمحسوساتفوقنرتفعأنيريدناالمسيحإن
لكنالمادىالنجاحمنأهمالروحيةفالقيمالباذلةوالمحبةالغامرةوالنعمةالراقى

فالنبىوالمحسوساتياتبالماديتعلقونيزالونالالحاضرعصرنافىالناسمنكثيرين

أبدانهمويكسوأفواههمويطعمأجسادهميشفىأنيستطيعالذىهوعندهم

آياتتروالمإنتؤمنونالقائالبحسرةءهؤالإلىينظرالمسيحوالسيد
وعجائب

ويشجعهيسوعيمتحنهيتقوىابمانثانيا

بلابنهءشفايرفضيسوعأنيشعرفلملهالمسيحالسيدحدشطالرجلحمع
عنأخرىمرةيعترأنيترددلملذلكأقوىإيمانامنهيريديسوعالربأنأحس
إيمانلديهكانابنىيموتأنقبلإنزلسيدياللحسيحوقالرغبته

قالالذىالرجلذلكمعيقولكأنهاألمليفقدولمبهتمسئكلكنهضعيف
1إيمانىعدمفأعنأؤمنال

طلبهفىواإللحاحالمسيحقدرةفىالثقةمعبالعجزواالعترافالخضوعروحتأملوا
ابنىيموتأنقبلانزلسيدياالقولنما

يقصفالالذىالمترفقوأسلوبهالرقيقوقلبهالغامربعطفهالمسيحالسيدوأراد

الضعيفاإليمانهذايمتحنأنأرادمدخنةفتيلةءىيوالمرضوضةقصبة
هذهجلالروحمعحىابئلثاذهبلهفقاليشجعهالوقتنفسوفى

وذهبيسوعلهقالهاالتىبالكلمةفآمننفسهواخترقتالكلمةهذهأوالعبارة

السرياقنعمانغضبكمايغضبلممعىتعاللهيقللمثانيةمرةثيناقلم

فغضبءالشفالينالاألردنفىمراتسبعويغتسليذهبأنأليشعمنهطلبعندما
يدهويرددإلههالربباسمويدعوويقفإلىيخرجإنهقلتهوذاوقالومضى
بالوعدآمنألنههكذاالرجلهذايفعللماألبرصفيضفىالموضعفوق

وذهبالكلمةوصدق
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الحمىوتركتهابنهمفىهذهإيمانهلحظةفى

علىنتصرفوأناللهومواعيدالمسيحكلمةنصدقأنهإلينحتاخاهذا
التصديقهذاأساس

أعتقدوإفىالتصديقهذاأساسعلىوالتصرفلنااللهوعدتصديقهوااليممانإن

كلمةألنوقلقاإنزعاجاوأقلالقلبمطحئنكانبيتهإلىراجعوهوالرجلأن
طالبايلهثمضطربمنزعجوهوبلدتهغادرلقدواطمئناناسالمااعطتهالوعد

صحتهتحسنعنبعديسمعولمابنهسلمألهمعواثقامطمئناورجعابنهءشفا

أولهفةدونبلدتهإلىليرجعمهلعلىفساربهاووثقالمسيحكلمةحمعلكنه
تأمنوافالتؤمنوالمإناإليمانطمأنينةهىهذهعجلة

بالجسدحاضراالمسيحيكونأندونالمسيحبشخصكاملإيمانثالثا

قائلينمبهجاخبراإليهليزفوايستقبلونهبعبيدهوإذابلدتهإلىراجعاالرجلنرىهنا

أمسلهفقالوايتعافىفيهاأخذالتىالساعةعناألبويستخبرهمحىابنك
ولكنالصحةفىتقدممجرديكنلمهءشقاأنأىالحمىتركتهالسابعةالساعةفى

تماماالمرضزاال

أمامأنهعرفهناالكاملبأثرهاأتتالمسيحكلمةأنالرجلأدراكوهنا
شخصيةعنبيتهأهلكلمأنهشكوالفيكونكنتقولأنتستطعفريدةشخصية

المسيحبشخصآمنكلهوبيتههوفآمنالمسيحتعليموعنالمسيحمحبةوعنالمسيح
العالممخلص

أنهممعآمنوالكنهمالرجلذلكعائلةأمامبإلجسدحاضراالمسيحالسيديكنلم
يرواأندونآمنواألنهدالهمفطولىنفسهبالشخصآمنوايروالم

القدرةهذهاستخدمءسواوقدرتهالمسيحبشخصاإليمانالكاملاإليمانهوهذا

نرلمأمرأيناءسوايستخدمهالمأم

لكناآلمالطتتضقلمإذاويهتزالمحسوساتعلىيعتمدالضعيفاإليمانإن

الظروفكلرغماللهبشخصاإليمانهوالكاملاإليمان
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عمليكذبالكرومفىحمليكونوالالتينيزهرالأنهفمعحبقوقال
المذاودفىبقروالالحظيرةمنالغنمينقطعطعاماتصنعالوالحقولالزيتونة

37181حبقوقخالصىبإلهوأفرحبالربابتهجفإفى

النارأتونفىبإلقائهميهددهمالملكنصرنبوخذأمامالثالثةالفتيةوقفوعندما
منينفذكمالذىاإللههوومنلهمقائالنصبهالذفالذهبلتمثاليسجدوالمإن

األمرهذاعننجيبكأنيلزمناالنصرنبوخذياقائلينالملكعلىردوايدى

منينقذناوأنالمتقدةالنارأتونمنينجيناأنيستطعنعبدهالذىإلهنايوجدهوذا
الملكأيهالكمعلومافايكنبإنقاذنايسمحلمإذاحتىأىوإالالملكأحمايدك
نصبتهالذىالذهبقثالنسجدوالآلهتكنعبدالأننا

والضيقاتوالمتاعبالظروفكانتأيااللهبشخصاإليماناإليمانهوهذا

قالمنمعنقولجميعاتنافلي

إيمانناعدمفأعنياربنؤمن
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51

الحياةمجدديسقوع
تبرأأنأتريدلهفقاليضرازمانالهأنوعلممضطجعايسوعرآههذا

أنابيمابلءالماتحركقىالبركةفىيلقينىإنسانلىليسسيدياالمريضأجابه

وامشسريركاحملقميسوعلهقالآخرقدأمىينزلآت

ءتخطىفالتبرئقدأنتهالهوقالالهيكلفىيسوعوجدهذلكبعدإ
56841يوحناأشرلكيكونلئالأيضا

خدمةفىجديدةمرحلةيفتتحاألصحاحهذاأنيالحظيوحناإنجيليدرسمن
األرضعلىالمسيحالسيد

والسامرةواليهوديةأورشليمفىمنفردةشخصياتيواجهالمسيحالسيدكانأنفبعد
منمجموعاتيواجهالمسيحابتدأالملكوخادموالسامريةنيقوديموسمثلوالجليل
عليهوتآمرانتقدهمنومنهمفتبعهوبأعمالهبهأعجبمنفمنهمالبشر

الذىالصراعهذااليهودءورؤساالمسيحالسيدبينالصراعءبدهوالفصلهذا

وعدمبالمسيحاإليماننركطأنيمكننااالنومنذبالقيامةوتوجبالصليباتهى
النوريكونماقدروعلىمتقابلينصفينفىكمامعايسيرانومقاومتهبلبهاإليمان

قاتمامنهالمتكوذالظليكونباهرا

المسيحالسيدحياةمناألخيراألسبوعتفاصيلبروايةالبثيريوحنااهغولقد
الثالىاألصحاحمنءابتدااإلنجيلأصحاحاتنصفنحولهفخصصفيهوأحاديثه

0001عشر

جوانبوينيريعالحالحياةرئيسيسوعنرىذلكعلىالسابقةاألصحاحاتوفى
الحياةمن

فهوحسدابيتبركةمريضإلىءوالشفاالقوةأعادالخامساألصحاحقفى
الحياةمجدد
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الحياةمشبعفهوقليلةخبزاتموأطعمهماآلالفأشبعالسادساألصحاحوفى

ءماأنهاربطونهممزاتجرىلكىإليهيقبلواأنالناسنادىالسابعاألصحاحوفى
الحياةنبعألنهحية

الحياةهادىفهوالصحيحالطريقإلىوردهاللخاطئةغفرالثامناألصحاحوفى

الحياةنورألنهأعمىالمولودعينىإلىالنورأعادالتاسعاألصحاحوفى

واألممانالخيرإلىقطعهيقودالذىالصالحالراعىأنهأعلنالعاشراألصحاحوفى
الحياةقائدفهو

الحياةمعطىألنهالقبرفىأنتنأنبعدلعازرأقامعشرالحادىاألصحاحوفى

يظهركماالحياةمجددباعتبارهالمسيحالسيدوعملشخصيةفىنتأملاآلنفدعونا
حسدابيتبركةمريضءشفانما

ويتركونجانبيةبموضوعاتينشغلونالمعجزةهذهيقرأونعندماالناسوبعض

كانأنهالقصةذكرتالذىالمالكحقيقةعالناسلءتسافقدالمعجزةجوهر

مرضأىمنيبرأكانءالماتحريكبعدأوالنزلفحنءالماومجركالبركةفىأحياناينزل

لكنهالموضوعهذافىالخاصةعقيدتهيكتبلماإلنجيلكاتبأنوالحقيقةاعتراه

المجتمعاتبعضفىسائدأزالوماالوقتذللثفىالناسعدالشائعاالعتقادذكر
ينسبهكانماإليهاننعسباللكنناواألرواحالمالئكةوجودننكرالإنناالبدائية
أوايمينايدهاإلنساذيمدالبحيثباألرواحمكدساكلهالجوتخيلواالذينءالقدماإليها

متهمابالعضراتيدهوترتطمإاليسارا

فىالبشرويخدموناللهمشيئةينفذونمالئكةمنالروحالىلمالعابوجودنقرونحن

عمللمقاومةوروحهفكرهقاإلنسانيجربونساقطينشياطينومنروحياتشجيعهم

واألشجارالجبالتسكناألرواحأنمناألقدمونيعتقدهكانمانعتقداللكنناالله
جسدياالناسفتؤذىوتشاغبوتغضبوتثوروالحرائبواألنهار

المعدنيةبالخواصغنيةكانتالرحمةبيتأوحسدابيتبركةمياهأنوالمرجح
األمراضخاصةالمزمنةاألمراضمكشرعالجفىأثرلهاكانالتىوالكبريتية
ؤالعظامالمفاصلتصيبالتىالروماتزمية



الموادمنكبيرةنسبةكلتحتوىكانتالبركةتكمياهإنيوسابيوسيقول

والرجليناليدينمفاصلجفافعالجفىالمفيدةوالكبريتيةالحديدية

بأحدمرتبطاألرضتحتخفىمجرىالبركةتحتيوجدكانأنهالمفسرونويعتقد

فتفورالبركةفىءالمافتحركاالخروالحينالحينبينتفيضكانتالتىالدوريةالينابيع
ببعضللمصإبينصحيةفائدةللمياهفتعطىالكبريتيةبالرواسبمختلطةالمياه

اضألمرا

يجددلكىخاصةبقدرةشقاهلكنهالبركةفىبالرجليلقلمالمسيحالسيدأنإال
القوةيسوعالربأعادفقدأنظارنانوجهأنينبغىهذاوإلىويقيمهاحياته

وأصدرفاحصاسؤاالسألهبأنحسدابيتبركةمريضنماالحيويةوجددوالحركة

ضرورياوتحذيراتأكيداإليهوجهثمحامماأمراإليه

ألننابلتحليلهاأوبهاالعلملمجردالالثالثالخطواتهذهندرسأنونرجو
حيإتنايجددأناللهيريدعندمانحنحياتنافىالخطواتهذهمثلنلمسأننستطع
والقنوطاليأسبعدءوالرجااألملإليناويعيد

فاحصسؤالا

حابسمأمر2
وتحذيرتأكيد3

فاحصسؤال1

منغيرهمعحسدابيتبركةأروقةأحدفىمضطجعاالمريضذلكيسوعرأممط
سنةوثالثينثمانمنذمريضاالرجلكانكثيرازمانالهأنوعلمالمرضى

يرمزالمريضالرجلإنفقالوارمزيةقصةالروايةهذهفىيرواأنالبعضحاولوقد

هذهوفىالخمسةالناموسأسفارإلىترمزالخمسةواألروقةائيليةاإلصاألمةإلى

وهمومعذبينعاجزينمفلوجينمرضىالتعبينطرحالناموسإلىترمزالتىاألروقة
لكنهالخطةيكشفالناموسألنالخطةضربةمنهمءشقاالناموسفىيجدونال
ائيلإسبنوقضاهاالتىالسنواتإلىتشيرأنهاإماسنةوالثالثونوالثمافىيشفيهاال

البشريةعاشتهاالتىالقرونعددإلىتشيرأومصرمنخروجهمبعدالتيهبريةفى



فعالحدثتالقصةأناعتقادنالكنجميلةالمعافىهذهالمسيحالسيدءمجىبل
الرموزهذهإليهاأضافالشراحخيالكانوإن

أنأتريدسألهإذعجيبايبدوسؤاالللمريضالمسيحالسيدقدملقد
يديرالمريضوأىمريضإلىيوجهأنهالسؤالهذفىالغرأبةووجهتبرأ

ءالشفاعلىمتلهفايجعلهوهذاطويالوعاقالمرضبهطالمريضإلىبلءالشفا

يطلبونمنسوىفيهويبقىإليهيأقالمكانفىموجودمريضإلىموجهسؤالإنهبل
ءالشفا

المسيحالسيدلكنمكانهفىليسالسؤالهذاأنيتصورقدالعادىالشخصإن
ذلكأعماقفحصوقدإنهىالعافىالشخصإليهينظرمماوأعمقأبعدإلىينظركان

هومرضهكانلقديشفىأنيريديكنلمنفسهأعماقفىأنهاكتشفالمريض
األروقةأماممنيباوقىءالماعنماحدإلىبعيدامكانالهواتخذءجاولعلهرأحماله
مرضهمنشفىلوبالنقودعليهويتصدقواعليهويعطفواالناسمنعددأكبرليراه

ماتلقدمستريماآلنلكنهجبينهبعرقخبزهليكسبويتعبيشتغلأنالضطر
الوحيدأملههووالعجزوالكسلاليأسوصاربالشللإرادتهوأصيبتاألملفيه

ءالشفاعلىحريصامرضهوبدايةشبابهفىكانفربماالبدايةمنهكذايكنلم
الماليةوالمساعدةوالشفقةءوالرثاالعطفالناسمنووجدقليالتأخرءالشقالكن

المريضذلكحالةتشخيصهوهذاكانلقدالحالةهذهواستمرأإرادتهفضعفت

عطفاستدرارعندبالراحةوالشعورمميتكسلقاتليأساإلرادةفىكاملعجز
ينآلخرا

وحيدأنهكيفعجزهلهميشكوالناسكباقىيسوعأنيظنكاذولقد
ويمضىالنقودمنءبشىإلهفيلقىبالصديق

أعماقفىويبحثنفسهاإلنسانذلكيفحصأنوأرادالمرضشخصيسوعلكن
الحفيقيةرغبتهعننفسه

ءالشفايريدحقاهل

وندركنفوسناغننفحصأنينبغىلكنويخبرناأعماقنااللهيعرفأنيكفىال

وتشفىحياتناتتحددلكىبهاونقزالحقيقيةورغباتناالحقيقيةحالتنا
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هلضمائرنفىاللهويسألنامتعددةطلباتاللهمنونطلبنصلىكثيرةمرات

تطلبونماتريدونأنتمحقا

حاسمأمر2

إنسانلىليساليسوعللربفقالاألعذارعنيبحثأنأوالالمريضحاول
الواقعوفىاخرقدامىينزلآتأنابيمابلءالماتحركمتىالركةفىيلقينى

مرفهذاكانبلعذرههذايكنلم

منهأقوىاآلخريئإنيساعدهإنسانلهلشوعاجزوحيدأنهيحسإنهب
حظهويندبوحالهنفسهيرقإنهءالماإلىالنزولفىيسبقونه

أاصأمرأالمسيحالسيدأمرهوهنا
قواميركاحملقم

أحديحملكأنتنتظرالالركةفىويلقيكأحديحملكأنتحتاجالأنت
بلفحسبتقومأنالتستطعإنكوقمتحركمشلولةلكنهاإرادةلكإن
تمشىوأنسريركتحملأن

خامدةكامنةطاقاتفيكإنالغيريحملكأنتنتظرالالكسلعنكانفض

حياتكفتتجددوتستخدمهاتخرجهاأنطاقتكوفىوراكدة

أنيستطعإنهلهيقولمنيسمعمرةألولالرجلحياةفىانقالبوحدث
شخصايرىمرةألولقدراتلهكإنسانيعاملهإنسانايرىمرةألولشيئايعمل
مستحياليطهكانمايعملأنمنهويطلبقدراتهفىيثق

وواجهأعماقهإلىالمسيحالسيدكلماتدخلتنفسهفىالثقةهذهوسرت
فعالومشىسريرهوحملفقامنفسهءرثاعنوتخلىواقعه

الكنيسةعضووكنائسناحياتنافىنراهاالرجذاطومعاصرةمماثلةصورمنوم
علىالمغلوبالشخصشيئايعملأنعنعاجزأنهويظنالكسلءيستمرىالذى
إرادفعنخارجةأسبابإلىذلكوينسبمعيزأسلوبأومعينةعادةمنأمره

واشفراشكاحملقمءهؤاللكليقولوالمسيحكثيرذلكوغر

وتحذيرتاكيد3

وبدالالسبتيومفىسريرهيحملالرجلذلكاليهودورأىسبتاليومذلككان



السبتيومسريركتحملأنلكمجلاللهوقالواانثقدوهلشفائهيفرحواأنن

يطيعهأنعليهوكانذلكمنهطلبالذىهوأبرأهالذىبأنأجابهمالرجللكن

يجددأنأحديقدرولمحسدابيتبركةأروقةفىيومكليرونهاليهودكانلقد
بالطاعةأحقفهوولذلكالوصيةأعطاهالقدرةأعطاهالذىلكنوقوتهحياته

ألجلويشكرهللهليتعبدءجاالرجلأنالبدالهيكلفىيسوعوجدهثم
يشكرأنهواللهمنبركةينالعندمايعملهأناإلنسانعلىمجبماوأولشقائه

واألخطاربالرجلتحيطأنيمكنالتىالتجاربيسوعوعرفيسوعورآهالله
أنبعدتعاودهقدوشكوكالماضىإلىوعودةنكوصمنبهتحدقأنيمكنالتى
العودةمنويحذرهتماماشفىأنهللرجليؤكدأنفأراداألولىءالشفافرحةتثهت

أشرلكيكونلئالأيضاءتخطىفالبرئتقدأنتهالهفقالالماضىإلى

أممثريصيرسوفقلبهفإنعنهويرتدمباركامبهجااختباراينالمنألنذلك

أقلعودتهفرصةوتكونقساوة

شفائكحةفىوسطاللهوتنسىالغروريأخذكاللهيقولطبيسوعوكأنما
أسوأحالةإلىبكتعودأنيمكنالخطيةفإنستحغولياتلثوكثرة

مزيدإلىمجتاجونكثيراويتحمسونجميلةاختباراتينالونممنكثيرينإن

السابقمحالهإلىأخرىمرةيعودوالئالالحذرمن

ا

معناأيضايفعلالرجلذللثمعفعلوكماالحياةلمجددهوالمسيحيسوعإن
عينهاالحطواتوبنفسنحن

الناساكثروماالحمقيةرغبتناونتبينحالتنانعرفلكىنفوسنالنايكشفإنه

أنهويظونالسهلالطريقعنيبحثونغيرهمعلىعالةيعيشواأذتعودواالذين
فيماالسببهمالناسأنهودائماوشعارهمغيرهمعلىالمسئوليةيلقوناألفضل

والظروفالبيئةمنىأقوىغيرىإنسانلىليسلومعلىليسأنافيههم
السببهى
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نفوسنادواخلأمامووقفناالحقيقىواقعنااكتشفناإذاإالحياتناتتجددأنيمكنال

فيناوالخامدةالكامنةاإلمكاناتنستخدمأننتحركأنعليناثمتامإخالصفى

تستدعالناسلمجملكأنمنوبدالنطعأنوعلينايأمرنااللهإنونوقظها
غيركوتحملتقومأن

وأنتاالجتماعيةوالخدمةالروحىءالغذالكوتقدمتخدمكالكنيسةأنتريدمنيا

تمثيليةيشاهدكمنالمقاعدفىتجلسمميتةوراحةقاتلةسلبيةفىءشىكلتتلقى

تلتصوالالكنيسةخدمةفىوتشتركتقومأنيناديكاللهدورفيهالهليس
األعذارلنفسك

منفيلثماواستخدمالواهيةاألعذاروذرائعالكسلغبارعنكانفض
ءالوراإلىوالعودةالنكوصمنواحذرالربمعونةمنثقطاقات

سريركوتحملتقومأنأنتعليكولكنحياتكيجددأنيمكنالمسيحإن
وتمشى

نريدأنفيناالعاملهوفالله

المسرةألجلنفعلوأن
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61

الحياةيمنحصوته
أبديآلصياةفلهأرسلنىبالذىويؤمنكالمىيسمعمنإنلكمأقولالحقالحق

الحياةإلىالموتمنانتقلقدبلدينونةإلىيأقوال

صوتاألمواتيسمعحيناآلنوهىساعةتأقإنهلكمأقولالحقالحق
54252يوحنايحيونوالسامعوناللهابن

عليهثارالسبتيومفىحسدابيتبركةلمريضءشفاالمسيحالسيدأعطىأنبعد

يومفىريرهيحملأنالرجلمنوطلبالسبتيومفىشيئاعملألنهاليهود

التشريعسلطانولهالسبتربأنهلهميؤكدأنأراديسوعلكنالسبت

وإناللهإنلهميقولوكأنهأعملوأنااآلنحتىيعملألىلهمفقالوالتحرير

فأعمالالعملعنيكفاللكنهالسبتيومفىكخالقعملهمناستراحقدكان
تجرىفاألنهارلحظةكلفىمتجددةورحمتهمحبتهوأعماليومكلفىمستمرةعنايته

يقولأنيسوعيريدكأنمابعنايتهينمووالنباتبنورهتشرفوالشمسبأمره
ورحمتهمحبتهأعماليعملاللهيزالالالسبتيومفىحتىالمنتقدينالحاقدينءلهؤال

واعتبرأباهاللهاعتبرألنهعليهاليهودثورةفازدادتأيضاأناوهكذاوعنايته

اللهألعمالمساويةأعمالهأن

ساطعةكشمسأوالمعكنجمتتألقطويلةرسالةالمسيحالسيدعليهمألقىلذلك

حقوقالهإنلسامعيهيسوعوضحالرسالةهذهوفىالرائعةيوحنابشارةسطورفى

ومنحاألمواتإقامةسلطاناللهأعطاهفقداإلنسانوابناللهابنباعتبارهجبارة

قالهمامعويتفقيتمشىوهذاالدينولةسلطانأيضاوأعطاهبلللموقىالحياة

األرضوعلىءالسمافىسلطانكلإلىدفعالصعودوقبلالقيامةبعدلتالميذه
8281مت
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باعتبارهيسوعلنسمعفيهلنتأملالخالدالخطابهذامنأءجزاالنسنتناولط
المعنىالمسيحالسيدكرروقديسمعهمنصللالحياةيمتىصوتهأنيعلناللهكلمة

حقتينمتاعبارتينفى

بلدينونةإلىيأقوالأبديةحياةفلهأرسلنىبالذىويؤمنكالمىيسمعمن
صوتاألمواتيسمعحيناآلنوهىساعةتأقىالحياةإلىالموتمنالتقلقد
جيونوالسامعوناللهابن

فىفنتأمل

صوتهاعيممعنىا

يمنحهاالتىالحياةنوع2

صوتهعلعطمعنىأوأل

اولووتحركناوتدعوناتنادينااألصواتوكلباألصواتءملىلمعافىنحياإننا
تجتذبناأن

نحوتحركناتحقيقهاإلىونتطلعوالنفسالجسدبرغباتنهتمأنالبشريةفطيعتنا
والتفوقوالنجاحوالتقدموالراحةوالمتعةوالشرابالطعام

أساسهاعلىنبنىراسخةعقيدةمنهاونجعلنتبناهاأنإلىتدعوناالحياةوفلسفات
التسلطإلىيدعونامنومنهاالحريةقضيةيتبنىمنفمنهاوتصرفاتناأعمالنا

حبفىيحصرنامنومنهاالمجتمعخدمةإلىيدفعنامنومنهاالسلطانوحب
النفس

التاريخفىمعينةنقطةعندالثباتتفضلاتءونداالتطورنحواتءنداكهنا
إليهاتدعونارةكثودعواتفلسفات

أوالشكوكنفوسناإلىوتدخلآذاننافىتهمسأصواتلهأيضاالخإروعدو
بالتجاربتغرينا

إنيقولالمسيحيسوعصوتاللهصوتنجدالكثيرةاألصواتهذهوبين
اآلنوهىساعةتأقىأبديةحياةفلهأرسلنىبالذىويؤمنكالمىيسمعمن

يحيونوالسامعوناللهافيصوتاألمواتيسمعحين
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اللهابنصوتسماعمعنىما

يقصدفماذاالمسيحصوتتسمعأنضميركأوواعظأوالكتابيدعوكعندما
أفنماونتصورأنفسنانخدعلئالالصوتهذاسماعمعنىنعرفأنالضرورىمن
الحقيقىاالستماععنكونماأبعدنكونوبينماحمعناقد

والختلفةالكحيرةاألصواتوسطفىالصوتهذاتمييزهوالسماعمعنىإن1
المسيعصوتنميزأنيجب

يسمعونالحقيقةفىوهمالمسيحصوتيسمعونأغميتوهمونالناسمنفكم
نفسهالشيطانيجيئنامراتمنومأنانيتهمأورغباتهمأوأنفسهمأصوات

ألنهاتتبعهبهالخاصةالخرافإنالمسيحقالليضللنانوركماصورةفى
ألنهامنهضهرببلتتبعهفالالغريبوأما014يوصوتهتعرف

015يوءالغرباصوتتعرفال

الكتابفىكلمتهخاللمنلناالربصوتنسمعأنتدربناإذاونحن

األصواتبينمنالمسيحصوتتمييزحاسةأنفسنافىنربىأننستطعالمقدس
لسبيلىونوركالمكلرجلىاجصقيللذلكاألخرى

بشخصيةوالوعىاإلدراكمعناهالسماعولكنفقطالتمييزعلىاألمريقتصروال2
المتكلمذلك

اإلنسانابنبأنهنفسهمففوهوداليجاعةإلىالمسيحالسيدتحدثلقد
أنهشخصيتهاليهوديدركأنبذلكيريدوكاناللهابنبأنهنفسهووصف

المنتظرالمسيا

فيهءجاالذىدانيالسفربينهاومنجيداالمقدسةكتبهميعرفونثوداليكان

رأئعندما31عدد7صفىوذلكالمسياإلىليشيراإلنسانابنلقب
القديمإلىءوجاأقىإنسانابنمثلءالسماسحبمعوإذاالليلرؤىفىدانيال
واألمالشعوبكاللهلتتعبدوملكوتاومجدايصططانافأعطىقدامهفقربوهاأليام

ينقرضالوملكوتهيزوللنماأبدىسلطانساطانهواأللسنة

األعماليعملكانألنهاللهابنأيفحاأنهدودلليسوعالربأثبتولقد
اللهإالالغيبيحلموالالغيبيعلمكانفقداللهإاليعملهاأنيمكنالالتى
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اللهإالهكذايعموالويحيىويميتاللهإالالخطايايغفروالالخطايايغفر

1وأحيىأميتأنامعىإلهوليحرحوأناأناالتثنيةسفرفىذاتهعنقالالذى
2393تث

المماويةإلىيهبطوخيىيميتالرباألولصموئيلسفرفىعنهوقيل
26صماويصعد

نعمانيشفىأنإليهيطلبإسرائيلملكإلىخطاباآرامملكأرسلوعندما

هلاوقاسياسيةبمكيدةيتحداهأرامملكأنإمرائيلملكظنبرصهم
برصهمنرجا3أشفىأنإلىيرسلهذاأنحتى4وأحيىأميتلكىاللهأنا

57مل2

إنهيكلمناالذىهذامنندركعندماحقاالمسيحصوتنسحعونحن

السلطانلصوتهيكونعندئذجوهرهورسماللهمجدءبهاالسلطانصاحب

اخرصوتكلفوقحياتناعلىالمسيطر

للمسيحالكاملةالطاعةامعئاهالمسيحصوتوحماع3
المحبةطاعةلبهاواإلجباراإلرغامطاعةليستالمسيحيطلبهاالتىوالطاعة
العجيبةالمحبةلناوأظهرأجلنامنتجسدالذىنفسههوويدعونايكلمنافمن

رهيبكديانالقلوبناأبوابيطرقفهولذلكلفدائناالصليبعلىبموته

لكنهفاختبأتعريانألفىفخشيتالجنةفىصوتكسعتآدممعفنقول
اتقاكمامعهبالشركةليسعدناحياتناإلىيدخلأنيريدكحبيبالبابيطرق

النشيدعروس

كاملتىياحمامتىياحبيبتىياأختىيالىافتحىقارعاحبيبىصوت

52نش

المسيحوتسماعمعنىهوهذا
فنتبعهصوتهنميزأن

ألمرهونخضعكالمهونقدرأمامهفنخشعشخصيتهندركأن
اليومبسرورمشيئتهنفعلوأذواالختياربالرضىفنطعهنحبهأن

قلوبكمتقسوافالصوتهحمعغإن

يمنحهاالتىالحياةنوعاثانيإ

اللهوتعأواللهكلمةأنهوالموضوعهذافىإليهنشيرأنينبغىماوأول
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يذكرالخليقةقصةوفىفيكونكنءاللشىيقولالذىفهوبالخلقدائمارتبط

اللهفقالظلمةالغمروجهوعلىوخاليةخربةكانتاألرضأنالتكوينسفرلنا
الجلداللهفعملجلدليكناللهوقالنورفكاننورلي

8415مزفخلقتأمرألنهالالكائناتجميععنالمرضميقولكماوهكذا
113عباللهبكلمةائمتتالعالمينإنالعبرانيينرسوليقولو

فخلقتأمرالعدممنوجوداللخليقةأعطىاآلباللهصوتإن

هوفماأبديةوحياةحياةالميتةللخليقةيعطىاللهابنالمسيحيسوعوصوت

إنهاوطبيعتهاصفاتهاهىوماصوتهيسمعونلميسوعيمنحهاالتىالحياةنوع

يعرفواوأنيعرفوكأناألبديةالحياةهىفهذهالمسيحفىاللهمعرفةإجمالهافى
المسيح

فححسبالمستقبلفىنتوقعهوعذاليستالحياةهذهأنتالحظواأنمجبأوال1

يقولإذحدثتكحقيقةعنهايتكلمالمسسيحفالسيدحاضرةحقيقةلكنها

دينونةإلىيأقىوالأبديةحياةفلهأرسلنىبالذىويؤمنكالمىيسمعمن

األمواتيسمعحيناالنوهىساعةتأقىالحياةإلىالموتمنانتقلقدبل
مجيونوالسامعوناللهابنصوت

بالحياةنشعرمجعلناجديدنورإنهاالزمنهذافىحياةهىإذاالحياةهذهإن2

بالمعحىءأحيانكنلمنعرفهأنقبلأنناونكتشفالكلمةمعنىبكل
األمواتعدادفىكنابلالصحيح

لكنناالروحيةالحقائقعنتماماتعترأنيمكنالالبشريةاألمثلةأنومع
البشرىالذهنإلىالفكرةتقريبلمجردنستخدمها

مبتكراكتابايقرأأوالموسيقىعالمفىجديدااكتشافااإلنسانيكتشفحينما

لغتهفىشحيئاعنهايعرفيكنلمروائعبهايقرأجديدةلغةيتعلمأواألدبفى
آفاقهتفتحتقدجديدعالمعنيتحدثءعليهاقاصرةمعرفتهكانتالتى
مهأما

اثنينشعوربراوننجاإلنجليزىالشاعريصفالشمعرمنرقيقةأبياتوفى
فيقولمرةألولقلبيهصاالحبطرق
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إليهفنظرت

إليهاوتطلع

المحبةبريقالعيونوفى

ألالحياةاستيقظتوفجأة

والبعدالروحىالموتمنانتقلمنمشاعرلحقيقةضعيفةتشبيهاتكلهاهذه

المسيحفىالجديدةالحياةإلىاللهعن

يراهكاذماوكلالعلياءالسماءأجوافىيحلقسعيدطائركأنهيحسإنه

تتحدثوالعصافيرلهتبتسمفالطبيعةجديدبنورإليهيتطلعقبلمن

هذهءضوفىجديدامعنىتتخذواآلالمالتجاربوحتىررحهإلىبموسيقاها

الصبرعلىوتدريبإلهيةوتنقيةأبوىتأديبفهىةالجدياالحياة

الروحلنايهبهاالتىالنعمةقبولهىالمسيحفىالجديدةالحياةأواألبديةوالحياة
المسيحفىالقدس

أبعادفىندخل1المتجسدةالمحبةباعتبارهباإليماذيسوعنقبلالحياةبهذهإننا
الخحركةمنمجيدةوأنواعرائعة

بلرهيباديانااللهنرىوالالخوفمننتحرراللهمعبالمصالحةفإنناأ
أرسلهبالذىويؤمنكالمهيسمعمنإنالمسيحيقوللذلكعطوفاأبانراه
دينونةإلىيأنىوالأبديةحياةله

ثركةوهىمعهعشرةأومعهمركةفىندخلاللهمعنتصالحوعندما
حنانفىإلينايقترباللهنرىوالغفرانبالسالممظللةالخوفمنخالية

الخوفينتفىوالمحبةالشركةهذهجووفىالدموعوادىفىمعنارويس

إلىالخوفتطرملةطالالمحبةبلالمحبةفىخوففالطمئنانالمحلهويحل

لصورةمشابهةإلىالمجدفىليصلالقداسةفىالمؤمنينموالجوهذاوفىخارج
تعالىالله

نظرتناتتغيرالنالرمعجديدةشركةإلىندخللياةابهذهونحنب

منخهروالمحبةونمارسهاالمحبةفنتعلمقلوبنافىاللهمحبةتنسكبعندماإليهم

وخصامحسدمنالقديمةالمشاعرتحكمناتعودفالشرحهايطولالتىالفضائل
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واللطفاألناةوطولوالسالموالفرحبالمحبةقلوبناتفيضبلءوكبرياوأنانية
والتعففوالوداعةواإليمانوالصالض

الغيرمعوعالقاتناحياتناهويكونبالفضائلالزاخرالبستانهذا

لمالذىفاإلنسانوذواتنانفوسنامعجديدةبشركةنتمتعإننابلب
الداخلمنوتمزقهءاألهواتتنازعهذاتهعلىمنقسمإنسانالجديدةالحياةيختبر

منلديهمممنمحميرينفىذلكنالحظأنويمكننانفسهمعصراعفىويعيش
معاالنسجامققدواألنهموتعاسةءشقافىلبههمالكثيرالماديةالحياةمقومات
الذات

غفرانمنتيفنقددامفماذاتهمعاإلنسانمصالحةتعيدالجديدةالحياةلكن

بتواضعيتكلبلنفسهيخدعأندونلنفسهيغفرأنيتدربفإنهفطاياهالله
اللهنعمةعلىوإخالص

المجدفىستكتمللكنهااألرضعلىهناتبدأبالمشحننالهاالتىاألبديةوالحياة
الجسدهذانفارقأنبعد

أنيجبرسالةفيهالناأنصحيحاألرضهذهفىءغربافنحنكنافمهما
الحياةهذهلتغييرنسعىبلسلبيةفىالدنياصراعمنننسحبوالنؤديها
المسيحيةالحياةألمجادتصورناإلىيكونماأقربلتكون

واللهالحياةمننوعأفضللهمويكونحياةللناسلتكونالمسيعءجالقد
والخلودالحياةلناأناربلفقطالخلودلناينيربأنيكتفلماإلنجيلبواسطة

نحياألننابالصبرهذافنتقبلومتاعبآالماالحياةهذهفىسنجدحتماأنناإال
الكلماتهذهفىمايوماعنهعبرتماحالنالساذفيكونءرجاعلى

إلهىيا

وانتظارأناةصبرااعطنى

االنتصارأنالكىطريفىفى

الحياةفىغريباأحياوأنا

نهارللأتوقطالتليلتى

أراكحينيقطىنطأشبع



حماكقربيقظةمنلهاا

منيروجهعلىتحلويقظة

الكسيرقليىعلىيحنوباسم
ءللسماانطالقبعديقظة

ءالبكاوادىهناالوادىأترك

يتصورخيالىكانمافى

حنينمنبنفسىماكانكل

ينتظرفؤادىءجاماكل

بالجنانيطوفكانماط

إيمانىط

بالعيانأراه

ءالسمافى

والحنانءوالصفاءباللقافأحظى
صوتهفاحمعوا

الحياةيمنحفصوته

إحياةمنلهاويا
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71

الحياةمثعبحيسوع
الرجالفاتكأمحعيرعشبالمكانفىوكانيتكئونالناساجعلوايسوعفقال
التالميذعلىووزعوشكراألرغفةيسوعوأخذآالفخمسةنحووعددهم
واءشامابقدرالسمكتينمنوكذلكالمتكئينأعطووالتالميذ

60111يوحنا

وهذهاألعمالأعظممنويعتبرونهاالرائعةالمسيحالسيدبمعجزاتالناسينبهر
اإلنسانلكناألموربخوارقواهتمامهتفكيرهطفولةفىخاصةاالنسانطبيعة

المعجزاتءوراأعظمءأشيابلعطمةءأشيارأىنضجكلما

الساميةوالمعافىالرائعةباألعمالغنىيوحناإنجيلمنالسادلرواألصحاح
والسمكتينالخمسةاألرغفةمناآلالفإشباعمعجزةفقيهالعميقةواألحاديث

المسيحالسيدحديثوفيهالبحرهياجوسطءالماعلىالمسيحالسيدسيرمعجزةوفيه

ملكاليجعلوهيختطفوهأنفأرادواالرائعةأعمالهمنأيضاهمانهرواالذيناليهودإفى
والمعانىالروحيةالقيمنحوالمسيحوجههملذلكالعملومشقةالحياةءعنامنيريحهم

أنهنفسهعنالمسيحالسيدمنرائعإعالنوفيهروحياتشبعهمالتىوالحياةالباقية
يجوعالالذىالسماوىالمنفهوللعالمحياةوالواهبءالسمامنالنازلالحياةخبز

فيهيحتمىالذىالحصنهوالمسيحأنبطرسإعالنوفيهإليهيقبلمنيعطشوال

الحىاللهابنالمسيحألنهاألبديةالحياةكالمعندهألنبهالمؤمنون

حبذاوياالوقتبنالطالالفصلهذافىالمعاقأهمفىقليالنتأملأنأردناولو
تءجاكماالحياةكلماتمنفيهانغتذىطويلةأوقاتاصرفناالشخصيةخلواتنافىأننالو

الفصلهذافى

رائعةحقيقةفىلتأمالتناأساساومالبساتهااآلالفإشباعمعجزةمننتخذونحن
الحياةمشبعهوالمسيحأنهى



مشبعهويسوعأننستخلصأننستطيعالمعجزةهذهعنلديناالذىالنصمن
أساسيتينفكرتينفىالحياة

نفوسنايشبعأسلوبها
حاجاتنايشبعشخصه2

نفوسنايشبعأسلوبه1
أسلوبعنرائعةحقائقنكتشفاألناجيلترويهاكماالمعجزةهذهمقدماتفمن

نراهفإنناالمسيحالسيد

نفوسنايشع

نحونانانه

اليمانناوبامتحانه

لصفوفناوبتنظيمه

نحونابحنانهنفوشاسثعبعأ

يفكرأنمشاعرهوحساسيةببصيرتهاستطاعالمسيحالسيدأنتالحظواأنأرجو
المشكلةتبدأأنقبلالعالجوفىالمشكلةفى

آياتهابصرواألنهمتتبعهكثيرةبجموعوإذابعيدمنالحظالجليلمجلعبرفعندما
ونظرعينيهيسوعرفعبعيدةالجموعكانتوبينماالمرضىفىيصنعهاكانالتى

إليهمقبالالكثيرالجمع

خلوةإلىحاجةفىفعالكانتالميذهمعقلياليسترجأنيريديسوعكان
عالماتعليهتبدولمويتضايقيتذمرلممقبلةالجموعرأىعندمالكنهوراحة
بأنيكتفلمفهوحاجاتهموفىفيهمفكرالعكسعلىبلبالناسالتبرم

شكالولكنهميطلبوهلمفيمافكرلكنهالتعليمإلىأوءالشفاإلىلحاجاتهميستجيب
السفرءعنابعدالطعاموهوبهسيشعرون

لهمفليسالجمععلىأشفقإنىيقولنسمعهاألناجيلمنأخرىرواياتوفى
الطريقفىفيخوروايصرفهمأنيخشىأنهأويأكلونما

معانإتنافىيفكرنسألهأنقبليستجيبيجعلهالنادرحنانهمسيحناهوهذا
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أنالنفوسيشبعالذىالعجيباألسلوبهووهذابآالمناصكننشعرأنبل
احتياجاتهيفهممنهناكهويشكوأندونبهيشعرمنهناكأناإلنسانيحس
عنهايعرأنقبل

تكنلمأنهالرأينااألناجيلترويهاكماالمسيحالسيدمعجزاتراجحناأظولو
علىوشفقتهلحنانهنتيجةكانتإنهابلألوهيتهقدراتأوقوتهعضالتالستعراض

ومخشفطفرهمبالبرصالمصابينعلىوتحننفشفاهمالمرضىعلىتحننالبشرآالم

فأطعمهمالجياععلى

علينابحنانهنفوسنايشبعإنه

إليماننابامتحانهنفوسنايشبعوهوب

وكانءهؤالليأكلخبزانبتاعأينمنوسألهفيلبسالمسيحالسيداختارلقد
المشكلةبأنفيلبسوشعرحسابيةنظرةءاألشياكلإلىينظرعحليارجالفيلبس
منهمواحدكلليأخذديناربمائتىخبزيكفيهمالقالإذحيرتهوأعلنعويصة
دينارالمائتىحتىمعهميكنلمأنهويبدويسيراشيئا

هوماعلمهوألنهليمتحنههذاقالوإنمااعتراضيةبعبارةاإلنجيلكاتبويعلق
هواخرتلميذوانبرىوالحيرةبالعجزشعرفيلبسلكنيفعلأنمزمع

قالابعداندراوسولعلوحمكتانأرغفةخمسةمعهغالمهناوقالاندراوس

ءهؤاللمثلهذاماولكنقائالفأسرعوتسرعهبسذاجتهشحرهذا

أعطوهملهمقالأخرىروايةفىألنهللتالميذامتحاناالمسيحالسيدسؤالوكان
المتسحيلمنايطلبكيفوقالوانفوسهمفىالتالميذتذمروربماليأكلواانغ

لكخهمعندهمكانمالرأسإلىألنظارهموتوجيفالهمامتحاناكانهذاوكل
معهمأننسوالبهمالشخصيةقدراتهمهوفيهفكرواماكلوتجاهلوهأهملوه
راكثفيجعلهالقليليستخدمأنيستطعالذىيسوع

مشكلةأمامنايضعاألسلوببنفسءالشىنفسمعنايسوعيفعلماوكتيرا
مجعلناألنهأيسرهذافقطالحنانبأسلوبمعنايتعامليسوعأننتمنىكناونحن

عسيرةتبدوبمهمةيكلفناأحيانالكنهجهددونيأخذالذىالمتلقىمركزفى
ىالذبالقليلكثيراليعملعليهنتكلولكىإمكاناتنانقدمولكىعجزنانكتشفلكى
لنا
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لصفونابتنظيمهنفوسنايشبعوهور

بأناهتمتالمعجزةهذهءإجراقصةروتعندمااألناجيلأنتالحظواأنارجو

فىيجلسونأىيتكئونالناسيجعلواأنالتالميذمنالمسيحالسيدطلبكيفتبين
الطعاملتناولاسشعدادانظام

يتكئونالجميعجعلواأنفأمرهميقولإذأوضحتصويرانرىمرقسإنجيلوفى
خمسينوخمسينمئةمئةصفوفاصفوفاأوافاتاألخضرالعشبعلىرفاقارفاقا
61304مر

ذاتغيرالبعضنظرفىتبدوالتىالتفاصيلهذهذكرأهميةمالءنتساونحن

معجزةيجرىأنيستطيعالمسيحإناألهميةفىغايةالحقيقةفىلكنهاأهمية
اآلالفإشباعانالمسيحقدرةمننستفيدكىوالترتيبالنظامنتعلمأنعليناشل

يمكنأمرنظامفىالجلوسلكنالبشرعنهيعجزأمروحمكتينارغفةخمسةمن
نظامدونمتسعمكانفىشخصاالفخسةحالوتصورواالناسبهيقومأن

باعوهوالمعجزةمنالغرضيتحققلكىجداضرورياكانالنظامأنالشك
الجياع

نعدىاللكننامعجزاتمعنايعحلأنالمسيحالسيدمننطلبكثيرةمراتإننا
نرىوهكذاالمعجزةاللهلنايجرىلكىالمناسبوالنظامالالئقبالترتيبأنفسنا

أنقبلحتىإليهنحتاجماويعرفبحنانهيغيرناإنهمعناالمسيحالسيدأسلوب
نعترفوأنإمكاناتناكلنعملوأنمشكالتناتنفكرأنيريدنالكنهنسأله
نكونحتىالنظامعلىونتدربأمورنانرتبوأنلدينابمانبخلاللكننابعجزنا

نفوسناالمسيحالسيدليشبعمستعدين

حياتهمفىكثيرةمعجزاتلتكررتاألسلوبلهذااستجابواالناسأنلو

حاجاتنايضبعشخصه2

هذهلنرىبنايسموثمالجسديةاالحتياجاتيشبعالمعجزةهذهفىنراهونحن
الروحيةالحتياجاتناإشباعهإلىرمراالمعجزة

الجسديةحاجاتنايشبعيسوعأ

البركاتكلمصدرهويسوعأنوهىواقعةحقيقةعنإعالنالمعجزةفهذه
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فىالحكمةوتقولالعالميناللهخلقبهالذىاللهابنفهوبهانتمتعالتىلجسدية

عندهكنتأناهناككنثالسمواتتئتلماالمسيحإلىإشارةوهىاألمثالسفر
87203أماصانعا

تجيلهمستهلفىيوحناويقول

3ايومماكانءشىيكنلموبغيرهكانبهءشىكل

كانتولعلهااآلالفإطعامعندالمعجزةفيهاجرتالتىاللحظةنعلمالنخن

أيادىإلىالمسيحالسيديدمنوالسمكتيناألرغفةءأجزافيهاانتقلتالتىاللحظة
التالميذ

اللهابنفهووافووالزراعةالطبيعةقوانينفىالعاملهويسوعأننعلمصننال

وخليقتهأوالدهمعبالحرىفكمالزهورويلبسالطيوريطعمالذىالوحيد

كلويشبعيدهيفتحفهووعنايتهخلقهمنمعجزاتالخليقةهذهفىماصإن
رضىحى

الروحيةحاجتنايشبعويسوعب

يسعونماهوهذاكانالجسدحاجاتإشباععنداليهودمنكثيرونتوقفلقد

والحديثالحياةخبزباعتبارهشخصهإفىنظرهموجهيسوعالربلكنإليه

ليوضحالمسيحالسيدذكرهافقطعباراتثالثنذكرهنالكننايطولالحياةخبزعن
الرائعةالحقيقةهذه

يعطشفلنلىيؤمنومنيجوعفالإلىيقبلمنالحياةخبزهوأناقالفقدأ
653يوأبدا

بالخبزطقارنتهاالحقيقىنفوسناوشبعأرواحناحياةأنهإلىبذلكيشيررهو
ألنهاأعظمحقيقيةالروحيةالحياةلكنوماتواءاآلباامملهالذفالمادىوالمالمادى
اإلنسانبهايتحركالتىواألفكاروالطاقاتالقوىجميعإلىوتغلغلهبالمسيحءاغتذا

منأبذلهالذىجسدىهوأعطىآناالذىوالخبزالمسيحالسيدقالثمب

615يوالحالمحياةأجل



الخبزهوأناالعالمءلفداالكفارىموتهعنالمسيحالسيديتحدثهنا
العالمحاجةليشبعينكسرخبزاليصيرالنارفىويدخليطحندقيقالمكسور

ءالفداإلى

وأناأبديةحياةفلهدمىويشربجسدىيأكلجمنالمسيحالسيدقالشم
64575يولىيحيافهويأكلنىمناألخيراليومفىأقيمه

نوالألنالربءعشافريضةفىوالكأسالخبزتناولىليبذلكوالمقصود
أنإنسانأىيستطعطقسيةفريضةمنالتناولبمجرديكونأنيمكنالالخالص

عندماللتالميذاألمرشرحالمسيحولكنوإلههلنفسهمخلصايكونأندونيمارسها
الذىهوالروحلهمفقاليسمعهأنيقدرمنصعبالكالمهذاإنقالوا
يووحياةروحهوبهاكلمكمالذىالكالمشيئايفيدفالالجسدأمايحيى

636

سكناهوقبولنابتجسدهبإيمانناألرواحناءغذايكونالمسيحأنهووالمقصود
وحياتناقلوبنافىالقدسبإلروح

واءشامابقدرللناسالمسيحأعطىلقدالحقيقىالشبعحياتناتشبععندئذ

الحياةخبزمنوكلوافتعالوا
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81

خبزكسرةمنوسعالة

قفةعشرةاثنتىومالوافجمعواءشىيضيعاللكىالفاضلةالكسراجمعوا
62131يوحناالكسرمن

بالخبزوجبةوكليومكلنلتقىونحنخبزكسرةمننستوحيهاليومحديث

أوءالغداأواالفطارطعامبعدتبقيتخبزكسرةمنيخلوالبيوتنامنبيتوكل

بيوتكمفىماءوعافىأوةالمائدعلىأوالمطبخفىتجدونهاءالعشا

وتسشعيدواإليهاتنصتواأنالخبزبكسرةيوموكلاليومتلتقونعندماأنكمأرجو
مفيداعجيباحديثالهافإناليوملكمأنقلهأنأرجوالذىحديثها

بكلماتتنطقالوأحداثءأشياإليناتنقلهاالتىتلكهىاألحاديثأبلغولعل
واألفالكالسمواتكحديثالمعاقوأبلغاألصواتبأقوىتحدثنالكنهامسموعة

األرضكلفىصوتهميسمعالكالموالقولال91مزمورفىعنهاقيلالحى
كلماتهعالمسكونةأقصىوإلىمنطقهمخرج

كماالزالتالخبزكسرةلكنالحديثالمتطورعالمنافىكثيرةءأشياتغيرتلقد

الكسرمنتخلوالمائدةوكلالخبزنوعكانأياهى

ويصغواإليهليستمعواأتواممنآلالفكبيرةةومرةوفاديناربناأقاملقد

لموءالمساوأقبلطويلةمسافاتهءوراوسارواوعائالتهمبيوتهمتركوالتعايى

التالميذمنفطلبالطريقفىويخوروايتعبوالئالجياعاالجموعيصرفأنيسوعيرض
مكوناكبيراجمعايطعمواأنيقدرونفكيفالتالميذاألمروهاليطعموهمأن
السيدلكنكافياخبزايقتنونوالمااليملكونالوهمآالفخسةمنبهثرمن
الجموعفأشبعرائعةمعجزةيجرىأناستطاعصغيرتينوحمكتينأرغفةخمسةمن

الفاضلةالكصريجمعواأنيسوعلهمقالالتالميذانبهاروسطوفىالمعجزةوانتهت
ءشىأليضيعلكى



منالفاضلةالكسرمنرسالةنتلقىأننرجولكنناالمعجزةفىاآلننتأملن
المعجزةبعدالخبز

الناسمنأنواعثالثةتخاطبرسإلةوهى
المسرفينإلىرسالة

المقئرينإلىرسالة

المسيحطريقاتباعفىالراكبينإلىرسالة

المسرفيئإلىالةودأ

الخبزكثرةهمراعوقدوالجموعالمعجزةمنانبهرواوقدالتالميذأنإلىيخيل
يجدفعندماالعادىأسلوبهمعنيختلفبأسلوبيأكلونالجميعكانووفرته
قداأمامهيجدعندمالكنهبالتهاميأكلفإنهجائعوهوواحدرغيفاأمامهاإلنسان
محعيرةبكسرويلقىالقطعأفضليأكلالخبزمنكثيرة

يتركواأنأيضاهميريدونواقفينالتالميذوهثوقامواالطعاممنالناسوانتهى

ءثىيضيعاللكىالفاصلةالكسرإجمعوالهمقاليسويملكنالسفينةإلىالمكان

العشبعلىملقاةبثسرالعجيبالرجلهذايهتمكيفاندهشواالبعضولعل

أشبعفيضإلىخبزاتالحمستحولبركتهيجعلأنمعجزيةبقدرةاستصاإعالذىوهو
الجمعهذا

واالقتصادوالنظاماالهمامفىدرساعليهمتلقىأنأرادتيسوعحكمةلكن

الدائمهوللحياةالسليماالتجاهلكنتدومالفالمعجزة
مرةكلتبقىالعاديةالحياةلكنمرةوالمعجزة

ومفيدالزمطعامأيضاوهىالكسرتضيعولماذا

األسحارارتفاعمنيشكوكلهلموالعاالغذائيةالموادبعضفىأزمةمننشكوإننا
األيامهذهفىأفريقياوفىالضرورياتبعضتتوفرالالبلدانمنكثيروفى

مكانكلفىالطوابيرعنيتحدثونوالناسمجاعات

ءوالكهرباوالشاىوالسكرالحنبزاستهالكفىتقتصدأنتعلمتعائلةكلأنولو
األزمةحدةلخفتالموادمنوغيرها
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ملكنرخيصاالخبزرغيفثمنتجعللكىالجنيهاتمنالماليينالدولةدفع
بيوتنامنكسرانلقيهااألرغفةماليينمن

عادةعندنانفسهالطعامفىءشىصفىلكنالخبزفىفقطليستوالكسر

لحشرةيكفىطعاماالمائدةعلىنضعأنيجبواحذاضيقادعوناإذاكشرقيينالوفرة
طبقأوواحدصنفإلىالحاجةأنمعأصنافوعدةكسراويضيعأشخاص
واحد

جدوىدونكالمفىنضئعهالوقتمنآوقتنافىضائعةكسروهناك
فىالجرائدتقرأالبالدبعضفىنعملهاأنينبغىكاننافعةمنتجةأعمالوهناك

والقهوةالكالمفىالعملوقتيضيعوهناذلكبحدوقتالالمتروأوالترام
ونتأخرنتخفصلذلكوالشاى

عةسطنصفبعملتلقىأنتساعةنصفصوتتأخرلشخصموعداتعطىعندما

ءشىيضيعاللكىالكسراجمعواضائعةكسراالشارعفى

المقترينإلىرسالة3

جانبمنإليهاينظرونالناسمنكثيرينإنأخرىرسالةخبزكسرةلكللكن

ءبخالإلىويتحولونالكسرةعلىالكسرةبجمعويهتمونفيتطرفونواحد
مقترين

يجمعهالمالكسرجمعفالذىئختزنالإنهاتؤكلعتجمالشىالخبزكسرإن
جعإنهوفسدالخبزلتعفنذلكفعلولوكسرةفوقكسرةويضعليكومها
الغيرإلشباعجمعماوليستخدموليعطىليوزع

ءعطامعجزةأساساكانتالكسربهذهأتتالتىالمعجزةأنذلكمنثرابل

قدأمهكانتصغيراصبيأأنالمعجزةفأساسوتقتيربخلمعجزةوليستوكرم
صغيرتينوحمكتينشعيرأرغفةخمسةصغيرةصرةفىلهوضحت

عندهمايقدمأنرضىلكنهلنفسهبطعامهيحتفظأنالغالملهذايمكنكان

يحتاجكيرهأنيعلمهكانماكلمعجزةسيجرىيسوعأنيعلميكنلملفيره
العطمةالمعجزةأساسهىالصغإرةمقتنياتهوكانتفقدمهعندهماإلى

تهاوماد



معجزةهناككانتلماءالعطاوال

شبعهناككانلماالبذللوال

لكىشولنوقراللكىنأخذإننانعطىلكىبلنكنزلكىالنقتنىإننا

زعنو

الغيرإلىنظيرهاويقدموايقدموهاأنتالقيهمالذينجميعتحدثالخبزكسرةإذ
جوعايهلكوغيرهمالخبزعميفضلأناسمنصمف

جمعواأنهمالنتيجةفكانتعليهمووزعواصفوعاالجموعالتالميذأجلسلقد
ذلكبعد

أجلمنحياتهكاعأومنيضيعهاحياتهوجدمنلتالميذهالمسيحقالهكذا
يجدهافإنهاإلنجيلأجلومن

ءالعطادرسيتعلموالمألنهموالحزنوالضنكللقلقفريسةيبقونكثيرينإن
والسرورالغنىنعمةءالعطاففىحبلومنجهدكومنوقتكومنمالكمناعط

يكتنزهمافيصيروضيقوقلقخوففىدائمايبقىفهولنفسهيكتنزمنأما
سجناله

مضاعفةلكأعودللغيرقدمنىلكتقولالحبزكسرة

المسيحطريقاتباعفىالراغبينإلىرسالة3

أناألناجيلكتابكلحرصلقدالكسرمنجمعوهاالتىالقففعددتأملوا
التىالصغيرةالسلةهنابالقفةالمقصودغالباقفةعشرةاثنتىالعدديذكروا

يومهبطعامفيهايحتفظلكىمسافروهوشخصكليحملها

سألبعضهمولعلالساللهذهيمألمافجمعواسقةتلميذكلمعكانولقد
قائاليردبهوكأنماأنتسلتكوأينالمسيحالسيد

ءالعطاهوفمغبوطاألخذفىأفكرأندونأعطيتلقدنفسىفىأفكرلم
نفسهنسىتمامانفسهأخلىلقداألخذمنثرا

نفسهنسىأكثرهـشهاقتربكلماالمسيحطريقفىيسيرأنيريدمنكلوهكذا
اكثر
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اإليمانوبعداإليمانقبلاالنسانبهايرالتىالمراحلعنهـتعترنيمةاأحدهتب
وليسدائماأناأناكاندانالقبلشعارهإنفقالاطربحياتهيسصتوعند

وقالالنعمةعلىشفسهوألقىالفريدوحبهالعجيبالخلصعطعثم المسي

والمسيحأنا

أناضمأوالالمسيحقالحبهبفيفوغحرهكيانهالمسيحامتلكولما
قالالحبروائعمنالمزيدوذاقالشركةحياةفىتعمقهعندضهل

وحدهالمسيحبلأناال
ذافصأننفسهنسى

لنعطهءشىكلعلىنحرصكيفلنتعلميسوععنحدثيناالخبزكسرةيا

خبزبالكسرةنحنبقينالوحتى

آمين
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بالمسيحءاإلغتذا
675يوحنا0001لىيحيافهوياكلنىمن

عاىحياتهءأثناالمسيحالسيدذكرهاعندمااليهودبينمخاصمةالعبارةهذهأثارت
تالميذهتعجبوأثارتلنأكلجسدهيعطناأنهذايقدركيفوقالوااألرض
الجدلتثيروالتزاليسمعهأنيقدرفمنصعبالكالمهذاإنفقالواسمعوهاالذين

الربافىءالعشافريضةإفىتشيرالعبارةهذهأنمضهمالبعضتصورإذالمسيحأتباعبين
الخالصاإلنسانينالالفريضةمنبالتناولأنهوظنوا

البشرلخالصاللهاختارهالذىالعجيباألسلوبإلىتشيرالعبارةهذهإنوالواقع

انحتلفةاألديانعندللخالصأساليبثالثةتوجد
ءاالهتداأسلوب

ءاالقتداوأسلوب

ءاالغتذاوأسلوب

يحتاجالجاهلالضالإنسانفالالشريعةأسلوبهوءاالهتدااألولاألسلوب
ونوركالمكلرجلىسراجالمرنمقالوقدوترشدهوتعلمهتهديهووصاياشريعةإلى

لسبيلى

قلبنعاحمااارأطثشريعةتتركوالأبيكياوطاحفظابئياالحكيموقال

فهىاستيقظتوإذاتحرسكنمتإذاتهديكذهبتإذاعنقكبهاققدائمافى
6امنوروالشريعةمصباحالوصيةألنئحدثك

علىاالنسانفيسيربالمثالوالتمثلالتشبهأىءاالقتداأسلوبهوالثافىواألسلوب
المصلحونءاألنبياأوءاألتقياالصالحونعلهاسارالتىالسئئة

للخالصطريقااألقلعلىمنهماواحداأواألسلوبينهذينتضعاألديانوجميع



ذيةوالبطقسيةووصاياأدبيةوصايالهاأساسايعةاكستحعلبرديةفاليالحياة

طريقيجعلاإلسالمشللخالصطريقاوكنفوشيرسذاببهالتمئلتضعانضفوشيوسيةال

النبىمئنةعلىوالسيرالشريعةحفظالحياة

الطريقينيلغلمللخالصفريذاثالثاطريقاقدمتنهاباانفردتفقدالمسيحيةأما
منبالمسيحءاالغتذاطريهتهوالطريقهذاصنةممماطاكأجعلولكنهاألولين
1مجيالىفهويأكلنى

اإلنسانهدفتحقيقعنوالثافىاألولاألسلوبعجزأتبتاالختبارألنذلك

نتصرفعندمالكنناالخيرفنعرفوقصورناوعجزناضعفنالناتكشففالشريعة

الشرأجدالحسنىأعملأنأريدكلماالرسولبولسقالكماأوالشرفىنقع
اإلرادةفسادهىالمشكلةألنأمامىحاضرا

نتعللونبدأإليهنصلأنمنأضعفأنفسنانجدلكننابسضوهقدبيرناوالمثال
والصديقينءباألنبياالتمثلعنعجزناعنبهانعتذريةوأوحقيقيةبأعذار

وأذيعةالشرنطيعأنلناشالمحمنمجعلالمسيحلنايقدمهالذىاألسلوبلكن
داخلنافىقوةويكونفينافيسكنهوبهنغتذىأذيريدناألنهبالمثالنتشبه

المسيحبلأناالفأحياصلبتالمسيحمعفنهتفيهديناقلوبنافىونوراتقوينا
جيافى

داخلنافىالذىالمسيحعليهيقدرذواتنامنعنهعجزناوما

سيارةيركببإنسانمنهااإلنسانوموقفالثالتةاألساليبهذهنشتبهأدتويمكن
فاسدمعطلمحركبها

ذلكرغملكنكالطريقعلىترشدكلكىخريطةيعطينءاالهتداأسلوب
شريرفاسدالقلبألناسميراتستطيعال

آثارهتقتفىأنتريدلكنكخطواتهتتبعلكىأمامكيسيرءاالقتداأسلوب
عليكمتعذرةاحرحطألنتستطيعفال

لحكنكذاكعندجديدامحركاالسيارةفىلكيضعفهوءاالغتذاأسلوبأما
مرشديكآثارتقتفىأنويمكنكالخريطةمنتستفيدأن

الجديداألسلوبهذاهوفما
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بالمسيحءالغتذا

الرباقءالعشافريضةإنالربافىءالعشافريضةلعناصرطقسياتناوالليسانها

قبلناهأننااعترافبدمهنلناهالذىبخالضهمناواعترافالمسيحلموتتذكارهى
فيناحياةفصارباإليمان

ميسوراآلياأمراهذاكانوإالللحياةطريقاالتناولمجرديكونأنيمكنفال

مخممونبالصورياراامأومستبيحلكل

أهذاداةلهمقالالمفهومغيرالصعبالمسيعكالممنالتالميذتعثروعندما
اكلمكمالذىالكالمشيئأيفيدفالالجسدأمايحيىالذىهوالروحيعرم

جسديةبفريضةمتعلقغيرروحىبأنهكالمهفسروبذلكوحياةروحهوبه

هوإدابالمسيحءاالغتذا2

بالروحالمسيحبسكنمصحوبااإليمانفيكونباإليمانيسوعنقبلأنا
النعمةأحضانفىنرتمىءذواتناننكرتماماالقلبلهنسلمفيناالفدس

فيناويعملهوفيناليسكنمعهنفوسنانصلبذاقىبركلمنأنفسنانخلى

هوفيناويفكرهو

لناالحياةخبزالمسيحيصيربهذا

الشرقمنطقةفىيكلمهمكانمنعندوالخبزبالخبزنفسهالمسيحشبهلقد

مطمئنايكونخبزبيتهفىاإلنسانعنددامماالحياةقوامهواألوسط

الماديةالحياةمقوماتكامنأهمهوإنهلنايقولأنيريديسوعفالرب
وشرابطعاممنالحياةهذهفىماكلنطلبمماثراباجتهادنطلبهأنويستحق

ومتعة

إليهالناسفهرعوحمكتينأرغفةبخمسةاآلالفأشبعقدسيحالمكانلقد
هذاوكاندائماستشبعهممعجزاتهأنيضمنواحتىملكامجعلوهأنيريدون

بلالجسدخبزتطلبواالمعناهمايسوعلهمفقالمنهمالكسلمننوعا

الحياةخبزهوفأناخالصىاطلبوا

مظهريةتكونأنيجبالبالمسيحعالقتناأنمعناباإليمانالمسيحوتناول2
فينامتأصلةحياةعالقةبلسطحية
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نأكلهفنحنالخبزمننستفيدأنأردناذا

مناألوليةعناصرهإلىالخبزونحللدقيقأوصفاالخبزفنصفءعلماصوننقد

يشبعنالنذللثلكنوأمالحنشويات
ولكناألشكالأفضلونبتكررائعةأشكاالالخبزمنونعملفنانيننكونقد
يشبعنالنذلك

لكنالفطائرمنكثيرةأنواعاالدقيقمنونصنعماهرينخبازيننكونقد
يشبعنالنذلك

نحنيشبعنالنذلكلكنخبزأاطجياعفنقدمعيينابئنكونقد
الفصائدأروعوضرورتهالخبزوصففىونكتبءوشعراءأدبانكونقد
يشبعنالنذلكلكن

منهنستفيدلكىالخبزنأصأنيجب

الخالصنناللكىنفسهالمسيحنقبلأذيجب
حياتهنقرأأنيكفىال

قلبظهرعنكلماتهنحفظأناليكفى

عنهلنسمعالكنيسةنحضرأناليكفى
تسبيحاتهنرنمأنيكفىال
المؤمنينأقدسمنوأمهاتناوناءآبايكونأنيكفىال

بإنجيلهنعظأناليكفى

بماإللمجاننحننتناولهأنيجب

كلهوكيانناحياتنافىيسرىحيوياكياناالمسيحيصيرلذلكونتيجة3

أجسادنافوقالمالبمنضعنحن
نوفناباءوالوروداالزهارونشم

بآذانناالموسيقىونسمع
جسدناءأجزاكلإلىفيتخلغلالخبزنأكللكننا

يصيربعضهإنالخبزفيهسرىأجسادنامنءجزأىنحددأننستطيمال
نوراحراريةطاقةيصيروبعضهعظامايصيروبعضهءمايصيروبعضهلحما

لعقولناذكاغألقدامناقوةلعيوننا

2



باإليماننتناولهعندمافيناالمسيحيصيركذا
حياتنامنءجزكطإلمطيدخل

ألسنتنافىترنيمةوالققطرؤوسناعلىتاخاالمسيحليس
التعبدعندنلبسهءرداوال

جوهناعلىنضعهقناعاوال

وأشواقنماوحركاتناوإرادتناوعواطفناوقلوبناأفكارنافىويعملفينايحيابل

لىيحيافهويأكلنىمن

فيكمليحيابهواغتذوااقبلوههيا

بهفتحيون
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52

محالموجوابفاحصسؤالى
ممعانفأجابهتمضواأنتريدونأيفماأنغألعلكمعثرلالثنىيسوعفقال

676يوحناعندكاألبديةالحياةكالمنذهبمنإلىربيابطرس
86

الذينيذالتالممجموعةرأىعنبهمعبرأبطرسبهنطقالذىالصرجاإلعالنهذا
ءجإلكنهمناسبةبدونأوفراغمنيأتلممنهقريبينوظلوابالمسيحالتصقوأ
فىخدمتهيسوعالرببدأفقدالمسيحالسيدخدمةءأثناحدثهاملموقفنتيجة

ألنهيسوعحولالناسوالتفمشهورااسمهوصارالنظيرمنقطعنجاحاونجحاليهودية
ءالشىيكنلمالنجاحمنالنوعهذاأنإالرائعةأعماالوعملمعجزاتأجرى
الحقيقىهدفهالناسيفهمأنيريديسوعالربكانإةاليحققهأنيسوعأرادالذى

يشبعأدتيستطيعالذىالبطلفيهرأتالجموعلكنليكملهاءجاالتىرسالتهوجوهر

الجياعويطعمبالبرصالمصابيذويطهرالمرضىفيشفىالماديةاحتياجاتهم

إذاعليهايعتمدواأنيمكنجبارةقياديةقدراتذاتفذةشخصيةآخرونفيهورأى

السياسيةأهدافهمإلىليصلواأعالمهيرفعونثوريازعيماصار

معهمويعيشالناسيعلمالجليلإلىومضىواليهوديةمأورشليسوعتركلذلك

الناسحاجاتءإزاساكتايقفأنيستطعلمقلبهمألتالتىالشفقةمنطلقومن
اليهوديةفىحدثماوإذاومحبتهرحمتهمعجزاتأيضامعهموأجرىعإلثمفتحنن

وعجائبهبآياتهالمنهرةالنظرةنفسيسوعإلىالناسنظرأيضاالجليفىيتكرر
أنيستطعوالموالماديةحاجاتهمليشبععليهمملكاليجعلوهختطفوهأنوأرادوا
صرجواضحبحديثالمسيحيواجههمأنالبدكانلذلكالحقيقىهدفهيكتشفوا
ولكنالمرضمنأجسادهميشفىأوبالخبزبطونهمليشبعيأتلمأنهلهمويعلن
الحىالخبزفهووشخصيتهرسالتهحقيقةليفهموالهمإعداداكانتاالياتتلككل



وأرواحهمنفوسهمفتشبعروحيبهويغتذواويمتلكوهيمتلكهملكىالسمامنلنازل
أبداتعطشوالتجوعالالتىالحياةاألبديةالحياةبنعمة

فيىأشبعتمهماالماديةفالحاجاتبهمجيايأكلهومنالحياةخبزإنهمدال
جمالالتىالباقيةللقيمبلالزائلالبائدللطعاماليعملواأنعليهملكنزوالإلى

يفقدهاأنلإلنسان

نظرهموكانالجسدبحاجاتاهماماثراكانواالناسأنكانتالمأساةلكن
معهيمشونيعودوالموءالوراإلىتالميذهمنكثيروذورجعيتذمرونفابتدأواقصيرا
فيهالمحدودةآمالهمخابتأنبعد

أنيريدونكانوماإذاأيضاهموسألهمعشراالثنىتالميذهإلىيسوعوالتفت
نذهبمنإلىربياالحاسمالجوابهذابطرسأجابوهناكهالمنمعيمضوا
الحىاللهابنالمسيحأنتأنكوعرفناآمناقدونحنعندكاألبديةالحياةكالم

الفاحصالسؤالهذاعنيوحناإنجيلكاتبلنايرويهاالتىالظروفهىهذه

الحاسموالجواب

الماضىالتاريخنتجاوهـدعوناالموقفلهذاالتاريخيةالظروفاآلنفناعوقدوإذ
أعماقنالنفحصاآلنإلينايوجهعينهالسؤالهذافنسمعالحاضرالواقعإلى

نكونحقاوليتناالسؤالهذاعلىإجاباتنافىنفكرأنبإخالصونحاولونوايانا

عليهيتوقفالروحىمستقبلنافإنالجوابعندنفوسنامعوصادقينحاحمين

إخالصنايمتحنسؤال

الحاسمالجوابمبررات2

إخالصنايمتحنسؤالأوال

مواقففىبهويواجهناالسؤالهذامناواحدكلعلىيعيدالمسيحالسيدإن

حياتنامنكثيرة

المتحمسةكالجماهيرتماماوحماسةتدينااكثريبدونهذهأيامنافىالناسنرىفنحن

كتيراويحزنهالناسأعماقإلىينظريسوعلكنحولهوالمتزاحمةالمسيحللسيد
عضرينمنذالجموعكأولئكتماماالحقيقيةوأهدافهالحقيقيةرسالتهيفهمونالأنهم
الزمانمنقرنا



لخدمةالمسيحالسيدقدراتيسخرواأنيريدونهذاعصرنافىالناسميت7تكثيرث

فإنميتوقعونمابغيرالمسيحواجههمإذااتلعموأنانتجيوبهمأهـأجسادهم

المسحيححولالكنائسفىيزدحمونمنبعضحتىويتركوفعنهينففتوذماغالبا

قائايسألهموالمسيحضيقةأوأزمةأيةعندالمسيحعنيتخلواأنمعرضون

جميلةالشكليةالناسإجاباتنصتوقدتمضواأذتريدونأيضاأنئألعلكم

القلبأعماقيفحصبلالشفوىمالالإلىيلتفتالالمسيحالسيدشلمنمقة
والنية

تجارةيكونقدالمسيحإلىوانماؤهمعمالالماكاالمسيحيتبعونمنححناك

قائمينيصلونكانواالذينالمرائينالفريسيينئحماعةأشبهوهمطيبةحمعةأولهمراتجة
ونحنالمتدينونإنهمعتهمفيقولونالناسيراهملكىالشوارعزواياوفىالمجامعفى

حياتهمبينمابهايتاجروالكىوكلماتهالدينمظهراستغلوامنبعضعننسمع
الحقيقىالدينعنالبعدكلبعيدة

الشخصكتعصبالعصبيةأوالقبليةمنكنوعللدينيتحمسونمنهناك
الغيرةوتدفعهمالصليبشكلعلىأوالمسيحاسمعلىيغارونمنهناكلموطنه

يخالفالشمتمأسلوببيماالصليبضدأوالمسيحضدكلمةيقولمنيشتمواأنإلى
حياةتضىالمسيحاثباعإنعنهالدفاعيدعونالذىالصليبوروحالمسيحروح

المسيحوتصاعالمسيحوصبرالمسيحروحمنءواالمتالبالمسيحءاالقتدا

ائباعإنتمضواأنتريدونأيضاأنتمالعلكمءهؤالألمثاليقولحالمسيالسيدإن
وإلىاألشواكإلىيقودقدبلوأزاهيرووروداراحةمعهيحملالقدالمسيح
والقيمحقيقياليمإيماناالرخيصواإليمانمكقفالحقيقىفاإليمانالصليب
ءشىكلنبيعأنتستحقثمينةلؤلؤةهىقدرهاحقيقدرونهالمنثمينةالروحية
ونشتريها

نلكبكالمهميجيبونقدوالبعضالفاحماآلنالسؤالهذايسألالمسيحإن
بألسنتهميقولونهماتنفىمأعماط

صعوبةبسببالمسيحيتركمنفإنالسؤالهذاأمامنفوسنانفحصأناألفضلش
عملياعنهويبتعدظاهرياالمسيحيتبعممنحاالأحسنيكونربماالمسيحيةالحياة

دا6



كانربمانفسمهالمسيحالسيدحياةوفىوللعودةللتوبةفرصةلهاألولاألقللى
طفىشمعهبقىعشراالثنىمنشحصمنحاالأفضلالموقفذلكعندتركوهمن

الذىاإلسخريوطىيهوذاسوىيكنلمالشخصهذاألنمعهيكنلمقلبهاصلىت
أسلمهخاتجولماالمسيحيسوععلىكيةأروطموحاتجسديةامااليعلقكاذ
الحاسمجوابهبطرسأجابهعندماذلكيعلميسوغكانولقدألعدائهوباعه

شيطاذمنكموواحدعشراالثنىاخترتكمأناأفىأليسالمسيحالسيدردكانإذ
أنمزمعاكانهذاألناإلسخريوطىسمعانيهوذاعنقالبقولهيوحناويعقب
عشراالثنىمنواحدوهويسلمه

الممتحنالفاحصالمسيحالسيدسؤالهذاتمفواأنتريدونأيضاأنتمالعلكم
الجوابمناينتظروهوالحقيقىإلخالصنا

الحاسمالجوابمبرراتثانيا

وجدوإيمانهمإخالصهميمتحنالذىالسؤالهذاتالميذهالمسيحالسيدسألعندما
بطرسبصوتيقولواأنعلىساعدتهمقويةمبرراتالتالميذ

عندكاألبديةالحياةكالمنذهبمنإلىربيا

ءمماثلحاسمجوابإلىيرشدنامامخدعصركلوفىالعصرهذافىونحن

وحاجاتناظروفنالحقيقةواعيننفوسنامعمخلصيننصنأنعليضافقط

إليهونلجأعليهنستندشخصإلىماسةحاجةفىفنحنأ

ءأشياعنيبحثوذأنهمإلىتعاستهمترجعالحياةهذهفىواليائسينالبائسينكلإن
يسعونمنهناكءتعسايظلونهملكيطلبونهاالتىءاألشياهذهيجدوذوقد
السعادةلهملتحققتالوفيرالمالوجدوالوأنهمويتصورونوسيلةبكلالمالءورا

فيهوالطمحالمالسبيلفىبالناسروابطهميقطعونإنهمواهمونذلكفىوهم

والشركةوالمحبةالصداقةمنأههعندهمالمكحسبيصيربسببهمنازعاتفىيدخلون

النفحردةسهيخسرونلبههمالمالهذايرمخونوقدالناسمع

تعطيهمالواألطيانالعقاراتاآلفوإنالبيوتفىالمكدسةالنقودامموامإن
العذبةواالبتسامةالحانيةالنظرة

751



الحياةمناإلنساقالجانبويتركونواالكتشافاتالعلمءورايسعونصتهناك

ءالعلماأشهريصيرونقدأنهممعقاتلةوعزلةوحدةفىحياتهموتتهى

لخدمتهمالناسيسخرواأنويريدونوالسلطةالمناصبءررايسعونمنوحناك
لكنهمأعماقهمفىالناسويكرههمعاجيةأبراجفىويعيشونالناسعلىفيترفغون
مناصبهميتركونعندمالكتهموالمنصبالسلطةفىمادامواظاهريايتحلقونهم

مراكزهمفىمجتمونكانواألغمأحديعايشهموالأحديحترمهمال

حياةتضبعقدعيةاالبئالعالقاتأنومعءشىإلىالضخصإلىحاجةفىإننا

عالقةمنخلفيةلهاكانإذاإالتنمثأأنلجكنالالسليمةايعالقاتالكناإلنسان
تضكلالتىوالفضائلءالمبادىتثمرالعالقةهذهألناللهوبيناإلنسانبينشخصية
االجتماعيةالعالقات

معنىلهاويعطىحياتناثبعيالذىالشخصهوألنهالمسيحإلىجةحافىنحن
شخصعنيتحدثونكانوالوكمااللهعنيتكلمونألنهمالمسيحيينمنيتعجبونوالناس
القربلغةأيضالبههاواإلجاللالتعظيملغةمجردليستأحيانالغتهملهمقريب
عنالنابضقلبهعنلهمحبهعنويتحدثونأباناياللهيقولونإنهمواأللفة
بهذااللهعنتتحدثونكيفالناسلءويتساحضرتهفىالخلوةعنمعهالعشرة

المسيحيسوعشخصفىصارفاللهالمسيحيةلناتعلمهماهذاأنوالواقعالقرب
باباياأىآبايااللهننادىوأصبحناوسطنافىسكنبينناحللناقريبأ

انتقدوهاليهودأنلدرجةالسماوىاالبعنيسوعالربحديثيميزكانماوهذا
581يوباللهنفسهمعادالأبوهاللهإنأيضاتالإنهعنهوقالوا

حاجةفىأيضاونحنشخصإلىحاجةفىنحننذهبمنإلىبطرسقالط
رفعبليمتلمالذىالوحيدوهوهبننىمنفإلىمناقريبحىشخصإلى

نذهبغيرهمنإلىفيناويشفعىءيتراالعظمةدينعنجالسوهوءالسماإلى

احتياجاتناكليمألمانجدالمسيحفىومخن2

كالمإنهكالمأىليسلكنهكالمأنهصحيحاألبديةالحياةكالمعندهإن
منةءالبراكلمةفهولنااللهكلمةرالمسيحوفعالةحيةاللهكلحةإذمححى

الموتحكم



بنفسهصالحناالمسيحفىاللهلكنالخطيةبسبببالموتعلينامحكومجميعانحن
خطايانالناحاسبكير

والغفرانالعفوكلحةإنه

تتعلقهكذاالحكمبكلمةينطقوهوبالقاضىثمالمتواذانعيونتتعلقوكما

علىاآلنالدينونةمنءشىفاللناةءالبراحكميصدرالذىبالمسيحوآذانناعيوننا

يسوعالمسيحفىهمالذين

المسيحشخصفىنجدهأنيمكنماونحصىنعددأنأردنالويطولقدالوقتإن
االحتياجاتكليمألأففالواقع

الصغيرالقطعأيهاتخفاللنايقولالمطمئنوصوتهالظروففوقبنايسموفهو
ءانقضاوإلىاأليامكلمعكمأناهاالملكوتيعطيكمبأنسرقدأبامألن

الدهر

سيفصلنامنألنهالتغيرصريعلمالعاهذافىالمتغيراتكلرغمباقيةثابتةلناومحبته
سيفأمخطرأمعرىأمجوعأماضطهادأمضيقأمأشدةالمسيحمحبةعن
85373روأحبنابالذىانتصارنايعظمجميعهاهذهفىلكننا

خطواتهنتبعالذىمثالناهو

ءالخضراالمراعىإلىيقودناالذىراعيناوهو

ثديناالذىنورناهو

يعزيناالذىوصديقنا

يحييناالذىوربنا

إليهإالنذهبمنفإلى

المباركشخصهإالشبعانفوسنايمألأنيستطيعمن

وأنارالموتداسالذىهوإالاألبديةفىالمنيرالوادىإلىالوادىهذابنايعبرومن

والخلودالحياة

951



هذهأنمعفحسباإلنجيلوتصديقالكتابطاعةقبيلمنليسإليهالتجائنان
وبعدوالحصافةالحكمةقبيلمنحتىولكنإليهنذهبألنكافبرروحدها

وحدهوإليهإليهءنلتجىأنمجبالنظر

تريدونأيضاأنتمألعلكمالفاحصسؤالهأمامتقفواأنجميحاأدعوآلذلك
لمتمضواأن

تكونأنوالحقبالعملالحاحمةإجابتناوليت

نذهبمنإلمط

عندكاألبديةالحياةكالم

061
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العالمنوويسوع
الحياةنورلهيكونبلالظلمةفىيمشىفاليتبعنىمنالعالمنورهوأنا

821يوحنا

بالذاتواالعتدادوالفخرالغرورلعوامليتعرضنفسهعنإنسانيتحدثعندما

طبيعةهوهذهحقيقتهمنبأكثرنفسهيصفأنمجرباإلنسانألنذلك
البشر

ذلكمعكوسايكونالوضعفإننفسهعنالمسيحيسوعيتحدثعندمالكن

وصفافإنلذلكالمسيحيسوحقيقةتصفأنمنأقلاللغةفىتعبيراتأيةألن
إدراكهافىالفكريحارالتىطبيعتهمنواحداجانباإاليشرحالللمسيحواحدأ

كالمدونلهتشهدأعمالهكانتفقدقليالنفسهعنيسوعتحدثولقد
إإتعبيروال

نفسهفوصفاإللهيةطبيعتهبلالسماويةرسالتهيؤكدأناضطرمراتلكنه
ليبرهنكتبالذىيوحناإنجيلفىكلهاوردتآياتستفىمتضمنةصفاتبماق

اللهابنهوالمسيحيسوعأنأجعللعالم

نفسهعنيسوعقال

821يوالعالمنورهوأنا
019يوالبابهوأنا

0111يوالصالحالراعىهوأنا
416يووالحياةوالحقالطريقهوأنا

83و653يوالحياةخبزهوأنا

1163يووالحياةالقيامةهوأناال

هىنفسهوعيسبهاوصفىالتىالثمافىوالصفات

161



الباب2رالنو

يقالطر4اعىالر3

الحياة6لحقا5

القيامة8الحياةخبز7

العالمنورهوأنانفسهيسوعبهوصفالذىاألولالوصففىنتأمل

غدثالتىوالظروفالهيكلفىيعلموهوالحزانةفىالقولهذايسوعقاللقد

األولىالليلةءمساوفىالمظالعيدالوقتكانلقدالتعبيرهذاحقيقةرحتثفيه
باسمالمعروفةالدارففىالهيكلإنارةيدعىاحتفاليقامكانالعيدذلكمن

فيشمعبإشعالهايقومونواكانمرتفعةضخمةمناراتأربعتقامكانتءالنسادار
يطربونوهمالليلطولحولهايجتمعونالناسوكانأورشليممدينةصفىنورها

كانالذىالنارلعمودرمزاألربعالمناراتهذهإنقيلوقدويرقصونوينشدون
الريةلىارتحالهمءأثخاليالالشعبيقود

فىقيلةجماعةيقودالنارعمودكانلقدللناسيقولأذيسوعأرأدوكأنما
فأناالحقيقةإلىوانظرواالظاللإلىالنظرمنفتحولواإلىرمزاوكانريةال

كلهالعالموينيرءينطفىالنورالعالمنور

أمسكعندماالشيخسمعانقالفقدالنورهوالمسياأنلديهممعروفاكاذلقد
ءإشعياعنهوقاللشعبكومجدالألمإعالننورالهيكلفىيديهبينيسوع
أشرقالموتسبلفىالجالسونعظيمانوراأبصرالظلمةفىالسالكالشعبابالنبوة

لألمنوراجعلتكددنورعليهم

هءأعداحتىألنهحقوشهادتهالمنتظرالمسيحأنهنفسهعنيسوعشهدوهكذا
حقفشهادتهوإخالصهونقاوتهصدقهيؤكدوذ

العالمنولصالمسيحا

النورهذاتأثيرمجالط2

النورهذاءإزاموقفنا3

العالمنورالمسيحأ

تأثيرهفىونورطبيعتهفىنورالمسيحأنالتعبيرهذاومعنى



طبيعتهفىنورفهو

فىنوراللهالتتةظلمةفيهوليسنورواللهجوهرهورسماللهمجدءبهافهو

العليقةفىكانألنهنوربلنارهيئةفىلموسىظهرفقدصفاتهوفىتجلئاته

داردويقولنارعمودفىليالشعبهأماميسيرالربوكانتحترقتكنولم
وهوكشفةالنورالالبسبأنهالكتابويصفهداوخالصىنورىالربعنه
األنوارأبو

فىنورهولالهوتهتأكيدفهذالمالعانورإنهنفسهعنيسوعقالفإذا
ظالمفيهليسطاهرفالنورواالستقامةوالطهارةالقداسةهىطبيعتهألنطبيعته
تعوجأوتعرجبالمستقيمةخطوطفىدائمايسير

أوضجةاليحدثفالنورصمتفىذاتهعنيعلنألنهطبيعتهفىنورهو

يسمعواليصيحالالمسيحهكذايتكلمأندوننراهجميعاضناولءضوضا
ذاتهعنيعلنللناسءيضىنورهنرىلكنناصوتهالشوارعفىأحد

ءليضىيحترقفالنورنورأنهشهادةبراالصليبعلىالمسيحتضحيةولعل
لكىأحشائهوسطفىكالشمعقلبهفذابيسوعالصليبآالمأحرقتوهكذا
الحالصبنورالناسكلءيضى

تأثيرهفىنوروهوب

ويسقطيضلأنإاليمكنالالظلمةفىيسيرفمناإلرشارهوللنورتأثيروأول
لسبيلناونورألرجلناسراجهوالمقدسالكتابكانوإذاالمرشدهوالنورولكن
أحديرهلماللهاللهمعرفةإلىطريقناهوالمتجسدالكلمةالمسيحيسوعفإن

نستطعاليسوعبدونخترهواآلبحضنفىهوالذىالوحيداالبنقط
اللهنرىأن

ءشىفكلخطاياناعلىيبكتنانورهيسوعهكذاويشفىيطهروالنور

يختوبالنقىاإلنسانالمرتضينلجميعتوبيخالنظيفالموظفبللنورأظهرإذايتوبخ
علىيبكتناإذاإلثمأدرانمنيطهرناقداستهونورمحبتهبحرارةيسوعللفساد
خطايانا

ويتحولالنباتفىاطاقةإلىالشمستتحولوالحياةالقوةتهبطاقةوالنور



وخيرحلوالنورومفرحمبهجوالنورباسمهاطمؤمنيناضسبةباحياةقوةإلىلمستت
الشمستنظراأنللعينين

العالمفىالحقيقىوالفرحثجةالمصدرأىالعانمنورالمسيح

المسيحنورتأثيرمجال2

قداللهأنويتصورونالضيقةآفاقهمفىيعيشوناليهودكاناالعانورأ
لكىيسوعءفجااإللهيةواإلعالناتالروحيةباالستنارةالشعوبسائردونخصهم

بنورهالعالمكلعلىيشرقاللهأنيعلن

ليقولءجايسوعلكنعليهمويقصروهاللهيحذواأنيريدونثوداليكانلقد

لكنغيرهميكرهونكانواالعالماللهأحبهكذاكلهالعالمنورإنهلهم

العالمكليرشدلمالعاكليهدىيسوعإنالجميعيحبإنهلهمقاليسوع

العالمصإلىالطمأنينةيدخل

يخافونالناسالقبرنورالقبرتإئيرهفىآخرمجاللهيسوعب
لناإلنجيلبواسطةوالخلودالحياةلناأناريسوعلكنظلمةهناكالموت

ءالرجانورلناافص

عندالقبرنوريسوعالحاضرالعالمنوريسوعءالسماهواثالثاوالمجالحي

األبديةنورءالسمانوريسوعالعالمءانتها

اللهمجدألنالفمرإلىوالالشمسإلىتحتاجاليوحناراهاالسماويةالمدينة
راجهاوالخروفأنارهاقد

المجدهوهذا

النورهذاءإزاموقفنا3

الحياةنورلهيكونبلالظلمةفىيمشىفاليتبعنىمننتبحهأنأ

وجهادمعركةالحياةلقائدهالجندىاتباع

واالنتباهالطاعةلسيدهالحبداتباع

للتعلمالمستعدالمعرفةفىالراكبلمعلمهالتلميذاتباع

461



نخإفضتالحياةفىدستورنالنايعطىهوالدولةلقانونالمواطناتباع

يسوعقانوننكسرأننخافباألولىالدولةقانوننكسرأن

النورءأبنانصلنوقلوبناوعقولناوأرواحناأجسادنالهفنعطىيسوعنتبع
نتهاونال

عإىبلالمكيالتحتويضعونهسراجايوقدونالبهونبشرنعلنهأنب

األسفمعيسوعنخفىنحنالمنارة

للناسءلنضىالعالمنورأنتمالعالمنورأناحياتنافىنعكسهأنج
الناسقدامهكذانورمءفليضىالعالمفىكانوار

561



بالحقالتحروإلىلدعوة

أحراراتكونونفبالحقيقةاالبنحررمإنيحررموالحقالحقوتعرفون
63و823يوحنا

الحبيسالطائرقولتعلمناقديماسجينايكونأنيكرهإنسانص
طربىفيهوليسمذهبىليسالحبس

ذهبمنيكنوإنقفصاأرضىولست

الحريةيطلبإنسانص

فىالحريةعلىيحصلكيفيعرفأوالحريةمعنىيفهمإنسانصليسلكن

الحريةالحقاللغاتكلفىالكلماتأعظممنكلصتيننرىاآلياتهذه

العصورأقدممنذالناسوشغلتاالحياةكلحولهمادارتكلمتان

العالمتاريخفىالثوراتكلسببهماكلمتان

ءوراسعيأأوحقأيظونهماسبيلفىوماتواواضطهدواعانواالناسمنكم
كاذبةأمحقيقيةحريةكانتءسواالحرية

الحريةوباسمالحقباسمارتكبتالمآسىمنكم

علىإحداهماأءضوتلقيانالكلمتيننرىالمسيحالسيدكلماتفىهنا
الحقهناوالحريةالحقلمعاقالفهمءسومنوحياتناأفكارناتتنقىلكىاألخرى
الحقعلىالمؤسسةالتمينةوالحريةمجررالذى

كانإيمانهملكناليهودمنكتيرونبهفآمناليهوديعظالمسيحالسيدكان
قديرمعجزاتصانعءوراوانبهارأبارعمعلمءورالهفةكانوتقديراإعجابا
فىثبتمإنإنكمةلهمفقالعمقدونالسطحىاإليمانمنعليهميسوعوخشى

اإلدراكومواصلةالطاعةنيةفيكماستمرتإنتالميذىونتكونفبالحقيقةكالمى

مجررآوالحقالحقوتعرفونوالتعمقوالفهم



للمسيحيقولونبهمإذاالبشرىبهذهيبتهجواأذمنبدل
إبراهيمذريةإننا

قطألحدنستعبدلمإننا
أحراراتصيرونانكمأنتتقولكيف

جهلهموعلىعبوديتهمعلىدليالنفسهالكالمهذاوكان

حتىصحيحغيرهذاوكانقطألحديستعبدوانمإنهمءكبريافىقالوالقد
واالجتماعيةالسياسيةالناحيةمن

عبوديةإلىللكنعانيينعبوديةمنأخرىإلىعبوديةمنانتقاالكانتاريخهمفكل
يينواليونانالمقدونيينللملوكللكلدانيينلألشوريينللفلسطنيين

حاكمهمالروماننيرتحتيرزحونكانوافيهيتكلمونكانواالذىالوقتوفى
رومافىوحاملقيصريدفعونهاالجزيةأجنبيةيستخدمونهاالتىالعملةأجنبى
بالدهمفىالقالعتحتلالرومانيةوالجيوشمدينتهموسطفىيتربع

قطألحدنستعبدلميقولونهذاكلوبعد

الحريةبشرىالناسإلىتصلهذاعصرنافىحتىعصركلفىوهكذا

يقولونعنادبكلولكنهمالمسيحيسوعحقالكتالىالحقطريقعنالحقيفية
بالحقتحرروالناتقولونفكيفألحدنستعبدلمإننا

بالحقالتحررإلىالدعوةهذهفىنتأملدعونالذلك
الحريةإلىالناسحاجةا

المحررالحق2

إليهاالمسيحيدعوناالتىالحريةمعنى3

التحررإلىالناسحاجةا

يحررموالحقالحقتعرفونلهمقالعندماالمسيحالسيدقصداليهوديفهملم
الحريةيقصدكانلكنهالرومافىاالستعمارنيرمنالحريةعنيتكلميسوعيكنفلم
البشرحياةفىالداخلىالفسادعبوديةمنوأشدأقسىداخلىنيرهوآخرنيرمن

للخطةعبدهوالخدآليعملمنكلإنلكمأقولالحقالحقللناسقاللذلك
تكونأنيريدأنهأىاألبدإففيبقىاالبنأمااألبدإلىالبيتفىيبقىالوالعبد
خارجهمنوليساإلنسانطبيعةتغييرمنالداخلمننابعةالحرية
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تستعبدالناسمستعبدينرآكعمإدايتحريرإىالنايمحاجةيسوعرأىلقد
حرأنهيظنومنالعادىاإلنسانيستعبدامماكلاالفقيريستعبداخنىاالنا

عليهالمسيطرةورغباتهلنزواتهعبدالحقيقةهوث3غيرريستعبد

هواألكبرأملهمأنيظونالصثودكانولقداخحريراإلىحاجةفى3الناكان
هىأقسىعبوديةإلىنظرهميوجهأنأراديسوعشلالرومانعبوديةكلتاضخلصا

الفاسدةواإلرادةءواألهواللجهالنفسعبوديةالداخلمنعبودية

أوالالداخلمنالتحريرإلىيحتاجونالناسإنأ

الناسأكثروماجاهلةكانتألنهاالتاريخفىكثيرةشعوباستعبدتلماذا
لسلطانهمويخضعونللغيرأنفسهميستعبدونالجهلبسبب7تالذ

واألوهامبالخرافاتيؤمنونذيناأ
يتحكمواأنيستطعودطالبشرمنأفراديدفىالروحىمصيرهمبأنيظنونالذين
نهايخرجوهمأوءالسمااويدخلوهفيهم

الرهيبسلطانهممنخوفامرتعبينالكهنةإلىيأتونالقدصمفىالناسكان
الحقيعرفوالمألنهمعبيداحقاكانوا

إنسانيدفىوليسوحدهاللهيدفىاإلنسانمصيرإن

فيهايعيشونالتىاألوهاممنالتحريرإلىيحتاجونوالناسب

ذريةأنهمتصوروابالوهمأحراربأنهمشعورهمهواليهودإليهوصلماأسوأإن
عبيداليسوافهمإبراهيمذريةدامواوماإبراهيم

رونكشإوهكذاصحيحبأنهصاحبهيوهمالذىالمرضهومرضأخطرإن
األجدادأفضلإلىاإلنسانانتسابإنالماسةوحاجتهمالحقيقيةحالهميعرفونال
األجدادءوهؤالوحياةخلقبكلمحتفظأنهيعنىال

مإبراذريةإنهمقالواآلمسيحقاومواالذينثودال

لوالحريةمقوماتالحاضرفىلديناتكونأنيجبيحررناالوحدهالتاريخ
تقدمنامابحاضرنانهتمأندونالفراعنةأحفادإنناقلناأننا

عبوديةفىأكثريبقينابلالحريةيعطيناالالمجيدالتاريخبسببالوهم
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حكمتهايدركواأندونيمارسوكاالتىالعاداتمنالتحررإلىيحتاجونوالناسر

فرورتهاأو

التغييرإلىنحبالحاجةالأننالدرجةعليهنتعودسجنفىتضعناالعاداتإن

أنهجمأنهاوررجةلعاداتهأسيرايكونأنتيماالنسانإنأحدهمقإلوقد
فىلياشعارهيتخذمنانتقدمأىعليهيطرأفالحالتهمنأفضلهناك

الشعورهىالحريةمنبذرةأولإنالتجمدخطريواجهكانمماأبدعصاناإلم
التغييرإلىبالحاجة

المحررالحق2

والخرافاتاألوهاموالنزواتءاألهواتستعبدهمالذينءهؤالكلإلى

يفولونكماالجدكبرأوالحاضردونالماضىالتاريخوالعاداتالتقاليد
المسيحلهميقول

كالمىفىتبتمإن
تالميذىتكونونفبالحقيقة

الحقوتعرفون

يحررموالحق

لفدوالبطشالقوةطريقعنوليسالحقمعرفةطريقعنتأقىالحريةا

حتميقيةحريةيعطفلمالعنفواستخدامالقوةالناسجرب

وكلاألرضممالكهذهكلأعطيكالمسيحيحدعأنيريدالشيطانكان
رففتمامالكنهةوالسياوالتآمرالسلطانلىوسجدتخررتإنمجدها

صليبإلىاألمربهأدىولوليحررهمالحقالناسيعرفأنأراد

االنفعالالعاطفةوليسالحقطريقعنتأنىوالحرية2

واآلياتاالنبهارءإغرااألسلوبهذاأيضاالشيطانجرب

الهيكلجناحعلىمننفسكارم
التلفزيونالمذياعالطائرةعادياامراتصيرقليلبعدالباهرةاآلية
المسيحإنالخبزوالمادىالجسدىءاإلغراوليسالحقطريقعنالحرية3

نثبتأنوكالمهبشخصهوإرادتناوعقولناقلوبناءامتالطريقعنالحريةإلىيدعونا
كالمهفى
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تالميذهحفانكونن

المسيحيقولهالذىالحقنعرفأن

لىتشهدالتىوهىأبديةحياةفيهالكمأنتظخونألنكمالكتبفتشوا

أرسلتهالذىالمسيحويسوعالحقيقىالحىاإللهأنتيعرفوكأذاألبديةالحياة

نفسهالمسيحنعرفأن
بهإالاللهإلىطريقالرالحياةوالحقالطريقألنه

حقكفىثبتهم

حقهوكالمك

المقدسالكتابابحثواالشهادةإلىالشريعةإلى

الروحيةالنهضةأساسفهوالمقدسالكتابيدرسواأنالناسادعوا

المسيحإليهايدعوناايىالحريةمعنى3

الحوفمنحريةهىأ

نفوسنايهددالذىالخوفهوكبيرخطرعلىننتصرالمسيحيحررناعندعا

وأفعالناأقوالنافىويئحكم

اإلنسانتحريرفىالحقفاعليةالتاريخفىوالخالدينءالعظمامنالكثيروناختبروقد

الخوفمن

مكاننفسهويضعويطغىويتكبريتجبرعندمااإلنسانأخيهمناإلنعانخوف
الله

المرنمقالوقديما

لىيصنعهماذاأخاففالتوكلتاللهكلأتكلعليكأناخوفىيومفى
4و653مزالبشر

6511مزاإلنسانلىيصنعهماذاأخاففالتوكلتاللهعلىال

8116مزاإلنسانبىيصنعماذاأخاففاللىالرب

السلبيةسببوهواإلنسانشخصيةنمويعوقالبشريفعلهمماالخوفإن

الحقاالنسانعرتلوالشرورمنوكثيرءواأللتواوالكذبالنفاقوسبب

أنوالستطاعالحقيقيةاإلنسانسلطانمحدوديةلعرفاللهعلىحقاواتكل
الخوفمنيتحرر
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لتالميذهالمسبحالسيدقاللقد
لهمليسذلكوبعدالجسديقتلونالذينمنتخافواالأحبالىيالكمأقول

أنسلطانلهيقتلمابعدالذىمنخافواتخافونممنأريكمبلأكزيفعلونما

5و214وخافواهذامنلكمأقولنعمجهنمفىيلقى

إذنبدونيسفطالالبيعةعلىثمنبالالذىالعصفورأنذلكبعدذكرثم

اللهقداممنسياوليسالله

منكثيرفىالروادمنلكثيرينوإلهاموشجاعةقوةمصدراألقوالهذهكانتلقد
تقدمكلأساسهوالخوفمنالتحرروكانالمجاالتمختلففىوالمصلحينالميادين

اإلنسانتاريخفىوسياسىواجتماعىدينى

الخوفمنلالنسانالحقتحريرعلىاألمثلةأذكرأنأردتلوالوقتويعوزق

سنةلالهثهفىمحاكمتهمجلسأماملوثرمارتنموقفهوواحدامثاالأذكرولكنى

باإليمانالبارأناللهكلمةفىاإللهىالحقيكتشفأناستطاعقدلوثركان1251
المقدسالكتابةءقرامنالناسمنعوضدبالمالللناسالغفرانبيعضدفثاريحيا

علىاإلنسانسلطانضدأىالكنسيةوالمجالسالباباعصمةوضدليستنيروا
نسانلا

مجلسأمامالمستنيرالراهبووقفلمحاكمتههول5مجلسأمامفأحضروه
ءوالنبالءاألمراوبجوارهفرديناندوشقيقهاإلمبراطورهناككانرهيبمحاكمة

كلمنوالفرسانالكونتاتمنومجموعةالكارديناالتمنوأربعةءوالسفرا
باروأو

هادئافكاناللهكلمةعلىالمؤسسموقفهواستقاضةبشجاعةيشرحلوثروابتدأ
الضباطأحدطريقعنوسألهاإلمبراطورإليهأشارالنهايةونماومؤثرامقنعاقويا

أخيراسؤاال

الكنيسةبسلطةوتقروعلمتهكتبتهماوتنكرهموقفكتغيرأنمستعدأنتهل

كانلكنهوالهالكوالموتالحرقيعنىالكنيسةلسلطةمعارضتهأنيعلملوثروكان
وثقةبثباتفقالالخوفمنتحررقد
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اللهكلمةمنأحديقنعنىلمماموقفىأغيرأنعلىالمستحيلومنأقثفهنا

لبهاءباألخطامليئةفقطليسوالباباضيسةالاراتقىأتأرىإننىوالعقوبالمنطق
منأواألمانمنوليسبهاومقيداللهبكلحةمتمسكضميرىإذمتناقضة
معىواللهكشميرىضدأتصرفأناألمانة

فىوقفالذىالبطلهذالمثلمدينونإننايخررموالحقالحقوتعرفوت

تحررقدفعالكانألنهخوفباالحقجانب

الناموسمنحريةب

ءواألبناالعبيدالناسمننوعينإلىألثاريهاضعنالمشحتحدثعندما
إنقالثماألبدإلىفيبقىاالبنأمااألبدإلىالبيتفىيبقىالالعبدإنوقال

أحراراتكونوذقةفيالحقياالبنحرركم

أنيمكنوالءاألبناحريةهىلنايعطيهاالتىالحريةإنلنايقولبذلكوحمو

اللهمشيئةيعرفالذىهوالوحيداالبنالمسيحفيسوعاالبنإاللنايعطيها

لذلكالصليبتعنىكانتولوحتىاللهمشيئةيفعلبأنيسرالذىرهو

الحقيقىالحرفهو

ععدأأسميكمأعودالايذهلتالقالفقدءألناجمعلنانايحرعندماوالمسس ار

اللهأوالديصيرواأنسلطانافأعطاهمقبلوهالذينكلأماعنهوقيلءأحباب
فباالمؤمنونأى

اللهأوالدمجدحريةإنهاإليهاوينقلنالنايعطيمساالتىالحريةعنوقيل

العبيدوحريةءاألبناحريةبينالفرقومااولالهذامعنىما

يعرفالالعبدإناألسرةمعثيعيأنهمعاألسرةمناءجزليسالعبدإن
صورةفىالمشيئةهذهلهيعلنوهولهيعلنهأذالسيدءشاماإالسيدهمشيئة

15ونوأوامر

األوامرمنطويلةسلسلةالناموسهووهذاذاكتفعلوالهذاافعل
إنهتماماذلكعنيختلفاالبنموقفلكنينفذهاأنالعبداعاشاخواكحىوا

تربطهروابطهناكإناإلخوةومعاألبمعيشركةفىيعيشإنهاألسرةصتءجز
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وحمعةباسممرتبطومستقبلهوحمعتهاممهإنبالبيتالعبدروابطعنتختلفاألسرة
ةاألكلومستقبل

الشركةمفهومعلىمبنىولكنهونواهأوامرعلىمبنياليسسلوكهفإنلذلك
لكخهأفضلموقفهذاطبعاعالقاتمنفيهاماوكللألسرةالعلياوالمصلحة

يحملضهليسترجثمينفذهاوالنواهىاألوامرمنقائمةيحملالإنهأصعب
األبدإلىالبيتفىيبقىألنهالدوامعلىاألسرةمسئولية

وحياتهقلبهفىداخلهفىمكتوبةإنهاخارجهمنلهمعطاةليستالشريعةإن

القلوبفىناموسهيكتبإنهالقدسبالروحاللهيفعلهماهذا

شريعتىأجعلاقطعهالذىالعهدهوهذاإرميافىالوارداللهوعدهوهذا

يعقمونوالشعبالىيكونونوهمإلهالهمواممونقلوبهمعلىوأكتبهاداخلهمفى

سيعرفوننىكلهمألنهمالرباعرفواقائلينأخاهواحدوكلصاحبهواحدكلبعد
43و1333إرمياالربيقولكبيرهمإلىصغيرهممن

والطاعةخارجناوليسداخلنايصيرالناموسألنالناموسمنالحريةهىهذه
العائلةشركةفىحريةألنهاخارجيةأوامروليستداخلىالتزامهنا

المسيحلنايعطيهاالتىالحريةمالعهىهذه

الطاعةالتزامحريةاللهأوالدمعالمحبةجوفىوحريةاللهأسرةشركةجوفىحرية
الداخليةىالنفينابيعمن

والمسئوليةالنضجمعناهاإن

المسئوليةمنيهربالوالناضج

أحرارأتكونونفالبحقيفةاالبنحررمإن
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البابهوأنا

مرعىويجدويخرجويدخلفيخلصأحدفيدخلإنالبابهوأنا
019يوحنا

لذلكمنتظراووصفاطبيعياأمراهذاوكانلمالعانورأنهنفسهيسوعوصف
النورالالبساألنوارأللىالوحيداالبنجوهرهورسماللهمجدءبهاهوالذئ
كشقة

مننتعجبوقدالبابهوأناآخربوصفنفسهيصفعهنسماليوملكننا
معناهعنلءونتساالوصفهذا

إنهنفسهعنقالأخرىمناسبةفىأنهرغمبالذاتالتعبيرهذايسوعاخستارولماذأ
بحقيقةنفسهبتشبيهيكتفىوالكالبابحسثىءبشىنفسهيشبهفلماذاالطريق

كالطريقمعنوية

الصالحالراعىباعتبارهرعيتهعلىحرصهيؤكدأنالتعبيربهذاأراديسوعأنالواقع
الزمانذللثفىالرعاةعندواضحاالمعنىكانوقدأوصافهمنآخروهووصف

كانواالدافئةالليالىوفىلترعىالرولعلىالغنمودونقريةكلرعاةكان

يكنولمالتاللعلىمسؤرةمامنطقةفىيجمعونهاولكنهمالقريةإلىيعيدونهاأل

وفىوتخرجالغنممنهاتدخلفتحةهناككانتبلويخلقيفتحباباألسوارلهذه
أوالغنممنرأستخرجأنيمكنالوبذللثالفتحةهذهفىينامالراعىكانالليل
أغنامهلحمايةبابافعالنفسهيجعلالراعىوكأنماجسدهعلىتمرأندونتدخل

البابقسههوبلالبابمفتاححاملمجردليسإنهنفسهيسوعشثههكذا

تخرجالخرافمنهتدخلالذى

بعدمباشرةءجايسوعقدمهالذىالحديثهذاأننالحظأنالمناسبمنولعله



الفريسيينجماعةوبينبينهثارالذىوالجدلأعمىالمولودلعينىيسوعتفتيحادثة
المجمعمنيطردالمسيحهويسوعأنأحداعترفإنأنهتعاهدواقدكانواالذين

والعميانالفلوبالقساةءلهؤالورسالتهتهشخصيحقيقةيؤكدأنيسوعأرادلذلك
البصيرة

يسوع

اللهمعرفةبابا

الخالصباب2

ءاالبناحريةباب3

ءتفااباب4

اللهمعرفةباب1

وكانوااللهيعرفونوأنهماللهيعبدونأنهميتصورونالفريسيينجماعةكان
المسيحيسوعفىإالاإلنسانإليهايصلأنيمكنالاللهمعرفةألنهمخطئنذلكفى

هىوهذهقالإذاألبديةالحياةالمسيحعرففهكذاالحياةهىاللهومعرفة
أرسلتطالذىالمسيحويسوعوحدكالحقيقىاإللهأنتيعرفوكأذاألبديةالحياة

كأنهأومنتقمغاضبعدؤأنهاللهفىيفكرونالناسكانالمسيحءمجىقبل
الناسبينالمنظوربجسدهبنفسهءجاإذيسوعولكنافتراضأحسنعلىغريب

نحوالمتفاضلةالمتنازلةالغافرةالمحبةاللهطبيعةللبشريكشفأناستطاعبينناوحل
خترهواالبحضنفىهوالذىالوحيداالبنقطأحديرهلماللهالبشر

اآلبإلىللتقدمالوحيدوالبابالوحيدالطريقهووهذ

روحفىقدوماكلينالنابهألنوالبعيدينبالقريبينالمسيحعالقةعنبولسقال
المسيحجسديصفالعبرانيينإلىالرسالةوكاتب281افاآلبإلىواحد

بقولهاألقداسإلىالدخولبابأنهالمصلوب

حديثالناكرسهطريقايسوعبدماألقداسإلىبالدخولثقةاإلخوةأيهالنافإذ
0102عبجسدهأىبالحجابحيا

اللهمعرفةإلىالطريقهوالناسصورةفىالمتجسدالمسيحفيسوعإذأ
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معرفةوإلىءالخضراالحياةمراعىإلىبورااتطاالبدونهالذفالبابحول

الحتكيمةالمعرفةالله

الخالصباب2

فيخلحيأحدلىدخإن

قدءالسماتحتآخراسمليسألنهصالخاإلىالوحيدالباحو
ىخلحأنينبغىبه3النابينأعطى

ألتالحالصبابهوالمسيحالمسيحبدونصخافىالأنمعناهحيدااوالباب
وحدهبالمسيحالكاملصوالخابقوتناأنفسنالصأننستطيعالأننالناأظهر

للخالصمأخرىوسيلةبأىنستعيناللمجلصناآخرشخصأوآخرءيثىإلىغتاجال
لخطايابلفقطلخطاياناليسكفارةوهوليخلصناحياتهقدمألنهالمسيبداإال
أيضاالعالمكل

كتيرينإلىيشيروكانولحوصسراقإنهمقبلهأتواالذينعنيسوعاقاوقد
كاذبينوكانواالبشرلخالصمرسلونأنهمادعواالذينالناسمن

المعمدانحناويوالخالصطريقأنهميذعوالمءاألنبياألنءاألنبياإلىعذايشيروال
إغمنهأقوىهومنبعدهسيأنىإنهبلالمسيحليأنهصينولمأقرمثال

يذعىأنيحاولمنوكلالبشرخالصفىالمسيحمكانيأخذأنلمجاشمنكل
القولهذاعليهينطبقوالغفرانصالخا3فىدورألهأن

واختياركبرغبتلثتعالإرادتناعلينايقتحمالالمسيحأحدلىدخلإذ

ءاألبناحريةباب3

وئحرجويدخلخلمر

قالالمسيحألنذلكلماالحريةبابالبابهذاعلىالمفسرينمنمحنيرونأطلق
وخروجهدخوافىحرايكونأىويخرصيدخلأحدبهدخلإداإنه

تتبالمسيحيةأنويتصورونالحريةهذهمعنىفهمالبعضءيسىأنىأختاممنى
ذللصءاألبناحريةبابأنهالبابعلىأطلقأنأففئلفإفىلذلكءثىكملم

ويخرجيدخلثمأوالجلصصالخايوجدالحريةقبلألنه
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ينالالخفصالحريةاستخدامءيسىألنهذاكلهحريةالالختصغير

البنوةشعورمنرلهيرشدهماالقدسالروحمنلهألناللهأوالدمجدحرية
الكبيرةأسرتهتحوبالمسئوليةشاعراجعلهما

ءاألبنافيثايسيرونمعينةحدودلهمالعبيدءواألبناالعبيدبينالفرفهوهذا
الكاملةالحريةاله

دخولكفىتكونمباركا826تثفىءجاماللمؤمناللهمواعيدمن

خروجكفىتكونومباركا

سليمانقالوقدوالدخولالخروجيعرفاإلنسانأنالنضجعالماتومن
فتىوأناألىداودمكانعبدكمفكتأنتاللهمنالحكمةيطلبوهوصالتهفى

37ملأوالدخولالخروجأعلمالصغير

مننمردمناومامبادئهءضوفىنسلكدمناماالحريةبابهوالمسيحيسوع

البابهذاخالل

أوالالنضجوعدمالطفولةإحساسوهووالحاللالحرامعندائماالنإسيسأل
فىروحهوضعاللهألنالحريةلكتكونذلكبعدثمتخلصأنخب

مستخيرضميرداخلك

ءاالمحعفاباب4

يخلص

ويخريدخل

مرعىومجد

الحقيقىالشبعلنايكونعندئذاللهوإلىالحياةإلىبابناالمسيحيكونعندما

الفاخرالطعاموالالبدنيةالصحةوالالمادىالغنىهوالشبعمعنىوليس

نسألهأندونمنهاحاجتنالنايعطىاللهاألمتطلبهاالمادياتهذهكل

المكتفيةالنفسغنىهوالحقيقىالغنىإنالمسيحفىتكونكفايتنالكن

مشبعةحياتهملكناغليلاعندهممنوهناكجياعلكنهمالكثيرلديهممنهناك
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البابهذامنلندخل

اللهإلىطريقناهوليكن

الخالصإلى

ءاألبناحريةإلى

ءتقاواالشبعإلى
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42

الصالحالراعى
الحرافعننفسهييذلالصاعوالراعىالصالحالراعىهوانا

0111يوحنا

العالميغمرضيائهإمراقورأيناالعالمنوربأنهنفسهيصفيسوعإلىاستمعنا
اسمللمتقينتشرقالتىالبرثهسفهوعجبوالءوالشفاوالتطهيراإلرشادبنور
أجنحتهافىءوالشفاالله

وتأثيرنورهمجالفىنحياأنوشوقابهجةفامتألناوللخلودوللقبرلمللعانورارأيناه
ضيائه

ويجدويخرجويدخلفيخلصأحدلىدخلإنالبابهوأنايقولإليهاستمعناثج
الشبعوبابءاألبناحريةوبابالخالصوباباللهمعرفةبابفيهفرأينامرعى

ءتفاوا

البابهذامنندخلأنالدوافحفينافتحركت

الحياةهذهحقلفىإلينايلتفتعندماجديدبصوتيتحدثاآلنإليهنصغىونحن

يتملكناوالخوفتطاردناوالذئابتهددنااألخطارفيرىالمتراميةتاللهاوعلى
تائهينونحنويناديناواالطمئناناألماننفوسناإلىتدخلبصفةنفسهيصفعندئذ

قائاللهاالراعىكغنممشتتين

الخرافعننفسهيبذلالصالحوالراعىالصالحالراعىهوأنا

حياتناويماليرلضدناالبابكانوإنبالفرحنفوسناويماليبهجناالنوركانوإن

يغمرناعندماباألمنبالشعورقلوبناعلىيفيضالصالحالراعىصوتفإنباألمل
برعايتهويشملنابحنانه

المقدسالكتابعلىجديداشيئابالفطعوالشعببالراعىالربتشبيهولي
األساسىنسيجهمنءكجزالفكرةهذهطئاتهفىيحملالكمابكلفإذ
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وعلىبالقطيعوالمؤمنينبالراعىالربتصفالتىبالتعبيراتءملىالمزامرسفر

مزءفيعوزلىفالراعىالرببالقوليسزثلهالذىلداودالراعىمزمورقمتها
33

اأم7702مزوهرونموسىبيدكالغنمشعبكهديتالمرخمويقول

ونحنإلهناهوألنه9731مزالدهرإلىنحمدكمرعاكوكنمشعبكنحن
597مزيدهوغنممرعاهشعب

الحمالنيجصعبذراعهقطيعهيرضىكراعبالقولالربمسيحءإشعياوصفوقد

0411إيقالمرحضعاتويقودجملهاحضنهوفى

عنيفتعثالذىالراعىالراعىبأنهمرارانفسهيسوعيصفالجدبدالعهدوفى
فىنتأملالخرافعننفسهيبذلالذىالصالحالراعىيجدهحتىالضالالحروف

وصفاتهالماعالراعى1

لكنناواتساعهاتعددثابحرفىويتوهيسوعصفاتءإحصاعنليعجزاإلنسانإن

الصالحللراعىصفاتثالثفنرىفقطالنصهذافىالواردةالصفاتبذكرضفىن

الحقيقيةمحبتهأ

للرعيةمعرفتهب

االختياريةالنيايبةتضحيته

الحقيقيةمحبتهأ

أواألخالقىالصالحمجردمعناهاليسهناصالحالمترجمةاليونانيةالكلحةإن
اللطفالبديعالجميلمعناهاولكنفقطاألدبى

الفرقلناتكشفإنهاعواطفهفىبلفحعسبأخالقهفىالراعىتصفالفهى

لقمةليكسبيعملالذىاألجيروبينحقيقيةمحبةرعيتهيحبالذىالراعىبين
المهنةوبينوالرسالةالدعوةبينالفرقلناتكشضإنهاأجرتهوينالالعيش

افاالحترو

تربطبعاطفةيشعرولكنهمنهاليكسبالرعايةمهنةخترفالالصالحعىالراإن

االتجاهينبينالفرقأبعدوماالخرافوبينبينه
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بالخراففيهتمالصالحالراعىأمااألولالمقامفىويضعهابنفسهيهتماألجيرن
بنفسهيبالىالأنهدرجةإلىييالىالراعىيبالىالاألجيرنفسهويسى

ذاتكفىتفكروالنفسكتنىأنهوبرهانهاإنالحمقيةالمحبةهىهذه

تحبمنسبيلفىللتضحيةاستعدادعلىوتكونتحبفيمنصتفولكنك

الصورةلكنأبنائهاألجلوتضحيتهااألممحبةفىالمحبةهذهمنصورةنرىإننا

نحننستغنىلكىغنىوهوافتقرأجلنامنالذممطيسوعصورةهىالكبرى
خالصناسبيلفىلنفسهحسابايحسبلمالذىبفقره

الصالحالراعىصفاتومن

للرعيةمعرفب

الصالحالراعىفإلىأناأما9قالواألجيرالصالحالراعىبينيسوعنقاهـعندما
تعرفنىوخاصتىخاصتىوأعرف

وشاملةوشخصيةدقيقةمعرفةلبههاالسطحيةالمعرفةهناالمقصودوليس

ويخرجهاءبأحماخاصتهيعرففهو

يميزهاالصفاتهذهخاللومنحياتهاوتاريخالرعيةصقاتيعرفوهو

عليهاويشفق

يعرفمنيوجدالوإنهوحدناالعالمهذافىأننانتصوركثيرةمراتإننا
عناءشىكليعرفأنهناءعزالكنبهنشعرومانقاسيهما

ويضوينافيناالضعفنقطيعرف

ويعالجهاعيوبنايعرف

ويخففهامتاعبنايعرف

الصالحالراعىصقاتومن

االختياريةالنيابيةتضحيتهبر

راعأىتضحيةعنوتختلفأخرىتضحيةعنتختلفالمسيحتضحيةإن
األخطارأمامضعيفانفسهيجدكانإذاالخرافعننفسهيبذلالعادىفالراعىآخر
ءاألعداعلىيتغلبفإنهقوياكاذإذالكنهفالخراتواجههاالتى
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ضرورىموتهأنوجدلكنهالموتيتجنبأنيستطعكانوقديسوعكن
ذاتهمننفسهفوضعلحياتنا

راعكلعنمتميزايسوعنجدهذاوفى
تضحيةصعنمتميزةتضحيتهونجد

وبركاتهالصاعالراعى2

كلآذاننماترنموسيقيةعبارةوأصبحتيسوعقالهاالصالحالراعىهوأنا
المواعيدوأعظماألحاسيسأيهجإليهمتحملالمؤمنين
قالعندما32مزمورفىداودذكرهالذىالمعنىلنفسمتقاربترديدوهى

ءشىيعوزفىفالراعىالرب

ثالثانهانذكرالبركاتمنفيضلناالمعنىهذاوفى

الرعايةبركةاألولىالبركةأ

راعىالكخرافرآهمإذعليهمفتحننالمشتتةالجموعإلىمرةيسوعنظرلقد
الخراتتبددلعدمهامأمرالراعىسخصيةوجودإنلها

والرعايةالحنانإلىالطفلاحتياجإنءشىإلىنحتاجأنقبلشخصإلىنحتاجإننا
الطعامإلىاحتياجهمنأهم

يسهرعلينايعطفالمحبقلبهعنايبحثالذىراعيناهوالمسيحويسوع

الضالابنهعنليفشوالهضابالتاللفوقباحثا

يتوهإنسانكلإلىتبشيريةرسالةأقوىهوالصالحالراعىهوأناهءنداإذ
إلىتعاليناديهفهومشكالتهافىويحارالحياةزحمةفى

لعالجالرعوىاإلرشادعلمهوالالهوتكلياتفىنشأجديدعلم
متاعبصتاالنسانلهيتعرضما

نيقوديموسإليهءجايسوعهوورائدهمبتكرهألذجداقديمالعلمهذاإن
العشارزكاالسامريةالمرأة

الرعايةعندهيجدونكانو

الكفايةبركةهىالثانيةالبرممةب

ءشىيعوزنىفالراعىالرب
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يوردنىالراحةمياهإلىيربضنىخضرمراعى

عنهتخلىصديقاأرولمشختوقدفتىكنتاللهرعايةكثيروناختبرولقد
خبزاتلتصلمذريةوال

طبيعيةبوسائليعطينا

معجزيةبوسائليعطناكما

يعطيناأيضابساطتناقدروعلى

بجوارحنسأبوقريةفىالصيفيةاألجازةفىيختالالهوتكليةدخلتعندما

اليافعبساطةوفىواألدواتالكتببعضأشترىأنعلىكانةالرجاي
هذهأدبركيفمشغوالكنتالوعظءوأثناالكليةكنيسةإلىدخلتصليتالصغير

كلهااألمور

جنيها52بمبلغشيكبهوإذافتحتهمسجالخطاباىويعطينإلىيدخلبالساعىوإذا

التوجيهيةامتحانفىتفوقمكافأةبالمنياالمديريةمجلسمن

لناأنالمهمآخرءشىيحدثقدلكنمعكءالشىنفسالمجدثقد
الكفايةكلفيه

ءشىيعوزناال

الوقايةبركةهىالثالثةالبركةبر

ونحنعنايدافعهومضايقىتجاهمائدةقدامىترتبالذئبهجمإذا

صدرهعلىنرتمىأالحضنهإلىنلجأأالهذاحدثمرةمنآنسكت

إليهتعالواالصالحالراعىهو
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52

بينالوفيحالحيط

والعضحيةالخنوع
81ا5يوحناذاقمنأناأضعهابلىمنىيأخذهاأحدلش

بهاأضحىأنابلمنىحيانىيشتزعأحدمنماالحدشةالعربيةالترجمةوفى
راضيا

باعتبارهالبشرعنفديةنفسهتقديمعنيتحدثوهوالعبارةهذهالمسيحالسيدقال

الخرافعننفسهيبذلالذالصالحالراعى

ألنهذلكألجلناتحملهوماالمسيحالسيدعملهماوالعرفانبالشكرنذكروكلت
واالهانةالعارأنواعكاألجلناالمسيحالسيدخملولقدالحياةلنااشترىبموته

عنهقيلالنبىءإشعيانبوةوفىوالقسوةوالظلموالمذلة

فلمجازيهاأمامامتةحوكنعجةالذبحإلىتساقكشاةفتذللهوأماظلم
357إلقفاهيفتح

صحيحهذاكل

نوعأواعترهالمسيحيسوعالرباتبعهالذىاألسلوبمذافهمءأساالبعضتل
الخنوعأوصانةاالستأوالحنمعفمن

السيددامفماوالمذلةواالستسالماالستكانةديانةهىالمسيحيةأنالبحضتصور

الخنوعحياةيعيشواأذالمسيحيينفعلىساكتاصامتاوالتعييرالظلمقبلقدالمسيح

وابتدأالمسيحيسوعبالربمتمثلينساكتينوالتعييرالظلميقبلواوأنمواالستسافى
ضميرفىيستقراإلحسالمهذاوابتدأسذاحمأوالدهميعلموناضاييابعض
ينالكثير



صحيحهذاهل

حمتفىاإلهانةوتقتلللظلموالرضوحاالستكانةديانةهىالمسيحيةهل

ستسالماو

أسلوبيمثلهاالتىالنبيلةاشمريفةالتضحيةبينيفصلرفيعاخيطاهناكأنالحقيقة

أمامهالضعيفوالخنوعللظلهـااالستسالموبينالمسيحالسيد

الفرقهذانميزأنونتدربنتعلمأنوالبدفرقهناك

الشريفةيلةالبالتضحيةوبينواالستسالمالخنوعبينيميزالذىالرفيعالخيطهذا

تضحيةنعملهالذىالعملكانماإذالناتبيننقاطثالثفىلكمأوضحهأنأرجو
أمورثالثةفىالعملنميزفنحنمرفوضاوخنوعااستسالمأومطلوبةشريفة

نتائجهوبهوأسبافعهادو

وافعلداأوأل

فيرضشيئااأللميكنولمالمسيحالسيدحياةفىعارضاأمراالتضحيةتكنلم
إرادتهرغمالمسيحالسيدعلى

جماعةبينالظروفأوقعتهالطباعلمسا5شخصمجرديكنلمالمسيحالسيدأنأى
وإلىالصليبإلىأوصلوهحتىعليهصتواشتواضطهدتهبهأحاطتاألشرارمن

ليسفالواقعكالكيدهميردأنيسضطعالضحيفيقاومالسلبىوهوالموت
مكذا

قبساكانالعالمهذاإلىءجاعندماينتظرهماتمامايعلمكانالمشحالسيدلكن

الناسأنيعلمكاذشفاسدلمعافىالنقاوةمنشعاعاوكانالظالملمعافىالنورمن
البدالطهإرةأنيعلبمكاذشريرةكانتأعمالهمألنالنورمنأكثرالظلمةأحبوا
اللهأنللعالميعلنلكىاآلالمهذهيذوقأنعدامستوكانالشرعالمفىتتألمأن

لحخذمالءجاأنهيعلمكانالخيربذرةفيهويغرسالشريرلمالعاهذايفتدىأنيريد
كتيرينعنفديةنفسهوليتذلليخإلمبل

قالخدمتهمستهلففىمرةمنأكثرالحقيقةهذهذكراألرضعلىحياتهوفى

المأثورقولهاليهودمعلملنيقوديموس
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بلبهيؤمنمنكليهلكاللكىالوحيدابنهبذلحتىالعالماللهأحبهكذا
361يواألبديةالحياةلهتكون

نبيلةتضحيةإلىيؤدىالذىالنبيلالدافعالفرقهوهذا

أوزارهيحمللكىاإلنسانمكاننفسهعيضأنوموتهبآالمهالمسيحأراددلق
ومجروحهعليهسالمناتأديبآثامناالجلمسحوقمعاصيناألجلمجروحفهو
شفينا

تضحيتهقدمالكبيرالحبسبيلففىأحبألنهراضيانفسهقدملقد
تحتقرالمحبةبدلبيتهثروةكلاإلنسانأعطىإنكالموتقويةالمحبةألنالكبيرة

8نشااحتقارا

الساميةوالقيمالفضيلةتملكتوإذاقلوبهمالحبمألإذاالمسيحأتباعوهكذا
التضحيةهذهءأضواتتألألعندئذأجلهامناأللمإلىءالمبادىهذهتهمقافىحياتهم

ثريفونبيلاآلمهمإلىالدافعألناإلنسانيةالحياةءحمافى

ألجلهنتألمأنويستحقنحققهأننريدسامهدفالتضحيةءورايكونعندما
نهتفأنونستطيعلناتاجاالشوكإكليلويكونباالالمنفتخرأننستطيععندئذ
الرسولبولسمعبفخر

لسوعالربتسجسدىفىحاملافى

تجربواالذيناإليمانألبطالخالذاسجالالرسوليذكرالعبرانيينإلىالرسالةوفى
إنعتهميقولبالسيفقتالماتواأونشرواأوورجمواوحبصوقيودوجلدءهزفى

إذأيضانحنلذلكقائالالمؤمنينمخإطبايضيفثملهممستحقايكنلمالعالم

بناالمحيطةوالخطيةثقلكللنطرحبنامحيطةهذهمقدارالشهودمنسحابةلنا
ومكملهاإليمانرئيسإلىناظرينأمامناالموضوعالجهادفىبالصبرولنحاضربسهولة
فجلسبالخزىمستهيناالصليباحتملأمامهالموضوعالسرورأجلمنالذىيسوع

لئالهذهمثللنفسهمقاومةالخطاةمناحتملالذىفىفتفكروااللهعرشيمينعن

1121بهنفوسكمفىوتخورواتكفوا

كالحقالرفيعةوالقيمالساميةءالمبادىأجلمنوالتضحيةاأللملنقبكنافإن
والتعصبوالتحيزالظلمشرورمنمجتمعنانفدىأنونريدوالعدالةواإليمانوالحرية
شريفانبيالالدافعدامماتهوناآلالمفإنوالقهر



الدوافعجانبمنالفرقهوذا

ألسبابانياثا

للدافعالتفصيليةالعمليةالترجمةومى

خوفهأوعجزهبسبباأللميقبللمالمسيحالسيدأنفىاألسبابهذهوأوجز
كالوألفكالشخصيتهأوحياتهوضعفأوحيلتهقلةأو

الرأسمرفوعوهوقبلهابإرادتهراضياقبلهابلالتضحيةعلىئكرهلمإنه
مااستردهاحتىبحياقىأضحىألفىيحبنىاآلبإنيقولوهوالشخصيةلشاغ
استردهاأنالقدرةولىبهاأضحىأنابلمنىحياقىينتزعأحدمن

جمهددهأنبيالطسأراداسئلتهعلىيجبلموالوالىبيالطسأماموقفعندما
أصلبكأنوسلطةسبيلكأخلىأنسلطةلىأنتعرفأالتجابىأاللهفقال

910111يواللهمننلتهاأنكلوالعلىيسلطةلككانمايسوعفأجابه

أجابهتعليمهعنالكهنةرئيسوسألهالمحاكمةعندالكهنةرئيسأماموقفوعندما

يجتمعحيثالهيكلوفىالمجامعفىدائماوعقمتعالنيةالناسكلمتأناايسوع
حمعوفىالذيناسألتسالنىفلماذاءالخقافىواحداشيئاقلتوعاكلهماليهود

أهكذالهوقالبجانبهكانالحراسمنواحدلطمههذاقالفلمابهكلمتهمعما

فقلالكالمفىأخطأتقدكنتإنيسوعفأجابهالكهنةرئيستجيب
تضربنىفلماذاأصبتكنتوإنالخطأأينلى

يبكتنىمنكممنالناسوسألمرةوقفالذىنفسهمنالواثقشجاعةهذه
عيباإليهينسبأنأحديستطعولماألفواهكلفانسدتخطيةعلى

التضحيةليستفهذهفيناعيبأومناتقصيربسببآالمناكانتإذاأما

نستحقهعقابهىبلالشريفة

تفوتهملبعضوايعالجوهاأنيتدربوالمفيهملعيوبالتعييرينالونالبعضإذ

بينماإيمانهمألجلتضحيةذلكيعتبرونوهمعملهمفىلتقصيرالترقيةأوالفرص
يستحقونمينالونأنههـاالواقع

فطوبامالبرألجلتألمتمإنلكن
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السببيكونقدبينماالمسيحألجلألمهونتحملهألمكلأننتصورمراتننا
نحتلفأتمامأ

الواطىالحائطونصيراآلخرونفيستضعفناونجبننخافألننانتألمقد

هورنابحقوقنافتضيعواألسلوبالتعبيرفىءنخطىألننانتألمقد

شجاعةفىالحقإعالنعلىالقدرةوفقدناالخنوععلىتعودناألننانتألمقد
وحكمة

الثافىالميلهوهذابرضاناعنهنتنازلأنذلكبعدنستطيعحقناأثبتناإذالكننا
فاذهبواحداميالسخركمن9قالعندمابإرادتنانسيرهبأنإلمسيحنصحالذى
اثنينمعه

الثانىبالميللكنعبوديتناالناسيعلناألولبالميلالشراحأحدقالوكما
والخدمةالمحبةأجلمنطوعاالثافىالميلنقبلإنناحريتنانثبت

حياتكمجوانبفىفابحثوا

رمتاعبكمآالمكمأسبابمتحيزغيربتحليلوادرسوا
نبيلةتضحيةأوواستسالماخنوعامواقفكمكانتإذاماتعرفواأنلتستطعوا

شريفة

ابتيجةئالثأ

نتيجتهتحددالتىهىاأللمنوعيةلكنواحدأاأللممظهريكونقد

مغموراسيظلفالجبانكاملوفشلئمةداهزيمةإلىيؤديانواالستسالمفالخنوع

النسيانفىنا

قائمةلهتقومالمقهوراسيبقىوالذليل

األياممرورمعيأساسيزدادوالمستضعف
أبداهكذايريدناالوالله

والمحبةالفوةروحبلالفشلروحيعطالمفهوأقدامناعلىنقفأنيدعوناإنه
والنصح

6131كواتفووارجاالكونوااإليمانفىأثبتواامهرواأيقولإنه
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منهىآخرنوعمنمعاناةتكونالكنالمعاناةمنتعفينالنوثباتناشجاعتنا
لنامثاالنتخذهاالتىالمسيحمعاناةع

اللهعرشيمينعنفجلسبالخزىمستهيناالصليباحتمل

كثيراثمرافأعطتاألرضفىماتتالتىالحنطةكحبة

حياةمنلهاويافيناستدبجديدةحياةفإنءالمبادىألجلتألمناإذا

يأتلموالعدالةوالكرامةالحريةتوقيمءمبادىمنالعالمبهيتمتعماكلإن
هذهتقوملكىالموتححىوكافحواحياتهموضعواوأبطاالأناسالكنبسهولة
البشرحياةفىومكانتهامكانهاوتأخذءالمبادى

بالنبوةالمسيحالسيدعنقيلوقد

تنجحبيدهالربومسرةأيامهتطولنساليرىإثمذبيحةنفسهجعلإن

المشهورةعبارتهالمسيحقالوقد

يجدهافإنهأجلىمنحياتهأضاعومنيضيعهاحياتهوجدمن

القولهذاومعنى

ميتاقيعيفإنهالموتمنخوفاسلبياجباناويعيشحياتهعلىيحرصمنإن

حياتهتضيعحىوهو

فإنالساميةءالمبادىأجلمنبحياتهيضحىلكىالشجاعةنفسهفىوجدمنأما
وإشراقاءوضيالمعانااكثرتقومبلتضيعلنحياته

التىالشريفةالتضحيةوبينالقاتلةواالستكانةالخنوعبينالرفيعالخيطهوهذا
لوتأنطكنال
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62

ييسوعبهانرجممعاصرةحجاوة
0913يوحنالماليرجموهحجارةأيضااليهودكناول

التربيةوزارةمفتشىأحدءجاأسيوطكليةفىالفلسفةبتدريسأقومكنتعندما
وعرفالفلسفةبتدريسيقوممناسمعنسألوعندماعلىقبالتفتيليقوموالتعليم

التوجيهمهمةعنبعيداحوارفىمعىيجتمعأنطلبقسيسوظيفتىأن

ومؤثراممتعاكانوالغفرانوالصالةاللهعنطويلحديثبينناودار

يسوعكانلقدالمسيحاليهودصلبلماذاسؤالحيرتهالتىاألمئلةبينمنوكان
كرهوهفلماذاشهدوهارائعةومعجزاترسالةصاحبكانولهممنهمعظيمانبيا
صلبوهتقولونوكما

للمسيحالراودءرؤساحسدعنوأخبرتهالمحددالسؤالهذاعنأجبتهولقد
وقلتواإليمانوالمحبةاللهعنتعاليمهفىثورياومعلماالشعبمنمحبوباكانألنه
ورجمواءاألنبياقتلواأنهمنفسهالقدحمالعهدروأيئححسباليهودىالشعبتاريخإنله

إليهمالمرسلين

طويلةتأمألتإلىوقادقكثيرةأفكارأنفسىفىأثارالسؤالهذالكن
عندلهاتقديراالفضاثلتجداللماذاوالمحبةوالرحمةالخيرالناسبعضيقاوملماذا
المنتظرالتقديرهذاعكسنجدبلالبشر

عليهيجلسعرشأيستحقأنهمعبهاليرجمضدهمرفوعةحجارةالمسيحيجدلماذا
رضاهتلتمسخاشعةونفوسا

المسيحيرجمأنيحاودمننجدلماذا1
بهانرجمهالتىالعصريةالحجارةهىما2

لماذاأ

يتصرفتجعلهالشريرةاإلنسانطبيعةأنهوالحائرةاألسئلةهذهعلىوالجواب



العالمإلىءجاقدالنورأننفسهالمسيحبتعبيرأووالمنطقللحقمغايراتصرفاحيانا
391يوثريرةكانتأعمالهمألنالنورمنثراالظلحةالناسوأحب

تحىالمواضعبعضففىمختلفتيننضيجتينالعالمفىتحدثالمشرقةالشصإن

وتميتتحرقأخرىمواضعوفىوتفوىوتنعش

إنجيلهكذاوتحرقهاالجراثيمتقتللكنهااإلنسانعلىءوتضىاننباتتحيىإنها

لموتموترائحةاالخروللبعضلحياةحياةرائحةللبعضفهوالمسيح

فىنفسكوتفنىتحبهأنإماعادياموقفاالمسيحءإزاتقفأنتستطعالإنك
رسالتهوتقاومتكرههأوخدمته

لكنالمالظفىإالتعيشأنتستطيعالألنهاالنورمنتهربالحشراتبعضإن
كانأينمانحوهوتتجهالنورعنتبحثوالوروداألزهار

السافرءالعداإمااثنينمنشحوراالناسفىأثارعالمناإلىالمسيحءجافعندمالذلك
فىذلكعلىالكثيرةاألمثلةنجدأنونستطيعءوالوفاوالحبىالتكرسأوالمر

كضبهومنليقتلهعنهيبحثهيرودسنجدفبينمايسوعطفولةمنذالكتاب

حمعاننجدبينهمقتلهأنهليتأكددونفماسنتينسنمناألطفالجميعقتلوخوفه
عبدلثتطلقاالنقائاليصلىوتعبدوبحنانيسوعبالطفليمسكالهيكلفىالشيخ

خالصكأبصرتاقدعينىألنبسالمقولكحسبسيديا

يقولحالكمولسانونكراناجحوداالدنيافىتجدونمنفيا

ضاعاقدواإلحسانمهضومالحق

نسيانااإلنسانمنالقىقدوالخير

يناوئهمنيلقىالبروالصانع

نكرانااآلنيلقىالحقوالصانع
أواسيهاالدنيابذىعمرىأفنيت

وهجراناذالسوىلقيتفما

طبيعةفهذهمهالثمصبراالخيرجانبفىوأنتملكمالناسظلممنتبكونمنيا
معهأوالخيرضدالتطرفاألرضيةالحياة
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نجدسطورهإينلكنناالمحبةإمخيلفهوائعةاسابالمعافىزاخريوحناإخيلن

361يوحناشتلخالدةآياتنجداإلتجيهذاففىتحاالخاحهذيننفحم

ومثلالمسيححنانعنتعبرالتىالرقيقةاصعواطنىاخدوفيهاالحالماللهأحباتما

كلمتانيسوخبكىلعازرقبرعنديسوخلموقفالراثالختصرالوصثف
المشاركةالمسيوتعزياتكلهاالدنيارقةتجمعان

أيضاالبشرقسوةعننقرأاإلتجيلهذانفسفىتل

القولنقرأ865يوحناففى

حجارةأيضااليهودفتناول0113يووفىليرجموهحجارةفرفعوا

صانعاإلنسانوابناللهابنيرجموهأنأرادواالذىمننذكرعندماليرجموه

النورمناكةرالظلمةالناسرأحبالقولمعنىندركالحياةوواهبالخير

يرجموهأنأرادواولماذا

أعرفهاوأناصوقىتسمعخرانىقالمعزياجميالحديثايسوعتحدثلقد
الذىألىيدىمنأحديخطفهاوالاألبدإلىتهلكفلنحياةأعطيهاوأنافتتبعنى

واآلبأناأبىيدمنيخطفأنأحديقدروالالكلمنأعظمهوإياهاأعطافى
واحد

معهماللهمعجزاتيذكرواأنمنوبدالاإلعالنلهذااليهوديتهللأنمنوبدال

وتأنيببحنانلهمحقوليسوعإلىاستمعواثمليرجوهحجارةرفعواآبائهمومج
رفيق

لرقةياترجموننىهامعملأىبسببألىعندمنصمأريتحسنةكثيرةأعماال

اإلنساذلقسوةوياالمسيح

نغعسلثأنتأنتأنكيومافكرتهلتلالتفكيرهذاأمامنقشعرإننا

إالمسيحلترجمحجارةترفع

كيفومخلصىسيدىهووأحبهالمسيحأعبدأنااأنيمكنالكيفتقول

ألرجهحجارةأرفع

ترجمهكيفلكأقوادعنى
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المسيحبهاترجمالتىالحديثالعصرحجارة2

الغيرةهواألولالحجر

ترىوالالحقرؤيةعنفتعميكقلبكالغيرةتأصعندماالمسيحترجمأنك
غيرنفسك

انتباهموضوعالشعبقادةهمكانواالكهنةءورؤساالودكانهكذا

الناسوخولالمسيحءوجاالجميعأمامالصورةفىالظاهرونهمالناس
عنهمقليالوانصرفواحولهالناسواجتمعإيى

هوذالكنوحدهمالصورةفىيكونواأنيريدونهمثودالقادةواغتاظ
المسيحءوراجميعهمالناس

إفىيلتفتوالمليقتلوهأومصيدةفىيوقعوهأنليحاولواالمسيحلدمواإذا
الغيرةوالسببشىكلتفسيرواءأسايعملهأويقولهكانما

هذامعهميحدثوكثيرون

هذامعكيحدثأالوأنت

يومكلالمسيحءوأبناالمسيحترجمءالعمياالغيرةنرىإننا
هووالسببوالتشهيردالنقبحجارةغيرهميرجمونالدينباسمالناسمنكما

الغيرة

الغيرةهووالسببالباطلةباالتهاماتكيرهميرجمونالحقيدةباسمالناسمنآ

التسرعهوالثاذالحجر

األمورعلىالحكمفىتتسرععندماالمسيحترجمإنك

هذايقولمناديتقدمهموكبفىيسيرالمذنبالشخصأنيقضىالنظامكان

الموكبويسيروفالنفالنهمعليهوالشهودءاألخطامنوكذاكذاارتكبالرجل
وهكذاالتهمةعنهلينفوايتقدموننفىشهودهناككانفإذاالبلدشوارعفى

عنهللدفاعيتقدمأنيريدلمنكاملةالفرصةتكونحتىالموكبيسير

أنبمجردهكذايعملوالماليهودلكنيرجمونهدفاعاالمذنبيجدلمفإذا

بحيضهالتعصبهوالتسرعهذاليرجموهحجارةتناولواواحدأواالبأنايسوعقال
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ويكونشخصيعدمأنيحدثلئالإلعداماحال3ءإللغامحاوالتافيوملمالعاى
األوانفواتبعدصمالحلمراجعةفرصةنصلفابريئا

الرواياتونقلثاعلبالحكمبتسرعناوشخصياتهمحمعانعدمالنإسصتكم3

تمامااليهودفعلكماأنفسهمتللدفاعفرصةلهمنتيوالندرأندونعنهم

المباالةعدمهواستالثاالحجر

منكيطلبهوماوشرائعهبوصاياهمباالةدونتحياعندماالمسيحترجمإنك

علىواقفايسوعفيهارسمالحديثالحصرخطةأحماهاصورةالفنانينأحدرسم
المدينةطريقفىيسرعونجميعهمالناسلكنللناسيديهماذأالشهيرةلندذقنطرة

المسيحإلىأحديلتفتوالومباهجهاومحالتهاوأنوارها

المباالةعدمالحديثباألسلوبالقتلهوهذا
الكنيسةفىتقضىساعةأوقصيرةصالةأوجميلةترنيمةضنيرينلبالنسبةالمسيح

بهمشغولةغيركلهاالحياةشل

تفسيرهفنحاولرغباتنامعيتفقالومامصالحنامعيتفقماوصاياهمنننفذ
بأخرتأوبطريقة

لكننانحملهأنمناطلبالذىالنيرأينالمسيحألجلنحملهالذىالصليبأين
نبالىال

بهالنرجهحجارةنمسك

أجلمننضحىأنمستعديننكونعندمايظهرالحقيقىإيمانناامتحانإن

مباالتنابعدمنرجمهفنحنالتضحيةمنايستحقالالميحكانإذالكنالمسيع

نظركفىيسوعيساوىع

بادئهمعوتقفماديةخارةألجلهتخسرأنيساوىهل
لوصاياهأمينأوتظلزائلةمتعةألجلهتتركأذيساوىهل
حبهصتتخلىوالءوالهزالتعييرألجلهتتحملأنيساوىهل

المسيحىأحما

يسوعترجمال

تضحيةإلىأنانيتكتتحولقلبكعلىيملكوعندمحياتكعلىملكاتؤجهبل

بالنقدالوالتقديرءبالثنالسانكويلهجالنتقادهمالالناسلحبقلبكيتفتحفى
الجلجثةإلىولوالحبيبءوراوتسيرالصليبتحملأنوترضىوالتشهير
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72

ءالعنابيتفىبهجة

1271متهناكوباتعنيابيتإلىالمدينةخارجوخرجتركهمثم

بالروحانزعجييكونمعهاواءجاالذينواليهودتبكىيسوعوآهافلما
يسوعبكىوانظرتعالسيديالهقالواوفععتموهأينوقالواضطرب

113363يوأيحبهكانكيفانظروااليهودفقال

جنوبالواقعةعنياأبيتهىالقريةهذهالتاريخدخلتلكنهاصغيرةقرية

خقدوقدأورشليممدينةمنكيلومتراتأربعةخومسافةعلىالزيتونجبلثرق
فقداألرضعلىحياتهءأثناعليهايترددكانالمسيحالسيدألنالقريةهذهاإلنجيل
ولعازرومريممرثاعاثلةحىاجسوعصديقةعائلةالقريةتلكفىتسكنكانت

وأعمالوتعليممودةوزياراتحبلمساتعنجميلةرواياتاإلنجيللناروىولقد

وسطفىيسترجيسوعكانفيناكعنياتببىارتبطتومعجزاتوآياترحمة
وهناكالمحبةدائدةمرثااكرمتهوهناكرأسهعلىالطبسئيهبوهناكأحبإف

األمواتمنلعازرأقام

شرقجنوبصخرةعلىمبميةذالوالالعازريةاآلنتدعىعنيابيتقرية

تللسائحمزارااالنويعترالصخرفىمنحوتالعازرقبرفيهاويوجدأورشليم

أحدثكملكنىالحديثةأوالقديمةعنيابيتقريةعناليومأحدثكملنلكشى
اللغاتندرلموضفإنناالقريةهذهأتذكرعندمادائماببالىتخطروفكرةمعنىص

معناهعنيابيتاسم05األحماحمعافىعننبحثكناالالهوتكلياتفىالقديمة
وجودبأنشعرتلكننىءالعنابيتأوالبائسبيتأوالبؤسبيمتاألراميةباللغة

البهجةبيتءالعنابيتفصارتوبهجةأفراحإلىأحزانهاحولعنيابيتفىالمسيح
ءوالصقا



أفكركنتاألوقاتتلكأكثروماحياقىوالمعاناةاآلالمأعتصرتكلماكنت

بهجةدارإلىءالعنابيتمجولالذىيسوخشخحسيةالفريدةالشخصيةتلكنى

وسالم

معهنفسىفيهتصفويومكلوفىالظروفكلرغمبيسوعسحيدأنافكم
معكمأسيرأذمعواطمئنانأراحةنفسىيمألمماحنانهشحبهجديداصتأختبر

ينبوعإلىنحولهأنبوجودهنستطيعضنالالدمرعوادىفى

وجودهتجاهلأواأللممنالتحررهىليستوالسعادةبيسوعسعيدأناك
أحداثهامعسليموتجاوبالحياةلطبيعةصحيحفهملكنها

حياتهإلىنظرلوالبؤسبيتعنيابيتحياتهيعتبرأنيمكنمناإنسانكلإن

لكنناقاسيةتجإربهاتكونوقدسهلةليستفالحياةالسوداوىالتشاؤمبمنظار

ودموعهمعنافوجودهيسوعإلىتطلعناإذابهجةالبؤسبيتفىنجدأننستطع
ودموعهوجودهفىنتأملفدعونابهجةإلىءالعنايحوللناوحبهألجلنا

وحبه

دهجوو1

يفهمنامفتوحقلبيعنى

يرىكانعندماعنيابيتفىالمسيحالسيدتواجدعناإلنجيلفىكثيرانقرأإننا

يستريملكىعنيابيتإلىيهرعكانلهوانتقادهمعليهوتآمرهمالناسشرور

مصدراأيضاوكانهناكأصدقائهمعشركتهفىيسترجيسوعوكانهناك

يتفهمونهوكانوايتفهمهمكانألنهلماذاوسرورهملراحتهم

خهربأنتحاولالوالمعاناةالبؤسبيتفىعنيابيتقىتحياهلوأنت

وفىبيتلثفىيستريمواجعلهإليهيسوعادعلكنانمككلفىءفالعنامخه

حياتكطابعريغألنهأنتتسترجعندئذحياظث

أدعومإننىومثلنامعناوعاشىبينناحلألنهالحقيقىالتفاهمرمزهويسوعإن
فىاألمورأجلمنفإنهوالفكرالصدرواتساعالقلبانفتاحمنمزيدإلىجميعا
والسالموالفهمالراحةليجدوقتأىفىيدخلهمكانااإلنسانمجدأنالحالمهذا

611



اضسبةياالمفتوحالبيتهذامورلعازرومرثامريمحيثعنيابيتكانولقدالحب

رأسهيسندأينلهليمعإنهنفسهعنقالوقدخاصةليسوع

والتحرشقءالعدامشاعروسطوفىضدهتحاككانتالتىالمؤامراتوسطوفى

قلوبافيجدعنيابيتإلىيذهبيسوعكانوالشكوىالتوتروسطوفىبه
هناكوتكريمااعزازارأسهعلىمسكوباالطبوجدهناكرحبةوصدورامفتوحة

تماماحاجتهيفهمونكانواهناكهتعاتسصعواآلذانإليهشاخصةالعيونوجد
الحياةتوتراتوسطوالراحةوالمحبةالسالمواحةالبيتذلكفكان

لهقلبهويفتحيفهمهأنهىإنسانإلىإنسانيقدمهاأنيمكنعطةأعظمإن
قلبتأصالفالمادةالجسدطعاملهتقدمبأنتستأنهحيواناليساإلنسانإن

تجدوعندمالحاجاتهالحقيقىبالتفهمالمفتوحالقلبهويأسرهالذىلكناإلنسان
بماليقدرالكنزاتجدفإنكوقتأىفىإليهتلجأأنيمكنإنسانا

يقةتكانيسوعألنليسوعقلوبهميفتحونكيفعنيابيتسكانتعلمولقد
لهمقلبه

خننتعلمأنينبغىوهكذا

وصدوررحيمةقلوبإلىالناسكلأحوجوماأحوجناماالحياةآالموسطففى
والزجربالنقدالعطوفةرقيقةبكلمةالخواطرتطبوألسنةمتفهمةوعقولشفوقة

والتأنيبوالعتاب

عندناءوالعناالبؤسبيتفيتحولصغيرامسيحالآلخرمناواحدكلفليكن

ءوصفابهجةإلى

لنامتجسدةمشاركةدموعه2

مشكالتناوسطيتجسدلكنهفحسبحياتناإلىيدخلاليسوعإن

قبرعنديبكىوهومشهدهالمسيحالسيدحياةفىنراهاالتىالمشاهدأهمفمن
وحبيبهصديقهلعازر

حبيبنالعازرجسدوضعغأينوضعتموهأينحاضريناليسوعاسألقد
وانظرتعالسيديالهفقالوا
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معانيهاولكنبسهولةنقرؤهاعبارةوهىعيسببكىأااإلنجئكاتبيقول
عميقةعجيبة

أىباللوجوستؤمنكانتالتىاليونانيةالفلسفةمفهوميوحناصإتجيلكيبلقد
اليونانصففىوالخلقالوجودأساسوهىالكلمة

بالقولاإلنجيلابتدألذلك

طمةالكانءالبدفى

اللهعندكانوالكلمة

اللهطمةالوكان

كانبهءيثىص

مماكانءشىيكنلموبخيره

يتعجبيسوعبكىعبارةاليوناقيقرأوعندم
فىنقولضمجوهرهورسماللهمجدءبهاأىالكلمةهوالمسيحإننقولكيف

بكىإنهالوقتنف

اللهأننظرهمفىيمكنفالاالطالقعلىالتأثراللهإلىينسبوالماليونانيينإن
شخصاأنمعناهغضباأوءبكاأوحزناأولمروراكانءسواانفعاثأىألنينفعل

يغيريتأثرواليؤثرنظرهمفىلهوالاللهعلىيؤثرأناشطاعماشيئاأوما
عاطفةوالانفعالبالمستقلمتزهاليونانيينعتداللهإنيتغيروال

عنمتساممطلقكيانمجردأنهعلىاللهيتصوروناآلنإلىالناسمنوكثيرون

آخرجانبألناكشفيسوعءبكالكنفعالاللهصورةمنجانبوهذاالبشر
بالتجسديسوعكضسفهالذىالنباهذاوطبيعتهاللهقلبمن

يسوعتلناليعبربضريتناجسمآخذأإليناءجاءشىكلعلىالقادراللهإن
يشاركناآالمناكلوفىيتضايقضيقناكلفىأنهكيفليريناوعطفهقلبهع

ويبكىويتألممجزنفثو

الذىيبالىانذىاللهصورةهىبكىعندمايسوعإليناحملهاصورةأعظمإن



يسوعبكىأنلذلكالتجاوبوكانوانظرتعالاصيسوعالودال

فىتدعوهأنيكفىالبشرآلالمالحقيقيةمشاركتهعنتعتريسوعدموثإن

مثحاركأتراهعندماتسترتوموانظرربياتعالدا4اوتقولوظروفكحالك
فيهتجتازماكلفىإياك

أمامنبسطهاالفلماذاللناسشكواناسونشللناسمتاعبناعنفصثنإننا

ومثماركتهحنانهمقدارجربثموانظرتعالسيديالهتقولأنحاوليسوع
لك

لىألعصاءوهدولجروحىءوشقاالحزالىبلسانهىألجلىيسوعدموعإن
أتصورممااكثرمنىقريبإنهعنىبعيدأليسأعبدهالذىإلهىإن

الذىالحنوناإللهلبههيرحمالخشنأقاسيأجامدأإلهأليسأعبدهالذىإلهىإن
دموعهفىيسوععنهيعبر

أرفوماأمجدهوماأعظمهفمامتجسدةمشاركةإنهالنامشاركةفدموعه

إمشاعرهأجملوماقلبه

ويعلمنىيغيرنىحبه3

ألجلنادموعهكانتوإنيفهمنامفتوحقلبوجوديعنىمعناوجودهكانفإن
ويعلمنايغيرنالناحبهفإنلنامتجسدةمثاركة

لهمالمسيححبأنيظنونإنهمكثيرينعندمفهومغيرثرللبالمسيححبإن
أنيتصورونالناسإنوالرياحينبالزهورومليئةاالالمصتخاليةحياتهميجعل

بالعوائقسهلةحياةفيحيونالمشكالتأمامهممنيزيلالمسيحب
اعبمتوال

للحبرخيصمفهوموهذا

ءسواالناسكلعلىضريبهالحياةفآالمالدموعوادىبأنهمعروفعالمناإن
مؤمنينغيرأممؤمنينكانوا

دونالدموعوادىلمجتازأنعلىقدرةلإلنسانيعطىألفرائعالمميححبلكن
ينبوعأيصيرونهءالبكاوادىفىعابرينيأسأوفشل
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اإلنسانونظرةاإلنسانطبيعةيغيرضهلالحياةطبيعةمنيغيرالالمسيححبن

الدنيامتاعبمواجهةفىاإلنسانوأسلوبالحياةإفى

3ءكبالوسقةوالتزاممعانادرهىالمشوليةمنيعفيناالالمسيححبإن

الحبوهذاالمسئوليةمخملعلىويعاوننااألمنسليموقفاخاذعلىيساعدنا
الحقيقى

حتىءشىأمامهمفيسهلونجاهالحباأوالدهميحبونءاآلبابعضإن
يكبرواأنبعدحتىأطفاألويظلوااألوالدخيب

هكذاليسيسوعلكن
يبدأأنقبلفيهكانالذىصانالمنايومينمكثمريضلعازرأناءعندماي

لرازرأنلمووكانآخرينيومينتستغرقكانتالتىعنيابيتإفىارحلة
األلمتحملعلىومرثامريميدربأنباالنتظارأرادلكنهإت

أنهصحيحتنسياهلناألبديةالحياةعندرسااألختينيعلمأنيريدكان
فرمفالثانيةسيموتلعازرأنيعلمكانلكنهاللهليتمجدالموتمنلعازرأقام

الزمااألختانتعلمتهالذىالدرسكانلذلكالجسدموتص

للناسقاللكنهالحجرفيتحركباصبعهريضأنيمكنهانوكالقبرإلىءجالقد
الحجرارفعوا

عملمسئوليةللنايمتركاممنهيعملوهأنثمبإمالصايمكناماللناسعمللقد
عليهيقدرونما

واكفانواألقمطةاألربطةسيخقوهأنالناسمنطلبلكنهلعازرأقام

ممكناهذاكاذنعمبكلمةاألربطةيزيخلالميثأقامالذىأنالممكنمنتي11
وقدراتهمالناسشخصياتيلغىأنيريداللكنه

الحياةطبيعةتتغيروأنآالمدونتحياأنمعناهللثالمسيمحبأذإذاتتصورال

يغترناالمسيححثإنكالأحزانهاوتضيحمشكالتهماوتتبخرأمراضهاوتزول
علىوالقدرةلنتشددءوالزالنتقوىءالغذايعطناإنهلالمورمعالجتناويغيرض

ويجعلنتنقىلكىيعهرناإنهوالنضوخللتقدمإمكاناتإلىالصعبةالمواقفتحويل

الشهادذنوراالالمنارم



ءالهنابيتءنااابيتليصيروحياتناوبيوتناقلوبنافىواسكنربناياتعال

لناالعطوفبفهمك

لناالمشاركودمعك

لناالمغيروحبك
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الثالثلباب

الوميسلىكثأحاه

3161ألصحاحاتا



فهر

المنتإلىوأحبهمالعالمفىالذينخاصتهأحبقدكانإذيسوعأما
311يوحنا

عنعبارةاألولالقسمقسمينإلىسمينةأنهنجديوحناإنجيلدرسناإذا
بهاقامالتىواآلياتاألعمالرواياتعلكماتحتوهى21امناألصحاحات

نسميهاأنويمكننهاردامماأرسلهالذىأعماليتمملكىلمالعاإلىمجيئهعندالمسيح

أحاديثتروىوهى3112أصحاحمنيبدأالثانىوالقسمالخدمةأحداث
حوادثنسميهاأنويمكنوالقيامةالصليبورواياتتالميذهمعوشركتهالمسيح

الرحيلوأحاديثحوادثفىومراتمرةنتأملأنأجملوماالرحيلوأحادلمجا

يكمنكلهءالجزهذامقتاحولعلوعواطفهالمسيحقلبمنفريبةفكرةتعطيناألنها
أنعالموهوالفصحعيدقبليسوعأمااآلنمنهابالتأملنبدأالتىالعبارةفى

فىالذينخاصتهأحبقدكانإذاالبإلىالعالمهذامنلينتقلتءجاقدساعته

المتهىإلىأحبهملمالعا

األصحاحاتهذهفإناألناجيللسائربالنسبةكالقدسيعتبريوحناإنجيلكانوإذا
إلهيةأمجادعنيعبرمثلهايوجدفالالجديدللعهدبالنسبةاألقداسبقدسأشبه

عمقفىنظيرلهايوجدواليسوعالمجدلربلطفةبشريةورقةسامية

عندماونستطعحجاببالاللهقلبلناتكشفإنهاالفائقةحاطتهابمعاألحاديث
مواقففىالعينفتدمعمنااألحداثبقربنشعرأنظروفهاتجيالناونستعيدنقرؤما
فرحاالقلوبوتطفروالحزناالضطرابمواقففىالنفوسوتتعزىواللهفةالحنو

ءوالرجااألملمواقففى

فىالذينخاصتهأحبإذيسوعأنهوواألحداثاألحاديثهذهصومفتاح
ثىالمنضإلىاأحبهلمالعا



إلىبهندخلالذىبالمفتاحالرحيلأحاديثهـحوادثفىتأمالتنانستهلعونا
ونتمتعاللهنعمةبنهروئروىالمقدسالهيكلهذابدسملنتغذىالفسيحةأرجائها
قربعنالمسيحعطرونشتمالدرربجمال

كلماتثالثفىفيهنتأملخبههووالفتاح

تفسيرحبها

لخاصتهحبه2

الينتهىحبه3

أحبقدكانإذتفسيرحبه1

إنوموتهوأفعالهوأقوالهالمسيححياةأسراركللكميشرحتفسيراتريدونهل
حبهفىكامنكلهالتفسير

واليزالالتالميذحتىمنهاتعخبغريبةءأشياالمسيححياةفىحدثتوقد
حبههووالتفسيربعضهامنيتعجبونالبعض

يكونلكىإنماواألرضءالسماكنوزصاحبوهوفقيرةظروففىميالده

الذىوالئللثالتاجرفضالعجيبحبههووالسرءوالبسطاءالفقرامنقريبا
يقتضىكانالحبألنعليهيفرضوهأنالبشروأرادلهيزينهأنالشيطانأراد
والعشارينبإلخطاةواتصلالناموسوحفظةالدينرجالانتقاداتتحفلذلككير

سامريةامرأةمعيتكلمكانأنهمنالتالميذتعجبحئهإلىحاجةفىكانواألنهم
بنفسهوكعستلانحنىالسببهواإلنسانلنفسوتقديرهخبهوكانالسيرةسيثة

ويتضعيخدمالحقيفىالحبأنليعلمهمالتالميذأرجل

بكلمةيهلكهمأنقادراكانأنهمعوالكهنةالكتبةأليدىنفسهيسلمأنورضى
نفسهيخلصأنيقدرلملكنهالناسخفصالحبطريقفىيسيركانألنه

الصليبمنئخقصهالمالئكةمنجيشاعشرأثنىيطلبأنيقدركانأنهوالواقع
الخطاةلخالصبالنفسالتضحيةيتطلبكانالحبلكن

اآلنإلىكثيرينأنلدرجةوالموتءوالهزوالجلدوالبصقوالعاراأللمتحمل
االالمهذهكلوذاقضلبالذىهوالمسيحيكونأنويستتعدونيندهشون



العادىاإلنساقوالتصوروئهانيتعذبالالبارالصالحأنشرالبعندالطبيعىالمنطق
ونحنحبهفىنجدهالتفسيرلكنالموتيذرقالمتجسداللهكلمةأنيقبلال

ونرضىنحبهممنأجلمناأللمنتحقلعندماجزئياولوذلكندركأننستطيالبشر
للموتأنفسنانعرضوأحياناخبهملمنخيرهذافىكاذإذانرفضهكنابما
حقاخبكناإذا

وعجائبتعاليمهوروعةوحكمتهقداستهفىالمسيشخصيةإلىنظرناأنناولو

الفائقحئهإلىننظرأندونتأثيرهوقوةالغيبوإدراكهباللهوعالقتهمعجزاته

المجهوبلالمحبةهىعندهواألخيرةاألولىفالصفةحقيقتهعلىالمسيعفهمناما
التفيرحئهفإنلذلكمحبةاللهأذنعرفأناستطعنالمايسوعولوالمتجسدة

وحياتهوأقوالهأعمالهلكل

العالملىالذينخاصتهأحبلخاصتهحبه2

وليسءلألحباحبهذاخاصةجماعةإلىوموتجهخاصنوعمنحبهذا

البشرولجميعللعالمالمسيححبعننمثزهأنيجبلذلكللجميع

بهيؤمنمنكليهلكاللكىالوحيدابنهبذلحتىالعالمأحباللهأنصحيح
األبديةالحياةلهفتكون

الخالصيؤمنمناجعطىبالتضحيةفرضىالعالمأحبالمسيحأنصحيح
األشرارعلىثهسهفيضرفالجميعيحباللهإننقوللذلكالعامالحبهوهذا

والظالمينأبرارالعلىويمطروالصالحين

القريبينويبشرالضالعنويبحثالكلعلىويتحننالجميحألجلماتوالمسيح
اآلبمعالكليصالحأنويريدبالسالمالبعيدين

المسيحلخاصةحبخاصحبهواليومعنهنتحدثالذىالحبلكن

وقدالرغبةنرىالحبهذافىولكنالخالصنحووالسعىالرغبةيتجاوزإنه

عواطفوفاضتوالسعادةالبهجةاينابيعفتدفقتتجاوباالحبووجدتحققت

والخدمةالمقدسةالغيرةمنالنفسفمألالحبتبادلوحدثوالتكريسالشركة

لهوأنالىحبيبىينادىمجبيبحبيبعالقةالعالقةوأصبحتالباذلة
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ويدفعهاالشوائبمنفيطهرهاالحياةأعماقإلىيدخلالذىالحبهوهذا

للمواهبينبوعافيكونالمسيحفىالتىبالفضائلويملؤهاوالكمالالقداسةنحو

زالتكريسوالتواضعوالبذلالخدمةفىتظهرالتىالروحية

أفسسأهلرهختلكىركبتيهخنىالرسولبولسكانالذىالحبهوهذا
قالعندما

ليحلالباطناإلنسانفىبروحهبالقوةتتأيدواأنمجدهغنىبحسبيعطيكملكى
أنتستطيعواحتىالمحبةفىومتأيسممونمتأصلونوأنغقلوبكمفىبااليمانالمسيح
المسيحمحبةوتعرفواوالعلووالعمقوالطولالعرضهوماالقديسينجميعمعتدركوا

36191افاللهءملكلإلىتمتلئوالكىالمعرفةالقائقة

االختباروهذاأكثرالمميحاختبركلماالمؤمنبهيحمقالذىالخاصالحبهوهذا
ليتعبدأودارهفىليتقوقعالعاديةحياتهعنيفصلهواللمالعاعنالمؤميعزلال

عداهامنترفضمتالفةمجموعةأومغلقةجماعةفىلينعزلأوءاصحرفىوحده
كالنفسيا

يأخذهمأنيطلبولمالعالمفىأنهميدرككانخاصتهأحبإذالمسيعإن
تحفظهمأنبلالعالممنتأخذهمأنأسأللستقالصالتهوفىلمالعامنالله
الشريرمن

العالمإنفيهيظهرالمحبةهذهثمرأنالمسيحيريدالذىالمجالهوالعالمألنذلك
فيهالمؤمنوذينشرأنيجبالذىالميدانهولثهوشرورهوتجاربهمخاطرهرغم

الربأطيبماوانظرواذوقواالغيرفينادواالمسيحوحبالمسيحنور

المنتىإلىأحبهمينتىالحبه3

فىتحجرتقلوبمنوآالضائعالحبصخرةعلىتحطمتنفوسمنم
الحبفتورءصحرا

كذلكليسحبهلكن

المتهىإلىحبه

ترىياهىمنأى

يعلمفالكتابكالوالصبراالحتمالمنتهى
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أمعرىأمجوعأماضطهادأوضيقأمأشدةالمسيحمحبةعسيفصلنان
سيفأمخطر

حاضرةأموروالقواتوالءرؤساوالمالئكةوالحياةوالموتالأنهيقنمتإق

التىاللهمحبةعنتفصلناأنتقدرأخرىخليقةوالعماثوالعلووالمستقبلةوال

ربنايسوعالمسيحفى

وإلىاألزلمنذالحياةهذهويتعدىالحياةيسبقفحبهكالالحياةكلىمنت
األبد

يزولالوحبهيزولفالعالمكاللمالعاثىمنض

ينتهىلنوالحبسينهىفالزمانكالالزمانمتهى

قدرالطريقطؤلمنهإتساعااكثربالحبفإذاتستطيعماقدرالمحيطوصتع

منهأطولبالحبإذاتستطعما

نمرضقدومشكالتنالمتاعبناكثيرةحلوالنجدأناستطعناذلكأدركناإذا

الضعففلنقبليتهىالحبهأنفلنذكرالمسيحةبمحبإيماننافيهتزونضعف
قلبهعنبعيداالقوةمنأفضلفهوحبهإطارفىونحن

حياةلناينيرلذلكهىينالحبهأنفلنذكرءاألحباأوءاألعزاونفقدنحزنقد
الخلود

فلنذكرصتجابةواتجاوبامنهتجدلمصلواتناأنونتصورماأمرفىنفشلقد
لمجقيقةنؤمنألنناءورجابصبرفيهنجوزأنلنايسمحمافلنقبلينتهىالحتهأن
لناحبه

ولوحبهنغماتعنتعبرأناستطاعتماءوالسمااألرضألحانكلتجمعتفلو
قلبهحنانتعادلأناستطاعتلمااألبدإلىاألزلمنذوأنبلهاالعواطفأحمىانضحت

حبهفىحياتناولتغنىبهفلتهنأنفوسنا

المنظورغيرالعالممالفقدبجسدهالمنظورعالمناعنرحلقدكانولئن
بروحه

وجدانناويغمركياننايمأللكنهبعيوننانراهالكناوكت

لنااألبدإلىليحياعناماتفقدلهفلنحيا
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2

فتتعلمقملم
317يوحنابعديخماستفهمولكنكأصنعأنامااآلنأنتتعلملست

بدأتالصليبقبلتالميذهمعيسوعالرباجتمعحيثأورشليمعليةمن
صفحاتمنكبإرأجانبأالبشيريوحنالهاخصصالتىالرحيلوأحاديثأحداث

حبهمكنوناتعنلهموعبرخاصتهإلىوتحدثقلبهيسوعالربفتحهنإكإنجيله
ولناللتالميذلتكشفالعواطفوتجلتالمشاعرفاضتهناكروحهوأشواق

المسيحقلبمنجديدةأعماقأبعدهممن

األصحاحمنآيةأولفىموجودواألحاديثاألحداثهذهمفتاحأنرأيناوقد
حبهرأيناالمنهىإلىأحبهملمالعافىالذينخاصتهأحبقدكانإذعشرالثالث
ويلهبالحياةيقدسحباالعالمفىالذينلخاصتهالمتميزحبهألعمالهسيرا

وينتصراألبدويتعدىاألزليسبقالكياذويغمراإلرادةويحركالعواطف
بعينهالكمالهوبليضعفواليفترفالوالمعوقاتالشدائدكلعلى

وأحاديثحوادثبدايةفىالمسيحالسيدبهقامعجيبعملفىاآلنونتأمل
وصلواهتمامبتفصيليذكرهالرسوليوحناجعلمااألهميةمنلهعملهوالرحيل

والليلةالوقتننثسفىتمتالتىالربءعشافريضةذكريغفلجعلتهالتىالدرجةإلى

نةالثالأنالحظاألخرىثةالثالاألناجيلبعدمتأخرأإنجيلهكتبوقديوحناولعل
حياةفىأهميةمنلهالمابوصفهاواهتمواالربءعشافريضةذكرواجميعاالبشيرين
ذكرهاكلاهمامهيوحنافركزاألرجلغسلحادتةوأكفلواالكنيسة

تفصيلبال

قصداألرجلغسلأنالناسيتصورلئالالربءعشافريضهذكرأغفللعلهأو
يقرنهماأنيردفلمالربءعشاكفريضةحرفياالكنيسةتمارسهافريضةتكونأنبها
معا

902



ألنناببساطةاألمرهذانفرأنحنالتالميذأرجليسوعغسلالليلةتكفى
اإلنجيلكاتبإنبلهينايكنلماألولوقعهلكنعنهنسمعأنتعودنا
خواطرهوهمساتقلبهنبضاتويسمعيصوعصدرعلىءيتكىكانىالذالتلميذ

فيقوليةعجيبمقدمةالعمللهذايقدم

خرجاللهعندمنوأنهيديهإلىءشىصدفعقدآلبأنلمعاوهويسوع
يمضىاللهوإلى

إلىءشيىكلدفعاللهمنلهالمعطىالمطلقبسلطانهعالموهويسوعأى
مستقبلهيعلموهوخرجاللهعندمنأنهالعظيمالسامىمركزهيعلموهويديه
ومجدالحاضروسلطانالماضىحمويعلموهويسوعيمضىاللهإلىأنهالمجيد

التتوجوشكعلىوهواألميريفعلماذافعلماذاالمستقبل

العرلقعلىليجلسالعادىمقعدهيتركالملكحلةليلبسالعاديةثيابهيخلع
ءالعشاتركمنشفةولبسالعاديةثيابهخلعهكذايفعللميسوعلكن

التالميذأقدامليغسلاألقدامتحتوجلس

يندهمثواإلنسانوغدأاليومالمسيحيعملهاالتىالعجيبةءاألشياأكثروما
بطرسيتمالكلمرجليهليغسلبطرسإلىيسوعءجاعندماالرفضدرجةإلى

تغسلأنتمتعجباليسوعوقالامندهثووقفبعيداتحركلعلهنفسه

إمستحيلإأنارجلى

شفهمولكنكأصنعأنامااآلنأنتتعلملستكانلهالمسيحجوابلكن
فىأيضانحنلناجوابوهوفتفهماخضعفتتعلمبطرسياسلمبعدفيما
فتتعلمسلمكثإرةوظر

سلمأ

يسوعيحبكانالمنفعلالمتسرعالغيورالشهملالنساننموذجابطرسكان

لهأعلنالذىالعظيمالمعلمأنأبدايقبللملذلكالتقديركلويقدرهبهويؤمن

يمكنالالقذرتينرجليهيغسلوبالمياهينحنىالحىاللهابنالمسيحأنهاللهروح
الهوانهذاالمسيحعلىيقبلأنيمكنوالتصورهماآخرهذا
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فيماستفهمولكنكأصنعأنامااآلنأنتتعغلستالقاطعيسوعرذكان

أعماقهاششرحطويلحديثإلىتحتاجالردهذامنكلمةكلإن
أنتتتصورالاإلدراكمحدودالنظرالقصيرالعاجزاإلنسانأيهاأنتتعلملست

اإللهيةاألفعالأعماقتعلمأنك

الربفكرعرفومنالخلوقوأنتالربفأناأصنعأناماأنتتعلملست
مشيرالهصارومن

العلمبعضنعلمألنناالمحدودالضعيفالجسدفأنتاالنأنتتعلملست
العنايةأسرارمعرفةعلىقادراآلنأنكتظنأنإياكالمعرفةبعضونعرف

وجهاحينئذولكنلغزفىمرآةفىاآلنننظرألننابعدفيماستفهملكنك
بعضهومايبطلحينئذالكاملءجامتىلوجه

أعمالهمنعملكلماللهحكمةيعرفواأناآلنيريدونالذينالناسأكزاو

فيتعبونإدراكهوسعهمفىليسماويطلبوذالمستقبليستعجلونءهؤال

ءالعنابهذااللهويتعبون

ساعةفىحتىأويعملهاأنقبلأعمالهلالنسانيشرحاللهالإن
إرادةإنفقطسلملنايقولاللهلكنلنسترجنحننريدهماهذاحدوثها

بعدفيماولكناألحداثوقوعوقتأواألحداثوقوعقبلتنكشفالالله
بعدشيئانكتشفقدونحناألبديةفىأوسنينأوشهوربعدهذايكونقد

لعمقياقائلينمبهورينونظلأخرىبعدسنةاللهحكمةنكتشفونظلفترة

وعلمهوحكمتهاللهغنى

واحداشيئانعلمإنمااالنليسلكنمايومايخاسنعرفأنناهويعزيناماإن

ونطعونخضعفنسلميحبناأنه

بإصراربطرسفعلكمارأيهعلىيصرتجعلهماكثيراالعاححيةاإلنسانإرادةلكن

أغسلكالكنتإنبشدةيسوعكقمهوهناأبدأرجلىتغسللنليسوعفقال
نصيبمعىلكفليس
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المسيحفىنصيبلهليسيدعالمن
الربببركاتيتمتعالللربيخضعالمن

أحمرثمالرفضفىأوالتطرفتماماالخالفاالتجاهإلىبطرستحولوهنا
اليسيدياليسوعفقالالطمعفىفتطرفالمسيحنعمةمنالحرمانخطرفىبأنه

واالغتسالالغسلعلمايتوقفبكتمشكانإذاورأسىيدىأيضابلفقطرجلى
كلىفاغسلنى

اللهعلىرأيهاتفرضأنتريدالتىالبشريةلإلرادةصورةهىهذه

يطقرالالمادىالغسلأنلحقيقةرمزيعملهماأنلبطرسأوضحيسوعاممن
الحياةتنقىالتىاللهبكلمةبطرسيااغتسلتلقدروحيةلحقيقةرمزولكنه

بهلمكماالذىالكالمبسببءانقيااآلنأنتم

لتتعلمبطرسياسلمتتعلمهدرساكاناألرجلبغسلالمقصودلكن
خممعلم2

ستتعلمتسلمأنبعد

يتعلميطمئنثمأواليعرفأناإلنسانيريدالبشرمحاإلنسانتعامالتفى
اإلنسانحقمنوإنسانإنسانبينهناالعالقةألنطبيعىوهذايسلمثمويعلم
فىمعايدخالأنقبلالموضوعلهويشرحالخطةلهتيوأناإلنسانأخيهعلى

التعامل

وهذااإلنسانمعيتعاملوذكمااللهمعالتعامليريدونأنهمالناسومشكلة
بعداللهيعلمناثمأوالنطيعهأنجباللهمعنتعاملعندماوالخطرالخطأهو

نتحلمثمأوالونسلمونطيعنثقأنينبغىلحياتنانافحةدروساخاللهاومنالطاعة

بالتصديقأىيدخلهفلنولدمثلاللهملكوتيقبلالمنإنحرةالمسيحقال
البسيطوالقبول

الطاعةمجردإالبطرسعلىكانفمارجليهيغسلأنيريدإنهلبطرسالمسيحقال
القبولو

فليلكأغسلكالكنتإنالربلهقالعندماشطارتهيستخدمأنبطرسأراد



المسيحيستخدمهالذىءالماأنتصورالمسيحقصدبطرسيفهمولمنصيبعى
يعلمهالمسيحفابتدأورأسىيدىبلفقطرجلىليسفقالوالطهارةالنقاوةهوس

دامفمالحقيقةرمزأإالليسالمسيحيجريهماإنطقسىالروحىهدفهأن
كلبعدأواكلةكلقبلاالغتساليعيدأنيحتاجفالالصباحفىاغتسلقداإلنسان

الطريقغبارمنرجليهيغسلأنيكفىولكنالشارعفىبهايسيرمرة

اليرميةالغسالتطقوسيستخدمأنإلىاجيحتلنالمسيحبدمتنقىمنذاوه
مثلالدنيوياتغبارمنبهيلصقمانفسهعنيزيلأنفقطيحتاجولكنهكاليهود

فبالتواضعلهمالمسيحقدمهالذىالرائعبالمثالوذلكواألنانيةوالسلطانالعظمةحب
تالميذهأرجليغسل

أرجلهمبغسلبهقامالذىالمسيحعملوتعجبانبهارفىالتالميذتقتلأنوبعد
يعلمهمالمسيحابتدأ

بيديهويمسكأقدامهمعندينحنىيسوعرأوااالختبارهذافىأوالاجتازوالقد
مفتوحةنعاالبلجواربوالمثلناأحذيةيلبسونيكونوافلمالقذرةأرجلهم

البهائموروثوأوحالترابكلهابلمرشوشةأومرصوفةالطرقتكنولم

منهمكلوكانيلبسهاكانبمنشحفةوينشفهااألرجلهذهيغسليسوعكان
لهالمسيحيعملهممابالخجليثمعر

وشعروأفهحواأنهموالواقعبكمصنعتقدماأتفهمونالمسيحسألهمثم
فإنكذلكأناألفىتقولونوحسناوسيدامعلماتدعوننىأنغلهمقالثمولمسوا
أرجلبعضكميغسلأنعليكميجبفأنتمأرجلكمغسلتقدوالمعلمالسيدأناكنت
يقولمثاالأعطتكمأناالعملىالدرسهووهذاالقدوةهىهذهالبعض
مرسلهمنأعظمرسولوالسيدهمنأعظمعبدليسالمسيح

بعضهمأرجلالعبيديغسلأنأممنيرالعبيدأرجلغسلقدالسيدكانإن
إالبعض

المسيحسيدنكانإذامتنوعةمواقفىفىأنفسنانرىأنيمكنالمثالهذاوعلى
اللهونلومحطاءسونشكوأنلنايجوزفهلوتذللبصبرذلكوتقبلطيمقد
ظلمناإذا
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ضنانتألمأنيضايقنافهلاألنمةألجلاشباروهوتألمقدهوكانإذا
والخطيةوالضعفاآلالمتحتوكلنابعضألجل

إخوتناأوجاعحملناإذانتذمرفهلانناأحشوتحملأوجاعناحملقدكانإذا

صليبننضكوفكيفالقدوسوهواراوابالصليبرضىقدكانإذا

اإلنجيلألجلألجلهخملهأنمنايطلبأخف

فعلإلىالتترجممعرفتناأنمشكلتنالكنكلهاالحقائقهذهنعلمإننا

عملتموهإنآفطوباهذاعلمتمإنحديثهختامفىالمسيحقاللذلكحقيقى

وتثيرتحيركمالتفهمونهاظروففىتجتازونمنالمسيحتالميذفيا

أنأوالوتعلموابعجزماعترفواتفسيرألهاتدركونالمواقففىأوتساؤلكم
تتعلمواأنيمكنكمعندئذأوالوتطعواتسقموا
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بالروحيسوعاضطربندما
واحدأإنلكمأقولالحقالحقوقالوشهدبالروحاضطربهذايسوعقاللماي
منفىمحتارونوهمبضإلىبضهمينظرونالتالميذفكانسيسلفنىمنكم
22و3112يوحناعنهقال

غنيةهواألحادباألحداثمليئةيسوعالربفيهااشلمالتىالليلةكانت
منطويلةأصحاحاتستةوحدهاالليلةتلكلثسغلتولقدواألحاسيسبالعواطف

اإلنجيلأصحاحاتربعمنثرايوحناإنجيل

تابعناصمالمنتهىإلىلخاصتهالمسيححبعنتحدثضاعندمافيهاالحديثبدأنوقد
علىيعترضبطرسرأيناحينالتالميذألرجلالمسيحغسلروايةفىبتأمالتذلك
أنتتعلملستلهيقولالربوحمعنايسوعلشخصيةمهينارآهالذىالعملهذا
فتتعلمسلمأىبعدفيماستفهمولكنكأصنعأنامااآلن

واألحادشباألحداثالمليئةالخالدةالليلةتلكجوفىأيضانعيشواآلن

وشركةخلوةتجمعهمأورشليمفىتالميذهمعالعليةفىيسوعفنرىواألحاسيس
معهموتواضعتنازلأنوبعدقلبهفىيجيشوعماحبهعنلهميعترأنفيهايريد
وزالتاألعماقفانكشفتنفسهمنعليهموأفاضقلبهلهموفتحلدوداأقصىإلى

فاستدركيئاشتذكرأنهوبداطاهرونأنغلهموقالأقدامهمغسلوالسدودالحواجز

ليسلمهالشيطانيراودهمنفيهمأنعرفألنهكلكمليمسولكناوقال

فطوباكمهذاعلمغإنلهموقالفعلكماليصنعواللتواضعمثاالحياتهمنجعل

وعلىشيئاوتذكرعادلكنهحذوهيحتذونسوفأنهميعلموكانعملتموهإن

وألنهاخترخهمالذينأعلمأناجميعكمعنأقوللستوقالاستدركالمنوالنفس
إنلتالميذهبهيمترحهوذاوهاالمسيحيؤرقشيئاهناكوكأنبدايعلمكان



قالإذرحزنبأمىذكرها14مزمورفىدداذكرهاالمزاميرسفرفىنبوةناك

14مزعقبهعلىرفعخبزىاهملىبهوثقتالذىسالمتىرجلأيضا
يوجدفإفداودابنوهومعهتتحققسوفالنبوةهذهأذيسوعشعروقد9

ؤنوجمالعشرةوينسىعليهيتمردمنخبزهلواوامعئهمواهملىبهموثقمنبهت
للعالقةصويتنالمودة

لكمأقولالحقالحققائالبالحقيفةلتالميذهوصرحبالروحيسوعواضطرب
سيسلمنىمنكمواحداإن

الذىفهوالمجدربأعماقنفهمأنالبشرنحنكثيراعلينايصعبأنهومع
هذهفىنتأملدعونالكنأعماقهبحرءشاطىعلىفقطنحبوونحنأعماقناعيفهم

نافعةدروسالنانتعلملعلناالتالميذفىوآثارهاالغاليةالخلجات

بالروحيسوعاضطربلماذا1

لموفأنهيعلمكانيسوعالربفإنكثيرةألسبابالتعبيرهذامننندهشن
قبلمنلتالميذهغبروقديقومالثالثاليوموفىوئصلبأعدائهأليدىيسفم
فلماذالئصلبالغرضلهذالمالعاإلىءجاإنهبلذلكيعلمإنهالحقيقةهذهعن

إذأيضطرب

البشرىبالضعفالمرتبطةاالنفعاالتمناالضطرابأليسأيضالءنتساإنناثم
النفحفتضطربتهزعواملنتيجةالنفسفىحركةعنناتجوهواإلنسانيةالنفسفى

بكلمةءاألشياكلوحاملجوهرهورسماللهمجدءبهاوهويسوعيضطربفكيف
دورانظلوالتغييرعندهليسالذىاللهابنوهويضطربكبفصقدرته

المسيحإليهنزلالذىاالتضاعمقدارهنانرىإننااالنسانيسوعنرىهناإننا
بالمثلناءشىكلفىمجرباصارإنهعنهقيللذلكالبشريةطبيعتنايشاركنا

تجاربنافىلناشريكافيهفنرىوينفعلويبكىويتعبيضطربنراهإنناخطية
انفعاالتمنفيهزنيوما

البشرتصرفاتوتهرقوأضطربأنفعلعندمايفهمنىمنإلىحاجةفىإننى

معنىأفهمأنأستطيعلذلكيعيننىاللهابنويسوعيشاركنىاالنسانويسوع



القوامعنىأفهماأنوأستطجعالمجربينيعينأنيقدرمجرباتألمقدفيمالقول
خلصهمحضرتهومالكتضايقضيقهمكلفى

يخحلنفعالاالإناالنفعالمجردمناكثرشحيئااالضطرابهذافىنجدلحلناثم
تضطربالتالميذهناصحاالمسيحقالوقدوتهتزتضطربالنفسأوالقلب
بىفآمنواباللهتؤمنونأنتمقلوبكم

مناسيةوفىبالقلبالبالروحاضطربيسوعالربأنهنالنايروىالكتابلكن
الموتيهددكيفوشاهدنصيبهءأحباالربرأىوقدلعازرقبرعندأخرى

ءوالشقابالتعاسةالبشرحياةيهددكيفللخطيةعقابوهو

سوفأنهيعلموهوواضطربانزعجواضطرببالروحانزعجأنهأيضانقرأ
الموتمنلعازريقيم

لقدنعمحزنلكنهقلقاوالخوفاليسللروحاضطرابهنااالضطرابإن
الموتحتىجدأحزينةنفسهكانت

مغزىيفهمولممعهعالقالذىالتلميذسفطةألجلفيهالمسيحروححزنتلقد
بالروحيسوعاضطربيسلمهأنفقرررسالته

حقامحزنةأسبابفإنهاالمسيحتسليمإلىيهوذادعتالتىاألسبابكانتوأيا

البعضيظنكمااالثمانبأتجعرسيدهيبيعجعلهالذىهوللمالحبهكانءسوا
فأرادهينلولميرتجيهكانالمسيحمجوارأرضىملكفىيهوذاأملخيبةكانتأو
ألعدائهالمسيحبتسليمغيظهعنيعئرأن

يفرضلكىألعدائهالمسيحتسليميهوذامحاولةالدارسينأعمقيرقكماالسببكانأو
عندمابهموالفتكبأعدائهوالبطشسلطانهإظهارعلىليرغمهيسوععلىالواقعراأل

األسبابهذهكلفإناألرضىالسلطانلهفيتحققعليهوالحكمإدانتهجاولون
المسيحروتحزن

محزنءثىالحبمشاكرعلىالمالتفضيل

ومحزنةمفرطةأنانيةالغيرحياةتدميرفىيفشلعندمااإلنسانطاقةتفرتممحاولة
عزنأمرالصالحةالحكيمةلة9السحاالمشيئةعلىالجاهلةالبشريةاإلرادةفرضمحاولة



وخضعاالمتحانفىفشلتالميذهمواحداألنبالرزحيسوعاضطربهذاأجل
للشيطانقلبهوفتحللتجربة

وعشرةومودةحبلعالقةخيانةكانتيهوذاخطيةأنالحزنهذازادمماولعله

منبلبعيدشخصمنتأتلمالخيانةإنجداالخاصةالشركةضدخطيةكانت
للغايةقريبشخص

يسلمهالذىيدانلتالميذهالمسيحقالهماإلىتشيراألناجيلجميعأننالحظلذلك
هلالتالميذأسئلةعلىرداالمسيحقوليروىفمتىالدامطبقمنفإلىستمتد

يسلمنىهوالصحفةفىمعىيدهيغمسالذىيسوعقالربياهوأنا

طبقفىيسوعمعأيديهميغمسونالتالميذجميعوكانولوقامرقسقالوهكذا
ويكشفهالتالميذأماميهوذايفضحأنيريديكنلمالمسيحأنأىواحدطعام
عشراالثنىمنواحدأنهإلىيشحيركانولكنه

لتالميذهالمسيححبوكانالمسيحيدمناللقمةيتناولأنهيوخاأوردكماأو
والمودةوالتقديراالعزازعلىدليالتالميذهلكلويعطىاللفمةيغمسيجعله

بالدنافىيزالوالكانواحدةمائدةوعلىواحدطبقمنالطعامتناولإن

واإلخالصءوالوفاالمودةرباطإلىإشارةالشرقية

ءالوفامائدةمنالخيانةتنبتكيف

نكرانإلىالصافيةالمودةتنقلبوكيفغدرإلىالجميلاإلخالصيتحولكيف

وتآمروجحود

بالروحسوعاضطرابسببهوهذا

منكمواحدالقلبتخترقالصديقطعنةلكنالجسدتجرحقدالعدوطعنةإن

بالروحيسوعاضطربوهكذاشهدهكذاسيسلمنى

مثلفىيتسببونبيسوععالقةولهمخدمةولهمضركةلهممؤمنينمنركم

يسوعالحبيبلروحاالضطرابوهذاالحزنهذا

اإلضطرابهذاأثر2

التالميذعندحيرةأوال

يتريتوقعهالخبرأاإلنسانيسحععندماكالصاعقةوقعاالضطرابلهذاكاذ
812



يعرفوالموللتالميذحدثماوهذاالالصالمعنلسانهويحجزالتفكيرعناقله

محتارونوهمبعضإلىبعضهمينظرونأخذوايقولونماذا

فعالهذايكونأنشيمهل

القلوبأعماقتيعريسوعأنيعرفونكانوالكنهمتصديقهيمكنالءشىإنه
منإذأصحيحااألمريكونأنالبدإداالمعرفةهذهفيهواختبرواسبقوقد

أنيمكنهلغيرهإلىويتلفتنفسهمنواثقواحدكلالتلميذهذانصي
فالنأوفالنيكون

بطرسوعرفبطرسةصمهذهوكانتيسوعمناالستفسارمحاولةثانيا

المسيحمنمقرباكانيسوعبجواريجلسالتالميذمنواحدكانفقدالطريق

خلفهالخدةكليدهيمدواحدوكلبمخداتأريكةعلىيجلسونالناسكانوعندما

كانالذىالتلميذإلىبطرسفأومأاآلخرحضنفىءيتكىالواحدأنيبدوكان

التلميذهذايكونأنعسىمنيسوعليسألحضنهفىمتكئاوكانخبهيسوع
ولكىيسوعإسألعندكالحيرةهىتنأنتريدعندماطريقأفضلاهذوكان

ليمكنكيسوعحضنفىعشمنهقريباتكونأنيجبيسوعتسألأنتستطع
أذنيكفىصوتههمسوتسمعحيرتكعليهتعرضأت

التالميذأمامعلنايهوذاأمريكشفأنيردلمأنهيسوعقلبرقةنرىنحنثالثا
يسوعوكانوأعطهاللقمةأناأغمسالذىليوحناقإلهمسايوحناإلىحديثهكان
اللقمةفأعطاهجهوذادورالدوركانوربماالتالميذلكلويعطىاللقمةيغص
عندمافترةبعدإاليفهملمأوالخائنهويهوذاأنذلكمنيوحنافهمهلندرىال

يسمعواولميفهموالماألقلعلىالتالميذباقىأنالواضحلكناألمرانكشف

لموالمنتهىإلىأحبألنهلحظةآخرإلىودودارقيقايظلأنيسوعأرادلقد
زمالئهمنيهوذاإلىواالحتقاروالسخطالغضبنظراتتوجهأنيسوعيرد

التالميذ

ويربنفسهليراجعفرصةيهوذايعطىأنيريدكان
عنيداكانجهوذالكن

صوابهإلىعودتهفىسبباالرقيقةاللفتةهذهتكونأنيمكنوكاذاللقمةأخذ

القلبقسوةمنمزيدإىطريقابالعكسصارتبلكذلكتكلملبهها
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فإنهاطاعتهإلىوتكسبنالشخصهتربحنالمإنلنااللهمحبةأعمالوهكذا
علينادينونةوتكونقلوبناقساوةتزيد

مستعدأنهلهفأظهرجهوذاقلبتمفكالشيطانأناحصةالفبعينهيسوعورأى
سرعةبأكثرفاعملهتعملهأنتمايسوعلهقالالشيطانمعالمعركةشيخافولن

والظالمالخيانةطريقفىليسيريهوذاالظالموابتلعليألوكانسريعايهوذاوخرج
ءبالدعالهملسانهوينطقبالحبعليهمفؤادهيفيضالعليةفىتالميذهحيسوعوبفى

والتوجيهوالنصح

رئيسمعالنورءأبناوبقىالظالمإلىالهالكابنعشراالثنىبينمنخرجوهكذا
السالبم

لهماتالثالطريقينأمامأنفسنانجدالحياةفىفاصلموقفكلفىوهكذا

العنادمعالظالمقلبفىأوواإليمانوالحبالطاعةمعالشركةأحضانفىإما
والجحودواألنانية

طريقكهووماأنتفأين

022



الرحيلقبلصيته

أنتيتحبونأناأحببتكمكمابضابضكمتحبواأنأعطيكمأناجديدةوصية
بضاحبلكمكانإنتالميذىأنكمالجميعيعرفجمهذابضابضكمأيضا
53و3143يوحنالبض

كلماتروائعنجدإنجيلهفىالحبيبيوحنارواهاالتىالرحيلوأحاديثحوادثفى

مجيدجديدبنورالدنيالتغمرالتاريخجبينفىتسطعالقادى

اإلنسانوابناللهابنعترحينالزمانفىالخالدةالليلةنفسهاالليلةتلكفى

التذكاريةبفريضتهأشاروحينالتالميذأرجلفغسلالعجيباتضاعهمقدارعن

يصورالذىالخائنالتلميذغدرعلىحزنابالروحاضطربوحينوموتهآالمهإلى

خرجأنبعدتالميذهمعالمجدرلباختلىتفسهاالليلةتلكفىالخطةشناعة
خروجهوكانليألالوقتكانفقدومعنىحساابتلعهالظالموابتلعهيهوذا

ءواألعداالجندرفقةفىإالذدكبعدنراهلنإنناعودةبالالتالميذزمرةم

حسرةنفسهشنقوقدنراهثماإلنسانابنيسلمالخيانةوبقبلةيسوعإلىيرشدهم

الندمينفعالحيثوندامة

واسرامعزازاإلفيهمورأىإليهمتطلعتلميذاعشراألحدمعوحدهيسوعبقى
يعرفكانويقديهاليؤسسهاءجاالتىالكنيسةمستقبلفيهمررأىلشخصهوالمودة

تءجاقدءاألعداجماعةتكونحتىطويلوقتيمضىولنسريعاتمرالدقائقأذ
الصليبوإلىالمحاكمةإلىلتأخذه

أحداثاإنعنهميمضىأنقبلتالميذهمعللحديثمفتوحقلبهأنيسوعوشعر
ليقولهالكثيرالكثيرلديهإنويوصيهميشجعهمأنوالبدبهمتحيطسوفجسامأ

حديثيستهلتعليموبأىيبدأدرسفبأىقليلوالوقتحياتهعصارةمنلهم
الرحيلقبلالوداع
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ياوقالثمإلفنظرصدرهمنالعاطفةينابيتدفقتهـقلبهمنالحبفجر

إلىتحتاجونسوفأىستطلبوننىبعدقليالزمانامعكمأناأرالدى
إلىجيدااالذانوأرهفواأنصتوالذلكتأتواأنتقدرونالأناأذهبحيثولكن

فتحفظكملتحفظوهامعكماتركهاأعطيكمأناجديدةوصيةالوداعوصية
بحضكمأيضاأنتمتحبونأناأحببتكمكماكيفتسألونهلبعضابعضتحبواأن

أنكمالجميعيعرفبهذاهذهالمحبةشهادةإلىيحتاجكلهالعالمإذبعضا
لبعضبعضاحبلكمكانإنتالميذى

فكرتينفىمفكرينالرحيلقبلوصيتهفىنتأملدعونا

فيهاالجديد1

إليهاالماسةالحاجة2

ةالوصيةفىالجديدأ

جلويدءشىالمحبةوصيةفىوهل

الناموسخالصةنفسهاهىأليمست

الناموسفىالعظمىهىوصيةأيةوسألهالمسيحليجربالنامولمىءجاعندما
ومنقلبككلمنإلهكالربتحبهىوالعظمىاألولىالوصيةبأنالمسيحمجبهألم
قريبكتحبوهىمثلهاوالثانيةلهوقالاسترسلثمقدرتلثصومنفكرككل

لتالميذهالمسيحوصيةفىالجديدهوفماكنفسك

نبعهاوفىمقياسهاوفىنوعهالىجديدةمحبةتطلبألنهاجديدةوصيةإنها

عناألولىالرسالةفىأفرتلقدجديدنوعمنمحبةيطلبهنافالمسيح1
لخاصتهوحبهللعالمحبهالمسيحعندالحبمننوعينهناكأنالرسائلهذه
القداسةمنمزيدإلىيدفعهمللمخلصينوحبالكلخالصعنيبحثللجميعحب

المحبونسوىيدركهالالتىالشركةمجمالويمتعهموالتكريس

المحبةاللهبهمايوصىالمحبةمننوعينهناكإننقولأنيمكنالقياسنفسعلى

هءأعدايحبأداإلنساتوتجعلءاألعداحتىللجصيعالخيرإرادةوهىالعامة
ويطردونهإليهيسيئونالذينألجليصلىمبغضيهإلىوجسنالعنيهيبارك

السمواتفىالذىأبامأنكماكاملينأنتمكونوالالمرتحقيقاالشاملةالمحبةهىهذه
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والظالميناألبرارعلىويمطروالصالحيناألشرارعلىسمسهيشرقألنهكاملو

الجرجلليهودىالصالحالسامرىكمحبةالمعونةإلىالمحتاجالقريبمحبةهىهذه

ويفديهمويطهرهمخلصهملكىللخطاةالمسيحوكمحبة

الفكرتتجاوزالتىالمحبةهىهذهاإلخوةمحبةهوالمحبةمنثالتنوعهناك

وتربطالحواجزوتذيبالنفستبهجالتىالقلبفىالمستفرةالعاطفةإلىواإلرادة

ورضىسرورفىءشىكليتحملوثيقبرباطبالقلو

فىقولهفىاألخويةوالمودةالمحبةبينالرسولبطرسيميزكيفنالحظأنويمكننا

وفىتعفقاالمعرفةوفىمعرفةالفضيلةوفىفضيلةإيمانكمفىقدمواالثانيةرسالته

محبةاألخويةالمودةوفىأخويةمودةالتقوىوفىتقوىالصبروفىصبراالتعفف
57ابط2

العامإلىالخاصومنالعموميةإلىالشخصيةالفضائلمنيتدرجهنافهو

يريديسوعإنبعضابعضكمكلمتىعلىالتركيزهوالوصيةفىالجديدإن

لمبالعاروابطهممنوأعمقأقوىأوالدهبينالروابطنكونأن

وحمعهايحبكلنبابافإنوإالكويسولدخليكالصغرألخيهاالطفلةقالت

ليهألبيهاوقالتالبنتتعجبتمضبوطمشكالمكبنتىيااللهاوقالأبوها

طبعاأبوهاوقالتحبنابرضهوحشةحاجةنعملوأخوياأناكنتإذابابايا

البنتوتعجبتعملتممهماأحبكمأفىكوالدوطبيعتىرهكماممكنمثأنا
عملتإذالهاأبوهاقالوحشةأوكويسةأكونمابينالفرقإيهإذأوقالت

لكمنكزعالنوأناباحبكبرفولكنوحزينزعالناكونأناوحشةحاجة

منكمبصوطوأناأحبككويسةحاجةعملتإذا

ويحزنالشرعلىألماويحترقءاألعداحتىالجميعيحبإنهالمسيحىهكذا
ومعويتألمويضطهدويخلصهميربحهملكىبالمحبةويسعىالخطاةعندالخطيةألجل
المحبةصتنوعهذالمضطهديهالحيرويرجويحبفهوذلك

نفسهويربطمعهمللشركةويسعدبهمويفرحثميحالنالفىاخوتهمعلكنه

معهمبعالقتهوينعمبهم
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واألمجادءللسماويؤهلناوالتضحيةاأللممضايتطلبالعامالحب

المسيحأرادهماوهذااألرضعلىوضتءالسمانتذوقيجعلناالخاصالحب
األرضماعاءالسمايذوقواأنلتالميذه

أجمبتكمكمابقولهالمقياسهذاالمسيحيؤكدمقياسهانىجديدةعبةوهى2
بصورةالمحبةهذهعنعبرقدلحظاتمنذكانوقدبعضابعضكمأيضاأنغتحبونأنا

تحبهألخهاطفلهاأقذاركسلمنتأنفالاألمإنأرجلهمنحلفقدرائعة
أوساخهمتحملأقدامهمغسلخاصتهأحبإذوالمسيح

نفسهوضعذاكأنالمحبةعرفناقدبهذااألولىرسالتهفىالرسوليوحنايقول
361يوااإلخوةألجلنفوسنانضعأنينبغىفنحنألجلنا

ألجلنفوسنانضعأنالمسيحمحبةمثلالجديدةالمحبةمقايسهوهذا
منايطلبالوقدنموتأناألمريتطلبقددوتأنشرطاسلياإلخوة

االخوةألجلمعينةبصورةالحياةمنايطلبولكنوتا

واحدةمرةيحدثالموتألناالخرينألجلاإلنسانيموتأنالسهلمنكانربما
حياتنانضعأناإلخوةألجلنعيشأنذلكمناألصعبلكناألمروينتهى
اإلهانةنقبلوأنالقاسيةالكلماتنتحملوأنالموحلةالطرقنختارأنألجلهم

قالماهذاأوالموتمنأصعبهذاءاإلخوةألجلكرامتناوتهاذنتعذبوأن
مقياساهذاكانولقدالمسيحفعلهماهذايومكلأموتالرسولعنه

كيانهمنبلجهدهأووقتهأومالهمنمجردوليسنفسهمنأعطاهمألنهجديدا
ونفسه

يثمرالمؤمنالقلبفىالساكنالقدسالروحأننبعهافىجديدةمحبةوهى3
يفيضولكنهاالنسانذاتعنبعيداالحبينبوعيكونالوبذلكلإلخوةمحبة
داخلهمنمئدفقاتياراتصيرولكنهاالمحبةءعنانفسهءالمريكلفالداخلهمن
اللهيعطىبكيلوليسالقدسالروحاللهيعطىبكيلفليسطبيعتهمنأءجز

المحبة

إليهاالماسةالحاجة2

يفارقأنقبلللكنشصةيتركهأنأرادالذىالكنزعنتعبرالرحيلقبلوصيتهإن



مواجهةفىمعالتربطهمألبنائهيتركهاأنأرادالتىالقوةعنوتعبرءالسماإلىرضنا
الحياةظروفكل

يعلمكاناإلنسانيةالنفسأنانيةيعلمكانالضعيفةالبشرطبيعةيعلمكان
منوالمضايقاتالداخلمنالشمقاقلعواملمعرضةستكونالعالمفىكنيستهأن

اإلخوةمحبةهىالكنيسةحياةستحفظالتىالوحيدةالوسيلةأنيعلموكانالخارج
لبعضبعضهم

آيإتبعضتفسيروفىالعبادةأسلوبفىبعضعنبعضهاالكناشتختلفقد

داتطأفيعلمألناليزعجهأوالمسيحليضيرهذايكنولمالمقدسالكتاب
فكرةيقبلونوسوفالفرقةعواملكلعلىيتغلبونفسوفاإلخوةبينالمحبةتوجد

المحبةضاعتإذاالحبةضياعهوالخطركلالخطرولكنالتنوعفىالوحدة

األملوضاعالكنيسةضاعت

واألساليبوالنظرياتاألفكارتختلفالواحدالبيتفىأنيعلمالمسيحكان

مندفعالفمهموالصقاتالطاعفىمختلفينكانواوحولهمعهوهمأنفسهموتالميذه
دونالمتحركومنهمحركةدونالمفكرومنهمالفهمءالبطىومنهمالمترددومهم

المسئوليةمنالمتهربومنهماألولبالمكانسوىيرضىالمنمنهمفهم

أمثالمننوعياتهناكستكونكنيستهأسرةداخلفىأنيعلميسوعوكان
كثرةتسترفإنهاالمحبةوجدتإذاولكنوشرهاخيرهاالصفاتهذهفىتالميذه

كماأختهاتتقبلأنوالواحدةهوكماأخاهيتقبلأنعلىالواحدوتساعدالخطايامن

الثانىمعالفردوتشاحناآلخرواحدكلانتقدالمحبةضاعتلوولكنهى
المحبةهىالرحيلقبلوصيتهتكونأنيسوعاهتملذلكاللهعملوتعطل

طريقهوالسكونأنويتصورالسلبيةإلىيتعرضاإلنسانأنيعلمالمسيحكان
المحبةهىوصيتهكانتلذلكالقداسةعلىدليلشيئايعمللمكونهوأنالخير

وبذلتقدمتإذاإالتهدأوالأعطتإذاإالتسترجالالمحبةألن

احتقاراتحتقرالمحبةبدلبيتهثروةكلاإلنسانأعطىوإذاكالموتقويةالمحبة

فىوينامواوينعزلواباحمهالمؤمنونيسترجاللكىالرحيلقبلوصيتهتركلذلك

بعضابعضكمخادمينبالمحبةبلالقداسةباسمالكسل
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والمجادالتالمظهريةبالشكلياتتأخذأنمعرضةالكنيسةأنيعلمالمسيحان
يحبأنالوداعوصيةفتركاإلخوةبينالعمليةالمحبةشهادةوتنسىالعقائدية
للمسيحلتلمذتهمالشاهدالحقيفىالمظهرهوهذاليكونبعضابعضهماإلخوة

منغيرهاوفوقغيرهاقبلالوصيةهذهعلىاألولىالمسيحيةالكنيسةركزتوقد
ياصالوا

فىاالنإلىفهوأخاهيبغضوهوالنورفىإنهقالمن9الرسوليوحناال

هللتعرفواواألخواتاإلخوةأيهااللهأمامقلوبكموافحصوافكرواالظلمة
إلىالموتمنانتقلناقذأننانعلمنحنأيضاوقالالنورفىأوالظلمةفىأنتي

ضمائركمخباياافحصواالموتفىيبقىأخاهيحبالمناإلخوةنحبألنناالحياة
المسيحيونأيها

مجملونهكانواشاخعندماالرسوليوحناأنالكنيسةءآباأحدجيرومذكروقد
العبارةهذهسوىيردديكنفلميكلمهملكىالكنيسةفىالشدبأمامويضعونه

التكرارهذامنالمللالمسيحيينبعضفأصاببعضابعضكمأحبواأوالدىيا
ولواألخيرةالربوصيةإنهاعليهمقردآخرشيئايقولاللماذاتالميذهفسأله
الكفايةقفيهاتحققت

جديدةوصيةيقولوالكراهيةالمرارةلمعامنالرحيلقبلالحنونلصوتهأستمعوا

بعضابعضكمأيضاأنغتحبونأناأحببتكمكمابعضابعضكمتحبواأنأعطيكمأنا
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اللهتتعجل5

عنكنفسىأفحعإقاآلنأتبعكأنأقدراللماذاسيديابطرسقالا
تنكرفىحىالديكيصيجاللكأقولالحقالحقعنىنفسكأتغحيسوعأجابه
83و3173يوحنامراتئالث

تالميذهإلىيسوعيتحدثابيالصليبطريقإلىالرحيلوقبلالوداعليلةفى

كواصتفيثمفأثارتميذالتاقلوبلمستمؤثرةبعبارةالربنطقالخإصحديثه
بعدقليالزمانامعكمأناأوالدىيالهمقالاألحاشس

اضسبةباءشىكلكحونلقدالحبيبمعلمهموجهإلىءاألوفياالتالميذوتطلع
المعلمشالراعىشاألبكانوالقريبالرفيقكانوالحبيبالصديقكانلهم

فاقدبدونهويعيشونمنهيخرمونفيهيومسيأقأنهببالهميخطرلموالطيب
ويهرعونظرفكلفىإليهيلجأونكيانهممنأءجزوصاربهقواوالضمعهعاشوا
حاجةكلفىإليه

وجودهعنيستغنواأنمستحيعنهميذهبسوفإنهلهميقولهوهاواالن

ذهبأيمايطلبونهسوفبينهم

أذهبوحيستطلبوننىقائالفاسترسلبخواطرهميجيشمايسوعوعلم

تحبواأنالجديدةالوصيةهذهمنىتأخذواأنيكفيكمتأتواأنأنتمتقدرونالأنا
بعضابعضكم

الفكرسريعكانيسكتأنيستطعلمبطرسلكنالتالميذوصمت
نفسيسوعفإخابهتذهبأينإلىسيديايسوعوسألفتقدموالحركة
أخيراستتبعنىولكنكقولهوأضافتتبعنىأنتقدرالأذهبحيثالجواب

سيديابإلحاحالسؤالعاودبطرسلكنتتعجلالبطرسياآلنليسأى
موقفإلىستمضىهلللمسيحيقولوكأنهاآلنأتبعكأنأقدراللماذا
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إلىأتبعكأنمنيمنعنىماشيئاأنتتصوروهلوالموتبالخطريهددكطير

وإعالنفاحصبسؤالالمسيحأجابهوهناعنكنفسىأضعإفىالخطر
تنكرنىحتىالديكيصيحاللكأقولالحقالحقعنىنفسكأتضعمسكت
مراتثالث

تساؤلهافىالمندفعةالبثمرطبيعةلنايكشفوبطرسيسوعالرببينالحوارهذا

هذهمثلمناللهوقفلناويكشفلهالوخطةاإللهيةالعنايةرارأءإزا
التلتساؤا

مواقففىالبشرمنكثيرينوأرىالموقفنففىمحثيرةمراتنفسىأرىإنتى

نفسكقدرإعرفاإلنسانأيهاالحوارهذاخاللمنلنايقولاللهوكأنمماثلة
التتعجل

ثالثةدروسالنتعلمالحوارهذانانتأملدعونا

اللهأفكارمعرفةتطلبأنحقكمنليسا

مقدماخطتهلكيكشفأناللهمنتطلبال2

المظهريةالبطولةتتعجلال3

األولالدرس

اللهأفكارمعرفةتطلبأنحقكمنليس

يتبعوهأنهميستطيعواولنعنهميذهبسوفإنهلتالميذهيسوعقال
لبعضبعضهمالمحبةوصيةوأوصاهم

يعلنلمدامفمامناقشةدونالمسيحكالميقبلواأذالتالميذعلىينبغىوكان
لهميعلنهلمبماينشغلواأندونوصيتهبطاعةيهتمواأنفعليهماكثرشيئالهم
وينشغلإليهالمسندوالتكليفالحاضرةمسئوليتهيهملأناإلنسانعادةلكن

فكرهفوقومناقشاتبتساؤالت

الدافعهذااللهأوجدوقداالستطالعحبهوفطريادافعااإلنسانفىأنحقيقة
حولهلمالعالطيعةإدراكاويزدادالطبيعةأسراريتعلمأنيساعدهلكىاإلنسانفى

الطريقهوهذاألنويدرسويبحثالكونارأسعنلءيتساأنباإلنسانوجميل



صتطشاإلنسانلخدمةتاحصاهذافىءضىقاللهسخرولقدالمعرفةزيادة

ويسأل3ويدريفحصأناإلنسانحقمنفإنولهذايديهأعحالعلىاإلنسان
حدودفىلكن

غيناقأنلهيخوزواليعيستطالضهلنظيرهاإلنممانيناقشأنيمكنهفاإلنسان
والنباتاتاصخورواالمعادنيفححمأنيمكنهواالنسانوتعالىسبحانهالله

نقولإنناتعالىاللهصفيستجلىأنويحاوليتجرأأنيستطعاللكنهوالحيوانات
عوارتفعتحمتصارهأفالبشرمنجداأعلىاللهأنبمعنىتعالىاللهلغويا

معاملفىنضعهأننستطيعالومتسامإليهالوصوليمكنناالمنزهإنهاإلنسانقدرة
واختباراتناكاربنا

أتساطهامثليثونأنيريدأنههىآدممنذالقديممنذاإلنسانخطيةإن
اصسقرطاإلىآدقادىاتاالطريقحىالمعرفةوشجرةاطهايعرفمثلمايعرف

حذافىسيعملماذااطهافكريعرفونةآلميثونواأنيريدونرالبثيزالوال

خططاأعماالاللهعلىيقترأنويخاوليتجرأبعضهماإنبلذاكأماألمر
وذاكهذافعلكاناللهاجتوياوكذاكذايعملاطهاأنينبغىكانويقوا

لجابلهاتقوتالجبلةالعلاللهأفعالوتناقشاللهمخاوبحتىاإلنسانأيهاأنتمن

هكذاصنعتنىلماذا

الربفكرعرفمن

مشيرالهصارومن

الفحصعنمهأحكاأبعدما

ءاالستقصاعنوطرقه

يسألونأناسمنمينبغىمافوقترتئىوالنفسكقدرإعرفاإلنسانأيها

اختصاصهممنليستأسئلة

فىعنايختلفشخصؤجدإذاجهنمإلىأمءالسماإلىفالنسيذهبهل

الأماللهيقبلهفهلاللهوخوفوالصالحالتقوىعليهايبدوحياةوعاشاإليمان

علىردهفكانءاألجالالخدامآبائناألحدالسؤالهذامثلمرةسألتأننىوأذكر



إدخالطاختصاصكمنوهلفقالالمعرفةمجردلهفقلتالسؤالهذاأنتتسألماذا

الذممطمكتوبلهقلتيستشيركأنالمولىتريدهلأمجهنمأوءالسماإلىالناع
اللهغضبعليهيمكثبلحياةيرىلنباالبنيؤمنالوالذىحياةلهباالبنتيؤ

طرقعنتسألوالاإليمانإلىغيركوادعتوببالمأنتآمنإدالىفقال
أفكارناليستوأفكارهطرقناليستطرففإذالله

الثانىالدرس

شخصيالكحتىأوللعالمبالنسبةخطتهمقدمالكيكشفأناللهمنتطلبال

هذهحدةعلىفردولكلالبشرولجميعللعالمبالنسبةخطةللهأنصحيح
يتبعأنالمؤمنوعلىاللهوبيناإلنسانبيناليومىالتجاوبنتيجةتتحققالخطة

الظروفخاللمنمشيئتهعنفيومايوماالمسيحلهفيكشففيومايوماالمسيح
الختلفة

وليسالمسيحلشخصءوالوالاليوميةالطاعةهواللهيريدهالذىاألسلوبإن
مقدمالكاللهيعلنهاخطةلتنصذ

يقولالمسيحللعالمأولهمءسوااإللهيةالخطةيستعجلونالناسلكن

اآلبموعدوتنالوااألعالىمقوةئلبسواحتىأورشليمفىانتظروالتالميذه
أنيريدوذالناسإنلشعبهالملكفيهاللهيردالذىالموعدعنالتالميذفيسأل

ءهؤاللكليقولالمسيحولكنالتاريخمستقبلفىاللهألعمالخريطةيضعوا
قالإنهبلسلطانهفىاآلبجعلهاالتىواألوقاتاألزمنةتعرفواأنلكمليس

بهمايعلمفالالساعةوتلكاليومذلكوأمااألخيرةرالساعةاألخيراليومعنمرة
3123مراآلبإالاالبنوالءالسمافىالذينالمالئكةوالأحد

بالنسبةاللهخطةمعرفةمننفسهأخلىواتضاعهتجسدهفىاالبىحتىهأنأى

يعرفكبأناللهتطالبأوتعرفأنوتحاولاإلنسانأيهاأنتتألىفهلللتاريخ
لمستقبلكأوالعالملمستقبلخطته

اللهطاعةفىفيوحايوماتحياأنوعليكأعلنهقديعلنهأناللهأرادعاإن

فيهاشتركاليوملحوارمشابهحديثداريوحناإنجيلمناألخيراألصحاحفى
بطرسأنمزمعاكانميتةأيةإلىفيهيشيرقوأللبطرسيسوعقالفقدأيضابظريم



خطةيعرفأنأرادبطرسطبيعةرحسباتبعنىلبطرسقالثميااللهمجد

سيحصلماذاأىالهوهذاياربيوحناإلىمثسيرافقالأيضايوحناجهةصالمسيح

ءأجىحتىيبقىأنهءأشاكنثإنبالقوليصوععليهفردالمستقبلفىليوحنا
أنتتنبعنىأنففطعليكأنتلكمابطرسياأىأنتاتبعنىلكفحاذا

نطيعهأذقبلاضابالنسبةخطهلنايوضحأناللهصتنطلبأنينبغىالإننا
باللهإيماننامععارضيتهذافإن

شروطهامقدمانعرفماشركةفىالدخولقبلالبشرمعهذانفعلإننا

أندرننطيعهولذلكبشخصاللهنثقإنناهكذانتصرفالنحناللهمعلكن
الطاعةطريقفىكناوإذايومبعديومايقودنااللهإنالمستقبلعننسأل

نفعلأنمنايريدماذايومكلاللهلنافسيكشف

وعندماجهتنامناللهخطةلنتقبلالكافىبالقدرناضجينغيرنكونمراتإننا

بعدفيماشتبعهإنهيسوخلهقالاالنأتبعكأنأقدراللماذابالرسلءتسا

فإنالمجدإلىأووالصليبالموتإلىالمسيحاتباعبذلكالمقصودناصءوسوا
كثيرةاختباراتمجتازأنعليهكاناممليهماالوقتذلكفىئغدايكنلمبطرس

الفكرعميقآخرإنسانإلىمتسرعمندفعشخصمنويتحولوينضجليتعلم

عخدماإنهقيلأخيراالمسيحتبعأنإلىبطرسوعاشواإلرادةالعزممستقر
إلىورأسهيصلبوهأنوطلبمعتدالكسيدهيصلبأنيقبللمرومافصلبهأرادوا

كسيدهالصليبفىولويكونأنيستطيعالأنهرأىألنهأسفل

الطاعةطريقفىوأنتفيومايوماإرادتهتعرفيسوعمعيومكلعمث
اليومية

الئالتالدرس

المظهريةالبطولةلتعجلال

الداخلمننفوسنافحصناقدنكونأندونالحماسيأخذناكثيرةمرات

ءالعطافىمتطرفةونياتبوعوداالندفاعالىيدفعناالسطحىاالنفعالجيدا

دواخلنافىعمقدونوالسلوك
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الموتإلىولوالمسيحيتبعأنمستعدأنهفىوصادقامخلصاكانهناطرس
عنكنفسىأضعإفىيقولماويقصديفولإنه

فىكانالعيبلكنوصادقامخلصاكانفقدبطرسنيةفىيكنلمالعيبإن

لمطاليبوعقليةفكريةخبرةدونبالنفسالثفةزائدكانشخصيتهعمق

التضحية

عبدوضربسيفهواستلبطرساندفعيسوععلىليقبضواالجنودءجاوعندما

اليمنىأذنهفقطعالكهنةرئيس

رديسوعلهقالالنتائجفىيتروىأندوناللحظىالعملفىيفكركان
يؤخذونبالسيفبالسيفيضربونالذينفإنغمدكإلىسيفك

حاجةفىليسالمسيحإنالمسيحرسالةأبعادفىبطرسيفكرأنيجبكان
والتضحيةواأللملباطريقطريقهفىيسيرمنيريديسوعإنعنهيدافعمنإلى

عظيمةرصالةليحققوالصليب

كانعليهيقبضونكانواعندماالمسيحعنالدفاعفىأستشهدبطرسأنولو
ومعركةمشاجرةفىقتيلمجرديكون

أخيراستتبعنىاالنليسولكنتتبعنىسوفالمسيحيفوليابطرسال
هذاطريقىفىتتبعنىوبذلكاخالصرسالةاالنجيلرسالةألجلصتموت

والجبنالتهورمنمزيمأنتبطرصيابعدتنضجلمشخصيتكأنإلىباإلضافة
تفكيردونالخوففىوالتطرفتفكيردونالشجاعةفىالتطرفبينمتنقل

أيضا

ينكرفىمنإلىعنىنفسهيضعأنيريدرجلمنبطرسياستتغيرماسرعان

مراتثالثستنكرفىإنكبلالديكويصيحالصباحفجريبزغأنقبل

ويتوبوييكىفيندمصوابهالىليعيدهالديكصوتإلىمحتاجأبطرسكانلقد

بطرسشخصيةإلنضاجضروريةاالختباراتهذهصوكانتويتواضع

وتواضعضعفكاعرفنفسكافحصبلالمظهريةالبطولةتشعجلال

الخلودطريقطاعتكونماالرفعةطريقتواضعلثففىاللهأمام



المستحيقلمنااللهيطلبل

411يوخابىفآمنواباللهنتؤمنوأنتيقلوبكمتفطربال

التىالليلةالخالدةالليلةتلكفىبالتالميذمرتواألحاسيسباألمانىمليئةلحظات

المجدلهيسوعالربفيهاأسلم

أرجلتغسللكىتنحنىالتىالمتواضعةالمتنازلةالمحبةعنمألوفغيربتعبيربدأت

حميثءالعشامائدةعلىعائليةجلسةتبعتهاثمالطريقبأوساخالمليئةالتالميذ
ثانيةءيجىأنإلىالكنيسةتمارسهاأنيسوعقصدالتىالفريضةمرةألولمورست
المجدإلىليأخذها

المترقرقالكأسومعالممزقالجسدإلىإشارةالمكسورالخبزمعالمائدةوعلى
ليسالذىءوالوفاالكبيرالحبرموزمعالصليبعلىالمهراقالدمإلىإشارة

والخيانةالغدرإلىيسوعأشارنظيرله

نفسهباعألنهيبيعهسوفيدهمنالطعامويتناولونمعهيجلسونممنواحد
للشيطان

أناستعدادهعنبحماسةيعتربطرسينزعجونالتالميذسريعايخرجيهوذا
العمقمنيخلواندفاعهأنلبطرسيؤكديسوعالموتإلىحتىيسوعمعيمضى
مراتتالثأنكرهقدبطرسيكونالديكيصيحأنقبلوأنهوالرؤية

منعميقبحرفىتغوصكانتنفوسهملكنجميعاالتالميذعلىالصمتوخيم

قلوبهملكنساكنايبدومنظرهمكانالكالمكليهمتعذرأنهلدرجةالحيرة
والخوفوالقلقباالضطرابترتجفكانت

بخواطريجيشمايعرفمثلهومنغيرهفمنيعانونهكانوابمايسوعوأححر
قلوبهمثباتويزعزعأفكارهميقلقمماأحبائه
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ماأعجبصمنهاألمرهذاكانوصداقلوبحطربتخاللهمقالطذلك
طلبماأغربتومال

أحنربخاباليقألمبينههـاانتهومصانهميعلماوهوهذالههـايقولكيثف
إلىيدعومحولمءلثىوكليضطربودالكيفالرعيةخراففتتثحتتالراعى

ابالنحطرا

واألباألحفقدانامعلمهينتظرحنيةالمخاآلالمبعدالمفجعالموت
المفجعةالمأساةلهذهاألداةيكونمنهموخائنوالراعىوالمدبرالحافىوالصديق
وبعدونكرانوهروبهزيمةإلىستتحولأنفسهمفىموثقتالظاهرحماسهم

فمتىاالضطرابوقتهذايكنلمإذاقلوبثماتضطرباللناتقولهذا

نصي

األموركثيرةأحيانامماثلةموامحفىصبممنكثيرينوأرىنفسىأرىإننى
يخمبصديقوإذاواالضطرابوالقلقالحيرةإلىتدعوومعنافيناواألحواالحولنا

المستحيلمنايطلبفهلواالطمئناذوالثباتءالمهـدومنالطلبالربرسالةلنا

منايطلبماذاا

ثمإضاألشرارعنقيللقداالضطرابعدمأىالثباتمنايطلبإنه1

وطيناحمأةمياههتقذفلذلكيهدأأنتطعيسالالذىالمضطربكالبحرا
لألشرارإلهىقاليمسالمليس

نفسرفىخوزونالجميعوالملحدالمؤمنتبوآخرشخصبينالفرقهوهذا
يافقدونالبعضلكنأحيانااالختباراتنفسمجتبرونوالجميعأحيانااآلالم
وخدفونينفعلونحياتهمربطتتفككبالتقلقلالشحورهذاوفىالثجات

المؤمنونأيهاأنتمأماالمضطربكالبحرالخطأفىويمعنونويثورون
تحزنواالأواألحداثإلىواقعيةنظرةتنظروااللهميقللمإنهتضطربوافال

وحولكممعكممجرىبماتبالواالأوتفقدونماعلى

مناويطلبواقعييننكونأنيريدنالكنهومشاعرناأحزاننايقدرإنهكال

االضطرابوعدمالثبات
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تضطربالقيمناوأساسمبادئناخوهراالحتفاظمنايطلبوهوب

يؤخذيسوعحتىالمحبينتفقدزنقدحولثمحوالاألتضطربقدقلوبكهـا
استقرارحتأماتتركونوقدشوالسالمالتفقدونقدبالجسدبينكممن

ات3دشفىكاقلوبتضطرباللكنحولكمءشىكليضطربقد

وهذامقتلفىأصابتهقدنصتالداخلمناإلنسانأصابتإذاالكوارثإن

والحقالعدالةقيمفىإيمانهاللهفىثقتهإيمانهاإلنسانالكوارثأفقدتإذايخدث
ءمبادىجوهراالضطرابيصيبعندماالكبرىالمصيبةهىهذهوالخير

الكذابوندأمماالصدقمنفائدةالداويقولدإخليااإلنسانيتحطمعندمااإلنسان

المسيطرونالسادةهموالمنافقونالخونةدامماءالوفامنفائدةالناجحين

هرمذااللهغابونالالظالمونداممااللهعلىواالتكالاإليمانمنفائدةال

الخطر

خسرلنفإننامبادئناوأعماققلوبناإيماننفقدولمءشىكلفقدنالولكن
تضطربالأفضلإلىونتقدمستتجددالحياةفإنسليماالقلبدامماكثيرا

قلوبكم

خسونسوفأنغ3قلوبتضطربالنحنمننعرفأنمنايطلبإنه

ترمملونالتىالينابيعاعرفواأنغمناعرفوالكنوااتاعبوالخطربالضعف
الجميعاضطربفإذاحياتكمعليهبنيتمالذىالمتيناألساساعرفوامنها
ذلكيفترأوأنغعزمكميخورالغيرمعزائمخارتوإذاأنتمتضطربواال

باللهتؤمنونألنكم

مستحيألليسالمسيحمنايطلبهفماإذأ

وخياالتأوهامفىشونعيالظروفنتجاهلأنمنايطلبالإنه5

والقلقللحزنالمعرضةوطبيعتناالمرهفةإحساساتناننكرأنمنايطلبالوهوال

ابالضطراو

وحمودمباالةبالويزعجناويخيفنايضايقناماإلىننظرأنمنايطلبالوهوت

واالستقرارءالهدووتحرمناتزعزعنااألحداثنجعلوالنثبتأنمنايطلبلكنه

الملجأأوالمالأوءاألحباأوءكاألصدقاالزاثلةاألمورفقدنتفبلأنمنايطلبوهو
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والخلقيةالروحيةوالفيموالخيربالحقإيماننانفقدالولكنالدنيوىالمقامأولمادى

حياتناجوهرهىالتى

أساسمنهانستمدالتىالقوةبينابيعونتمسكنحنمننعرفأنمنايطلبوهو
اللههوعنايتخلىنصيرألنلناأنلنعرفشخصياتنا

يقوينامايعطنافهوذلكوفوفمستحيالليسمنايطلبهماإن

يعطيناماذا2

يكتفىالذواتناحقيقةوإدراكبالفيمواقحسكالثباتمنايطلبعندمااللهإنأ

الرغبةهذهتحقيقعلىيعاوننامايعطنالكنهبذلك

بالسالحيزودهثممعينةمعركةيفتحمأنالجندىمنيطلبالذىبالقائدأشبهإنه

تأمنوافالتؤمنوالمإنهـالنبىفمعلىاللهقالقديماالفعال

شيئالكأقدمأنأستطيعالقاسيةلتجربةتعرضتلسيدةالنفسىالطيبقال

أمامكليساثارهافقدتقدالعالجأوالتهوينأورفيهالأساليبصأندويفإنه
وحدهباللهاإليمانإال

والبحرخلفهمالعدوخطيرإقمأفىأنهماللهأوالديكتشفكثيرةمرات
يابسةإلىالبحريتحولباإليمانلكننجاةالكأتهأمامهم

بشرىمخططألىيمكنكانمامعجزةتبدوحدوثهابعداللهأعمالبعضإن

يخططهاأنالكتروفىعفلحتىأو

آمنواالخالقباللهتؤمنونأنتيالخالقباللهباإليمانمرتبطبالمسيحاإليمانب

الغافرالرحيمالمحببالمسيحآمنواالبارالعادلباللهتؤمنونأنتمالقادىبالمسيح
الضعففاللذلكالشفيعبالمسيحامنواآوالحاالقاضىباللهتؤمنونأنش

حياتكمتؤرقالخطيةواليزعجكم

ورحمتهحبهاللهأظهرلقدحياتنافىفعاالباللهااليمانيجعلبالمسيحاإليمانص

الخطةشوكةكسرتكيفالمسيحفىينارأولقدالمسيحشخصفىالخالصيةوقوته
الظالمقوىعلىاللهوانتصرالقبروانفتحإبليسوهزم



السالمويمنحناواالضطرابالفلقمنليحميناالعالجهذاإلىأحوجناما
حولناالدنياكانتمهماوالثبات

عبارةالخارجفىألصدقافىمعايدنىتباأنلىراقالميالدأعيادأحدفى
المعنىهذامناستوحيتها

كلفىيسرىاللطفالحبوروحالخليقةخالليتحركالسالمروحأ

والفرحالحبروحاللهأعطانافقدحولناظروفمنيحوطناماورغمءاألشيا
لهذهرمزاالدوامعلىسيبقىالميالدوعيدالماضىالعامخاللداخلنافىوالسالم
الرائعةالعطة

قلوبكمتضطربال

لىفآمنواباللهتؤمنونأنتم
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للجميحالمتسعحأبينايت
4121يوحناكنيرةمنازلأبيتفى

معناهافىتضاهيهاواحدةعبارةتوجدوالمعاوالعمقالبساطةغايةفىالعبارةهذه

ويحمينايظللناالذىوالبيتكإخوةيجمعناالذىاآلبسافينرىإنناومغزاها

جميعالنايتسعالذىالرحبوالصدرويستقبلناالمكانلنايعدالذىواألخ

والقلوباآلذانعلىالقولاهأوقعجمالإنكثيرةمنازلأبىبيتفى
يسوعتحدثلقدفيهاقيلالتىوالمالبساتالظروفءضوفىإالبوضوحيظهرال
عنبعيداسيمضىليصلبوهءاألعداليدتسليمهعنالتالميذعنرحيلهعن

حنوناوصدراومشكالتهملقضاياهممتسعاقلبالهمكانتصسيمضىالتالميذ

منتتبددأنالرعيةخراففتتعرضالراعىسيضربمعاويضمهمخمعهم

مائدتهعلىسيجلسهممنصدرهإلىسيضمهممنمعامجمعهمأنيستطيع
واألذواقالطاعفىمتباينةمجموعةهملهمقلبهسيتسعمن

وبالبيتبالويصيرونيتفرقونسوفاآلنمنيضطربواأنلهملمجق
مرائيهفىإرمياقالأسرة

أمهاتناأببالأيتاماصرنالألجانببيوتناءللغرباميراثناصارقد

3و52مراقىا000كأرامل

يمكنهلهكذاالنهايةتكونأنيمكنهللكنيضطربواأنلهمق
أهكذاالصورةبهذهواألملواأللفةوالحنانالشركةمنرائعةسنواتثايةتتكونأن

لحظةلىءيثىيتبددكل

بىفآمنواباللهتؤمنونأنتمالمسيحيقولقلوبكمتضطربالال
اإليمانهذامضمونهوما

عنهنتحدثالذىباإليماتبهنحسالذىوالتمزفالفراغعالقةوما
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ألىهوأباصملإناطمئنوارةكثمازلألىبيتفىالمسيقول

تضطربوالاصمئنوا0001اطجميتتسمنازالالخإنأبيكمبيتهوبيتألكمإن
باألمروبضرتكملكمقلتقدضتلالقلقإلىيدعواألمركانفلومقلوب

لجميعكممتسعوفيهلكممفتوحاآلببيتإنقلوبكمتضطربالتل

والمعينالأنهفنشعرالتجاربضهزناعندمااليقينهذامثلإلىحاجةفىضتم

هكذاتصورناأوآمالنافيهموضعناالذينحتىفقدنافقدلناملجأ
أبينابيتا

كثيرةمنازله2

أبينابضتا

اآلببيتتصورالتىالفكرالمحدودةالتفاسيرأتجنبأنسأحاولأبينابيتهوما

ءالسمافتدخلالروحانيةأجسادناتلبسأنإلىالقيامةقبلاألرواحفيهتستقرمكانا
البثرىوالتركيباالجتهادمنكثيرفيهالتفسيرفهذا

والحياةءالسماإلىيشيرأنهعلىالقولهذايصورواأندرجواالناسأغلبلكن

األخرىالحياةإلىيثيراالبفبيتجزئياصحيحالمعنىبهذاوالتفسيراألبدية
بيتأنثهوالثرواذلكمنأوسعتفسيراسنجدوالفكرالنظرأمعنالولكننا
ءالسعافىأواألرضفىءسواإلهىالالحضورمعالشركةهواآلب

نكرههااألرضفىهنامرذولةحياةقسمينإلىالحياةتقسمالالمسيحيةإن
دائماوننشغلإليهانتطلعءالسمافىمأمولةوحياةمنهاالتخلصإلىونتوقنهاونعاق

بها

أىاإلنجيلبواسطةوالحلودالحياةلناأنارقداللهأنيعلمناالكتابإنكال

تنقطعالمتصلةحلقةاللهمعالحياةإنآخربمعنىأواألخرىوالحياةالحياةهذه
األرضعلىهناتبدأاألبديةالحياةإنبلعنهابرحيلنارتتصلاألرضعلىبوجودنا

وفىاإلنسانداخلاللهوتملإناألرضنتركأنبعدوتستمرالمسيحبمعرفة
األرضتركبعدالتحقيقكماليحتظرالوقتنفس

قريتةحقيقةتبدوءالسماجعلأنهاألولأمرينفىتظهرالمسيحكالمروعةإن
ءللسماإعدادافتصيراللهبنورتستنيرالحاضرةالحياةجعلأنهالثافىواألمرمنا
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فطةالكنهنهاتنالأنالخطةوتحاولالضعفيشوبهاالحاضرةالحياةأنحيح
أنالخطةحاولتوإنوقيامتهبموتهشوكتهاالمسيحكسرفقدءبالفناعليهامحكوم
يداعليهااللهانتصارلكنالمهزومةبفلولهاشيئاتعمل

والكراهيةوالقسوةالشرمظاهرفىوظهورهاالعالمفىالخطيةوجودورغم

الحقلزنابقمنزنبقةكلفىنراهباللهءممتلىفالعالمذلكرغملكنواألنانتة
ولمسةحببسمةكلوفىعذبةبموسيقىالجوفىيغرذطيركلوفىنقيةطإهرة

مزيدإلىالمتعطشةالنفسشوقوفىلطفلهااألمحبفىنراهمحتاجنحوعطف
األرضفللربأبينابيتهوالكبيرلمالعاهذاإنوالطاعةبالتكريساللهمن

العالمهذاايملاللهإنفيهاالساكنينوكلالمسكونةوملؤها

فكرهفىيفصللمالمسيحإنمعاءوالسمااألرضهوالسماوىأبينافبيت
واألحالمالخيالبمجردءالسمامعنىنفهمأنيمكنوالءوالسمااألرضبين

اللهمعشركةلناكانتإذاإالءللسماالحقيقىالمعنىنفهمأنيمكنالواألشواق
وتجهيزاإعداداالحياةهذهلتصيرلمالعاهذالنغئرلمالعاهذافىللهوخدمةاألرضفى

خاملينهنايعيشونالذينالكسالىأحالممجردليستءالسماإنءالسمالحياة

أوالكنيسةإلىويأتونوشرورهمفاسدهمنلمالعاإصالحفممسئوقيويتركون
األخرىوالحياةالسماوىالمجدانتظارفىمهللينمخادعهمإلىيدخلون

حياتكمنهايةألنقلوبكمتضطربالقائالتالميذهيطمئنالمسيحأننتصورهل
السماويةاألمجادإلىوتذهبونءالشقاهذامنوتستريحونالعالمهذاوستتركونقريبة

ألىبيتفىفتكونون

بالقوةسيؤيدهمإنهأظنالهكذايسوعمنطقيكونأنيمكنهل
الحياةهذهفىدائمابالروحمعهمحضورهليكونالقدسالروحدوعدالروحية

فىالربمعويكونونروحيةعالقةإلىجسديةحسيةعالقةمنبهمعالقتهوتتغير

األرضعلىخدمتهمأيامكل

األرضفىاللهوخدمةاللهمعالشركةلحياةامتدادأستكونالسماويةواألمجاد

أيضااآلببيتحيثءالسمافىتستمراألرضفىالحياةتنتهىأنوبعد

اكبراألخومعاإلخوةمعاالبمعهناكءاألبنافيهيستقرالذىالوطنفهى



فاإليمانتتغيرالالشركةحقيقةلكنعيانإلىاإليمانيتحولهناكسوع
العيانصدقوحقيفىصادق

الكنمرةمنازله2

اللغةفىإننامحتيرمنازلالقولمعنىماكئيرةمنازلأبىبيتفى

البيتأنباعتبارفرقاوجدنالووحتىومنزلبضتبينكبيرافرقانجدالالعربية

المسيحأحاديثألنااليةفىالواردالفكرعلىيندبئالهذالكنمادىوالمنزلمعنوى
وهىمألوفةغيركلمةاليونانيةفىالمستخدمةمنزلداوالكلمةروحيةكلها

المسيحيقولحين33العددوفىالنصهذافىفقطمستخدمة

منزالنصنعوعندهنأنىوإليهأبىويحبهكالمىيحفظأحدأحبنىإن

يوضحأنااليتينبهاتينيريدالربوكأنماوالمغزةاالستقرارمعنىتحملوالكلمة
نفسونىاإلنسانقلبنطويستقريسكناللهتجعلوطاعتهللهاإلنسانمحبةأنلنا

تبادلاللهمعشركةفىويستقريسكناإلنسانيجعلباللهاإلنسانإيمانالوقت

وهومعهوأتعثىإليهأدخلالبابوفتحصوقأحدحمعإنقيلكماالشركة
معى

ونستطعكثيرةمنازلأيضاهنانرىلكنناأاآلببيتفىمنزلمعنىهوهذا
التنوعاالتساخالدائماالستقرارمعانثالثةفيهنجدأدط

مستقرءبناإنهالمتنقلةكالخيمةليسالمنزلإن3الدااالستقرارا

واإليمانواالستقرارالثبوتعنبالكالمءملىالوداعىخطابهكلفىالمسيحوحديث

أغنىقلبىثابتاللهياقلبىثابتالمرنميقولكمايتزعزعالثابتمستقرالحقيقى
تزحزحتولونخشىاللذلكشديداوجدالضيقاتفىعوناوقوةملجألنااللهوأرنم

ويسمعالمستقرالمؤمنيغنىهكذاالبحارقلبفىالجبالانقلبتولواألرض

إلىيخرجيعودوالإلهىهيكلفىعمودافسأجعلهيغلبمنيقولالمسيحصوت
االستقرارأجلماالخارص

الذىالعظيمءالعشماتذكرونهلمتسعةكثيرةمنازلإنهااإلشماع2

الناسليجمعوارسلهالبيتربأرسلالمدعوينبعضتأخرولماكثيرونإليهدعى
أمرتمافعلناقدلهوقالواالناسجمعواأنبعدورجعواوالساحاتالطرقمن



يضيقواأنيريدونالناسبعضإنالكبيراالتساعهوهذامكانأيضايوجد
اآلببيتفىأنهوينسونفقطشاكلتهمعلىمنعلىقاصرأومجحلوهاللهقلب
فقطءهؤالأجلمنأسأللستيقولالشفاعيةالمسيحصالةفىكثيرةمنازلط

متسعمكانيوجدبكالمهمبىيؤمنونالذينجميعأجلمنبل

اليهودعندالسائدةالفكرةكانتاألممىكرنيليوسبيتإلىبطرسذهبعندما
بطرسفقالاألمعلىحلالقدسالروحلكنغيرهمدونفقطهملهماللهأن

مقبولالبرويصنعيتقيهالذىأمةكلفىبلالوجوهيقبلالاللهأنأجدأنابالحق
عنده

للجميعتتسعأبينابيتمنازل

تسيرالتىالرتيبةالحياةمنوالسأمالمللفىهىالحياةآفةإنالمنوع3
يتكررجميلمنظروأىتسأمهيومكلالطعامنفستناولتلوواحدةوتيرةعلى

تأثيرهيضيعدائماأمامك

بإهتةصورةالظاهرةالماديةاللهخليقةإنوالمللالسأممنيخلوأبينابيتإذ

أنواعوالفاكهةأشكالوالطيورألوانفاألزهاراللهعندالتنوعروعةعن
منخاليةكثيرةمنازلأبينابيتوفىمتغيرةالسنةوفصولمختلفطعملهاكل

أبينابيتفىمللهناكيكونلنالمملوالتكرارالرتابة

الميوللختلفكثيرةمنازلوهناكالطاعوتنوعاألجناستنوعأبينابيفىإن
كثيرليوحناالشكوككثيرولتوماالوفالشجاعالمتهورلبالرسوالطباع

المتحصالغيورولسمعانالحذرالعملىلفيلبسالتأمل

مناألكملهىخبرتهوأنغيرهمناألفضلهوطبعهأنيتصورواحدكلإن

بيتفىمبتسماللجميعيقولوالمسيحغيرهمناألنفعهىخدمتهوأنغيره
محنيرةمنازلألى

المتسعةالروحبنفسعنايختلفونالذينغيرنأنتقبلليتنايا

أبيناوبقلبأبينابروحأبينابيتفىفنحيا

الربقولمعنسعندماخواطرناولتسترحقلوبنافلتطمئن

كثيرةمنازلأبىبيتفى
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واحدشخصفىكلهايحيةلمس

يسوعلهقالشالطرنعرفأننقدرفكيفتذهبأيننعرفلسناسيديا
6و415يوخاوالحياةوالحقالطريقهوأنا

جوزأنيمكنشعوروأسوأالمجهولإلىالتطلعهواإلنساننفسعلىءشىأشق
الطويلةالتاريخيةالليلةتلكفىالتالميذولعلوالضياعبالحيرةالشعورهواإلنسانفيه

شاسعةوأحاديثبهمتمراآلثاروعميقةةسريعأحداثالشعورهذالديهمكاذ
سيمضىإنهلمعميقولالسيدإنتمامأمجهولوالمستقبلإليهمتوجهالمعافى
قلوبكمتضطربالطمميقول3ضهوانزعاجهملقلقهميكفىماهذاوفى

ومنازللجميعهمتتسعالتىالشركةمنازلأبيهءبيتفىكثيرةمنازلعنجدثهمإنه
أيضاوسيأقىالمكانلهمسيعدبنفسهوهواألخرىالحياةوفىالحياةهذهفىالمجد

حيثوتعلمونأيضاأنغتكونونأنااكونحيثلممميقولإنهإليهويأخذهم
قالطروتعلمونأذهبأنا

بيسوعءسعداكانوالقدوأفهامهمعيونهمأمامكاأللغازتبدوهذهكلماتهشل
الحانيةوالعينالرقيقةواليدءالدافىوالحضنالحلوةبالصحبةبالجسدمعهم

عالقةبعدفيمالهمتصيرلنستتغيرالعالقةأنيبدولكنالمرشدةوالكلمات

وهموسيأقىأينإلىيعلمونالوهمسيذهبالمسيحبيسوعبالجسد
شيئاالمستقبلهذاكلعنيدرونالوهممعهوسيأخذهمكيفيعلمونال

الطريقعنشيئايعرفواأنيريدونواالطمئناناإليمانمنءيثىإلىجتاجونإنهم
مخيفالظالمفىفالسميرظالمفىوكأنهميسيرواأنمنبدألسيسلكونهالذى
غريببلدإلىالمسافرترىلذلكالسعادةمنتخلواالستقراربعدمالمهددةوالحياة

محتالإنسانيخدعهأنالطريقيضلأنمحإفالمجهولجشىألنهمضطربا
السعادةمنفيحرمهعليهويكذب
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رحلةفىوهمالناسمنمحنيرينشعورأيضاوهوالتالميذشعورهوهذاان

ءثىأىوإلىأقدامنانضعأيننعرفأنونريدوالضاللالتيهاننخشىإنناالحياة
خطواتناتتجه

هوماسائروننحنأينإلىالعصوركلفىالنايحيرالذىالسؤالهوهذا

بهانقومالتىءوالعناالجهادرحلةنهايةهىوماامصيرن

متنوعةبإجاباتالسؤالهذاعلىيجيبواأنكثيرونحاولوقد

ءشىكلنجهلنظلوسوفءشىكلنجهلنحنندرىالنحنالبعضقال

بلأحدأترضىالاإلجابةهذهأنشكوالءواالستقصاالبحثمنفائدةوال

تامضياعإلىالوقتيةالحيرةتحولإنها

هوشعارهمصارلذلكءالفناإلىالنهايةفىسنصلإنناآخرونوقال

كانوإننموتغداألنناونشربنأكلمستقبلالألنهبالحاضراالستمتاع
ءالشقاإليهمحمللكنهوقتيةومتعةعارضةبلذةيكتفونالناسجعلالجوابهذا

والمتعةستنقضىفاللذةالنهايةفىمظلمالطريقأنيعرفونألنهموالتعاسة
ستزول

مرةوتشفيناتارةتسعدنابناتلعباألقداريدفىلعبةإننااخرونوقال

فحياةواالطمئناناألمانمنشيئايحملالالمصيرهذاأنوالشكأخرى

لهامعنىالالرياحمهبفىريشةنفسهيرىالذىاإلنسان

نعرفأننقدركيفقائلينيسوعيسألونوهمأنهمالتالميذتصورولقد
يتبعونهاوخطةالحياةمنمعيناأسلوبالهميشرحأنيحاولسوفأنهتصورواالطريق

النظرهموجهلكنهذلكيفعللملكنهاألمانطريقعلىتدلهمخريطةأو
لهمقالشخصهإلىدعاهملكنهفلسفةأونظامأوكتابأوطريقإلى
تمسكواثطتعلقواالمستقبلفىواالطمئناناألمانتريدونهلمعناهما

فإننىإلىفتعالواالضاللطتخشونكنتمإذاوالحياةوالحقالطريقهوأناخصىبث

الصرجالحقفإنىإلىتعالواوالخداعالكذبتخافونكنتمإذاالصحيحالطريق

الحياةفإنىإلىتعالواسعيدةحياةفىدائماأمالأردتمإذأ



ديانةكلعنالمسيحيةيميزماهذاءوالرجااألمانكلالمباركشخصهى
ىأخر

وهناكالعبادةفىطقوسحرلتدوراليهوديةالحياةفىأسلوبحولتدورالبوذية

المسيحشخصفأسامسهاالمسيحيةأماوكتابعقيدةجوهرهاأديان

خبزرهوالصالحالراعىهوإنهنفسهعنيتحدثالمسيحقولنسمعلذلك

رالحياةوالحقالطريقوهوالحقيقيةالكرمةوهولمالعانوروهوالحياة

أنويطلببهويتمسكالمسيحيقبلأنهويعملهأنالمسيحىعلىماوكل
المسيحفىأنهاققطبكلمتينتوصفأنيمكنالمسيحيةوالحياةفيهيحيا

الحياةالطريقالحقالغايةوهواألسلوبوهوالحقيقةهوالمسيح

الطريقهو1

إنهءشىكلفىيشكالذىالمعاصراإلنسانتساؤلعنتعبيرتوماتساؤلإن

المسيحيةفىإنكالطريقهوأنايسوعيجيبوهناتذهبأيننعلملسنايسأل

إلىيقودكلبيدكيمسكشخصفىوإنماعقيدةأوفكرةأونظريةفىثقتكتضعال
هدفك

اللهاللهوحباللطبيعةعنإعالنفإنهاللهإلىالطريقهويسوعإن

شخصفىإلينااقتربمتساميامتعاليابعيدايبدوالذىاإللههذاقطأحديرهلم
المسيح

استوفتالتىالمسيحبذبيحةإالإليهاالقترابيمكنناالللخطةالدياناإللهوهذا

اإللهىالعدل

المسيحفىإالأمامهالوقوفنستطعالالخطةعلىغضبهأعلنالذىاإللههذا
الصليبعلىبموتهمعهصالحناالذى

حضرتهإلىندخلأنيمكنالمنهيدفىالنورفىالساكنالقدوساإللههذا

واإلنساناللهبينالوحيدالوسيطالمسيحبشقاعةإال

ومالئكةءبالسماورأسهاألرضعلىقاعدتهيعقوبرآهالذىالسلمهو
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مفتوحةءالسماتروناآلنمنالمسيحصالوصدالسلمهذاعاىوتنزلتصعدلله
اإلنسانابنعلىوتنزلتصعداللهومالئكة

فذلكباسمىسألتمومهماقالالذىفهوالمسيحبيسوعإالاللهإلىطريقال
أفعله

الوحيدوالقريبالوحيدالطريقوهوغيرهإلىنلجأا

الشفيعهووحدهالمسيحإناألولقالالشفاعةعنشخصينبينيدورالجدلكان
ألنه

فينايشفعكهنةورئيسوالناساللهبينوسيطاالمعينوحدها

اإللهيةالحضرةأماميظهرالذىوحدهوهو2

دائمااللهمنالكلمةمسموعوحدهوهو3

شعبهصالةليسمعوزمانمكانصفىالموجودوحدهوهو4

للبشرفداغوماتخطيةبالالذىوحدهوهو5

لنايتوسطودنالقديسينمنآخريننجعلأنمنالضررماولكنالثانىفأجابه

اللهعندلناليتشفعواالمسيحلدى

األولفأجاب

الشفيعهويسوعفالربالمسيحغيرآخرشفيعوجودجدألافترضنالوحتى
الكلفىيشفعأنفىوالراغبالقادروهوواألقربواألطهرواألقوىاألنسب

وأقربشفيعبأحسنيتشفععاقلكلأنوبماأرادوهوقتأىفىالجميعويجده
هوالمسيحيسوعالربغيرآخرلشفيعمكانالأنهذلكصتينتجفإنهشفيع
الطريق

الحقهو2

يقودنابليخدعناالالمباركشخصهفىأىالطريقفىيسوعيقودناعندما
أحوجناماالزائفةوالشعاراتالمضللةوالدعاياتالكذبلمعافىالحقإلى
الحقإلى

التىالكاملةالمستقيمةالشخصيةاللهعنالحقيقىالتعبيرالحقهوويسوع



الناحيإةفىرائععمللهوالحقالعالمظالم3تيدنورألنهكلهالعالمدين
المسيحعملهووهذا

الذىالحقهرفالمسيحورعايةووقايةحمايةإلىحاجةفىاإلنسانكانإذا1

جفظه

167مزيحفظانهوحقارحمةأجعلالمرنملسانعلىاللهيقول
194مزحقهومحبةترس

0282أمالملكيحفظانوالحقالرحمالمجموقال

يسوعفىإالالحقمعالرحمةتلتقىوأين

اإلنسانينقىالحقفالمسيحونقاوةطهارةإلىحاجةفىاإلنحسانكانوإذا2
616أماإلثميستروالحقبالرحمة

22ابطاالحقطاعةفىنفوسكمطقروا

هالاليكونواحقكفىقدسهمألالتالميذألجلالشفاعيةصالتهفىالمسيحويقول
71يوالحقفىمقذسينأيضا

مجررهالحقهوالذىفالمسيحالحريةإلىحاجةفىاإلنسانكانوإذا3

ومنوالخرافاتالجهلومنالخطةمنحرركررآوالحقالحقوتعرفون
الباليةالتقاليد

يقدسناويطهرناينقيناومجمينايحفطاحياتنارحلةنمايسوعنرىوهكذا

ويرشدناصيررناويعلمناومجصصنا

فىسالكينبالحقناءأحقاممنطقينفيهثبتفنبهونتمنطقبهنتمسكأال

عقطاهرهوماكلجليلهوماكلحقماهوكلفىمفكرينالحق

الحقفإنهفيه

الحياةهو3

والحقالطريقايهاإيوصلناالتىوالنتيجةنرجوهالذىاألملقمةهوهذا
الناسنوركانتوالحياةالحياةكانتففيه
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ويسوعالحقيفىاإللهأنتيعرفوكأناألبديةالحياةهىمذهالحياةهىومعرفته
أرسلتهالذىالمسيح

الموتإلىأميناكنتاجهموهونصيبهموهوالخلصينءاألمناإكليلوهو
الحياةإكليلفأعطيك

ووجودهمعهوجودناالمسيحهىالحياةلىوإكليلناحياتناهوفالمسيح
عنهوئعدنابعدوفيماهنالكنالموتبعدففطليسالحقيقيةالحياةهومعنا

فيناتترددأنفاسناكانتولوحتىبعينهالموتهو

ءالسمافىلىمن

األرضفىشيئاأريدلستومعك
وظلمتاالدنياحيرةفىالتائهونأيها

وشقوتهاالدنيارحلةفىالباكونأيها

يسوعإلىإليهاقبلوا

والحياةوالحقالطريقفهو
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الحياةوحلةفىودثدعاوناثععاوه

4121يوحناألطإلىماضألق

فإنكيكعلمغلقاسراتكونقدالتىاالنسانشخصيةتعرفأنأردتإذا

عماتعبيرألنهاذلكاستعمالهامنئكيرالتىالكلماتفىالمعرفةلهذهمفتاحاتجد

فىتخرجالتىبالكلماتبالكفماوأشواقرغباتمناإلنسانذلكقلبيكنه

الحياةعصارةإنهاالوداعأحاديثوسط

والبيعوالخسارةوالربحكالمالاالقتصاديةالكلماتحياتهعلىتغلبمنهناك

والملبسوالشرابكالطعامالحسيةالكلماتحياتهعلىتغلبمنوهناكءوالشرا

لعاطفيوناهناكوالفشلوالخوفوالقلقوالهمبالتشاؤممليئةهحياتنجدمنهناك

وهناكوالدموعوالحزنوالفرحوالشوقالحببمعانىكلماتهمترتبطالذين

ءوالمبادىوالمثلالقيمعنيتحدثونالذينالمتأملونالفالسفة

لكنهاقليلةكلماتإنهاالمسيحفاديناعنداستخداماالكلماتثراكانتفماذا

واكثركلمةأعظملكنالثقةالنورالمحبةلمالعاالحياةمعبرةواضحة

اللهإلىبذلكمشيرااآلبكلمةهىاستخداماالمسيحكلمات

استحدثهاالمسيحيسوعلكنإنسانكلوعنداليهودعندمعروفةكانتكلمةإنها

لحياتهشعارابللحياتهمفتاحاليجعلهاجديدأومعنىجديدأمدلوالوأعطاها

بهمؤمنكللياةو

يومانفكركناماإنناأاللهالكلمةبهذهللمسيحمدينكلهالعالمإن
الملكالعظيماإللهبأنهيخاطبونهالناسكاناللقببهذااللهنخاطبأناألياممن

اللهيخاطبطفلأصغرنسمعاليوملكنناالمقدسيهوهالجنودربالقدير
بالقول
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معااللهأسرةتجمعأنالكلمةهذهاستطاعتلقدالسمواتأفىالذىأبانا
ءوالمبادىالتعاليممنمجموعةالدينكانأنعدفبالبشرحياةإتجاهيسوعغئرولقد
قتربأنبينالفرقأعظمرماأبوناهوالشخصوهذاشخصمععالقةأصبح

أبيكحضنعلىترتمىأنوبينجبارمتعالإلهإلى

ليوسفقالعندماعشرالثانيةسنفىوهوأبيهإلىباإلشارةحياتهيسوعبدألقد
أستودعبأنحياتهوختمأللىفيماوناأنينبغىأنهتعلماألمالهيكلفىومريم
أيامكلغضونوفىروحىأستودعيدكفىأبتاهياقائالاآلبيدفىروحه
وصيتهويقبلأعمالهيعملأنيريدكيانهيمألبأبيهاإلحساسكاناألرضعلىحياته
ثعاركانالرحيلقبلالتالميذعلىخيمالذىاالضطرابساعاتوسطوفى

منأنمقررابهاإليمانإلىالناسيدعوأساسهاعلىالتىالثقةكانتبلحياته

المجهولإلىيذهبلنانهمنهاوأعظمكأعمالهعظيمةأعماالسيعملبهيؤمن
أثطإلمطماضألقأبيهإلىسيمضىإلهبل

فىأيضانحنشعارنايكونأنينبغىماوهذاالحياةرحلةفىشعارههذاكان
حياتنارحلة

ألىإلىماصنىإفى

حياتنالنايفسرشعارا

تفاؤلنايحفظشحار2

خلودنايؤكدشعار3

ألىإلىماكوأق1
حياتنالنايفسرشعار

حارسؤالالحياةهىمانفسهاالحياةعنهوالحياةفىسؤالأصعبإن

نمضىأينوإلىأتيناأينمنوالمفكرونالفالسفةفيه

كابوسايكونوقدجمياليكونقدبحلمأشبهالحياةإنوالفالسفةءالشعرايقول
نمضىأينإلىلكنحالأىعلىعابرظللبههامزعجا

سمعتملعلكمالحياةومستقبلالحياةماهيةعنءشىكلنجهلإننايقولونإنهم
قالالذىالشاعرذلك
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اآلتيةحيافشيئاصأعلالأنا

الماكيةحياقعنشيئاأذكرالأنا

هىماأدرىلستأفىغيرذاتلى

ذانىكنهذانىتعرففمتى

كيميائيةوتفاعالتفوسفوريةقوةوالنفسالمادةهىالحياةإنالملحدونويقولة

ءالفناغيرءيثىالتراببعدفليحالترابإلىنمضىالماديةالحياةانتهتومتى

كاملويأستامظالمألنهالغموضمنأسوأالتفسيرهذاولعل
هذافليساآلبإلىهاباتارحلةرحلةالحياةإنفيقولالمسيحىأما

ألىإلىماضرإفىللحياةتفسيرهذاإنموتالمسيحيةفىفليسللحوتوححفأ

فىيجدونبعخهـهمبطيئايقطعونهوآخرونسريعاالطريقيقطعونالناسبعض

قححيراالطريقهذاكانأيلكنوتجإربمخاطريجدونواخرونمباهجالطريق
االبإلىالطريقفهوبالورودمزيناأوباآلالممحفوفاطويالأو

لماذالونءيتساكثيرينإنالحياةهذهغوامضمنكثيرالنايفسرهذالعل

همصحأوهمءأعزافيفقدونالبعضىحياةالتجاربتعتصرلماذاباأللملنااللهءيسم
باألمانشعورهمأو

وأزماتوصعوباتتجارببالسعادةكلهاحياتنااللهيجعلاللماذا
والطريقطريقلكنهاذاتهافىهدفاليستاألرضعلىالحياةإنوالجواب

أوالوقتيةالسعادةمنأهمالناسحياةفىوالتقدمالتدريبوتقدمتدريبمعناه
العابرةاللذة

الحياةإنللخالدينالحياةقانونهوالتقدماسكنحيوانىءشىالعابرةاللذةإن

ذلكغيراإلنسانلكنالطريقنهايةمعناهالحياةنهايةألنباللذةتستمتعالحيوانية
وتعبوجهدمشقةإلىيحتاجوتدريبتقدموكلأخرىحياةنحويتقدمإنه

الماهرالصانععلىسهالوليسوالحسابالكتابةيتعلمأنالطفلعلىيسيرافليس
وإتقانبدقةعملهيتقنأن

ليلعبوئركوالحسابوالكتابةةءالقرادروسمناعمىأنهلويتمنىالطفلإن
التدريبدروسمنأعفىأنهلويتمنىالتدريبعندوالعاملاليومطيلةبالكرة
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وأصدقائهعائلتهمعبوقتيستمتعوئيركوأعصابهلعينيهالمرهقةلصعبة

كذلكانفقهالذىالجهدبأهميةيشعرالتعليممرحلةمنينتهىعندماالطفللكن
تدريبهيغأنبعدالعامل

أجازةليستإنهاملهىأوملعباليستالحياةأنندركأنمجبنحنهكذا

يجببلغةهناكمعهسنتحدثاآلبإلىالطريقفىإنناللتقدموإعدادتدريبإنها

ونطلبنصلىأنوالضيقاتباالالميدربنافإنهلذلكاآلنعليهانتدربأن

علىمدربةعينلناتكونأنفيجبأمجادهجالسنرىاالبإلىنصلعندما

الروحياتتقدير

يدربإنهءالسماجوفىنحياكيفنعرفلكىالمحبةعلىقلوبنايدربإنه

تتمتعأنقادرةشخصياتناتكونلكىواالحتمالوالصبرالتضحيةعلىشخصياتنا
عندهباألمجاد

يجعلناالهذاوأروعهتفسيرأصدقالحياةيفسرشعارألىإلىماضىإفى
الشخصيةعلىلنحصلنتدربونحننسريجعلنالكنهمنهامنسحبينالحياةفىزاهدين

اآلبمعوجودنابتضالمالتى

ألطإلىماضىإفى2

تفاؤلنامجفظشعاو

بالحياةتركصىيجعلكعمامايومافكرتهل

لءتتساوآخرحينبينتتكررالتفكيرمنموجةسنواتمنذحدثتلقد

نحياهاأنالحياةتستحقهل

نحياهاأنتستحقوالألمكلهاالحياةأنهىبنتيجةالناسمنجماعةوخرج
مضضعلىيعيشونأنهمويشحرونأحياناالفكرهذايراودهموكثيرون

اإلنسانبهايتمتعالتىالوحيدةالحريةإنالملحدينالوجوديينمنجماعةقالوقد

ينتحرعندماالوحيدةحريتهيمارسفاإلنسانالموتحريةهىالحياةهذهفى

البشرنفوسفىقديمفالتشاؤمالناسعندجديداالتفكيرهذاليس
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صوىفيهاوجدناماالروحيةالقيمعنمستقلةاألرضعلىحياتناإلىنظرناو
يقالكماأياماأبكتكيوماسئرتكإزامباهجهاعلىتطغىآالمهاالمآسى

أزمانتهءسازمنسرهمن

الحياةفىأملهاالبنيكونأنيرتجىوهولهابنتربيةفىيجاهدظلأبمنم
لهءوشقامرارةسببيصيرباالبنفإذا

بحسرتهاألبويبقىاالبنيموتفقدصالحااالبنكانوإذا

يدرىالبظروفوإذالياةافىوبرنامجاخطةلنفسىدليضعجاهدشخصمنآ
قلبظهرصتبرنامجهتقلبأتتأينمن

زهرةأفنىأنبعدلكنهالغيرألجلمضحياودودامحباحياتهعايقإنسانآصت
أنيسبالوحيداشيخوختهوقضىالناسلهتنكرشبابه

العونلهمتمدممنئلذغبهافإذاباإلحسانتمتدأيدمنآ
قاشةالحياةإنبالعاطفةإليهمتتجهممنتطعنلكنهابالحبتقيضقلوبمنآ

جدا

الناسجميعأشقىفنحنفقطالحياةهذهنىالمسيحفىولوءرجالناكانوإذا
ونواجهنحيالكىواألملالفوةيعطيناالذىماالحياةفىتفاؤلنايحفظالذىما

وانتظاروصبربشجاعةالحياةصعوبات

الشعارهذافىالجواب

طأإلىماضىإفى

فىيحياأنيرضىإنهللماسمنجمفىعاملمجياةأشبهاألرضعلىحياتناإن
المنجممنيخرجأنبعدعينيهيغمرالماسلمعالتفىيأملألنهظالم

البحرصخوربينءالماتحتيومهيقصىأنيقبلءالآللىيصطادكغواصأو

يقتنيهاالتىءبالآللىيسعدأنيرجوألنهوأعشابه

إلىماضألفىلءنتفاأنيجبذلكومعكالاألملهىهناحياتناهل
ألى

بهغدراألرضعلىقصيرةحياةعايقلقديسوعالمجدربحياةإلىانظروا
الخيرلهميرجوكانممناألذىنالجنسهبنو
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أحدحهرأيسندأينيخدالالمتآمرينومراقبةالحسادعيونبينيتحركان

بالرسالةإحساسههىحياتهحفظتالتىالقوةلكنهربواوالباقونباعهتالميذه

الصليباحتملأمامهالموضوعالسرورأجلمنألىإلىماضإنىوالمستقبل
ىبالخزمستهينا

ضيسةالهكذا

سقاموفىنصبفىوألمتعبفى

السالمنورترىفيهالذىاليومتنتظر

تنتظرهأنترجوبالذىتحظىوسوف

تبصرهأنتثشاقالذىالملكوتبصر

أبىإلىماضإفى3

خلودنايؤكدشعار

بالخلودأؤمنلماذاأتعرفون

أخرىحياةهناككانتإذاإاللهامعنىالاألرضعلىهناالحياةألنذللث

كامالءشىصاللهخلقلقد

كاملةدورتهاوتدورتتمالسنةفصول

وتمامبنظاميسيراألفالكسير
حياتنالكنالحبةإلىالحصادإلىالسنبلةإلىالحبةمنكاملةدورتهاتنموالنباتات

حاللهانجدأننستطيعالغامضةكثيرةأموراإنناقصةاألرضهذهعلىهنا
جوابالهانعرفالكثيرةأسئلة

تحئرناالغاز

والجمالوالحقللخيركاملتقديرهناكيكونالكيف

مهانأضعيفأوالتقىقويأناجحأالشريريبقىكيف

الحياةفىمنعكسةأوضاعانجدمتىإلى

األسئلةهذهعلىشافياكافياجواباالحياةهذهفىنجداللماذا

نجهلهاسستظلةاألسئلهذهعلىاإلجابةإن
هناكالحياةكمالإنكاملةغيرهناالحياةألنلماذا
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الحياةكمالهناكألىإلىماضإفىهناكنهايتهالكنرحلةهناحياتنان

المعرفةوكمال

أنامااآلنتفهملستلوجهوجهاحمينئذلكنالمعرفةبعضأعرفاآلن

بعدفيماستفهملكنكأصنع

مكملينأبراروأرواحاألبكاركنيسةفيهكامللمعاألىعندهناك
فىالحياةتكملفيهاالتىالسعيدةاللحظاتهذهإلىبشوقتتطلعالمالئكةإن
اآلبحضن

الموتلحظةنسميهاهنانحن

باآلءلفالحظةيسمونهالكتهم
االنطمالقساعةندعوهانحن

الوصولساعةويدعونها

الرقادساعةندعوهانحن

اليقظةساعةالواقعفىوهى

إنهاانتصارىدخولموكبلكنهاجنائزياموكباليستالمؤمنينحياةإن

المجيدةاألبديةنحوإشرافلكنهاالنهايةنحوغروباليست

ألىإلمماضإفى

الحياةرحلةفىشعارهالرحيلقبلشعارههذاكان

ءورجاوهدفتفسيرلحياتناليكوننحنشعارنايكونأنينبغىوهكذا

552



يعزيناالذىالقدلالروححطية
معزيافيعطيكماالبمنأطلبوأناوصاياىفاحفظواتحبوننىكنتمإن

الألنهيقبلهأنالعالميستطيعالالذىالحقروحاألبدإلىمعكميكثآخر
فيكمويكونمعكمماكثألنهكعرفونهأنغوأمايعرفهواليراه

415171يوحنا

المسيحصلبقبلاألخيرةالليلةمشهدمثلمؤثرامشهدانرىالالتاريخمرعلى
العنانيطلقعبقرىفنانإلىنحتاجالليلةتلكعنالبشيريوحناروايةنقرأإذو

المسيحفممنيسمعونوهمالليلةتلكفىالتالميذحالليتصورالمبدعالرقيقلخياله

المسيحيقولألىإلىماضإقعنهمسيمضىإنهالمرتقبرحيلهنبأ

إلىالشمنورتحولالتالميذأمامخاويأالعالمتركتلكنهاموجزةعبارة
ولملهمءشىكليسوعكانقتامخسوفإلىالقحرءوضووإظالمكسوف

لكىوأشغالهموعائالتهمبيوتهمتركوالقديسوعسوىكلهالعمالمفىلهميكن
التضحيةصليبوأخذواءالندافلبوايتبعوهأدتلهمهءنداحمعوالقدمعهيعيشوا

وشكوىالحاقدينحقدمنفيهايعيشونكانواالتىالمعاناةصورغمهءوراوساروا

منهاستمدواالذىالوحيدالينبوعهويسوعكانالحاسدينومؤامراتالمشخكين

واألمانالراحةعندهوجدواالذىالحنونالقلبوكانواحمالهموصبرهمشجاعتهم
وقدهوسيفعلماذابليفعلونفماذاعنهموسيمضىتقتربالكارثةلكن

والرعايةالعنايةوروائعالحصفيضاننرىهنااضالرابهمولمسمشاعرهمعلم

فاحفظواتحبوننىدمتممااألصحعلىأو1تحبوننىكنخمإنلهميقوللنسمعه
األبدإلىمعكمليمكثآخرامعزيافيعطكماآلبمنأطلبوأناوصاياى

يتامىأترككمالرحيلىبعدوالضياعالقاتلةبالوحدةلكمأرضىأفىتطواال
إليكمآقىإق



يقوصيلمسهـسيرسلانهبعىتخلياليحمانطالقهأذلهميؤكدأنأرادقد

يرساكندمااصثحجاعةاشاغرةواءاسدفواالقربمبنفمعهوسيشعرونويشجعهم

معنااللهعمانرئيلهويسوعكانوإذاالقدسالروحهواآضهـمعزيألهما
فاجومافلنتأمافيناالمعرىاطهاباراكليتهوالقدسفالروح
العطيةشروطا

العطةهدف2

العطيةدثروط1

ابنهاطهاسأهـلقداللهصتعطيةالقديمالروحأنتماماندركأنجبأوال
روحهيرسألكنهيؤصتلممنعلىالدينونةوتقعبهيؤمنمنليخلصكلهلمالعاإلى

وحتىالخلصإلتأبنائهقلوبإلىروحهاللهأرسلللمؤمنينأعطاهبلكلهلمالعاإلى

ألنبعدأعطىقدالقدسوحالهـيكنةالكاألمبهذاالمسيحتكلمحينالوقتذلك
اطهاكاتاآلبتيمإلىاصعودوااألمواتصتالقيامةبعدئحدقدشيلميسو
شولالبشرإلىمحددةمعينةبرسالةالقديمالعهدفىنةوالءاألنبياإلىروحهيرسل
علىروحهمناللهبيسأنالحديدالعهدمواعيدمنكانتالقدسالروعطية

عاىمكتوبةشريعةدائمنجضورفيمليمكثفقطءاألنبياعلىوليسبشركل

ةوالصا3الطاعةهماالقدسالروحلعطيةشرطينتجدالكننقلوبهم

الطاعةهواألولالشرط

ينالوابأنلهمتسمحالةفىالتالميذيكونأذجبالشرطيوجدالوعدقبل
اخوالضرطوالمحبةالطاعةحياةشلالطاعةمقابلليستالعطيةإنالعطيةهذه

اللهمنالمجانيةالهبةهذه

تحبوننىإنكهـاتقولونكنغإنتحبوننىدمتيماالمعنىكانربماخبوننىمكنإن
مالبساتهبكلكلهالجوكانوقدوجودهضترضءشىالمحبةكأنفعالوخبوننى

عندهالذىالطاعةهوالمحبةصدقعلىواحدابرهاناهناكلكنبالمحبةيوحى

مجبنىالذىفهووخفظهاوصاياى

وليستالسعيدةالمسرورةالطاعةالمحبةطاعةهىهناالمقصودةوالطاعة

العقابمنخوفاثمةالمرتعالناموسيةالطاعةبينفرقاهناكإنالمرتجفةالخوفطاعة
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طاعةوبينالتبريراتبمختلفالقوانينمنتتمقعأدتتحاولالتىالطاعةالجحيم
ومكلفةمؤلمةكانتلوحتىأعمالمنالمحبةتتطلبهمابكلئسترالتىالمحبة

متروكاليسالعملهذالكنالحروالعملالخلصاسملاينبوعهوالحبإذ

وااللتزامالوصيةصاحببسلطانمحكوملكنهورغباتهونزواتهنفسهاإلنسانلدوافع
بالطاعةأمامه

يقولالسيدإنبلللعالمالالمطيعينللمؤمنينعطيةالقدسالروحكانلهذا

يعرفالعالمإنيرفهواليراهالألنهالقدسالروحيقبلأذيستطجعالالعإنمإن
والتقدمرالجمالوالحقلالصحةيقدرإنهاللهوعطايااللهبركاتمكثيرا

الروحعطةيقذراللمالعالكنالعطاياههنىءورايسعىلمالعافإنلذلكالعلمى

الروحيرىالفهولذلكوالطاعةوالمحبةاإليمانمنتخلوالعالمحياةألنالقدس
القدسالروحيعرفوال

ومناعلينالضحكفينايسكناللهروحإناإليمانكنبعيدإلنسانقلنالو
محسوساملموساشيئايرىأنيريدإنه

روحتوجدالإنهالطبيبقالطملحدوطبيبمؤمنبينارفىلمجواريذكرنىهذا

ذقتهلصوتالهسمعتهلروحارأيتهلالطبيبفصألهالمؤمنفعارضه
أحسستهللهقالكالالمؤمنفأجابشمكاللهلمستهلطعياله

واحدإحساسمقابلحواس4النتيجةإنالطبيبلهقاالنملهقالبالروح

لهذقتهلصوتالهحمعتهلالوجعأواأللمرأيتهلالمؤمنعليهفرد
تقولإذنكيفالمؤمنفسألهكالالطيبفقالشكاللهلمستهلطعما

يحسونإنهمالطيبلهقالالمتألمينالمرضىتعابمكيفاأللمحقيقةهناكإن
واحدإحساسمقابلحواس4أيضاوهذهالمؤملهفقالباأللم

ونعرفهبهفنشعرالقدسالروحعطيةنتلقىلكىتؤهلناوالمحبةالطاعةحياةإن

العصيانحالةفىيعيشونمنيباركولنواليستطيعالالربإن

فلمناداهماللهإنمعناهماقائالالشعبفنادىحجىالنبىإلىالربتحدثلقد

يرجعواآنثانيةينادجمهمولكنهوغيرهاواالفاتالطيعيةبالعواملعاقبهملذلكيرجعوا



حمذامي11باليتعوااإعةامحافىنيبدأسرعندمابالىطاعةفقلرخعلوا

أباركاصيوما

الصالةهوالثافىالشرط

إننىمعزيخافيعطشمااآلبأطلبوأناصاياففاحفظراشخبوننىصنتىإن
اصعظمةاتلجعاسالجالالمسيحتببينناالمسافةيعبرجامزدفىتليغمونيااتححاالأتحسور

اضافاشأفعلهفذاطثباسطىاسشسأمهماالقولفىخدهالخطينأحداألعالىلى

فببعطيكمااآلباصأطلبوأناححاياىفاحفظواخبوننىكنغإنالقولفىده

التليفوفاالتححالحمذاتشغلالتىالطاقةشأطلبوأناشطبونأنغ3القدحشاس
يفعلهماإنايسأموعملناوإذيعملهواضاسأإنالمحبةهىالسماوى

لطاعةاستجابةنسياآلبمنالمسيحيطلبهوماخننطلبهلمااستجابةيكوذتالحس
محبتنا

هذهالمجدفىوهوألجلهمويححلىاألركلتعلىوهوتالميذهألجلححلىلقد
اللهثيئةميعرالمسيحمثلفليسأوالدهخوالصالحةاللهإرادةتعبيرصتالصالة

تأكيدتعبيرصتحمذاالمسيحفقوللذلكةالصامستجابالمسيحمثلواج
والمحبةالطاعةجووفىالمسيحباسمنسألمخنالقدسالروحعطيةوعد

يسألونهللذينالقدسالروحويعطىألجلناالمسيحلطلباللهيستجيب

داخللإلنسانشافيعاالروحهذانصيعندئذالقدسالروحاللهيعصىاوعندما

فعطيةاللهحبةوماللهمعرفةمأعماقالهصثحفتباطنهفىالإلنساذوقوةالمؤمن

أهلألجبولسصلىكماالبركاتفيحنمبدايةهىبلالبركاتنهايةليستالروح
حتىالباطناإلنسانفىبروحهبالقوة1تتأيدأنيعطيكملكىقائالأفسس

وتعرفواوالعلووالعمقوالطولالعرضهوماتالمديسجميرمعتدركواأنتستطيعوا
3أفاللهءملكلإلىتمتلئوالكىالمعرفةالفائقةالمسيحمحبة

التاليةالفكرةإلىيقودناوهذا

العطيةهدف2

يعزيناأنهواألولالهدف

عنوقيلضيقاتناكلفىيعزيناالذىتعزيةكلاإإنهاطهاصتقيلقد



المعزىبأنهالقدسالروحوصفنسمعواالنتعزيتنارخبهإنهلمسيح

والتشجيعالمواساةهوالعربيةلغتنافىالشسائعاالستخدامفىالمألوفالتعزيةمعنىإن
الكلمةفقطالتعزيةمعافىأحدهذاأنالواقحلكنالحزنوقتفىالدموعومسح
باراقليطدااليونانيةوفىالنصوصبعضفىشفيعأيضامترجمةالمعزىالمترجمة
يستحضرصومةالخطرفأوالمثهمأنالقديمةاليونإنيةآألمحافىالعادةكانتوقد
كيفويرشدهبجوارهليففالمقربينأصدقائهمنكبيرومركزحيثيةذأتشخصيةمعه

أشبههومصلحتهعنويدافععنهيتكلمأحياناوكانيعملوماذايتكلم

أمامالشخصيساندونفوذهشخصيتهوبقوةالمحبةوبدافعأجربدونلكنبالمحامى
المحكمة

المحبةبدافععنايدافعالقدسالروحعملبهالمقصودالتعزيةمعنىموهذا

ءيسندنافينايشفععنايتكلم

اآلنوهومعهمكانعندماالتالميذمعالعملبهذايقومالمسيحكانلقد

القدسالروحآخرامعزياإليهمسيرسللكنهسيفارقهم

الحقإلىيرشدناالثاقالدفا

نعرفالإننارايسوعالربلنعرفبصائرناينيرالذىالحقروحإنه

سيدانتخذهأنويشجعناروحيابهيعرفناالقدسالروحلكنالجسدحسبيسوع

بهمعرفةفنزدادحقيقتهاعلىالمسيحيسوعشخصيةلناصثحفئإنهحياتناعلى

أمامنايقتحإنهالقداسةحياةفىننمووأنبمعونتهالخطةعلىننتصرأنعلىويعيننا
فينامؤثرةتكونلكىالكلمةويرافقبهانتغذىلكىاللهلكلمةالمعانىإدراكنور

الربلنخدمويقوينايشجعناوهوالمسيحلطاعةأفكارناكلمستأمرةإلرادتنامحركة
الحمهونحثهد

حياتهمفتغيرتعليهمالقدسالروحبحلوالقوةنالواعندماهذاالتالميذاختبروقد

ومثابرةشجاعةإلىتخاذلومنقوةإلمطضعفم

وفينامعنايمكثأنهوالثالثالهدف

غرضيايكونالالقدسالروحوجودأناللهلناطنحهالذممطالعظيمأالمتيازهوهذا
األبدإلىمعكميمكثلكىيقولولكنهمعينةمناسباتفىأووقتياأو



فينصريامعثماألنهصتعرفرضهأنشأماللتالميذيقواالمسيحعاد
والسكنىالثركةنرىهنا

شخحرفىمعهمماكثالقديمحالرشكانتالميذهمعيسوعالربكانعندما

وقداستهالرائعةكلماتهالعظيمةأعمالهفىالروحوجودفيهرأوالقدالمسيح
للتالميذحفظمصدراضركةاتلككانتوقدالرحيمةالنقيةوعواطفهالكاملة

قائالالشفاعيةصالتهنطالربصاىكما

صعردبعدحتىستستمرالشركةهذهاسمكفىحفظتهممعهمكنتحيما

اللهطمةتقرأوحيثماويتعبدونالمؤمنونجدحظحاالقدفالروالمسحص لوصرساخ

الرباسمويسبح

3فييسكنأىفيكمويكونبالقولجديداوعداالمسيحأضافثم
ةوإقاسكنلبههاشركةمجردليستإنها

كانوإذامستمراتجديداالحياةمجددالقلبفىالقدسالروحيسكنوعندما

حياتناويجددجديداخلقايخلقنافإنهاألرضوجهومجددفيخلقروحهيرسلالله
فيناالساكنبروحه

الختلفةالمواقففىيتصرفكيفالشبانأحدإرشادمجاولءالحكماأحدكان

كانوطالمايتصرتكيفيرشدهأويفولبماأذنهفىويهصرمعهيسيرفكان

شللتوجيهاتهطبقاالتصرفويحسنلهمطيعاالشابكانالشابنجوار3الح
وكانوالتصرفالكالمفىءيخطىالشابكانوحدهيتركهالحكيمكاتعندما
تكونأنتحتاخإنكالحكيملهقالوأخيرااألمرهذاوتكررللحكيمباكيايذهب

جواركإلىوليستداخلكفىصةالح

منتنبعأنارناجإلإلىفقطوليسفيناالمسيحإلىنحتاخإننانحناه
القديمبالروحلنااللهعملهماوهذاالمسيحوحياةالمسيحفضائلتناشخصيا

إليكمآقىإنىيتامى3أتركالقالإذلشالميذهبوعدهالمسيحأوفىلقد
القدسالروحعطةفىفعالءوجا

االبإلىالمسيحليطلبوالطاعةالمحبةحياةولنحياالعطةهذهلقبولقلوبنافلتتفتح
الدهورأبدإلىالمجدلهالعطةهذهجميعاليعطينا

آمين
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لممالمطيته
أعطيكمسالمىلكمأتركسالما

أناأعطيكمالعالميعطىرلي
ترهبوالقلوبكمتضطربال

4172يوحثا

منلهاوياالمسيحفيهاأسلمالتىالليلةفىأيضاالعطيةهذهعنالحديثكان

المسيححبمكنوناتمنكنوزامرةكلنكتشفإنناحديثمنلهوياليلة
بتالميذهواهمامهعنايتهوروائح

قليلبعدسيتركهمكانفقدالوداعخطابإليهميوجهكاذ

أنقبلاهغأنهعجباللذلكالحنونواآلبالشفوقالراعىلهمكانلقد

لياةاطبيعةيدرككانوالقلقاطممومخنيبهماعايحرصأنهلهميؤكدأنيتركهم

عنهميمضىأنبعدالهسيتركفماذاالزمنوتصاريف

شيئالهميتركواأذيريدونءاألبناوصءلآلباالطبيعىالشعورهوهذاصألي
والمقتنياتاألراضىوالذهبالفضةأوالدهميورثونالناسأنالحياةعلىيعينهم
بينوالمشاحناتالخالفاتتزدادوأحياناالميراثعلىيتنازعونالوارثينبعضلكن

الميراثبسبباإلخوة

ومعفيهرأسهيسندبيتلهتيلمفضةوالذهبلهيكنلميسوعاسكن
السالمتركوالمقتنياتواألطياذالقصورصمأقيأغلىشيئاتركفقدذلك

نإرأووالخالفاتالقضاياجحيمواختبرواالمنازعاتمآسىعنسمعوامنولعل

ولكلاضالميذهيسوثتركهاالتىالثمينةالعطةهذهيقذرونوالمؤامراتالمكايد

القدسالروحالمعزىبعطيةيسوعوعدهمكيفرأيناولقدباحمهحقاالمؤمنين



يتحقفصذاوحماالسالعطيةأيضانرىواآلنفيمصمويكونمعهميمكثلذى

ححعدإذألنهذاسكنعمةفوقنعمةأخذناجميعامخنملئهمنأنناالرائعاالختبار
صجوهرةالسالمنصيأنأجملوماعطاياالناسوأعطىسبياسبىءالعالإلى

الممباتزأجماالعطاياخيرألوالدهالواهبالمنتصرالظافرالمسيحعطاياجواهر

واحدجانبمنالموضوعسنتأمللكنناالجوانبمتعددالسالمعنوالحديث
هىنقاطثالثفىوذلكالعطيةذهحأبعادلندركأمامناالذىالكتالىبالنصمتعلق

السالمهذامصدرا

السالميعطىكيفا

المالسهذافعالية3

السالمهذامصدر1

صتلءنتساحاالونحنلتالميذهيسوعقالهكذالكمأتركسالما

يدربهماالحياةفىأسلوبأمليحفظوهعليهميلقيهدرسهوهلالسالمهذامصدر

أعطيكمسالمىبالقولفيسارعالتساؤلمنيعفيناالربلكنفيتعلموهعليه

تالميذىياإننىالتالميذإلىملكيتهوينقلشخصيتهفىالسالمهذايمتلكإنه

الذىالظافىالشجاعبالقائدأشبهبذلكوهوعندىالذىالسالممنأعطكم
مهرأخمىكانتالتىوالخوذةالكثيرةمعاركهفىمجميهكانالذىالترسالبمهيترك

حياتهطيلة

المسيحالسيدكانولقديمتلكهكانإذاإالشيئايعطىأنيستطعالاإلنسانإن
رغماالطمئنانشخصيتهفىالبارزةالسماتمناالطمئنانوكانفعالالسالميمتلك

الظروفكل

السفينةتتقاذفوالرياحاألمواجوكانالبحرفىسفينةفىتالميذهمعمرةكان
مؤخرةفىفكانهوأماوخبراؤهالبحرءأبناالصيادونوهمالتالميذذعرحتى

باالتزانالخطروقتفىءرالهدوءبالصفاينعميسوعكانلقدنائماالسفينة

الثباتمنمجرمهأنيقدرءشىيكنلماالضطرابوقتفىالجأشورباطةوالرصانة
ملكاتجعلهأنفىراغبةالترحيبهتافاتحولهوتهتفالجماهيرتتحركءواطمدو
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فىيفكرلموويتحركينفعللماممنهباشباسهااآلقىمباركاومحممناتقول

تهتفأيامبعدالجماهرونقسيفعلأنيريدمايعرفكانألنهالفرصةيتثزأن
يضطربأويهتزولماصلبهأاصلبهقائلةءبالعدا

يفعلهأنيريدماأيضايحرفكانإنه

لهمستعدهوفيهمجتازلكىينتظرهوما

واالطمئناناالستقرارفيعطهاإلنسانشخصيةعلىيسودالذىالسالمهوهذا

لتالميذهيعطهأنوعدوالذىيسوعبهيتمتعكانالذىمالسافىهوهذا

واالطمئنانالراحةتمثللوحةرسمفىالرسامينمناثنانتبارى

بعدعلىومنيانعةوأزهارباسقةأشجارحولهاالمياهساكنةبحيرةاألولرسم
االطمئنانهوهذاوقالالراسخةالجبالمنسلسلةرسم

أشجاروحولهبقوةالمياهمنهتتدفقشالالورسمريشتهأمسكالثالىلكن

األشجارإحدىجذعأعلىفىورسمويسارايميناأكصانهافتمايلالرياحبهاتعصف
مطمئناهادئاعصفورفيهيسكنعشارسمالشجرةمنغصنينءالتقامكالتوفى

الحقيقىاالطمئنانهوفهذاالجائزةاللوحةتلكونالت

سالمىلتالميذهعنهقالوالذىالمسيحبهيتمتعكانالذىالسالمهوهذا

أعطيكم

يسوعسالمسرما

كانبهيتمتعكانالذىالسالمأنلنايتأكداإلنجيلفىيسوعأقوالنقرأإذإننا
ينبوعهىالطاعةهذهكانتالسماوىأبيهلمشيئةالتامةالطاعةعلىإلصرارهنتيجة
مطمئنادائماكانلذلكاألحمىالخيرباعتبارهاأبيهمشيئةإلىينظركانالسالم
غريبواطمئنانءبهدواالضطرابإلىوأدعاهاإيالمااألموراكثرعنيتحدث

لىداوليخجميلةرحلةعنيتحدثكأنهعليهحياتهوتقدجمالصليبعنيتحدث

كاألىمنقبلتهاالوصيةهذهأيضاآخذهاأنسلطانولماأضعهاأنسلطان

ويشكردمهوسفكجسدهوكسرموتهإلىمشيراوالكأسالخبزيأخذ

الحقيقيةالمعركةهىاللهلمشيئةالطاعةإنسررتإلهىيامشيئتكأفعلأنشعاره



منالثانيةالطلبةهواطسالمالسحرىوالمفتاحاالسالفنالالمسيحبافيانتصرلتى

امثيئتكشلتالربانيةالصالة

اآلبإلرادةالخاضعةالشخصيةهذهلناتكونأنلنايعطهأنيريدماهذا

المؤمنشعارفيكون

العلىياسيدىمشيئتىأبتغىال

اختيارلىفاليامنيتىءماتشابل

ياولىياربمشيئتىأبتغىال

افعلادكسمحنتىأوبهجتىفى

الجبارياملكىمشيئتىأبتغىال

تختاربمافاحكمالحكمةربأنتإذ

الوحيدياملجأىمشيئتىأبتغىال
أحيدالفعنكنكبتىمهماتوالت

السالميعطيناكيف2

يعطىالتىالكيفيةعنمختلفبكيفيةالساألميعطناإنهبوضوحيسوعالربيقول

أناأعطكمالعالميعطىليالسالمالعالمبها

المواجهةعلىبتدريبناالسالميعطينافهوا

السلبىباالتحاهءسوااالزماتعنالبعدهوالسالمأنيتصورأحياناالعالمإن
وقتياالهروبيكونوعادةفهابالهروبأوالمواقفمنينسحبالذىاالنطواق

يتجاهلأوأسوأالحالفيكونويفيقوالخدراتبالسكرالفقرمنيهربكمن

السطحىوالمرحباللذةاألزمات

كثيرعنأعينهمويغمضونإمجابيةمواجهةالمتاعبيواجهونالالناسبعضإن

رلكنوالظلمالشرمعللتهادنتوفيقيةبحلولأووالقالقللالضطراباتنتيجةلمالمظامن
والمحثمكالتاالضطرابمنمزيداستكوناألساليبلهذهالحتميةالنتيجة

إنهلالحداثالراقعيةالحقيقيةالمواجهةعلىبتدريبناالسالميعطناالمسيحلكن

الكالمسيعطكماللهلكنومحاكممجامعأماميستدعونكمسوفلتالميذهيقول
بهتتكلمونالذى
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تجدونسوفالعالمغلبتقدأناثقوالكنضيقلكمسيكونالعالمفى

واللعنةالكراهيةتواجهونسوفبالخيرالشراغلبواشلالعالمفىالشر

يصيئونمنإلىواإلحسانلالعنيكموبالبركةالمعركةاكسبوابالمحبةلكنةءواإلسا
السالمتجدونإليكم

فىبانتصارنالكنالمعركةمنبهروبنايأقالالمسيحإياهيعطناالذىالسالمإن
المعركة

أنكماالروحناموسمعحياتنالتتناسقللهبإخضاعناالسالميعطناهو2

معيصالحمايسوعإننحنهكذاالربلمشيئةخضوعهمنسالمهأخذيسوع
الروجةالحياةناموسمعوتناغمإنسجامفىحياتنامجعلفهوالله

ءاألعضاعملبيناالنسجامبإعادةالمريضالجسدإلىالصحةيعيدالطبيبأنكما

يعلنبأنالعقلإلىالسالميعيدالمعلمأنوكماالصحةقواعدحسببعضمعبعضها
يدربنااآلبمعيوحدنايسوعهكذاالفكرسترجفيبهايقتنعالتىالحقائقله

وهكذاالروحيةبالقيمبلبالمنظورنتعلقالوأنالروحيةالحياةقوانيننقبلأنعلى
السالمإلينايعيد

الخطةثفلكاهلناعنيرفعفهووالضميرالقلببتنقيةالسالميعطناوهو3

فندركبالذنبالشعورمنضمائرنافيحررغفرانهلناويؤكدصدورناعلىالجإك

الخطتهوسترتإثمهغفرلمنطولىالقولمعنى

األنافىفاإلنسانحياتنامناخوتناموقعإلىنظرنابتوجيهالسالميعطناوهو
يريدإنهالناسجميعمعوصراعصدامفىيدخلسوفنفسهإاليرىالالذى

والمرارةوالحسدبالغيرةءفيمتلىلنفسهالكل

وهذهكلمنءجزإنناجسدفىءأعضاأننالنرىعيوشايفتحالمسيحولكن
اآلخرينمعالسالمبذرةهى

أيضالالخرينهوماإلىبللنفسههومإلىواحدكلتنظرواال

أنفسهممنأفضلالبعضبعضكمحاسبين
مالنفسهاالتطبالمحبة
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المسيحيةالحياةقامرصاألنانيةفمحااطتفحيةمثاالنفسهأعطىالمسيع
السالمأوجدوهكذا

السالمهذافعالية3

3ححذفعاليةقودإلىممنظوجهاالسالمعطيتهلتالميذهيسوعقدمأنبعد
افقااقتحامهاشيمالنيعةاآلننفوسهمقلعةأصبحتلقديمتلكونهاالتىالعطية

ترهبوالقلوبكمتضطربالإذأم

حياتههافىوقنوطوكآبةفزخوللترياقاالسالمهذاسيكونا
الراحةهوالوعدلأحياناوفشلخسائرمنتخلوالالمسيحيةالحياةكانتوإلن

أنوكااأريئوأنايقوليسوعلكناألحمالوثقيلوتعالىإنهموالسالم
اإلنسانيةالنفهكذاالفرالقعاىءواألسترخابالراحةيشعرشاقيومءعنابعدالجسد

المسيحفىراخحدوالجهادالصراعءعنابعد

اإلنسانممافييختازالتىالخارجيةالظروفكلمنأقوىالسالمهذاسيكون2

الثتالمروالالفقرالمالسامنالمؤمنمخرملنالخارجيةلياةاظروففكل

سالمفىفهوالمسيحفىالمؤمندامفمااالضطهاد

اآلالمجيوشعلىهاجتإن

تامإيمانففنفسى

الظالمجنديبدديسوع

اآلثامأسرىبفدائه

روخسدرىحعايدكضعالموتإلىيقودهالذىلجالدهءالشهداأحدقال

وستعلمأنتقلبكضرباتوتحسسأنتححدراثعلىيدكضعثمقلبىضربات
اضطرابااكثرالقلبينهذينأى

هوقلبهمنثباتااكثرالشهيدقلبكانفقدالجالدوذهل

مننتقبللكىالسعيدةالراضيةوللطاعةالواثقللتسليموحياتناقلوبنافلتتفتح
السالمعطيةيسوع
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21

مثموةحياةمحالقة

ماوكليزعهبثمريأقالفئغصنالكراموأالحقيقيةالكرمةأنا
األغعحانوأنتيالكرمةأناأكزنجتمرليأقهينقيبثمريأق

5و2و511يوحنا

حديثرحيلهقبلوحدثهمفيهاأسلمالتىالليلةفىلتالميذهقلبهيسوعفتحعندما

حدئهمثماضطرابهمعنهميزيلأنفأرادحبهمكنوناتعنلهمفكسثالوداع
الحياةرحلةوفىوالحياةوالحقالطريقأنهلهموأعلنالكثيرةومنازلهأبيهبيتعن

القدسالروحبعطةووعدهمألىإلىماضإفىأمامهملالرفعوهشعاراأعطاهم
السالمهوسالمهوأهداهمإليهمنقلبلالسالمبعطيةوباركهميعزيهمالذى

والضميرالقلبيغمرالذىالسالمزائلسطحىالممنلمالعايعرفهعماالختلف

الظروفكلركم

والبركاتالعطاياهذهلماذاص

جلسقدكانمعهموتجمعهبهمتربطهفريدةجديدةعالقةألنذلك

ألجلكمالمكسورجسدىهوهذاوقالالخبزمعهملواالمائدةإلىمعهم
الخطايالمغفرةعنكميسفكالذىدمىهوهذالهموقالالكأسمعهمشربثم

وأصبحتتامةالوحدةصارتوالدمالجسدالحياةعنصرىفىمعهاشتركوا

كاطةالشركة

حئةعالقةإنسيدهممععبيدأوالمعلمهممعتالميذمجردليسوااآلنإنهم
نتاجمنبكأسبيدهيمسككانولعلهباألغصانالكرمةعالقةهىبهمتربطه
ورسالةدرساالطيعيةءاألشيامنيخرجأنكعادتهفأرادالعنبعصيرمنالكرمة
اعلمواالكرمةنضاجمنالكأسهذهأترونلهميقولوكأنهلتالميذهيعلمها
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صهابعالقتىإناألغصااوأنشالكراموأبىالحقيقيةالكرمةأناأننىذا
مثمرةحياةعالقةهى

أقسامثالثةالموضوعهذافىفلنتأمل
الحقيقيةالكرمة1

واألغصانالكرمة2

امصوالالكرمة3

الحقيقيةالكرمة1

نفسهليشجهالمثمرةاألشجارباقىدونبالذاتالشجرةهذهيسوعاختارلماذا
بالذاتالكرمةلماذابها

صغيرايبدأنهايةلهلشالذىملكوتهإلىفتشيروتنتشرتمتدألنهاهل
األرضفيمألينتشرثم

أحبائهواحدصتلكلفيمكنالشمححرارةمنيقىظالتحتهاتظللألنهاهل
صحيحاذلكيكونقدأجلسأناشتهيتظلهتحتيقولأن

جرةصثاأنيعتقدونالباحثينمنعددافإنآخرسبباهناكأنأعتقدلكننى

شجرةالكرمةهىكانتفأكلآدممنهاوأعطتءحوامنهاأكلتالتى
للنظروشهيةللعيونبهجةلألكلجيدةالشجرةأنءحوارأتفقدالعنب

الكرممنالمتدليةالعنبعناقيدومنظرمظهرأجملوما

أيامطيلةالكرمةنتاجمنيشربالأنللنذيراللهوصيةسببذلكلنايفسرربما
أسكرتكماحيانهععوراتوكشفتكثيرينالكرمةثمارأسكرتففدحياته

فتعرىنوحا

هىلمالعاإلىالخطيةأدخلتالتىالكرمةأنلتالميذهيبينأنالمسيحيريدوكأنما
إلىالخطةدخلتوالعصيانالشهوةهىفبكأسالخطيةمنالعالمستخلصالتى
الخالصسيكونالصليبعلىالدموسفكاأللماعتصارهىوبكأسلمالعا

وادىمنويجعلالموتسلطانلهالذىذلكبالموتالمسيحيبيدوهكذا

أكالاالكلمنيخرجأنهاللهطبيعةهىوهذهءللرجاباباالهزيمةوادىعخور
حالوةالجإفىومن

962



كرمةهناكوهلالحقيقيةصفةاستخدمولماذاالحقيقيةالكرمةأنا
غيرحقيقية

ولعلعيوبأونقصبالالتىالمثاليةالكاملةاألصلفىالصفةهذهمعنىإن

اليهوديةاألمةإلىلإلشارةكرمةاللفظلنفساليهوداستخدامإلىيشيرهذا

كاتبعنهاقالمصرمنالمنقولةالكرمةاللهكرمةأنفسهميعتبروناليهودكان
الثمانينالمزمور

هاأصولفأصلتقدامهاهيأتوغرستهاأمماطردتءنقلتمصرمنكرمة
وإلىالبحرإلىقضبانهامدتاللهأرزوأغصانهاظلهاالجبالغطىاألرضفمألت

الكرمةهذهوتعهدوانظرءالسمامنإطلعإرجعنالجنودإلهيافروعهاالهر
ءإشعياعنهاقال

خصبةأكمةعلىكرملحبيبىكآنلكرمهمحيىنشيدحبيبىعنالنشدن

معصرةأيضافيهونقروسطهفىبرجاوبنىسورقوغرسهحجارتهونقىفنقبه
51إلق

يهوذارجاللذتهوغرسإسرائيلبيتهوالجنودربكرمإن

57إلق

حقزرعسورقكرمةغرستكقدوأناإلرمياالوحىعنهقالالذىالكرم

011هوممتدةجفنةإسرائيليقولوهوشع212إرمياكلها

انتظرعندمالذلكالحقيقيةالكرمةتكنلمكاممةتكنلمالكرمةتلكلكن

دمسفكفإذاحقاانتظرقيلكماأورديئاعنباصنعتعنباتصنعأنمنهاالله
أورشليمسكانياواالنيقولاللهجعلالذىهوهذاولعلصراخفإذاوعدال
لماذاأصنعهلموأنالكرمىأيضايصنعماذاكرمىوبينبينىأحكموايهوذاورجال

أنزعبكرمىأصنعماذاأعرفكمفاآلنرديئاعنباصنععنبايصنعأنانتظرتإذ
يقضبالخراباوأجعلهللدوسفيصيرجدرانهأهدمللرعىفيصيرسياجه

536إشينقبوال

المسيحالحقيقيةالكرمةوجعلاألمةتلكرفضفعالاللهفعلهماوهذا
ملوكياكهنوتانحتاراجنسااللهإسرائيلهىالتىللكنيسةأساسانفسه

072



ئهداليسوااليودإنههيقولونالذين9أولئكأماءاقتناشعبمقدصةمة
21رؤالشياالنمجمعهبل

المسيحيقولاتهالحقيقيةالكرمةأنا
واألغصانالكرمة2

وإمخادحياةعالقةإنهاالجديدةالعالقةهى3هذاألغصانوأنغالكرمةأنا
مةصالحياتهاصاألغصانتستمداألغصانحياةمصدرهىفالكرمةونمو

كمافيناالثمرمصدر3وحدوهوحياتناهووالمسيحالحياةعصارةفيهافتسرى

ونامينصالحعملكلفىمثمرينرضىكلفىللربيحقكمالتسلكواللمؤمنينقيل
اللهمعرفةفى

أنيستطعالتالمؤمهكذاوماتتذبلتالكرمةعناألغصانانفصلتلو
حياتكياإنللمؤمنينقيلكمابالمسيحاالتحادفىهىحياتهوقوةالمسيحعنينفصل
بدوفىاألخا3لتالميذالمسيحيقولوهكذااللهفىالمسيحمعستترة

تعتبرالمسيحبدوناإلنسانأعمالكلفإنولهذاشيئاتفعلواأنتغعدرونال
الجسدمننابعةألنهاميتةأعماال

إيمانصالحلطفأناةطولسالمفرحمحبةفهوالروحثمرأما
فيناالمسيحفضائلهىهذهوكلتعففوداعة

وثمرهاحياتهاعصارةفىالكرمةعلىاالعمادكلتعتمداألغصانأنكمانكن

لإلثماراللهاختارهالذىالطريقهىاألغصانإنوقاربكلنقولأنيمكنكذلك
ثمارهاالمزروعاتبعضهناكباألغصانإالتثمرالالكرمةأناقتضتاللهحكمةإن
أغصاضهافئثمارهاالكرمةلكنساقهاأوجذرهاهى

التىاألدواتنكونأنيريدنااللهإنالمؤمنينمسئوليةويثفليعطمهذا
ومجدهلعملهيستخدمها

لآلخرينوالمعاونةاللطففىالمسيحمطةواتصيرأيدينا
الخدمةمجاالتلنرىالمسيحأداةتصيرعيوننا
الخيرإلىالساعيةحالمسيرسالةتصيرأقدامنا
العالمهذافىللشهادةالمسيحوسيلةتصيرحياتنا
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لكميكونلنبدوفىاألغصانوأنغمةصالأنالتالميذهيقوليسوعكأنما
أنتمفضائلىالعالميرىلنوبدونكمشيئاتفعلواأنتقدرونالبدوفىثمر

المسيحرسالة

والكرامالكرمة3

الكرمةعالقةعلماأىبالمؤمنينالمسيحعالقةعلىدراستهميركزونالناسمنكثيرون
باآلبالمؤمنينعالقةأوبالكرامالكرمةعالقةويتجاهلونباألغصان

الغصنبعالقةتشبيهمجرداألمرفليسالتجاهلبهذاالمحنىمكثيرأنفقدونحن
بالكراموعالقتهاالكرمةهذهطبيعةإلىراجعالروحيةحياتناثمرلكنمةصبال

نفسههوالكرامأننجدهنالكنناالمتصرفوسيدهالكرمةصاحبهوالكرامإدت
الكرمةأب

أساسهافعالقتناإذاذاتهمنشيئايعملأنيقدرالاالبنإنالمسيحقولأناقىوقد
اللهمصدرهاوحياتناالله

بلالكرمصاحبكونهبمجردالنفسهباللهارتباطهوبالمسيحارتباطناإن

وبذلكبهبالمؤمنينمتحداالبنأنكماءتباالمتحدواآلباالببإعتباره

مجدمنفيالهاإللهيةالطيعةءشركاالمسيحفىصرنا

االبنيماوالرهبةوالقوةالعدلصورةباعتبارهاالبصورواإذاالبعضءيخطى

االبنيظهرهومااآلبمحبةعنتعبيراالبنأنفالواقعالرقيقوالمحبالصديقهو
االبأعماقمنهوإنما

الحقيقيةالمحبةهىوهذهمدتلةالواعيةمحبةاآلبمحبةلكن

وكلوإثمارهااألغصانباقىنمويعطلالحتىبثمريأقالغصنكلينزعإنه

اآلالمهىهذهالنافعالتأديبهوهذاأكثربثمريأفحتىينقيهبثمريأقىما
المنقية

الذينيعطىبعدفيماولكنهللحزنبلللفرحأنهيرىالالحاضرتتأديبكل
للسالمبرثمربهيتدربون
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يضرناكانإذاخبهمابعضمناينزعوالتنقيةالتحليمهذااالبيدمنلنقبل

أفضلءأشيانثمرصلءأشيامنيخومنا

عالقتنااسالشالمنظورةاممنيسةافىاحمنامثمرةغيرأغصانانكونلئالفلنحذر

وسطحيةشكليةبالمسيح

مكانهامننارتكوازحزحقريبصتآتيكفإفىوإالوتبسقطتأينمنواذكر
تتبلمإن

أكربثمرنأقىحتىالتنقيةاالمولنحتمل

اسىدوثمراحياةبلواسماشكالالبالمسيحعالقتناولتكن
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المسيحيةهجة

1a11يوحنافرحكمويكملفيكمفرحىيتتلكىبهذاكلمتكم

اكثرأنفسناوجدنافيهاالسيرواصلناكلماأنناالمسيحيةالحياةفىماأجملإن
أخيرايضحكمكثيرايضحكاألمثالفىقيلوقدبهجةوأوفرسعادة

لكننامأخوذينإليهاقهرعالالمعبريقهايجتذبنادنياناjكثيرةمغرياتفهناك
واللذةشقوةإلىالنشوةوتحولتبريقهاوانطفأمباهجهابهتتفيهاعشناكلما

لtقفيهاتعمقناكلماتحلوفإنهاهكذاليستالمسيحمعالحياةلكنلذعةإلى

المعروفةاإلنجليزيةالترنيمةكاتب

JesuswithdayEvery

beforedaythethanSweeteris

يسوعCميوما

قبلهjsلااليوممنأحلى

Iالعالمهذامنالرحيلقبلأحاديثهفىنتأملمخشiالحزننغمةفيهاىن

ومناألملمنمتجددةكنوزافيهانجدلكنناالتوديعخطاباتعلىتغلبالتىواألنين
kiالثمينةالعطاياومناعيد

فحسبواألمانالسالبميمنحأنوالواالضطرابالخوفيزيلبأنيكتفىالإنه
لذلكتالميذهومقتنياتممتلكاتضمنلتكونكلهاحياتهكنوزينقلأنيريدإنه

لهمJUحديثهمنءجزختاموفىأفكارهوكنوزحبهبمكنوناتحديثهفاض

بهضهىأخرىعطةهذهحكمفىويكملفيكمفرحىيثبتلكىبهذاكلمتكم
أمورثالثةفيهاونرىالمسيحية

بهذاكلمتكمالبهجةإلىيدعوحديثاألولاألمر
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فيكمفرحىيثبتلكىبهالمؤمففيفىةالمستقيمالمسيحبهجةالثافىألمر
3فرحويكملالمسيحىبهجةكمالالثالثاألمر

البهجةإلىيدعوحديثأ

فيكمافرحىيثبتلكىلتالميذهيسوعيقولبهذاكلمتكم
بهكلمهمالذىهذاهووما

ليحرالحديثتهدفهإنعميقةروحيةحقائقمنلهمقإلهأنسبقماإنه
أنويمكنتالميذهنفوسإلىوالبهجةاألملليدخلولكنللتخويفوالللتعجيز
التاليةالنقاطفىالحديثهذانوجز

حياةويبنىويخنىيثرىالكرمةفىالغصنيثبتكماالمسيحىفىالثبوتإنا
هذافيهوأنافىيثبتالذىالمسيحيقولاالغصانوأنتمالكرمةأنااإلنسان

شيئاتفعلواأنتقدرونالبدوقألنكمجركضبثمريأقى

هووهاةءوالبناالمبنيةالحياةوالمشبعةالشبعانةالحياةعنيبحثاإلنسانإن
أراحنالقدبهالمستمرةوالصلةمعهالدائمةالشركةالطريقعلىيدلنايسوع
الطريقعنالباحثاالنسانفيهايجوزالتىوالمعاناةوالتجربةالبحثءعنامنيسوع

تفعبالهملماذاحياتهمجقافسرعنالكثيرينتساؤالتيجيبإنهالصحيح
المسيحمحشركةفىليسواألنهمبائسونيائسونهملماذارسالةوبال

ومجمعونهويجفكالغصنخارجايطرحفىيثبتالأحدكانإنالحقيقيةالكرمة

لحمالةتشخيصلكنتخويقاأوتهديداليسهذافيحترقالنارفىويطرحونه
حياةيعيشونالذينالحياةبمعنىيشعرونالالذينكثيرينحياةلجفافوتفسير

أنيستطعونأنهميتصورونإنهممعنىوالرسالةوالهدفبالبالموتأشبه
عبادةدونباللهروحىواتصالحقيقىتعبددونشيئاوألنفسهمبأنفسهميحققوا
ءالضعقاحصنالديانةأنيتصورونإنهميومىروحىءغذادونوصالة

جفاففىأنهميكتشفونالنهايةفىلكنهمفكريامستقلينءأقوياأنهمويظنون
للحريقومهيئيين

ىأليالحقيقيةالكرمةفىاثبتواوالخدمةوالثمربإلقوةتنبضحياةتريدونهل
الحياةهذهمثلإلىالطريقنعرفأنالبهجةإلىيدعوحديثاهذا

الصالةطريقهوكالمهوفىفيهالثبوتأنهىالمسيحأعلنهاالتىالثانيةالنقطة2
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تستجابالصلواتناأنكثيرانشكوإنناحقانريدهماهذاآهلمححتجابة

نيكالمىوثبتفىثبغإنالمسيحيصفهوالطريقننالوالونطلبنطلبإننا

فىيتحققاألسطورىسليمانخماتمهوهذالكمنصفيتريدونماتطبون
كالمهوكانبالمسيحاتحدناإذاألنناذلكوصادفأمينالمسيحوعدألنالواقع
ففدمانريدوماذانطلبماذاسنعرفوأفكارناإرادتناستتنقىكياننايمال

صاالمسقفمنأعلىإلىتصلالكتيرةصلواتإنلنايكوننريدمانطب

فيهئابتاالمسيحكالموليسالمسيحفىثابتاليسالمصلىألنالمصلىفيهالذممط

بالمسيحاالتحادفىهوالمستجابةالصالةمفتاحلكن

االلبتمجيدإلىيؤدىبالمسيحاالتحادأنهىالمسيحاأعلضالتىالثالثةالنقطة3

المسيحتالميذمنالناتجبالثمر

تالميذىفتكونونكثيربثمرتأتواأنألىيتمجدبهذا

نمجدهكيفاألبدإلىبهويتمتعاللهيمجدأنهىالعظمىاإلنسانغايةإن
تمجيدلكنهومصلوبممكنهذاوالحمدبالتسبيحهلواللسانبالكالمهل

أباكمويمجدواالحسنةأعمالكمالناسيرىلكىالكثيربالثمريتمجدإنهناقص
السمواتفىالنى

إذبالعلىلنايحطرالكريبتشبيههىالمسيحأعلنهاالتىالرابعةالنقطة4
أناأحببتكماآلبأحبنىقال

طبيعىهذااالبنمجباآلباآلبأحبنىومفهوممعقولاألولءالجزإن
سئرألنهأعحالهوليعملمشيئتهليفعلءجاألنهجوهرهورسممجدهءبهاألنه

الموتحتىاآلبإرادةبتحقيق

يقوليسوعأنالمذهللكنلالبناآلبمحبةحقيقةإدراكفىصعوبةنجدالإننا

ئحبفيناءشىوأىنحنومنإإنحنأناأحببتكمكذلكاالبأحبنى
ءشىفينالياالطالقعلىءشىالعملوالقداسةوالءبهاوالطاعةال

أناأحببتكمكذلكاآلبأحبنىكايقولفهوذللثومعاإلطالقعلىيحب
سبببالفهىالمحبةهذهسرعننبحتأنمناالمطلوبليمحبتىفىاثبتوا

أنالمحبةهذهفىنثبتأنالمطلوبلكنفضالأحبناالنعحةسوىمبرروبال

الحبهذاشفىنغتسلأنالزاخرةمياههامنننهلأننتذوقهاأنقيهانعيش



ألىوصماياحفظتقدأناأفىكمامحبتىفىتثبتونوصاياىحفظتمإنالمحبةطاعة
محبتهفىواثبت

ىةاإلىيدعوالذىالحديثهوهذافيكمفرحىيثبتلكىبهذاكلمتكم

مننابعةلكهافراغمنتنبعالالمسيحإليهايقودناالتىالسعادةإن

الغنيةالحياةلنافتكونالمسيحفىثبوتنا

مستجابةصلواتنافتكونبالمسيحاتحادنا
الكثيربالثمرلآلبتمجيدنا

المعرفةالفائقةالعجيبةالمسيحمحبةلحقيقةإدراكنا

فعألالبهجةإلىيدعوحديثاهذاأليس

نفسهالمسيحبهجة2

فيكمفرحىيثبتلكىبهذاكلمتكم

فرحإنهووفرحههوبهجتهإليناينفلواليومهوسالمهأعطاناقدكان
للمسيحيةرإئالطعملياالحقيقةهذهوإنكارللمؤمنينالمسيحتركهمماءجزالمسيح

حالةيعالحأنهمعوقورةخطيرةرسالةيحملجادكتابالجديدالعهدأنمع
وخطتهخزيهلهويكشفاإلنسانهذايعرىإذأحيانامفزعةتبدوبصراحةاالنسان

إبهاجاالوجودفىالكتباكثرأنهلوجدناشاملةبنظرةفيهتأملنالوذلكمعلكننا
الحالكةالغيوموسطمنالشمسبشروقضمبهللغايةمفرحةوبشارةرسالةإنهللنفس

دالسوا

تماماعنهاعتروقدجهماتصلمنلجميعبشارةورسالتهالمسيحخدمةكانتولقد

روحالناصرةفىالمجمعفىوقرأهاءإشعياحفرفىعنهالواردةالنبوةفتحعندما
ألنادىالقلوبالمنكسرىألشفىأرسلنىالمساكينألبشرمسمحنىألنهعلىالرب

الرببسنةوأكرزالحريةفىالمنسحقينوأرسلبالبصروللعمىباإلطالقللمأسورين
إليهشاخصةواالنظاروقالالسفريسوعوطوىالمقبولة

مسامعكمفىالمكتوبهذاتمقداليوم

الكآبةويبدداألحزانيطردكانالمسيحوجدحيثمادائمامجدثكانماوهذا
أنوالشكالفرحفيعمالمضطربةالنفوسإلىالسالمويعيداألمراضظاللويزيل
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وذاكهذامجعىمبتسحايسيرأتصورهإفىبلالبهجةمنممتلئاكاننفسهسوع

بالوالعشارينالخطاةحتىويحيىالضيافاتويقبلاألفراحإلىتالميذهمعيذمب
خصيةالشالصارمالمعمدانيوحناينوببينهقارنواالناسأنلدرجةترددوالتزمت
معيشتهفىالزامد

يحتاخالأنهرأىألنهوالخطاةللعشارينمحببأنهثموهيأنراضياكانلقد
المرضىبلطبيبإلىءاألصحا

يلتفوالكىيتسابقونكانوااألطفالحتىالناسبتاجتذالمرحةشخصيتهإن
حوله

قلبوبساطةبابتهاجالطعاميتناولونكانوااألولونالمسيحيونكانصذاه
بالكالمعنهالتعبيريمكنهموالبهينطقالبفرحيبتهجونكانوا

إنبرناباوقالأغنيةإلىتحولتكلهاالحياةإناإلسكندرىاكليحندسقال

الروحهوالقدسالروحإنءاآلباأحدهرماسوقالثجةاليءأبناهمالمسيحيين
إنالدينيةاالختباراتاشكالكتابهفىجيمسوليمالفيلسموفوقالالسعيد

آخرءثىيعادلهاوالنوعهمامنفريدةالمسيحيينسعادة

يثبتلكىالمؤمنينأبنائهنفوسفىوثبتهنقلهالمسيحعندكانالذىالفرحهذا
فيكمفرحى

المتسعوالصدرالمتزمتةغيروالنفسالمفتوحوالقلبالمنطلقةالخدمةفرحإنه
إلىينقلهالذىالمسيحفرحهوهذاخيبلنالذىالمستمرواالمرللغير

المسيحيين

المسيحىبهجةل3

الحياةإلىجديدةنظرةبهاإلنسانيكتسبتالميذهإلىالمسيحفرحينتقلعتدما

المؤمننفسفىيكتملالفرحتخعل

لحقاييسالبهجةنقيسكناإذاتكتمللننحنوبهجتنابالنقصمشوبةهناحياتناإذ

قيلالبشر

نقصانتمماإذاءشىلكل

إنسانقالعيبطبئغرفال
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نرىفنحنهوبمقياصهاألمورنقيسعندئذالمسيححفىفينايثبتعندماش
تؤمنواأنالالمسيحألجللكمؤهبألنهاللهمنوعطةبركةاالالمفىحتى

اسمهأجلمنأيضالمواتتاءأنبلفقطبه

بالقولالكتابيصفهماألولينالمسيحيينيجلدوناليهودكانوعندما
اسمهأجلمنيهانواأنمستأهلينحسبواألنهمفرحينفخرجوا

الوجهأنالبعضيتصورمحعيرةوأحياناللمسيحيةءسيىعنوالطالعابسالمسيحىإن

أوصىإنهبلهكذايكنلمالمسيحلكنوالتدينواالحتشامالوقاررهزالعابس
متدينونأنهمعنهمالناسيقوللكىكالمرائينعابسينيخرجواالأنالصائمينحتى

الحقيقىالمسيحىسماتهىالسعيدةوالحياةالباسمالوجهإنكال

جامداوجههويظلءاألغنياأغنىيجعلهثميناكنزايكتشفالناسمنمنلىقولوا
بالبهجة

فرحاويطانريقفزظلالهيكلبابعندضفىالذىاألعرجكانإذا
األبديةالحياةكنزاللهيعطناعندماروحياالمفلسيننحننبتهجأال
ءالعالإلىبهانطيرالنسورأجنحةاللهأعطاناإذاروحياالمقعديننحننبتهجأال
تحررناقدإذالعبيدنحننبتهجأال
تبررناقدإذالمذنبيننحننبتهجأال
اإلالهيةالطيعةءشركاالمسيحجعلناإذالغضبءأبنانحننبتهجأال
المؤمنينلكلالمسيحعطةهىالمسيحيةالبهجةإن
السببعنفلنبحثقتقدهاكناوإذا

فرحناليكصلفينايثبتوفرحهبهجتهليعطنايسوعإلىولتصقدم
هللويا
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عبيددالهءحبا

أصيتكمقدلكنىسيدهيعملمايعلمالالعبدألنعبيداأمميكمأعودال
5151يوحناأمنممعتهمابكلأعلمتكمألقءأحبا

يسوعالمجدرباسترسلالجميلعطرهاعبيرنسماتوبينالرائقالمحبةجوفى

الخالدةالرحيلليلةفىتالميذهإلىحديثهفىالمسيح

الهباتوتتابعتالنعمتجددتالغنيةمحبتهخزائنمالثمينةالعطاياتدفقومع

سالمهوأعطاهموالمرجوالشفيعالمدافعالمعزىالقدسبالروحوعدلقد
عالقتهلهموشرحبحبهويقينهباآلبعالقتهمنهوامتلكهالذىالسالمالعجيب

والفرحبالبهجةعطاياهتوجثميانعةمثمرةحياةباألغصانالكرمةكعالقةبهم
فرحهمفيكتملفيهميثبتالكاملالمستقر

وأخذواأخذواوقدبهميجدرأالمقيمإنفيهاصاروااقىالغنيةللنعمةفيا

هومنهمالمطلوبءوالعطانعمءالعطايتعلمواأننالواماكثرةمنواغتنوا

جديدامنهمالمطلوبيكنلموبعضابعضكمتحبواأنوصيتىهىهذهالمحبة
المحبةبهذهتوصىلكنهاالفريبةبمحبتوصىالقديمةالوصيةفإننوعهفى

جديدامقياساللمحبةجعلفقديسوعأماكنفسكقريبكتحبكالنفس

أحبهممنألجلنفسهأعطىإنهبلالنفسمحبةتتعدىمحبةهوأحبفقد
ألجلنفسهأحديضعأنهذامنأعظمحبألحدليصدااألعظمالحبهوهذا

مجهدأوبهقاموابعملاالمتيازهذاعلىحصلواأنهمالتالميذيتصورولئالأحبائه

ءأحباالجديداللقبهذاأنلهميوضحأنيسوعالربحرصذواتهممنقدموه

أنغليسفقالهوإليهبلهمإليهمفيهالفضليرجعالوصاياهحفظهموأن

وألنهثمرآويدومبثمروتأتوالتذهبواوأقمتكماخترتكمأنابلاخترتموفى
يعملمايعلمالالعبدألنعبيداأحميكمأعودالالرائعالقولاهدفلهمقالاختارهم



ألىمنحمعتهمبكلأعلححتكمأللىءأحباأحميتكمقدلكنىيده

يسوعالربأنالعبيدووضعلقبعناليوأبفكرتنامتأثرينالبعضيتصورقد
أغلبءأبناإلىعبيدمنراقيةدرجةإلىوضيعةدرجةمنميذالتاتسميةيغير
ذلكعنيختلفاألمرأنلوجدنالتفكيرأعدنالولكنناذلكيظنوناآلنالشاسم

شرفاهذاكانصبالعوضيعاأومخجالشيئايكنلماللهعبداعبإن
اللهعبدبأنهاإلنسانيلقبأنكبيرا

مصرأرضمنالخروجفىاللهشعبقادالذىالعظيمالرجلمويىإن

عبدبأنهالمقدسالكتابفىلقبللشعبوأعطاهاالشريعةاللهمتسلماوالذى
اايشه43تثالرب

كنعانأرضبإدخالهمالشعبأحالمحققالذىالعظيمالقائديشوعوإن
4392يشالربعبدبأنهالمقدسالكتابفىلقبءاألعداعلىوانتصارهم

عنهقالاليهودىللشعبالذهبىالعصرهوحكمهكانالذىالحكلالملكوداوفى
مسحتهقدسىبدهنعبدىداودوجدت9802مزمورفىالرب

خدمةفىيكونأنيستحقالذىهذافمنجميلرائعءشىاللهعبدلقبإن
التاموالخضوعأوامرهوتنفيذرسالتهواتماماألربابوربالملوكملك

الرجالءهؤالالرسولوبطرسالرسولويعقوبالرسولبولسإنلسلطانه

واحدكلبأنالجديدالعهدفىالمدونةرسائلهمفىأنفسهموصفواإذسعدوااألفذاذ
1بط12ايعااتيطسالمسيحيسوعورسولاللهعبدمنهم

وممتازةرائعةجديدةعالقةعنلتالميذهيكشفهناالمسيحيسوعالربلكن
مضمونفمااألهمهووهذامضمونهافىلكنورتبتهامقامهافىفقطليس
العبيدالءاألحباعالقةالعالقةهذه

هذابعضأوجزلكنىطويللحديثتحتاجالعالقةهذهمضمونشرحمحاولةإن
أفكارثالثةفىالمضمون

اللهقلبمنالقربفىالعبيدءأحبا

وعملهإرادتهإدراكفىعبيدالءأحبا

عملهاوأسلوبأعمالنادوافعفىعبيدالءأحبا
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القلبمنالقربفىعبيدالءأحبا

الرومانيةالدولةنظامفىكانلقدالعبيدمنالقلبإلىأقربءفاألحبا

اإلمبراطورءأحباأوالملكءأحبابأنهميسموذكانوامنالشرقوإمبراطوريات
يقتربواأنيمكنهمالخاصةوحياتهالملكقلبإلىالمفربينجماعةهمءهؤالوكان

معهميتحدثالملكوكانالنهارأولفىنومهغرفةفىحتىوقتأىفىالملكإلى
فىوالسياسيينءوالوزراالجنراالتإلىيتحدثأنقبلمعهمويتشاورويودهم
الملكقلبإلىالناسأقربكانواالدولة

بعيدمناللهإلىننظرالاآلنأصبحناأننالناينلأنيسوعالربيريدومكذا
إلىبهاندخلدالةأوجرأةأوقدوملنابليديهبينبالمثولاالذننطلبوال

الملكإلىالتطلعلمجردوالزاحفةالواقفةكالجماهيرلسناترددوالخوفبالاألقداس
أعلنهكمااللهإنعليهيقبضالالزممنأممثرمنهاوأحداقتربولوبعدعلىمن

ومحبوبمحبصديقجداقريبلنابالنسبةالمسيح

بالنارمضطرمملموسجبلإلىتأتوالمألنكمالعبرانيينرسوليقولهذاوفى
أنمنسمعوهالذيناستعفىكلماتوصوتبوقوهتافوزوبعةوظالمضبابوإلى

ترمىأوترجمبهيمةالجبلمستوإنبهأمرمايحتملوالمألنهمكلمةلهمتزاد
أتيغقدبلومرتعدمرتعبأناموسىقالحتىمخيفاهكذاالمنظروكانبسهم

ةمالئمحفلهمربواتوإلىالسماويةرشليمأاتىاللهمدينةوإلىصهيونجبلإلى
مكملينأبرارأرواحوإلىالجميعديانلهوإلىالسمواتفىمكتوبينأبكاروكنيسة

اآلبإلىقدومالنابهألن21عبيسوعالجديدالعهدوسيطوإلى
فىعونانعمةونجدرحمةنناللكىالنعمةعرشإلىبثقةفلنتقدم281أف

إذالمسيحأقوالنماومؤكدامتكررانجدهماهذاأليس461عبحينه
5161يوباحمىطلبتمماكلاآلبيعطكملكى9عينهالحديتهذافىقال

فإفىباحمىشيئاسألتمإذباالبناآلبليتمجدأفعلهفذلكباحمىسألتمومهما
تريدونماتطلبونفيكمكالمىوثبتفىثبتمإن41و4131يوحناأفعله

517يولكمهـيكون

فمجداالمسيحيسوعفىللهبالنسبةصرناهماوهذاالقلبإلىأقربءاألحبا
السمه
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وعملهإرادتهإدراكفىعيدالءأحبا

ءأحباسميتكمضلسيدهيعملمايعلمالالجدألنعبيدأ3أحميأعودال
وقلبهفكرهصنوناتميفتحالالسيدإنألىمنسمعتهمابكل3أعلمتألق

بإلمسيخعالقتنالكنالسببيدركأندونءشىبعمليؤمرالعبدإنللعبد
وأعماقإرادتهلنايكشفأندونأمرعنوينهاناءبشىيأمرناالإنهتخضلف

حياتهفىوتأمالتناألقوالهإدراكناإنالمسيحشركةفىوجودناإنهصف
دونربماتلقائيامشيئتهفنتفهممعهاألسرةجوفىثنعيتجعلنابهالوثيقةوعالقتنا
موقوتتحديدأومحددإعالذ

المواقفبعضفىحياتهمفىاللهإرادةيعرفواأنيحاولونالناسمنكثيرينإن
الطرقمفترقعندوهمأوالحياةشريكاختيارأوالعملاختيارعندالهامة

وكثيراالمشيئةهذهإدراكعنيبحثونوهميتعبونوكثيرينالمواقفبعضفى

حياةيعيشوالمالذينللعبيدإالبإعالنتدركالاللهمضيئةإنءلهؤالقلتما

الدائمةالشركة

إلىالطريقفىالربلهوظهرالمسيحعنبعيداالطرسوسىشاولكانعندما

أفعلأنربياتريدماذاوقالفمهفتحوغرورهكبريائهمنوأسقطهدمشق

بالروحيسوعمععايقأنبعدبعدفيمالكنهيفعلأنأرادهمالهالربفقال
يدركجعلهالشركةجوألنالسؤالهذايسأليعدلمءاألحبادائرةضمنودخل
أسلوبوعرفحياتهمناللهأهدافعرفلقدسؤالدونالربيريدهماذا

ودائماتلقائيااللهإرادةفأدركاألسرةجوفىعاشالناسومعمعهالتعاملفىالله
مؤقتةعاركشةبصفةوليس

المسيحوفضائلفيهثنعيالذىالملكوتءومبادىبهانتغذىالتىاللهكلمةإن

فىلنابالنسبةاللهإرادةنكتشفلكىتعاونناأنكفيلةهذهكلفينايغرسهاالتى

المواقفنحتلفى

وأرسلناوأقامنااختارنالقدلمالعافىوجودنامناللههدفمسبقانعرفإننا

إرادتهلناكشفلقدلمالعافىوالسالموالتضحيةالمحبةرسالةلننشربثمرلنأتى
االرادةهذهلتحقيقلناأعطاهاالتىباإلمكاناتتقدمأناإالعليناوما
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عملهاوأسلوبأفعالنادوافعفىعبيدالءأحبا

عندمااآلبمنحمعهمابكلأعلمناعندماإرادتهالمسيحلناكشفعندما
اإللهيةالرسالةفىءشركاااللهيةالطيعةءشركاجعلناعبيداالءأحباءأبناجعلنا

التعليماتينفذفيطيعيؤمرحيةآلةاليونانىالقانونفىالعبدكانلقدلمللعا
المسيحلكنالشدحصادهووالحصادالسيدخطةهىالخطةلكنفحسب
ءشركااألهداففىءشركاالعملفىءثركاإنناباالبعالقتناعنلناكشصف

كرمفىبلالسيدكرمفىنشتغلالنحننحنعملناهوالعحلإنالمراثفى

طموحناوالطموحأهدافنااألهدافإناآلب

يوجدأعمالناأسلوبومنأعمالنادوافعبرمنموقفنامكثيرايغيرهذا
فعاليهمهعماليعملمنوبينفحسببهايرأمرأألنهينفذمنبينكبيرفرق

كالعبيدنتصرفأننالوجدناأعمالناوأسلوبأعمالنادوافعمنكثيرفىملياتأملناولو
ءأحباءكأبناوليس

العقابسينالفإنهوإالبهايرماباتمامملتزمإنهناموسيةطاعةالعبيدفطاعة

الطاعةمكافأةأوءثناكلمةإلىحاجةفىبأنهأحسمنهالمطلوبحسبفعلولو

منهطلبماإلتماموسيلةيجدلمالعبدأنولوينالهالمإذااألملبخيبةوشعر
األمربتنفيذمقيدإنهالمعاذيرلنفسهويلتمسنفسهويبرريعتذرأنلمجاول

ألنناأوالعقابنخافألننانطعإننامناكثيرينتصرفهذايشبهأال
أصدرالذىالسيدأمامتصرفاتناونبررنعتذرأننحاولقصرناوإذاءالجزانطلب
للعبيدوالناموسالقانونأوالناموسهوهذااألمرإلينا

أسلوبوفىالعملدوافعفىتماماهذاعنيختلفونءاألحباءاألبنالكن
العمل

إحساسناهوعملنادافعإننحبألننانطيعإنناالمحبةهوءاألحباعملدافعإن
رغبةوهذهأبيشاطبيعةوهذهأبينابيتهذانحبهالذيننحنعملناهوهذابأن

المصئوليةمعبالحريةأوالمسئولةبالحريةيتميزعملناأسلوبوإنأبينا

تغليبمعناهاليعرالحريةالقيممناقضةأوءالمبادىإهدارمعناهاليسوالحرية
ءاألحباءاألبناحريةوليستالعابثينحريةهىهذهإنالنزواتءوإرضااألنانية
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بقواعديتقيدالصغيرالطفلإنواإلبداعوالخلهتللتصرفمجالإيجادمعناهاالحريةن

حتىالخطدفترفىالنقطعلىخطوطاويضعلروفاكتابةيتعلمألنهالكتابةفىمعينة
وتجميلتحسينفىاإلبداعحريةمعالحرفيكتبفإنهالخطاطأماالكتابةيتعلم
الحروفلحقيفةتغييراوليستمفهوممعنىلهاالمجلللخطكتابتهلكنالكتابة

عليناولكنالحريةلنامسئولينءكأبنانتصرفإنناأفعالنافىنحنذاهال

وصرناالحريةهذهمنانزعتالمسئوليةهذهمستوىعلىنكنلمإذامسئولية

بناموسالمأمورينكالعبيدأوالناضجينغيركاألطفال

المحبةلكنواستراحسكتعقبةاعترضتهإذامعينحدعنديقفوالناموس
صعوبةأمامهاتقفالطرقبشتىالهدفتحقيقعنوتبخماحدودبالتعمل

آخرباباتفتحأنفتحاولمغلقاباباتجدالهدفلتحقيقآخرطريقعنفتبحث
ءبالمبادىتلتزمالجهدهذاكلودنىنفسهاحتىوتبذلوتفكروتجتهدتتعبإنها

اللهأسرةجوفىتعلمتهاالتىوالقيم

يعرفونالوهمبهاويطالبونويطلبونهاالحريةإلىيسعونالذينالناسثراوما

ومسئوليتهاومعاناتهاتكاليفها

والتقدمالنضجفىالراغبيننفوسإلىمحببةمسئولياتالواقعفىلكنها

يحملنالكنهفقطبامتيازيشرفناالإنهءأحباإلىعبيدمنيسوعيحولناعندما
بأكثرويطالبنااكثرمسئولية

باللهمتمثلينكونوابهنتمثلءأحباءكأبنااللهمعنتعاملأنأجملفما
ءأحباكأوالد

مقامناأننثقأنناالكلوفوقلظروفناوتقديرهوتشجيعهعطفهإلىونطمئن

إلىفيبقىاالبنأمااألبدإلىالبيتفىيبقىالالعبدألنأبينابيتفىمحفوظ
األبد
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51

النضوجمباهجإلىالطفولةأحزانمن
خيرانهالحقلكمأقوللكنىقلوبكمالحزنمألقدهذالكمقلتألق

7و616يوالمعزىيأتيكمالأنطلقلمإنألنهأنطلقأنلكم

ينزعوالقلوبكمكفرحأيضاسأرامولكنىحزناآلنعندمكذلكفأنغ
6122يوحناعنكمفرحكمأحد

كثيرايختلفاليومنسمعهاالذيننحننفولسنافىوأثرهاالحباراتهذهصدىلعل

الرحيلليلةفىالمسيحفممنمرةألولحمعوهاالذينالتالميذنفوسفىتأثيرهاعن
الخالدة

انقصتالزمانمنقرناعشرينخبرةوالفكرىالدينىتراثنافىنحملاليومفنحن

والتفاسيرثروحاتالمنالقرونهذهتحتويهمالبكأرضنافىالمسيحالسيدحياةعلى

عالمناعنيسوعرحيلإنالقولترديدمجردفإنهذلكورغمواإلدراكوالمعاذ

وهوانوعذابآالممنالرحيلهذايصاجمابمانحسألننايصدمنايكادخيراألرضى
المقربينتالميذهعندوالضياعبالوحدةشعورمنالرحيلهذايتركهوبماوموت
وجدانيالكننامدلولهافىمليانفكرأنبعدومنطقيأعقلياالحقيقةهذهنتقبلوربما
الحرمانعةوسالخوفبرجفةعرلش

يهددهاالمذعورةبالحمالنأشبهوهمالمساكينالتالميذءهؤالعندالحالفكيف

العطوفالمحلمالشفوقواآلبالحنونالراعىبفراقالضياعويددهاالظالم

يقدمكانلذللثرحيلهعندالمتوقعةالتالميذلوعةبمقداريسوعالربشعرلقدهـ

يالهمقالوتقبلهاتحملهاعلىليعاونهمصغيرةجرعاتعلىالحقيقةهذهلممم

أنأنتمتقدرونالأناأذهبوحيثستطلبوننىقليالزماناهمعكمأناأوالدى
اتأتو

سيذهبأنهيقصدوأنهمتأخرالوقتأنظنواقولهالبدايةفىالتالميذيفهملمو



يقولوكأنهتذهبأينإلىسيديابطرسوسألهوحدهليسترجمكانلى
يسوعكألالجليلإلىهلأحبائكبيوتمنبيتإلىهلالبستانإلىهلله
أخرأستتبعنىولكنكتتبعنىأناآلنتفدرالأذهبحيثلبطرسقال

إلىالعالمهذامنسيمضىأنهيسوعرحيلحقيقةعنالستاروانكشف

بعيداسينطلقألىإلىماكلى

يعيشواأنيمكنكيفالتالميذكيانيزلزلأنكافياوحدهالخاطرهذاكان

بدونه

بعدمونصحهمأبيهبيتفىمنزاللهميعدسوفبأنهمئتهمأنأرادلقد
ورغمعبيدالءأحبإوصيرهمالفرحونعمةالسالبمعطةلهموقدماالضطراب

مقلوويمألنفوسهمعلىيخيمالحزنكانفقدذلك

ليتقدمرانفوسهمءويهيىاإلدراكمنأعلىمستوىإلىينقلهمأنيسوعأرادلذلك
متاعبمنالعالمفىينتظرهممالهمأوضحأنفبعدبهعالقتهمفىأخرىخطوة
مناللهيعرفالالذىالعالمموقفمنشيئالهموكضففيهاهواجتازأنسبق

يكونواأنيريدهملكنهإزعاجهمأولتخويفهمليسهذاحديثهأنلهمبثناللهاوالد
تعثروااللكىبهذاكلمتكمقدواضطهاداتآالممنسيقابلهملمامستعدين
منلكمأقلولملكمقلتهأناأفىتذكرونالساعةتءجاإذاحتىبهذاكلمتكم
وألنهأرسلنىالذىإلىماضررفإقاآلنوأمامعكمكنتألفىالبداية

للمستقبلوروحيانفسيايهيئهمأنأرادلميمضى

المستقبلكانإذابأنهاألحزانبينمنينطقالتالميذحالبلسانأحسوكأنما

ذىمناكثريسوعيامعناوجودكإلىحاجتنافإنواضطهاداتآالموفيهصعبأ
قبل

لكنىوهلةألولفيهانفكرعندماالغريبةالعجيبةالحفيقةهذهلهمذكرعندئذ
عندمالمعزىيأتيكمالأنطلقلمإنألنهأنطقأنلكمخيرإنهالحقلكمأقول
قلوبكمفتفرحالحاليةالرؤيةعنتختلفنجححورةآأرامولكنىحزناالن
منكمفرحكمأحدينزعوال

القوللهذاكانوإنالنضجمباهجإلىالطفولةأحزانمنينقلهمأنيريدإنه



تجدأننستطعلكننابالجسدمعهوعاشوارأوهالذينبالتالميذيتعلقخاصضمون
بالجسدنرهلمالذيننحنلنارسالةأيضافيه

النضجمباهجإلىالطفولةأحزاذمناالنتقالمعنىهوفما
االنتقالهوا

اإليمانإلىالعيانمن

بهجةهواإليمانشلواشتكىالطفلبكىفقدإذاالطفولةبهجةهووالعيان
النضج

منهأخذناولوفمهويتذوقهعيناهوتراهيداهتلمسهبمادجويبنيفرحالطفل
وصرخوحزنبكىالمحسوسمتعة

كالفضيلةالساميةبالقيمويتمتعبالمعنوياتيسعدكيفيتعلمالناضجاإلنسانلكن
ءوالوفاوالصداقةوالمحبة

غيربروحهالمؤمنينكلمعيحيالكىالمنظورمجسدهالمسيحينطلقأنالبدكان
المرئيةوالعالقاتالمحسوساتفىزمناعاشواالذينالتالميذعلىالبدوكانالمنظور

يرجىبماالثقةهوواإليمانباإليمانيعيشونكيفليتعلمواينفمجواأنوالملموسة
ترىالوربأموااليقاذ

جماليدركونوالالمنظورفىيعيشواأنيريدونالذينأيضااليومالناسزاوما

كسائرحىمخلوقمجردمناإلنسانترفعالتىالقيمةهواإليمانأنمعباإليمانالحياة
المنظورغيرإلىوالتطلحواألملالتصورعلىالقدرةلهمدركإنسانإلىالحيوانات

دليلبالويصدقالظالمفىيرىاإليمانإناللهءإرضايمكنالإيمانبدونإنه

معلوجهوجهااإلنسانتجعلالتىاألخالقيةالعقليةالقوةفهوالمستحيلمنويخيقن
ءشىكليرىأنالمؤمنيستطعشيئاالمؤمنينغيريرىالوبينماالكونكنوز
الناسيتصوروحيثمااللهمالئكةالمؤمنيرىالبشرسلطةوالدنيويونلمالعايراهوفيما

ءوراتعملالمحباللهيدأنالمؤمنيدركءعمياقوةتسئيرهالحياةفىجركطماأن

اللهيحبونللذينللخيرمعاتعملءاألشياكلوأناألحداث

ألننابعدفيماليقولواالعيانبعداإليمانيتعلمواأنإلىالتالميذأحوجكانما
عندماالطفولةأحزاننتخطىأناليومحاجتنااكثرومابالعيانالنسلكباإليمان



مباهجإلىلننتقءاألصدقاأاحمحةاأوكالمالالمنظوردءاألشيابعضمناحخيع
النقاوةاصبروأااسالرااغرحواكالمحبةتضيعالالتىالخإلدةبالقيمنفرححيثالنحنج
المنظورةغيرهىالفضائلوأغلىأثمنإنءالرجا

االنتقالهو2

الروحىاالتحادإلىالجسديةالعالقةمن

عالقةمجردمنتحولألنهفراقبالانطالقاكانلكنهفعاليسوعانطلقلقد

لواألبدإلىبالروحمعهماجكونبالجسدتركهمروحىاتحادإلىجسدية
محدودةالجسديةالعالقةألنفقطالناسمنقليلونبهلتمتعبالجسديسوعبقى

كالجسد

أنمتجددكلويستطيعءالمؤمنفىيحياإنهتتغيرالعالتةجعلانطالقهلكن
أحديقدرولمءمخرولمفىمجياالمسيحبلأناالفأحياصلبتالمسيحمعةيقول

اآلنيقولهاأنيستطعمؤمنكللكنيقولهاأناألرضعلىحياتهءأثنافى
المسيحانطلقأنبعد

عيوننانمتعوأننصيحيثنوجدأنءشىأهملصاربإلجسدبقىقدكانلو
الدمكنازفةثوبههدبلنلمسإليهنهرعوأنءاليةطلعتهبرؤية

بصورةيتبركونبأخهموسعادتهاالطفولةأحالمفىيعيشونيزالونالالناسوبعض
الصليبخشبمنقطعةهذهلهميقالكأنالمسيحآثارمنبأثرأوالمسيح

يرتديهكانالذىءالردامنءحبزهذاأو

وتبقىالجسديةالعالقةتنتهىأنفيجبأنطلقأنلكمخيريقولالمسيعلكن
ينبغىوالحقفبالروحلهيسجدونوالذينروحاللهإنالخالصةالروحيةالعالقة

يسجدواأن

حولهنتزاحمأننحتاجالمكانكلفىفهوعنهالبحثإلىنحتاجالإننا
بعيداليسمناواحدكاعنفهو

أحدأنعرفالاالنمننحنإذأالحقيقةهذهليؤكدبولسالرسولقالولقد

بعدنعرفهالاالنلكنالجسدحسبالمسيحعرفناقدكناوإنالجسدحسب

56171كو2جديدةخليقةفهوالمسيحفىأحدكانإنإذأ
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معفيكونبالروحدائماوفينامعنايبقىلكىالجسدصورةالمسيحرفعقد

الدواموعلىمكانكلوفىواحدوتفىالجميع

أعماقققويستفيكيانناالقربامناليزدادبلعناليبعدالانطقلقد

نفوسنا

خيالناتفارقالالروحيةصورته

فيناتثبتالحيةكلحته

أفواهناءملشريعته

قلوبناءضياحبه

خطواتناويهدىاذانناءملصوته

احياتنيغمرسالمه

عبادتنافىدائمتذكارفريضته

فيناليسكنالمعزىإليناوأرسلانطلقأنهلناخيرفعالالحققاللقد

األبدإلىمعناويكون

اطاالنتفاهو3

الداخلىاالكعاعإلىالخارجىالتأئيرمن

وتقودهاالسطحيةالمظاهروتستهويهابهاتتأثرخارجيةمؤثراتتحركهافالطفولة

بهايصلأنغيرهايريدحيثإلىذاتهاخارجمن

يسوعالربإلىيلجأونوهمروحيةالالطفولةمنمرحلةفىالتالميذكانوقد
األطفالانبهارفىإليهرعواأماعملفىنجحواإذاحياتهمأمورمنأمركلفى

أحزنهمأوماأمرفىفشلواوإذالناتخضعالشياطينحتىسيديالهيقولون

وإذاواإلرشادالنصحمنهوطلبواشكواهمأمامهوبسطواإليهواءجاماحادث
الراجحوالعقلمشكالتهملكليتسعالذىالقلبعندهوجدوابينهمفيمااختلفوا
ثماخالصمجسمالذى

الحياةيواجهواأنيمكنكيفعنهمسيمضىإنهلهميقولذاهوهاولكن

النصيحةعنيفطمهمأنيريدإنهأنطلقأنلكمخيرلهميقوللكنهبدونه
داخلهمفىبروحسيزودهمالوقتنفسفىلكنهالخارجىوالتأثيرالعارضة

092



المستمرةاإلرشادقوةأعماقهمفىجدواأنيستطيعوناخعله

أنلممميؤكدأنأرادضهلالهالعارضةنصائحهمنسيحرمونأنهمحزنوااغد

رالنحححبالجسدسممعوجودىصت3لحرمانحزناآلنعندآأنغأفضلألبديل
سأكوندواخلكمفىبقوةأيضاسأرامولالصىإليهتحتاجونفيماصملالعارض
مناءجزنصسيألنهكامنينتزعأنيمكنالفرحاقلوبكموتافرحمعكم
جميعدواخلكمفىلديكمستكونشيئاتسألوننىالاليومذلكفى3كيان

باتجالا

أزتعليمرجبكلمحمولينكأطفالالنتصرفأنالنضوجمباهجهىهذه
الداخليةقناعتنا3شوخطوةخطوةالحياةفىليقودنبأيدينايمسكمنعلىمعتمدين

واخاهناسلوكنامنهنستوحىالذىاألساسسيكونالروحىوبنياننا

فيهصارالذىالقدسالروحعصرءبدتدشينيومهوالخمسينيومكانولقد

تستحوذلكىباهرةكأعمالخارجيةمؤئراتعلىيعتمدالاإلنسانفىاللهعمل

المقنعالروحبرهانهوداخلىبعملولكناإلنسانحواسعلى

ثاتجةناموسيةوصايمامجردوليستاالنسانفىداخليااقتناعاالمسيحرسالةوصارت

ألواحعلىوليمستاإلنسانقلبعلىمكتوبةاللهشريعةوصارتخارجهمن
عنهخارجةحجرية

ويستهويهمالمنظوريبهرهمالروحيةالطفولةحالةفىيزالونالالبشرمنكشيرينإن

لصدماتيتعرضونءهؤالعنهمخارجهوماويحركهمبالهمويشغلالملموس

أنأجدرهممالذلكوالحرماذبالوحدةوأحسواالمنظورمنهمضاعإذاخطيرة
الحياةالناضجةالحياةبمباهجيتمتعواأنيستطيعوالكىالطفولةأحزانمنينتقلوا
أعماقهمفىوينابيعتقودهمذاتيةوبواعثداخلىاقتناععلىالمؤسسةالحياةباإليمان
حياتهمظمأتروى

المسيحالرأسهوالذىذاكإلىءشىكلفىننموالمحبةفىصادقين

قياسإلىكاملإنسانإلىاللهابنومعرفةاإليمانوحدانيةإلىجميعنانتهىأنإلى

المسيحءملقامة
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61

خواطرههكنونات

اآلنتحتملواأنتستطيعونالولكنلكمألقولأيفاجمنرةأمورألىإن
الحقجمعإلىيرشدمفهوالحقروحذالثءجامتىوأما

31و6121يوحنا

صتخرجتالتىالدرربينصتمنتقاهجواهرمعنعيشونحنالوقتبناطاللقد

نستوعبأنكلهالعمرصرفناولونستطعأنناأظنوالالطاهرالمسيحفم
أحاديثإنمعانيهاغنىإلىالئعةانفوسنانشبعأنوالاألحاديثهذهأعمإق
الذينوحتىالبشريةاألذنتطرقأنيمكنكلماتصموأحوأبملأروعهىيسوخ

إعجابهميكتمواأنيحمتطعونالالمتجسداللهكلمةهويسوعبأنيؤمنونال
وأنالسهلبحديثهاألطفاليأسرأنيستطعبارعومحدثكمعلمالفذةبشخصيته

الحميقةالمعافىبروائعءالحكمايهر

لمماإلىإشارتهفىمعاسنتأمللكنناالسيحبهنطقفيمارنفكلنلآلنلكننا
خواطرهمكنوناتفىالتأملإلىلسانهمنطوقاتفىالتأملمنسننتفلبهينطق

فإنالمعانىبكنوزمليئاعميقابحراالمسيحكلماتكافتإذاوبهاينطقلمالتى

األزلمنيستوعبأويدركأنيمكنالالذىالالنهاقالمحيطهىخواطرهمكنونات
األبدوإلى

يتصورأنخشىالرحيلأحاديثفىاميذهلتلقلبهيفتحوهويسوعالربإن
الكثيرلديهأنلهمفأوضحقلبهئالضوناتكليستطعواتشطاعوااأنهمالتالميذ
الوالنفسىالذهنىواستعدادهمالفكريةطاقتهملكنلهميقولهأنيريدمماالكثير

المكنوناتهذهلتقبلعندئذيؤهالنهم

األناجيلرواياتروتهمماجدااكثروطويالمحنيراتحدثيسوعأنفمعإذأ
لكىوتركهايسوععنهايتحدثلمكثيرةأمورفهناكذلكرغمشولوالسك



بعدهمتضيسةانوإلىالتالميذنفولمإلىالمالئمالوقتفىالقدسالروحنقلها

صنوناتممندروسانتعلهاكذلكثانطقالتىاألحاديثمندروسانتعلموكما
يفتحعندماءوعطابركةكلهايسوعطريقفإنبهاينطقلمالتىخواطره

يتحدثالنفسهفىبأموريحتفظوعندماواإلرشادالنصحخيريقدمليتكلمفمه
المناسبقتاسافىلتالميذهيعلنهاأنالقدوسلروحهيتركفإنهكأثا

تينصففىثاينطقلمالتىخواطرهمكنوناتفىنتأملاليومفدعونا
المكنونةالخواطرهذهداللةا

تعاليمهءوفىالكنيسةتاريخمنبعضهااستنتاج2

داللةا

المنطوقةغيرالخواطرهذه

لماذاأفكارمنلمخاطرهيجولمابكلتالميذهليخبرفمهيسوعيفتحلملماذا
محميرةأموراعنهميمنع

للناسنقولالأفكارنافبعضللناسيقولهاأنيجرؤالخواطرإنسانلكلإن

والتمنياتوالطلباتالصبيانيةوالشهواتواألنانيةوالحسدكالغيرةتخجلناقدألنهاعها
الناضجةغير

هذايخشىيكنولمغشفيهيوجدولمخطيةيعرفلمالذىيسوعلكن
والسريرةالسرنقىألنه

خنيهاالتىعيةاالجتالنتاينمنخوفاللناسنقولهاأننخشىالطبةناأفكاهـوبعض
نادرةشجاعةإلىيحتاجوالبرالعدلجانبفىوالوقوفمكروهالحقيقولفمن

رضىالذىفذاكالمجتمعيخافيكنولمالشجاعةتنقصهتكنلميسوعلكن
شيئايخافالالصليبموتيموتأن

التالميذأمامبهاويصرحبأفكارهيسوعينطقلمإذأفلماذا
يستطعونالذىبالقدرإالللناسأسرارهيكشفالاللهأنهىاألولىالداللةا

يسوعكانفمثالاألفكارلهذهمهيأةتكنلمالنفسيةالتالميذحالةوإنيحتملوهأن
أخرياتفىإاللتالميذهذلكعنيعلنأنيشألمولكنهالصليبنحويسيرأنهيعرف
جحمالحزنويفتكويفشلوايخوروالئالأيامه
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يعلنفكانعليهميشفقكاناطثذاوضعفهماألرضيةأشواقهليعرفكانقد

يريدهمابالتدرجلهعم

يكشفأنيشألملكنهواضحةمفتوحةصفحةأمامهالتاريخيرىيسوعكانلقد
للتالميذالصفحةهذه

الذىالخاطرهذاوحدهيعانيهاكانالتىالمعاناةمقدارعلىتدلالتىأقوالهومن

نفسهمجدثوكأنهقاله

األرضعلىاإليمانيجدألعلهاإلنسانابءجاومتى
عنالكفارىوموتهوكرازتهتجسدهمنسنةألفىبعدأنهيعرفيسوعكانلقد
منكرينكثيرونوسيبقىالخطةأوحالفىالناسمنكثيرونسيبقىالبشرخطايا

وحتىحياتهمعلىاللهسلطانرافضينكثيرونوسيبقىالمسيحولخالصاللهلوجود

فىجديايفكرونوالفعلهدوذاإليماناسملهممحتالرونمنهماحماالمؤمنين

المسيحءإزامسئوليتهم

يتصورونكانواألنهمالتالميذنفوسفىاليأسلدبصراحةذلكقالأنهلو
فرصةأقربفىكلهالعالموربحاإلنجيلرسالةانتشارعةص

اللهتستعجلالالبشريحتملهالذىبالقدرإالأصرارهيعلنالاللهإن

متدرجةللبشراللهإعالناتأنهىالثانيةالداللة2

إنواالستيعابالفهمعلىالقدرةفىيتدرجونكأطفالالناسمعيتعاملاللهإن
بتدريسيبدأوالالرياضةفىللمبتدئينالنسبيةالنظريةبتدريسبيدأالالحكيمالمدرس
حديثاوالكتابةةءالقرابدأوالمنالطبيعةءوراوماالفلسفة

فهمناإذاإالمرمجاحاللهانجدالالمقدسالكتابفىكثيرةمشكالتهناكإن

الحقيقةهذه

الناسوبقتلوبالطالقالزوجاتبتعدداللهحمحلماذالونءيتساكئيرينإن

القديمالعهدفىجماعيةبصورة

لليهودالمسيحقالهوالجواب

قلوبهمقساوةألجلالطالقشريعةلهموضعموسىإن



التاريخالخلللكنيسةاللهإعالناتيجذدأنلهروحأنهىالثالثةالداللة

األملبابالبشرعلىيغلقالأنهالمقدسالكتابفىماأروعإن
ءالرجاروحفيهيسودبلاكنملتقداللهإعالناتأنيدعىالالقديمفالعهد

جديداوعهداداودمنأعظموملكاموسىمنأعظمنبيأينتظرإنهواالنتظار
الروخفيهينسكب

ريؤكدءالرجابابأمامنايفتحلكنهمغلقبابأماميوقفناالالجديدوالعهد

سأعرفحينئذلكنالمعرفةبعضأعرفاآلناللهإلعالناتتفتحفىدائماأننالنا
لوجهوجهاحينئذلكنلغزفىمرآةفىاالنننظرالنناعرفتكما

أخرىحقيقةءوالفداالصليبحقيقةبعدأخرىديانةكلعنالمسيحيةيميزماإن

المؤمنمعالقدسالروحوجودهى

دائمامتطورةبلجامدةديانةليستالمسيحية

الحقهذاالحقبكليرشدهمأذهانهمينيرمعهميعيشفهميحياالمسيح
ويخبرملىممايأخذعنهالمسيحقاللقدللمؤمنينومحطىالمسيحمنمأخوذ

األوقاتمنوقتفىمفهومةغيرالمقدسالكتابفىالكلماتبعضكانتولقد

جدوىوعدمباإليمانالتبريرفحقيقةكبرىنهضةبهافأحدثاللهروحءجاحتى
روفجرهاحيثاإلصالحعصرحتىالناسيعيهاأندونمكتنزةظلتالناموس

فىللكنيسةاللهإعالناتالقدسالروحمجددوهكذاوقلبهلوثرعقلفىالله
تاريخها

لكخناقرناعشرينمنذعاشتتاريخيةشخصةكمجرديسوعإلىننظرالإننا
ينطقلمالذىإنعالالمسيطربروحهكنيستهفىمتحدثافعاالعامالحيانراه

مكانكلفىاآلنبهينطقفلسطينفىعايقعندمايسوعبه

بههاينطقلمالتىالحواطرهذهبضاستنتاج2

يقلهاولميسوعفكرفىكانتالتىالخواطرهذهبعضنستنتجأننستطعهل
فمنلذلكالمسيحيةالكنيسةتاريخفىاألفكارهذهأعلنالقدسالروحأنالبد
ونستنتجونفكرنبحثأنالمصكن

أسلوبمنلنرىنفسهاالمسيححياةفىالتأملاالستنتاجصحةعلىساعدناوربما



يعرفكاذإذااإلنسانأنيعلمفكلنااألفكارلهذهبذوراالشخصيةوأحاديثهعامله
سنذكروتعبيراتهسلوكهمنأحياناتطلالحقياقةهذهشلخهاإعافىيدوالبماحقيقة

أمورثاألتة

أجمعللعالمالمسيحيةرسالةأنهراألولاألمرأ

عاشواينالذأولئكالتالميذختملأنيمكنممااكثرالبدايةفىاألمرهذاكانلقد

قيامةبعدحتىالذينأولثكالمسياءبمجىثودىالءوالرجااليهوديةالديانةظلفى

أرضيةلمملكةأرضياملكاينتظرونكانواالمبح

أورشليممنالمسيحيةتنقلالرسلأعمالسفرفىضيسةالنرىعندمانتعجبلكننا
الصراعنرىأننستطجعالرسولبولسرسائلخاللومنورومإنطاكيةإلى

مذهباأولليهوديةتطويراالمسيحيةيجعلواأنالضدؤددعاةبعضبهحاولالذىالعنيفص

منالمسيحيةنقلاألمعلىوحلولهالقدسالروحوعملاللهقوةشليهوديا
أجمعللعالممفتوحةديانةرلتصمحدودضيقحيز

الفكرلكنبوضوحبهيصرحلملكنهيسوعفكرفىالخاطرهذاكانا

نسمعهعندمابوضوحذلكنرىونحنووجدانهوقلبهوعقلهخيالهفىموجودأكان
هذابمقدارإيماناائيلإسفىوالأجفلمابالقولالرومافىالمئةقائديصف

إبراهيمحضنفىويتكئونوالمغاربالمشارقمنسيأتونالملكوتفىأنهيعلنثم
ويعقوبوإسحق

الذينالبرصالعشرةبينمنشاكرارجعالذىالوحيدالسامرىإلىأشارلقد
وطهرواشفوا

فىتفوقلنساالغريبالسامرىأنالصالحالسامرىمثلفىعبرانقد
والكاهنالالوىعلىوخدمتهمشاعره

بوضوحالقدسالروحنهاأعلالتىالحقيفةتلكإلىوإشاراتلمحاتهذهكانتلق
أجمعللعالمالمسيحيةرسالةإنبعدفيما

المباركةالحقيقةلهذهوفرحناوخالصنابإيماننامديونونوتحن



اطوةبفتصالملءمجىفىوالسرعةالمقاجأةصفاستبدالىحوالثافىاألمر
ءالبطىالتدريجى

كانوااحدةلحظةوفىفجأةسيأقىالمسياملكوتأنثودالاعتقادكانففد
ءبمجىاماااللهسيغمرمفاجئةلحظةوفىالترتيباتكلرتباللهأنيتصورون
تصالملركاتاألبراروسضةواحلحظةفىجميعااألشرارفيدينالملكوت

أيضاواحدةلحظةفى

يتصورونفالصانواالفكرةهذهاليهودعناألولونوالمسيحيونالتالميذورثوقد

حاالويتهىبالتاريخويكتملهمحياتهمءأثناسيأقىالربأن
التاريخينتهىأنقبلسنةألفىمنثراسينقضىأنهللتالميذذكريسوعأنولو

ءببطويتقدمينمووسيظلاألولالمسيحءبمجىأقىاللهملكوتإنلهمقالأنهلو
يحتملوهأنممكنايكنلمالكالمهذايسمعواأنعليهمصعبالكانقرونعدة

بزراعةالسمواتملكوتشبهفقدأمثالهفىالفكرةلهذهيمهدكانيسوعأنعلى
المراتإحدىوفىنموهافءالبطرمزهىخردلبحبةبلتنموأنهاأىالبذور

والبمراقبةاللهملكوتيأقىالفأجابهماللهملكوتيأنىمتىالفريسيونسأله
7102لوقااداخلكماللهتصملهاألنهناكهوذاأوههناهوذايقولون

يحيةالمسللديانةلصةاتالروحانيةهوالثالثاألمر3

الممكنصتشيلمووالممارساتالمظاهرالطقوسبعضيشملالدياناتتاريخكان

طقوسأومظاهربدونديانةالناسيتصورأذأبدأ

وأصوامطقوسربدونهيكلبدوندينوجوديتصورونالاليهودكان

الطقوسمنذلكوغيرمعينةوغسولمعينةوصلوات

يهجرهاأنيمبغىالطفولةمننوعاالمسيحنظرفىكانتفقدكلهاالمظاهرهذهأما
ينضجعندماالمسيحى

إبطالوعنهوديةااللديانةالتالميذهجرانعنصراحةيتحدثلميسوعإن

يستطيعونالميذالتاأنعرفألنهذلكالطقوسكلتركوعنالسبتتقديس

التطويراتهذهكليحتملواأن
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هذهإلىيلضحكانحياتهوفىالمهمةبهذهيقومأنالقدسللروحتركأنهلى
تصريخاالتلميحاالحقائهت

لهاقالالسامريةمعحديثهففى

والحقبالروحلآلبيسجدونالحقيقيونالساجدونحيناآلنوهىساعةتأقى
يسجدواأنينبغىوالحقفبالروحلهيسجدونوالذين4روحالله
فيهاأيامستأنىإنهقاللكنهللديانةمركزاعتبارهبالهيالصلعنيتحدثلمإنه

حجرعلىحجرفيهايبقىوالالمظاهرهذهكلستنقضى

اليهودنظرةعنتماماتختلفجديدةنظرةالسبتإلىنظروقد

انتفدهعندمابلوالصوماأليدىغسلحيثمنثودالتقاليدبكليباللمو
ماإنهلهموقالالتالميذبجانبوقفيصومونالميذهتاإنلهوقالواالفريسيون

يصومونفلماذانحلصهمعبعيدونأنهميشعرونوالمحهمالعريسدام

والطقوسالمظاهرتهمهاالخالصةروحيةديانةالمسيحيةإن

الذممطالحقبينتميزأنالكنيسةتستطيعكيفالبعضلءيتساقدالختاموفى
الفكروبينللكغيسةالمتجددوتعليمهالمسيحلحديثاستمراراالقدسالروحيعلنه

ونظامهاالكنيسةحياةإلىيدخلقدالذىاإلنساقواالستحسانالبشرى

مستمروتجديدوتقويمإصالحعاملسيكونالربروحأنهوذلكعلىوالجواب
نفسهافتنقىالروحهذالعملمتفتحةتكونأنالالصببسةوعلىالكنيصةحياةفى
يتفقماوتتقبلحياتهفىالمسيحأعلنهاالتىالروحيةءبادىالممعيتعارضماصمن
جماعةهىالكنيسةإنووحدتهمالمؤمنينوشركة4المسيحومحبةالمسيحروحمع

فيهمالقدسالروحعملمعكجماعةمعاويتجاوبونمعايفكرونالذينالمؤمنين

عملتأثيرعنيبعدهاالكنيسةفىمالطبقةالسلطانءوادعاالفكرفىفاالنفرادية

الحكيمةقيادتهمنومهاواللهارو

ويعلمنايرشدناأناللهلروحمفتوحاالبابتركعلىفلنحركهـ
السالمبرباطالروحوحدانيةنحفظأنثدواضج

متجدداكنزااللهروحسيكونوعندئذالكمالرباطهىالتىالمحبةفىولنسلك

الحياةءمامنالصافىالنهرعندالمسيحمعنلتقىأنإلىالزاخرةمياههمننهاضا
هللوياالمجدفىالسماويةاللهمدينةفىاللهعرشىمنالخارخ
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كافيةوقوةوافيةبمعرفةومحده

منطبمماكلإنلكمأقولالحقالحقشيئاتسألوننىالاليومذلكوفى
6132يوحنايعطيكمباممىاآلب

يفهموهلمغريباقوالالوداعىخطابهفىيسوعالربلهمقالعندماالتالميذتحير
قالإذ

اآلبأإلىذاهبألفىتروننىأيضاقليلبعدثمتبصروننىالقليلبعد

الذىهذاهومالبعضبعخحهموقالواتناقضشبهالحديثهذافىرأوالقد
إلىذاهبألنىتروننىأيضاقليلبعدثمتبصروننىالقليلبعدلنايقوله
اآلب

يبصرولهوالعنهمسيغيبكانإذاثانياعنهيقولالذىالقليلهذاهوماأوأل
إفىالوقتنفسفىيقولوهوهذايكونوكيفليروهالجاببعدثانيةسيأقىفهل
اآلبإلىذاهب

التساؤالتعلىويجيبالحيرةيبددأنفأرادوتساؤالتهمحيرتهميسوعوعلم
فيهيعودالذىاليومعنمجيدارائعاأمالأمامهميضعأنأرادذلكمناكثرإنهبل
تزولالذىاليومهإنثممفرحهمأحدينزعوالمقلوفتفرحويرونهفيراهمإليهم

شبههحياتهمسيغمرجديداحدثاألنواالنطالقالفراقالصليببسببأحزانهمفيه
العالمفىجديدإنسانبميالد

الخمسينيومإنهالتالميذعلىالقدسالروححلوليومإنه

إنهمالمادىالبصررؤيةعنتختلفأخرىبصورةالمسيحفيهيرونالذىاليومإنه
سيكونوقتكلفىالشخصيةحياتهمفىمعاشركتهمفىبينهمبوجودهسيشعرون

وعدهليحققاالبإلىيذهبعندماإليهمسيرسلهالذىالقدوسبروحهمعهمحاضرا
األمين
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إليكمآنىإفىيتامىأتركثبمال

منوإرشاداوحضوراشأناأقلالقدسبالروحوجودهأنالتالميذيتصورولئال
الجسديةالعالقةألفواألنهمالتجربةبهذهفعالمجربينكانواوقدبينهمبالجسدوجوده
يؤكدأنيسوعأرادعليهمالقدسالروححلولبعداختبرواقديكونوالموالمادية
بالجسدمعهمحضورهمنوأقوىوأكملأعظمالقدسبالروححضورهأنلهم

المعزىيأتيكمالأنطلقلمإنألنهأنطلقأنصملخيرلهموقالسبققدوكان
إلىيرشدمفهوالحقروحذاكءجامتىأمافإليكمأرسلهذهبتإنولكن

بهيتكلممايسمعكلبلهنفسمناليتكلمألنهالحقجميع

الفريدواالختبارالجديدءاللقاذلكإلىوأشواقهمآمالهميوجهأنيسوعأرادلقد
فىسينالونانهملهمفقالإليهويتطلعواوينتظروهاليومذلكإلىيتوقوالكى

المعرفةطالبينيسألواأنإلىيحتاجوالنأعظموقوةأوفىمعرفةاليومذلك
مطاليبهملتحقيقعنهمخارجةقوةإلىيحتاجواولنجهالتهمتنمحىفسوف

تسألوننىالاليومذلكفىالكافيةوالقوةالوافيةالمعرفةيومسيكوناليومذلكإن
يعطيكمباحمىاآلبمنطلبتمماكلإنلكمأقولالحقالحقشيئا

وافيةمعرفة1

العصرذلكقبلالقدسالروحعصرفىالمؤمنمالعمنهىالوافيةالمعرفةإن

غوامضلهموليشرحوااللهإرادةلهمليعلنواالكهنةأوءاألنبياإلىيلجأونالناسكان
عندماكثيرةأسئلةيسوعالربيسألونالتالميذكانوهكذاالروحيةالحياة
سألوهوأخرجهيسوعءوجاالمريضالشابمنالنجسالروحإخراجفىفشلوا
نخرجهأننحننقدرلملماذا

قائلينأيقظوهواألمواجالعواصفوسطالسفينةفىوهمالخطرساعةوفى
ءاألغنيادخولصعوبةعنيسوعتحدثوعندمانغرقأننايهمكأمامعلميا
العاطفةاندفاعوفىيخلصأنيستطيعمنإذأمبهوتينسألوهاللهتصملإلى

سيدياتوماسألهبالجهلاعترافوفىاآلنأتبعكأنيمكناللماذاابطرسسأله

الروحموعدعنتالميذهإلىيتحدثوهوالقيامةبعدوحتىوكفانااآلبأرنا
إسرائيلإلىالملكتردالوقتذلكفىهلسألوهالقدس



احسهثمخبيسوعوكانيسوتإلىيوجهونهاالتالميذكانكثيرةأسئلة
عزائمهمايثبطأنمحنايريدالإنهشيئاتسألرننىالاليومذلكفىلهمىايقولهنا
ذاثالمستقبلصتيطمئنهمأنأرادضهلتئابواالقلقمنحالةفىوهم
صملسيعلنءشىكلألنشيئالوننىتساالاليوم

اطهاوعدويتحققاقلوبهفىالقدسالروحفيهطمسيتالذىالخمسينيومإنه

بنوفيتنبأبشرصعاروحىأسكبأقاأليامآخرفىسوذويالنبىيوئيلفى

ءأنبياإلىتاجوالنأحالماشيوخكمويحلمرؤممطشبإبكمويرىوبناتكم
حقهسيعلاللهلكنمباشرغيربإعالناللهحقلهميعلنمنإلىالناسيحتاجلن
مقلوعلىشريعتهوسيكتبالمؤمنينقلوبفى

العهدأبطاليعرفهكانممااممملالجديدالعهدفىءالناشىالمؤمنيعرفهماإن

أعظمءالنسامنالمولودينبينيقملمإنهالمسيحالسيدقوللنايفسروهذاالقديم
منهأعظمالسمواتملكوتفىاألصغرولكنالمعمدانيوحنامن

اللهكشفالتالميذعلىالقدسالروحوحلولوالقيامةالصليببعدألنهذلك
يسبقلمبصورةاللهأسرارلفهمالطريقلناوأنارلمالعاءلفداالرائعةخطهأنوارلنا

بالعلىتخطركانتماءوالرجاواإليمانللفكرأبواباوفتحالتاريخفىاعلنتأن
إنسان

ويطهرعقلهوينيروإمكاناتهحواسهيقدسداخلهفىمعلملإلنسانصارلقد

فكركلويستأسرويسبيهاحياتهويمتلكللمسيحالمحبةنارداخلهفىويشعلحخميره
المسيحلطاعة

اقتناعوبينعناخارجشخصمننسمعهشرحأوعظةبينالفرقأعظموما
داخلنامنوينبعكياننايمأل

ألنيطعهوالاإلرشادويسمعبهايعملوالالنصيحةيطلبإنسانمنآ
الفهوأعماقهمنوالتوجيهداخلهفىالحكمةكانتإذاأمعنهخارجالمعلم
خارجىوإرشادنصحإلىيحتاج

يمألونورجديدخلقلكنهعقلىتثقيفمجردليسدواخلنافىالمسيحعملإن
واإلرادةوالوجداناإلدراك
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يمسكمنيريدونالخحسينيوماختبارعنبعيدايعيشرناليومالناسمنم

الروحيةحياتهمفىثامجطوخطوةكلعنسؤاالناسويسأيقودهملكىبأيديهم
يكونلكىالقدسبالروحالمسيحعملتقبلإلىالدعوةيسوعالربيوجهءهؤالإلى

دواخلهمفىمعرفةوينبوعحكمةنبع

الداخلمنيكوننموهمولكنفيههبمبماويقنعوذيكتفونأنهميحنىالهذا

بداخلهملعملهالمستمروخضوعهمفيهمالروحانسكاببفيض

كافيةقوة2

يسوعإنكافيةقوةتصاحباالوافيةفالمعرفةكاألولرائعالثافىوالوعد
الوعدهذاضحانيؤكدوهوبالمسيحللمؤمنيناللهقدراتكلملكيةينقلهنا

الصادقهوألنهوأمينصادقالمسيحفوعدالقسميشبهبماالكافيةبالقوة
إعالناتهبهيبدأكانالذىالرائعبالتعبيروعدهيستهلوهوعهودهالمتممواألمين
ومنكالشمنلذرةمجااليدعالهذالكمأقولالحقالحقالهامةالخطيرة
إالمسيحموعدفىيشكأذيجرؤ

يعطكمباحمىاآلبصتطلبتمماكلإنلكمأقولالحقالحق
معانيهاووضوحوقوةبساطةلتدركواومراتمراتأقرأوها

ماكلالتعبيرهذامنأكثرالشموليةعلىيدلقعبيريوجدهلطلبغماكل

صلبتم

فقطليسءالعطاإنيعطىأنيريدإنهبلءالعطاقادرأعلىفقطليساللهإن

يعطىأنويبتهجيسرلكنهمقدورهفى

متكررةالمواعيدهذهإنباحمىاخمسأمهحاأخرىمرةقالكماأوطلبغماكل
تنالونهمؤمنينباحمىسألتممهماقالالحقيقةهذهلتؤكدالوداعىالخطابفى
فقالسبققدوكانلكمهـيكونتريدونماتطلبونفيكمكالمىوثبتفىئبغإن

فىىالنهأبىقبلملهمفسيكونءشىأىعلىاألرضعلىمنكماثناناتفقإذا
ووعدهصادقالمسييمكالمكلإنتعطوااسألواخدوااطلبواالسحوات
لسكنمصاحباالموعدلهذاتأكيدهيزيدوهناومؤكدمتكررالصالةباستجابة

المؤمنينفىالقدسالرو



ماطلبتمكلمطلقوعدإنه

صغيراكوخافوجدتاإللبجبالتعبركانتإنهاجوزفيناإلمبراطورةعنقيل

الحاجةمنقاسيةظروفاصتضباكيةفقيرةامرأةفوجدتفيهلتستريمدخلته

كتيرالمطلوبإنالمرأةالمفاقالتالسعادةإلكيعيدأنيمكنالمالمن2لتهافى

داعىامافقالتالمطلوبهومقولىلهافقالتتدبيرهألحدمتيسروغير
فرنك504المرأةلهافقالتعليهاتفأوانمزرعةالكوخحإلصمحنيرألنه

فرنك004لهاوتعدنقودهاحافظةتفتحبالضيفةالمرأةوفوجئت

طلبغمكليعطكمإنهوأغنىأعظمإنهاللههكذا
عطيةاللهخليقةكلإنواألبديةوالروحيةالجسديةالبركاتيتضمنالوعدإن

لعملالخضوعببركةمتمتعابإلمسيحمتحداالمؤمنيكونعندماإنمالالنسانمنه
أوالصبيانيةللطلباتمكانفاليطلبوكيفيطلبماذاسيعرفاللهروح

بأناتفينايشفعنفسهالروحولكنينبغىكماألجلهنصلىمانعرفالألننااألنانية
بهاالينطق

علىمقدساالتزاماوتضعجهنمأبوابوتغلقءالسمإأبوابتفتحالصالةإن
البركةوتحققءوالوباالشروتوقفاإلنسانلخدمةالمالئكةوتسخراإللهيةالذات

السالمبحرفىوتطهرالهمومجبالوتنقلالصحيحة

مرتبطاوثطوليتهضمانهفىفيةطالبالقوةالوعدهذانرممطأننستطيعونحن3
بشرطين

اآلبمننطلبأننااألولالشرط

المسيحباسمنطلبأنناالثافىوالشرط

نعطيهتاجرمنبضاعةءشراليستالمؤمنعندالصالةإناآلبمننطلب1

الطلبويعمناةالصا

ثمعليناويعطفقلبهليليننترجاهأننحاولجئارمناسترحاماليستوهى
يعطينا

معينوطقسمعينبشكلنديرهاميكانيكيةآلةمنءشىاستخراجليستوهى
تلقائيةبطريقةالطلبفتعطنا
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المعجزيةالباهرةبأالعيبهالناسيبهرساحرمنسحريةقوذءاستجداليستوححى
اءليصققوا

عطفءاستجداءشىمقابلبضاعةطلبهكذاالصاألةيعتبرونكثيرينإن

والمعجزاتةالباكلاالياتطلبطقسيةآليةحياة

اآلبمننسألإننا

يحبناأنهنعلمإننا
لتكنيكونمركزهافإنأبانايابالقولتبدأصالتناكانتإذا

مشبئتك

ورضىبتسليمالوقتنفوفىأبينامىبثقةنطبإننا

المسيحباسمنطلب2

باسلتمساءمهما
يعطيكمباحمىاآلبمنماطلبشص

اسمفىعبارةكالشيهبوضعأنكتفىأنمعناهاليسالمسيحباسمصالتناإن

إالاألميرىالطلبعلىالدمغةكورقةالمسيح

نستطعالإنناالمسيحاستحقاقاتفىالمسيحروحفىنصلىأننامعناهاإن
اللهأمامبفضائلناوالببرناوالبذواتنانتقدمأن

كأقذاربرناأعمالكلإن

فىأىاحمهفىنتقدمدمهفىواغتسلناالمسيحءفداقبلناوقدلكننا
لتبريرناوقيامتهألجلناصلبهدالةفىاستحقاقه

المسيحفىلنايسمعوالله

المسيحفىأيضاسؤلناويعطينا

عطاياتوصلالتىوالقناةاآلبإلىصالتناتوصلالتىالقناةهوالمسيحيسوعإن
إلينااآلب

الصالةاسهآعطريقإف

أيضااالصتجابةوطريق

بالمسيحالمؤمنونااأ
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تملكوناللهروحلعملبخضوعكمنكم
وافيةمعرفة

كافيةوقوة

فشكرالله

المسيحيسوعالحبيبالبنهومجدا
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المأنويسةحدتة
وتتركوننىخاصتهإلىواحدكلفيهاتتفزقوناآلنأتتوقدساعةتأقهوذا
6123يوحنامعىاآلبألنوحدىلستوأناوحدى

صالتهيصلىلكىءالسماإلىعينيهيسوعيرفعأنوقبلالوداعىحديثهختامقرب

إعالنالمعلنةحبهمكنوناتبينمنيكونأنيسوعأرادالخالدةالكهنوتيةالشفاعية

المسيحيسوعفىتصترقدالمحبةأنالتالميذيظنفلئالاآلبحبعنرائع
غاضبإلهءالسمافىاالبأنالظننفوسهمإلىيدخلولئالاآلبدونوحده

ذلكفىإنهلتالميذهقالألجلهميسوعالربمنواسترحاماستعطافإلىلمجتاجعليهم
أسألأناإفىلكمأقولولستباحمىتطلبونعليهمالقدسالروححلوليوماليوم
عندمنأنىوآمنتمأحببتموفىقدمألنكيحبكمنفسهاالبألنأجلكممناآلب
خرجتالله

الخاصةالقويةاالبمحبةصورةالتالميذقلوبعلىيطعأنبذلكيسوعأرادلقد

لهم

فىثابتينالتالميذداممالكنالمؤمنينأجلمنشفاعتهينفىالهنايسوعإن

أنسلطانلهمصارفقدلهومحبتهمبالمسيحإيمانهمإليهأوصلهمالذىالسامىالمركز

بالخطيةسقطواإذاأنهمعلىالنعمةعرلقإلىبثقةيتقدمونالذيناللهأوالديكونوا

اخطأناإناليوحناقالكماشفيعالهمأنأيضايتأكدواأنفلهمالمركزهذام

21يواالمسيحيسوعاآلبعندشفيعفلنا

يسوعرأواعندماوبهتواالتالميذفكرفىتدوركانتالتساؤالتهذهمثلولعل

يعيشوالكىالمحبااللبقلبلهمكشفلقديسألوهأندونأفكارهميعلم
وظهرتمشاعرهمفاضتوهناالثقةهذهجووفىالمحبةهذهءدففىالحياةكل
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يعرفالوقتنفسوفىمفتوحكتابمثلقلوبهميقرأاسذىاالمسيحشحخصيةهم
عبارةفىكلهاحياتهيدخصيسوعطعواوإذاآلبحضنفىجيامنفةمعراآلب
وأذحعبالعالمأتركوأيضالمالعاإلىأتيتوقداآلبعندمنخرجتموجزة

الجلجثةجبلوصتلمالعافىمتجسدانزلالمذودوإلىأقىالمجدمناآلبإلى
اسستقرحيثاالبمجدإلىءالسماإلىصعدحيثالزيتونجبلعلىضيبحيث

لخماآلنوقالواورسالتهبشخصيتهإيمانهعلهأعلنوامنههذاحمعواإذهناك
اللهمنأنكنؤمنذاأحديسألكأنتحتاجولستءشىبكلعالمأنك

خرجت

اطهاعندمنخرخمنإالءشىبكليعلمالذىذافمناإليمانهذاأعظمما

يسوعثوابتهاآلبحضنفىهوالذئالحبيباالبنجوهرهورسماللهمجدءبها
بإيماضهم

بهايفاجأواالحتىضعفهمخقيقةيبصرهمأنعليهفرضتيسوعواقعيةاممن
لهمقاللذلكاليأسعليهمويتغلب

خاصتهإلىواحدكلفيهاتتفرقوناآلنأتتوقدساعةتأقىهوذاتؤمنوناآلن

وحدىوتتركوننى

قائالإصرارفىأعلنعندمالبطرسبقولهالقولهذاأشبهما

المعكأموتأناضطررتولوأشكالفأناالجميعفيكشكوإن
ثالثتنكرفىينمرتالديكيصيحأنقبلالليلةهذهفىاليومإنلثلهقالأنكرك
41مرمرات

اآلنلهمفقالضعفهمحقيقةلهميكشفأنأرادلكنهبإيمانهميسوعابتهجلقد
همحذرثمبالتعجباالستفهاميمتزجالكلماتهذهفىالشراحأحدتالتؤمنون

العاصفةأماميثبتوالنأنهمبدليلاإليمانهذانضوجعدمإلىإياهممنبهايسوعالرب
وتتركوننىخاصتهإلىواحدكلفيهاتتفرقوناآلنأتتوقدساعةتأقىهوذا

وحدى

ملضعفبمعرفتهمنهإقرارهذاقولهلكنعتاباحتىأوتوبيخاهذايقلولم
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لذلكيجهمكانوصدءشىمختملالمحبةألناطغفراناستحدادهإلنسانية
نحنترابأننايذسجبلتنايعرفألفضعفهماساع

فىهذايحدثعندمايفشلواالحتىمقدمابذلكأنبأهمأنهذلكتمأكثربل
البشرجميعأعماربلعمرنانقضىأنشيمإنناالحبحذاأعظمماالمستقبل

أنغوعمقهعظمتهفىاستيعابهإلىنتوصلأندونالحبهذافىالتأملفىمعا
معىاالبألنوحدىلستوأنارحدىستتركوننى

فكرتينفىالمأنوسةوحدتهفىنتأملكثيرإجازفىدعونا
كانتوكيفوحدتها

باآلبالمأنوسةوحدته2

كانتوكيفوحدتهأ

وحدكاكوننىستتم

فعالهذاحدثوقد

مكانياوحدهيسوعكان
ومعنويا

منبشريةمحاوالتوبعدعليهالقبضتممافعندمكانياوحدهكانا

الكهنةءرؤساوخدامللجنوديسوعقالعنهللدفاعبطرس

عنفدافعقلبهالحبمأللقديذهبونءهؤالفدعواتطلبوننىكنشإن
إنجيلهفىمتىويقولبيسوعالجنودوأمسكأعدائهمنعليهموخافتالميذه

62متاوهربوكلهمالتالميذتركهحينئذيسوععلىالقبضعقبإنه

تركهأنبعدأنهنفسهمرقسأنهالبعضيرجحشابعنإنجيلهفىمرقسومجكى
وهرباإلزارفتركالشبانفأمسكهعريهعلىإزاراالبساتبعهشاباأنوهربواالجميع
عريانامنهم

لستوقالأنكرهالنهايةوفىبعيدمنولكنتبعهإنهبطرسعنويقال

الرجلهذاأعرف

المحاكمةإلىقدمعندماءأصدقابدونوحيدايسوعكانلقد
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بعدحتىالسابقةأعمالهمإلىالبعضعادوربمابيوتهمإلىالبعضذهببما

عملهإلىيعودأنأرادألتصيدأذهبائاللتالميذيقولبطرسنسمعالقيامة
معكأيضانحننذهبالشالميذبعضلهوقالالسابق

أنمعوحدهيسوعيتركونالتالميذجعلتاالنسافىالضعفحالةنجدهكذا
منإلىتاجيحاالحوالهذهمثلفىواإلنسانمعهالوقوفتقتضىكانتالشهامة
فعالوحدهتركوهالتالميذلكنويشجعهويسندهمعهيقف

معنوياوحيدايسوعكانالنفسيةالمعنويةالوحدةذلكمناألهملكن2
ونفسيا

النفسيةالوحدةبتلكأشبهالمسيحقاساهاالتىالمعنويةالوحدةإنالشراحأحدقإل
قومهمنبجمهورمحاطايكونحينالعظيمةالرؤيةصاحبأوالمصلحيقاسيهاالتى

منوأبعدأعظمتكونألنهاوآمالهوآالمهأفكارهيشاطرونهالولكنهموذويه
أهلهبينغريباالمصلحفيكونالرؤيةوئعدالفكرفىمستواهم

وتالميذهالروحياتأحمىفىيفكركانألنهالمعنىبهذاوحيدايسوعكانوقدة
فىيفكرونوتالميذهحدودبغيرءالعطافىيفكركانالجسدياتفىيفكرون

منفىيفكرونوتالميذهبالعلىتخطرالالتىالتضحيةفىيفكركاناألخذ

وعنيمينهعنيجلسفيمنيفكرونوهمالصليبفيفكركانفيهماألعظمهو
إمكانةتجعلألنهاالمكانيةالوحدةمنأشقالنفسيةوالوحدةالملكوتفىيساره

الزحاموسطفىكانولوحتىوحيدأنهيشعراإلنسانوتجعلصعبةالتفاهم

يفهمونناالالناسبأننشعرعندماالوحدةهذهمثلمنمراتنعانىقدإننا
رؤيتنابعدوالالواعيةمحبتناعمقيدركونوال

المسيحوحدةكانتمكذا
للهشكرالكنوروحيافكرياعنهبعيدينكانواحسيايتركوهأنقبلحتى

باآلبمأنوسةوحدةكانتأنها

باآلبمأنوسةوحدة2

لستوأناالمسيحقالوحدىتتركوننىوحشةبالوحدةكانتحقا
للهشكرأمعىاآلبألنوحدى
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يحساالبأنسيشإنهاآلبمعللشركةفرصةلههيأعنهالناسانصرافن
والمحبةاأللفةوحدةإنهاالبشرصنوآمالهآالمهويقدرمعهويشعربه

صاملالوالتفاعمالكاملة

عظيمءعزامصدروأنالوحدتهفىيؤنسهمعهاآلبأنيسحوعشعوركانلقد
عظيمارائعاكانالبديلألنلهتركهماميذهلتا3يغفرأنيسوعاستطاعولقدله

الرسولبولساختبرهتاليبموقفالمسيحفيهاجتازالذىالموقفهذاأشبهما
إلىبعدفيمابولسكتبلقدنفسهعنويدافعمجتجرومقيصرأماميقفوهو

يقولتيموثاوس

عليهميحسبالتركوقالجميعبلمعىأحديحضرلماألولاحتجاجىفى
4قى2األممجميعويسمعالكرازةلىتغلكىوقوافىمعىوقفالربولكن
71و61

معهيقفوالربويغفريساعلكنهالجميعمنوحدهمتروكالمعنىنفس
ويقويه

اختبارىيكونأنيمكنالرسولبولسواختبارالمسيحيسوعالرباختبارإن

الناسمنحقيقياوتفهمامشاركةوجدناأننالوونتشجعنسعدبالطعإنناواختبارك
حولناالذين

إليناالناسأقربوحتىحولناالعالمأنشرناإذاأوالجميعتركناإذاولكن
يشعرقلباهناكأنالثقةبروحءفلنمتلىورؤياناوأشواقناوآالمناآمالنايفهمونال
اللهألنوحدىلستأنايهتفأنمضاواحدكلويسمتطعيتفهمناوفكرابنا

معىيسوعألنمعى

المتروكيندموعوتمسحاألملخيبةتزولعندئذ
لمنغفراننافيتحققعليهميحسبالالقلببلالفميقولعندئذ
القلبمنونهتفتركونا

معىاآلبألنوحدىلستأنا
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91

المستقبلمتاعبضدتحصين
ولكنضيقلكمسيكونالعالمفىسالمفىلكمليكونذا3كلقكمقد

6133يوحناالعالمغلبتأناثقوا

نجبيفيضوقلبهميذهتاإلىالوداعىخطابهفىيتحدثالمسيحيسوعالربكان

تالميذهنحوعامر

ومامماتيؤلمماالقديمةبالذكرياتتزخرللناسالوداعيةاألحاديثبعضإن

أنيستطعوامالمحديثهمنمايودعواأنيريدونالوداعقبلالناسوبعضيج
كانبلأبدانفسهفىيفكريكنلميسوعلكنحياتهمماضىفىعنهيعبروا
تالميذهعلىويخافالمستقبليرىكانحياتهمومستقبلتالميذهنحومتجهاقلبه

لذلكالحياةطريقفىالتعثرأووالعثرةالفشلمنعليهميخافبضعقاتهملمعاوهو

اذكرواقائا3حديثهءأثنافىلهمذكرالمستقبلمتاعبضديحصخهمأنيريدنجده

اضطهدوفىقدكانواإنمميدهمنأعظمعبدليسلكمقلتهالذىالكالم

صلبهذاكلمتكمقدأخرىمرةلهمقالثم5102يوفسيضطهدونكم

يقدمأنهيقتلكممنكليظنفيهاساعةتأنىبلالمجامعمنسيخرجونكمتعثرواال
2وا61يوللهخدمة

أفكارهمخفياتويعلماللهعندمنخرجوبأنهبهالعظيمإيمانهملهأعلنواوعندما

وأنهمضعفهميعلمكانألنهوبإيمانهمبأنفسهمثقتهمزيادةمنعليهمخاف
القريبالمستقبلفىسيعملونهبماإياهممنبئالهمافقاوحيداويتركوئهسينكرونه

وتتركوفىخاصتهإلىواحدكلفيهاتتفرقوناآلنأتتوقدساعةتأقىهوذا

سببلهميكشفأنأراداالنهيارإلىتدفعهمأملبخيبةيصابواولئالوحدى

األمللهمليعيدولكنويخجلهمليخزيهمليسهذاأنوخطتهمضعفهملهمإعالنه
سالمفقلكمليكونبهذاكلمتكمقدلهمفقالالعالقةواستمرارالثقةباستعادة
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ضدتحصينىهذاالعالمغلبتقدأناثاقواتلشضيق3لسيكونالعالمى
المستقبلمتاعب

تحصينإنه

المسيحفىبسالمأ

الضيقويتوقع2

عةبالشجاو3

االنتصاروبيقين4

المسيحفىسالم1

مننوعينبينيقارنأنيريديسوعإنسالمفىلكمدتصليبهذاصمكلمت
فىوهىفيهايعيشونالتىالداخليةالروحيةالبيئةالتالميذلهمايتعرضالبيئة

فىيعيشونوالتالميذلمالعافىوهىبهمالمحدقةالماديةالخارجيةوالبيئةالمسيح

ضيقالخارجيةالبيئةلكنالوقتنفسفىالمسيحوفىالعالمفىفهمالبيئتينكلتا
عيشوالهميقولوكأنهموساءهدرالروحيةالداخليةوالبيئةواضطراب

فيكونأقوالىوتذكروابكالمىتغذوامعىالشركةأعماقإلىأدخلوافى

سالمفىلكم

ضعفهرغملإلنسانوقبولهوكفرانهالمسيححبإلىاالطمئنانساألممو

وقتمحهربونستذكروننىوحدىستتركوننىأنتمالمسيحيقولوجحوده
ألنكمنفسواعتصاربعذابستشعرونألنفسكمتفيقونوعندماوآالمىشدقى
تريدونكنتمكمامعىالوقوففىتثبتوالمألنكمنفوسكمستكرهونهذاعملتم

ءشىالبأنكمستشعرونالداخلمننفوشال3ستتزلزلوتقولون
قلتأنىاذكرواتيأسواوالتفشلواالاللكنفيكمأملالأنهستتصورون

وأغفرضعفكمأعرفأنااطمئنواالضعفلهذاتتغرضونسوفصمإنمقدمالكم

قلبىمنتنزعكمأنسقطاتكمتستطيعولنيمغيراللكمحبىإنضعفكم
وكونوامعىفعيشوانفوسكميحزنلئالالضعفهذامنعليكمأشفقإلىفقط

فىلكمويكونواالضطراباليأسمشاعركلعلىتنتصرونسوفعندئذفى
سالم



كلضدوتحصيناللقلوبءودواللنفسبلسانايعتبرهذامثلكالميوجدل

يسوعياقبنأرقماالمستقبلمتاعب

الضيقتوقع2

أوقدرهامنبالتخفيفأوبتجاهلهاالمتاعبيحالجونالناسمنكثيرينإن

واقعيةصورةلنايقدمأنيدسإنههكذالييسوعلكنشدتهامنالتهوين
والتوقعبالمواجهةيكونالمستقبلمتاعبضدتحصيننافىوأسلوبهللحياة

لهرفيقاوجدإنهالمسيحأجلمناالستشهادواجهاسكتلندىفالحعنقيل
لهفقالينتظرهالذىوالعذابالموتأهوالمنيرتعب

العكسعلىبلالضيقاتمنخاليةحياةنحياأنلنايضمنلماللهإنرفيقىيا
هكذايعملاآلنوهوالظروفأسوأفىبالدخولوعدناإنه

ستعيشونالتىالماديةالخارجيةالبيئةهىهذهضيقلكمسيكونالعالمفى
فيها

األيامقليلالمرأةمولودواإلنسانالبشرلجميعبالنسبةطبيعياأمراالضيقكانفإذا
تالقىسوفالمؤمنينحياةفإنوبليةتعبالبشريةالحياةأياموأفخرتعباوشبعان

فىوضعالعالمالعالمطبيعةعنتختلفالكنيسةطبيعةألنذلكثراآالما

النورمناكثرالظلمةيحبلموالعاالشرلتصلحءالسمامنبذرةوالكنيسةالشرير
الظلمةالعالمأحبإذاعجبفاللمالعاهذاظالملتبددكالقمرمضرقةوالكنيسة

مخازيهيكشفألنهالنوروكره

توقعوايضطهدونيسوعالمسيحفىبالتقوىيعيشواأنيريدونالذينوجميع
لهمهيأينتكونونفيهتجتازونفعندماالضيق

تشجعوا3

ثقوارلكنيقرأونهاالناسمعظممستقلةجملةثقواولكنعبارةأنالحظوا

المسيحأننجدندققعندماولكنالمسيحانتصارفىالثقةأىالعالمغلبتقدأنا
الترجماتبعضفىمترجمةالعبارةهذهأنثقواولكنمنفردةالعبارةهذهقال

تبتئسواالاستبشرواأخرىترجماتوفىبالشجاعةتمسكواتشجعواا
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نستبشرذلكومعضيهلناسيكونالعالمفىكيف
هذايكونأنيمكنكيف

ضرورىدرسالضيقإذ

فىاإلنساذيشعرمافكثيرااللهإلىوحاجتهاإلنسانضعفلنايكشفإنه

ويتكبرينبغىمافوقفيرتئىالحياةوسيدنفسهسيدأنهوالقوةوالنجاحالسمعةأوقات
صوابهإلىيعيدهوالضيقويتجبر

يومكليمنحنااللهفإناللهبهايغمرناالتىالعاديةالبركاتقيمةيعلمناوالضيق

حرمناإذاإالبهانحسنكادالحتىواستمرارهالكثرتهاعليهاتعودنالكننابركاته

الموجودةالقرصبقيمةنشعرالالمرضهذناإذاإالالصحةقيمةندركالمها

منهاحرمناإذاإالأمامنا

الضيقدرستتلقوالكىفاستعدواضيقلكمسيكونلمالعافىتشجعوا
اوىسخيرفالضيقاستبشروابل

المصفىالنقىكالذهبنخرجالضيقنارفىنجوزعندماويطهرنايصهرناالضيق

بالنار

الصائغوبينوالطينبالرمالمختلطةالذهبمنقطعةبيندارحديثاأحدهمتخيل
شديدةنارتحتالبوتقةفىوضعهاالذى

الشديداأللمهذالماذا
نقيةتصيرىلكى

محتملغيرهذاولكن

ألجلهااأللمتستحقالنتيجة
العذابهذامتىإلى

فيكواضحةوجهىعورةأرىأنإلى

والضيقالنقيةاللهصورةتعكسمقدسةمرآةمجعلناالذىبالضيقاستبشروا

ينضجنافنتعقل

سيكوذلمالعافىآالمهمفىمعهمواشتراكاغيرناعلىشفقةفنزدادويوحدنا
ضيقلكم

تشجعوا
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تجملالتىالناصعةءالبيضاالسحابةإنسيرفعكمبليهزمكملنالفحيقن

المحرقةالشمسحرارةلكنآسنةقذرةبركةفىراكدةهياهاكانتءالزرقاءالسما
فرفعتهابوتها

االنتصاريقين4

ساحقةبعبارةالمطمئنةالرسالةهذهيسوعالربويخغ

العالمغلبتقدأنا

يهرمنىأنيستطعلمضيقفيهلكمسيكونالذىالعالمهذا
يتكلملذلكالمؤكدةالنتيجةيعرفكانولكنهالصليبقبليتحدثيسوعكان

قدأناولكنالعالمسأغلبأنالهميقللمالماضىفىحدثءشىكأنهاعنها
العالمغلبت

يدونهكانواانتصاراكانأنهوالواقعهزيمةكانالصليبأنكثيرونتصورولقد
وافتخارامجداصارلكنهوعاراخزي

أىالموتسلطانلهالذىغلببالموتالمسيحيفولالعالمغلبتأنا
إبليس

المؤمنيننفوسمنوانتزعهاالكراهيةغلبصليبنومتألمةمتجسدةبالمحبة

أبداتسقطالالمحبةألنيسقطوالالقلوبويرجيكسبجارفبحبليمألهم

ثراءالعطافىيتسابقونالمؤمنينفجعلالبشرنفوسفىاألنانيةغلببالتضحية
األخذمن

بهتشبهأالخادمهوالعظيمفصارءالكبرياغلببالشواضع
بالمحبةأنااألرضيةوقيمهمبادئهبكللمالعاغلبتوتضحيتىوحبىبمبادلىأنا

والوداعةوالنقاوةوالتضحية

لمالعاغلبتءوالكبرياوالخطةواألنانيةالكراهيةغلبت
سوفكلمتىءغذامنوأطعمغفضائلىضهرمنوارتويتمفىعشتمإذا
مثلىالعالمتغلبون

موكبفىتسيرونسوفحيانىعشتمفإذاقبلكمالقضيةكسبتلقد
نصرقى
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العالمتغلبونذاكدعند

المسفىصملنصليبهذاكلمت

ضيهت3لسيكونالعالمنى
ثرواواستبتشجعوالكن

العالمغلبتقدأنا

قبلتالميذهإلىيسوعبهاتوجهالرحيلحديثفىاألخيرةالكلماتهىهذه
نحنلناتكونأنالكلماتهذهليتألجلهمالكهنوتيةصالتهاآلبإلىيصلىأن

أيضا

لحياتناوحصنالمستقبلناتأمينا
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الرابعلباب

تيةالحالصالة

71األصحاح





قدمة

التأملفىالعمرنقضىأننستطعشاسعمحيطبلبحرالكهنوتيةالصالةإن
قالكلماتهامناقتربعندماشرحوهامنأحدقاللقدمعانيهانستنفدوالفيها

علىمشيألنتدرجالشعبعامةيتعبدحيثالخارجيةالدارفىلسنااآلن
الكهنةرئيسحيثاألقداسقدسفإلىيخدمونالكهنةحيثالقدسإلىاألقدام
رحمةألجلهملينالالنعمةعرشأماماألسباطءأسماصدرهوعلىكتفيهعلىيحمل
محمولينالصعودانتدرجاإلنسانابنمعالعلمةفىنحناآلنبلوسالما

مختطفينبالحرىبلالنورءسماإلىبناتصلأنتستطعالالتىالطورأجنحةعلى
األبدساكنالمرتفعالعلئىبروحاألسنىالمجدفردوسإلىالثالثةءالسماإلى

إلنسانيسوغوالبهائنطقالكلماتنسمعحيثوإعالناتهالربمناظرإلىلنأتى
ابهايتكلمأناإلنسانابنغير

فتحففيهانفسهالمجدربصلواتبينحتىالصلواتقمةالكهنوتيةالصالة

الئىالكنيسةلمستقبلوانتظارهورغبتهطلبتهعنمعبرااآلبأمامنفسهوكشفقلبه
ليفتديهامجدهمننزل

ختمهفيهاوضعالوداعىخطابهفىالسيدلهقاماأجملهىالكهنوتيةالصالة

والمستقبلوالحاضرالماضىفيهاشمالماضيةأعمالهكلعلى

قدموفيهااألعظمالكاهنرفعهاالتىيسالتصالةهىالكهنوتيةالصالة
علىذبيحةيقدمهاأنقبلالسماوىالهيكلفىالتكريسمذبحعلىقرباناذاته

الجلجثةهيكلفىالصليب

ءاالذالموضحألنرجليكمنكءحذاإخلعينادينااللهصوتنحنفلنسمع
مقدسةأرضعليهواقفأنت

طلباتثالثاآلبإلىالمسيحالسيدقدمالكهنوتيةالصالةوفى

ابنكمجدنفسهألجل

وقدسهماحفظهمتالميذهوألجل
فيهميكونوأنمعهايكونونوأواحدايكونواأنكنيستهءأعضاكلوألجل

الحب
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أ

والمجداأللمسسامحة
711يوحناأيضاابنكيجدكابنكمجدالساعةأتتقداآلبأيها

الذىبالمجدذاتكعنداآلباأأنتمجدقواآلناألرضعلىجمدتكأنا

5و714يوحناأالعالمكونقبللىكان

اآلبإلىيتقدمالبشرطبيعةأخذالذىالمتجسداالبنباعتبارهيسوعنرىهنا

الكاهنأنوكقارتهلذبيحتهرمزاكانتالتىالموسويةالشريعةفىأعلنكماوشفيعا

لمماالشعبفىعليشفالقدسداخلفىخورالبمذبحإلىالوصوليستطعال

المحرقةأساسعلىإالشفاعةالإذالخارجيةالدارفىالمحرقةمذبحعلىأواليمر

صلىاالخرينفىشافعايتقدمأنفقبلالحقيقةهذهعنهتغبلميسوعفإنلذلك

طيبةرائحةللهوذبيحةقرباناألجلناأسلمهاالتىنفسهألجل

حسئياليسءالسمانحوعينيهيسوعرفعأتتوإذالساعةأتتقدنعم
كانالذىبالمجدذاتكعندمجدفىابنكمخدوقالوروحيامعنويابلفحسب

العالمكونقلعندكلى

ورهبتهاالساعةا

وعظمتهااألمجاد2

ورهبتهاالساعة1

الساعةهذهعنكثيرايسوعتحدثوقد

الرهيباالمتحانليدخلواخنيارهبرضاهءاألعداليدفيهايسثمالىالساعةهىع

لماذايستطعوالمويمسكوهانأرادوامرةمنمالفظيعالبشرىالذنبويحمل
753812يوبعدتءجاقدتكنلمساعتهألنالكتابيقول



هوذاالسابقاألصحاحختامفىلتالميذهقاللقدأتتقدذىهىها
وحدىوتتركوننىخاصتهإلمواحدكلفيهاتتفرقوناالنأتتوقدعةلطدا

معىاآلبألنوحدىلستوأنا

يسوعقاللذلكاإلنسانابنيقتنصأنيريدالذىالظالمسلطانساعةهى
الظلمةوسلطانساغتكمهذهجثسيمانىبستانفىعليهالقبضأرادوالمن

الناسمنمهانااالتضاعأقصىإلىاإلنسانابنفيهايصلأرهبهاماساعة

المنصثاللهكضبكأسالبارالقدوسفيهايتجرعأمرهاماساعةومذلوالمضروبا
وإثمهمالناسفجورجميععلىءالسمامنمعلناللهغضبألنالبشرخطاياعلى

نفسىاآلنقائالوصرخفاضطربمايومايسوعتخيلهاأرهبهاماساعة
هذاألجلولكنالساعةهذهمننجنىاالبأيهاأقولوماذااضطربتقد

2172يوالساعةهذهإلىأتيت

زلةنادمكقطراتيتساقطوعرقهويصارعيصلىيسوعجعلتأقساهاماساعة

لمإنأبتاهياالكأسهذهعنىفلتعبرأمكنإنأبآهياداائالاألرضلى
62متمشيثتكفلتكنأشربهاأنإالالكأسهذهعنىتعبرأنيمكن

فعظيمبالعلىيخطرالعجيبااتضاعاذاتهحدفىإنسانياجسدأاتخاذهكانلقد

مجدءلبهاتحديداعبدصورةاتخاذهكانلقدالجسدفىظهراللهالتفوىسرهو
حجاباجسدهصاروبهذاالسفلىاألرضأقسامإلىونزولهالتضاعهوإعالناالهوته
اآلبمنوحيدمجدهوبمجدشمتعاكانالجسدذلكفىوهوحتىإنهنعم
مجدهثهسمنشعاعةسوىيكنلماتضاعهحالفىمجدهلكنوحقانعمةءمملو
يأقىهوذاوهاجنسنافىءجالقدالعالمكونقبلاآلبعندلهكانالذى
الصليبإلى

منومخذولمحتقرفنشتهيهمنظروالإليهفننظرجمالواللهصورةال

بهنعتدفلممحتقروجوهناعنهوكمسترالحزنومختبرأوجاعرجلالناس

للضاربينظهرهيبذلوالموتواإلهانةالعارفيهايذوقالتىالساعةأتتلقد
الناسإليهوينظر156إيشوالبصقالعارعنوجههيستروالللناتفينوخده
الساعةهذهلهوليايخلصهاأنيفدرفلمنفسهوأماآخرينخئصقائلين
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عنيتمخضأنالبدالحالكالظالمفإنكالالعظيمةالحياةىتتأهكذاكن

فىيثقيسوعكانالعتيدبالمجدتنتهىأنالبدالرهيبةوالساعةالمشرقالفجر
ذللث

ولكنقائالواستدركداالساعةهذهمننجنىاالبأيهاقالفعندما

مجداآلبأيهاقائألاآلبإلىصوتهرفعضمالمساعةأهذهإلىأتيتهذاألجل
21يوأيضاوأمجدمجدتءالسمامنصوتءفجااحمك

االنتصارهتافيسوعهتفليسلمهليالالتالميذزمرةمنيهوذاخرجوعندما

فإنفيهتمجدقداللهكانإنفيهاللهوتمخداإلنسانابنتمجداآلنداقائال
23و3113يوسريعالججدهوذاتهفىسيمجدهالله

تحقيفهاطالبينصالتنايعوقالالمواعيدهذهتأكيدلكنمؤكدةاللهمواعيدإن

كانتأيااأللفةوهذهالعمقبهذااللهإلىاالقترابمعنىنتعلمأننحننحتاجوم
فأقربأقربإليكاألحالموروعةالظالمرهبةفىإليناتقتربالتىالساعة

وعظمتهااألمجاد2

ابنكمجدالساعةأتتقد

العالمكونقبلعندكلىكانالذىبالمجدذاتكعنداالبأيهاأنتمجدنى
الموضوعالسرورأجلمنوالموتالعارساعةآالميتقبلالحبيباالبننرىهنا
اللهعرشيمينفىجلسذلكأجلمنبالخزىمستهيناالصليبولمجتملأمامه

ءشىلكلوارثااللهجعلهالذىاالبنذلكسوىالمجديستحقومنابنكمجد

الخروفهومستحققائلينعظيمبصوتوساكنوهاالسمواتجنودأنشدتوالذى
إلىوالسلطانوالبرممةوالمجدوالكرامةوالقوةوالحكمةوالغنىالقدرةيأخذأنالمذبوح

001اآلبدينأبد

بإعالنمشيئتكبعملبطاعتكمجدتكالمسيحيقولاألرضعلىمجدتكأنا
كونقبلعندكلىكانالذىبالمجدذاتكعنداآلبأيهاأنتمجدفىواآلنمحبتك
لمالعا

حقهوالذىالطيعىمجدهعنبإرادتهمتخليابشريتناثوبفىالمسيحكانلقد
المجدهذالكنوأقربائهأهلهمنحتىالكثيرونجهلهوقدنفسهأخلىله
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مجدامجدهرأينايوحناعنهقاللذلكءالمتواضعجسدهثنايابينمنيشعان
وحقانعمةاءمملواآلبمنلوحيدكما

يعرفلمألنهخطيماعلىيبكتهأنأحديستطعفلمالقداسةمجدلهكان
القبضأرادوامنيسقطألماألعماقإلىالنافذةخصيةاالثمجدلهوكانخدآل
يخجلألمبإرادتهلهمنفسهسلمأنهلوالقدامهوجوههمعلىالبستانفىعليه

لمصأاليبالمعلماوهومجدهالطبيعةتعلنألممحاكمتهءأثناوهيرودسبيالطس

رجعحتىالهيكلحجابوانشقتشقفتوالصخورتزلزلتواألرضالشص
اإلنسانهذاكانحقاقائالالمئةقائدوهتفصدورهميقرعونوهمالمشاهدون

اللهابن

والذىلمالعاكونقبللهكانالذىالكاملمجدهيستردأنيريدكانيسوعلكن
التجسدعندمنهنفسهأخلى

واتضعنفسهأخلىإذالموتأوجاعناقضاأقامهالمجدهذااللهأعطاهوقد
ءالسمافىممنركبةكليسوعباسمتجثولكىاسمكلفوقاحماوأعطاهاللهعهرف
لمجدربهوالمسيحيسوعأنلسانكلويعترفاألرضتحتومناألرضعلىومن
ورثمابمقدارالمالئكةمنأعظمصائرااألعالىفىالعظمةيمينعنجلساآلبالله
ولدتكاليومأناابنىأنتقطقالالمالئكةمنلمنألنهمملأءأسط

أضعحتىيمينىعناجلسلكملكااألرضوأقاثحىميراثااألمفأعطيناسألنى
قدميهتحتءاألعداجميعيضعحتىيملكأنمجبألنهلقدميكموطئاكءأعدا

هدففإنفىأنافىذاقىلهدفليستأنهافىتتجلىاألمجادهذهعظمةأنعلى
أيضاابنكليمجدكابنكمجداللهتمجيدهوالطلبة

لآلبمجداالبنتمجيدوفىأقامهالذىلالبمجدوتمجيدهالمسيحقيامةففى
سرورهوكلالذاتمنتمامانفسهأخلىفقدأبيهمجدألجلالمجديطلبإنه

أرسلهالذىمشيئةيفعلأنهو

أغراضمنالصلواتيدنسماكلمنخلتكماالذاتمحبةمنصالتهخلتوهكذا

الحقيقىالمجدهووهذاأنانيةوكاياتشخصية
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قدعظيمكهنةصرئيلناإذإليهسبوننتباحمهندعوالذيننحنأجدرناما

عرشإلىبثفةنتقدموأنباإلقرارنتمسكأناللهابنيسوعالسمواتاجتاز
حينهفىعونانعمةونجدرحمةنناللكىالنعمة
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األبديةلحياة

المسيحويسوعوحدكالحقيقىاإللهأنتيعرفوكأناألبديةالحياةهىوهذه
713يوأرسلتهالذى

االنسانهومنقائالالمرنمهتفوقديمافيهاباألملونتعلقالحياةنريدكلنا
الناسمنالجوابيطبيكنلموخيراليرىاأليامكثرةويحبالحياةيهوىالذى
معروفتأكيدياسؤااليسألكانلكنهيكرههاومنالحياةيحبمتهممن

الحياةيهوىفالكلاإلجابة

واآلالمبالمآسىمليئةالحياةجعللموالمظاوالشرالحياةأفسدتالخطةلكن
الحياةءإلنهاوليسالحياةلتحسينسعىهوالبشرجهادوكل

لنيفوديموسيشرحاحمعوهاألبديةوالحياةالحياةالبشرليمنحيسوعءجاولقد
الوحيدابنهبذلحتىالعالماللهأحبهكذاقالعندمالمللعابالنسبةاللهخطة
361يوحنااألبديةالحياةلهتكونبلبهيؤمنمنكليهلكاللكى

الملتكونأتيتفقدأناأماقالفقدالحياةعنيسوعتحدثمازاوما

أنواعضلأفالحياةهذهولتكونأدقترجمةوفىأفضللهمويكونحياة
الحياة

منهإنسانثربإذاالذىافىءالماوإنهلياةاخبزإنهنفسهعنتالولقد

ءماينبوعفيهيصيرالمسيحيفولأعطهالذىءالماألن9األبدإلىيعطشفلن
4يوأبديةحياةإلىينبع

بصورةالحفيقةهذهعنيعبراآلبإلىالكهنوتيةلهصالفىالفادىنرىنحنوها

أعطيتهمنلكلأبديةحياةليعطىجسدكلعلىسلطاناأعطتهإذيقولإذأخرى

امتيازأونراهاتكتسبوالتعطىعطمةرائعةعطةاألبديةالحياةنرىهنا



االبنلالبناالبأعطاهمالذينالمؤمنينجإعةهممعينةلجماعةيعطىاصا
هذاتنجحبيدهالربمسرةوأيامهتطولنساليرىإثمذبيحةنفسهجعلإذالذى
صوقىتسمعخرافىعنهاقالالتىالمسيحرعيةالمقدسةالعروسالمباركالنسل

يتمتعونالذينهماألبدإلىتهلكولنأبديةحياةأعطيهاوأنافتتبعنىأعرفهاوأن
األبديةبالحياة

وأخذاةالحيهذهبهالمؤمنينسيعطىأنهغامرةبسعادةشعرالمسيحالسيدولعل
ألنذلكوصفهاأنهللهوشكرافوصفهاالعطةهذهوجمالروعةفىيتأمل
يزالالوربمااألبديةالحياةمعنىعنتماماالبشرمفهومأصلحأوغترالوصفهذا
األبديةالحياةهىفمامعناهايجهلونالناسبعض

أمورعدةنعرفاألبديةللحياةالسيدوصفمن
01نهايةبالزمنمجردليستاألبديةالحياةا

اللهمعرفةاألبديةالحياة2

حقيقىواحدإلهمعرفةاألبديةالحياة3

المسيحيسوعوجهفىاللهمعرفةاألبديةالحياة4

ضهايةبالزمنمجردليستاألبديةالحياةأ

إنهاتنتهىالحياةإنهايقولفإنهاألبديةالحياةهىماإنسانانسألعندما
مننراهمامقابليفنىواليبلىواليتغيرالءثىنهايةبالاألبدإلىيستمرءشى

الذىاآلخرالعالمفىالحياةإنهاالعالمهذافىحولنامننراهماكلفىءوفنازوال
لهنهايةال

أحدهمإنوقيلالدائرةكمحيطإنهافقيللالبديةالبشرتشبيهاتكثرتوقد
كلمرةرملحبةأخذطائرأأنلوذلكومعكلهالعالممحيطاتعلىبالرمالشبهها
األبديةتنهىوالاءالشواطىصرمالتنتهىسنة

تنتهىالحياةمجرداألبديةالحياةهللكنلألبديةوصفهذاأنصحيح
لمعافىاألرضفىهنافنحناألبديةللحياةالكاملالمعنىهوليسهذاأنالواقع
للهبالنسبةولكنالمحدودةوعقولناأذهانناإلىالمعاقنقربأننحاولالزمان

فوقيتسامىألنهومستقبلوحاضرماضاللهعندليسزمانيوجدفال
وقتكلفىالدائمالحاضروهوالزمن



فضالجديداألمرفىكانلماالزمننحرةتخطىمجرداألبديةالحياةكانتو

الحياةنوععنبمعزلأوبعيداالحياةتطمولأنخاصةداللةأوامتيازهناكليسأنهعن

معالعجزمعالضعفمعالمرضمعاأللممعالحياةوطولاستمرارإن
نقمةالعذابمنمزيدهوإنماالمتوترةالعالقاتمعالضميرعذاب

نحياهالحياةمننوعأىالمهملكننهايةبالنحياأنالمهمفليسنعمةال

أعلىومستوىنطاقإلىترفعناحياةإنهاالحياةمنممتازنوعهىإذأاألبديةالحياة
وأشواقجديدةمثلإنهاوضعفاتهاومشكالتهاجمهمومهاالعاديةالحياةعنومختلف

عنبهانعبرجديدةولغةحولنامابههانرىجديدةوعينجديدةوطبيعةجديدة

وأشواقناآمالنا

لذلكالقدسالروحمنثانيةنولدعندمافينااللهيخلقهاالتىالروحيةالحياةإنها

يموتفلنلىوامنحياكانمنوكلفسيحياماتولولىآمنمنالمسيحقال
بدألاإلم

وتنمولتنضجليحركهافيناالتىالحياةنوعيغئراللهروحفينايسكنعندما

الحياةاختبارمنآخرمستوممطإلىاالنسانفيدخلالمسيحءملقامةقياسإلى

ننتظرولسناواآلناألرضعلىهنالناتكودنأنيمكناألبديةفالحياةإذأ
قلوبنافىالمنسكبةومحبتهحياتنافىالمتدفقاللهإنهالناتكونحتىللمستقبل

البرأجلمنجهادناالخلصةصلواتناالجديدةالحياةفىأعمالنامنعملوكل

الحياةمظاهرهذهكلءالرجابقوةاأللمعلىصبرناالغيرعلىشفقتناالنقىحبنا
المسيحقالداخلكماللهملكوتألناألرضعلىونحنهنافينااألبدية

نفسهاالنقاوةهىلكنهاوالئرالنقاوةحياةعلىلناءجزاليستاألبديةالحياةإن

إنصحيحللمستقبلكرقبهأمالوليمستالحاضرةممتلكاتنامنفهىعينهوالبر

إحساسناوتضعففيناالحياةهذهنوععلىأحيانائشؤشاإلنسافىالضعفعوامل
0001ىأنصأحيانابروعتهاوجمالها

الشىمتوقيمأنفسناافىونئنالضعفهذامنالتحرروقتنترقبأنناصحيح
هناتبدأنفسهااألبديةالحياةلكنالمجدفىالحياةتكتملعندماأجسادناءفدا
بعدفيمايجدهالنهنايبدؤهاالومن
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اآلناألبديةالحياةأتحاتمتلكهل

اللهمعرفةاألبديةالحياة2

نظرياتهنابالمعرفةالمقصودوليسيعرفوكأناألبديةالحياةهىهذه

جدلالحياةلهمتكونأندونالعقليةالنظرياتفىالمجادلينأكثرفماعقلية

ميتسقيم

نجدهاالمعرفةإنهااللهتعرفأنوبيناللهعنتعرفأنبينفرقهناك

اختبارلكنهاعقائدأوكتبفى

للشخصيةعميقوفهمبتآلفتشعروروحتحسطبيعةعنالناتجةالعالقةإنها
بصيرةإنهاألبيهواالبنالبشهاآلبمعرفةإنهابساطتهارغمألمهالطفلمعرفةإنها

ءشخصيةعالقةعنناتجة

للحياةأساساتكونأنيمكنالتىالعالقةهىاختبارعلىالمبنيةالعالقةإن

بهئثقسوفحضنهفىترتمىسوفالمعرفةمنالنوعهذااللهتعرفعندما

يمينكعنحولكبوجودهتشعرسوفكيانكيمألسوفإليهتلجأسوف
جديدجوفىثتعيألنكاألبديةالحياةهىالمعرفةهذهحينصفى

جديدوإحساس

اللهعنتعرفأماللهتعرفهلبإخالصنفسكاسأل
اللهتعرفلمحياتهملكناللهعنالكالميجيدونأناسمنكم

الحقيقىالواحداللهمعرفةاألبديةالحياة3

وحدكالحقيقىاإللهأنتيعرفوكأناألبديةالحياةهىهذه
كثيرونوأنامالناسعندفطرممطالتدينإلهإلىيحتاجإنسانفكلنعم
يتعبدونوآخروننفوسهمفىكؤنوهالصورةأذهانهمفىخيالىإللهيتعبدون
واخرونالكونعلىالمسيطرةللفوةاألعظمللمهندسللفكرلذواخهم
يتحمسونءهؤالوجميعالدنيويةوالرغباتالمالإلههموآخرونبطنهمإلههم
باللهلاليمانومظهرياشكليأ

اإللهاآلباللهيعرفونالألنهماألبديةالحياةعنبعيدونءهؤالصلكن
ويمتلككيانهمعلىيسيطرالذىالحفيقىاإللهالسحلطانلهالذىالحقيقىالواحد
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توحيدصرفتهنتائجمنيكوناإللهوحدهوهوحقااللههواللهكانإذافوسهم
الفالصكلومنالنفسكلومنالقلبكلمنبالمحبةلهوالتعبداسىلخوفالفلب

والعظمىاألولىالوصيةهىهذهالقدرةصومن

والذينكاذبةأباطيلعداهماأنيدركالواحدالحقيقىااللهيعرفومن

المرنميصلىلذلك28يوناننعمتهميتركونكاذبةأباطيليراعون
6811مزاحمكلخوفقلبىوحدحقكفىأسلكطريقكياربعلمنى

01ا34مزإلهىأنتألنكرضاكأعملأنعلمنى

المسيحيسوعوجهفىاللهمعرفةهىاألبديةالحياة4

مناللهعرفنالكنناقطأحديرهلمفاللهاألبديةالحياةجوهرنرىهنا
المسيحيسوعخالل

ثماللهعنمختلفةصوراألنفسهموكؤنواالقديممنذاللهعنالناسمجث
دأراومناالبإالاآلبيعرفأحدالوقالاللهلنافأعلنالمسيحيسوعءجا

أيضاألىلعرفتمعرفتموقلولهيعلنأناالبن

ناقصةفكرةتكونلبههاالمسيحبدوتاللهعنفكرةالناسيفهمقد

الغاضبالذيانيرونإنهمعنهامحتجباالخليقةعنمعزوالالخالقيرونإنهم

هذهمعرفةوأىالغافرالمحبيرواأندون

طبيعةمنهىالتثليثدونالتوحيدفعقيدةالحياةمعرفةالالموتمعرفةإنها

منالكونخلوهوإنماالناسوتمنالالهوتوخلواألبديةالحياةمنخاليةالحال

اللهمعالناسويصالحالعداوةليرفعكليناعلىيدهيضعمصالح

نرىالغفراننرىالمحبةنرىالمسيحيصوعوجهفاللهنعرفعندمالكننا

األبديةالحياةهىوهذهالربأطيبماونذوقونختبر

المحبةنتعلمفقطهنا

الطاعةعلىنتدربفقطهنا

إلىمجدمنعينهاالصورةتلكإلىفنتغيرمكشوفبوجهالربمجدننظرهنا

الروخالربمنكمامجد
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المسيحصورةمشابهيننصيرهنا

اإللهيةالطبيعةءشركانصيرهنا

األبديةالحياةتلكأجملهاوماأروعهاما

فيهانكونوأنفيناتكونوأنءلناتكونأنأجلما
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3

سما
7111يوحناأعطيتنىالذيناممكفىاحفظهمالقدوساآلبأجها

مصلياابنكمجدقائالأبيهإلىيطلبيسوعالمجدربأمامخاشعينوقفنا
صليبوقبولهمثلناجسداباتخاذهباختيارهعنهتخلىالذىمجدهيستردأننفسهألجل

الواحداللهمعرفةمجانيةعطةاألبديةالحياةيهبهملكىالبشرأجلمنالعار

وجهفىإاليرىالالذىالواحداإللهحياتهمفىاألولويةويأخذكياخهميمألالذى
لنفسهالعالممصالحأصافحأأغافيإلهاعنهخبرالذىالمسيحيسوع

يبهرناوماتالميذهألجليصلىوهواألعظمالكاهنهذاأماممنهريننقفدعونا

سينكرهبعضهمأنويعرفضعفاتهميعرفكانيسموعالربأنالصالةهذهفى

إيمانهملهمحاسباوجبنهمجهالتهمعنتغاضىذلكومعويهربسيتركهوبعضهم

ناضجةثمارأالغضةإيمانهمنبتةءورالمحتاالطاهرتينعينيهألنكالمهوحفظهمبه
تشجيعهلبركةوياحنانهلفرطفيانحلصةقلوبأوضعفاتهمتقصيراتهمرغمورأتا
وهكذاءىيالمدخنةوفتيلةيقصفالمرضوضةقصبةإنهبالنبوةعنهقيلفقد

ومنراسخةأعمدةالمرضوضةالقصباتهذهمنشراحالبعضقولحدعلىأقام
المسيحيةهيكلفىمضيئةمنائرالمدخنةالفتائلهذه

وشكرهبتالميذهبالفخرشعورمنحديثهفىنالحظهبماذلكمنثراننبهرإننابل

والروعةللنعمةيااآلبمنلهجميلةعطةتالميذهواعتباربلألجلهملله
إلمالوا

فيهمممجدوأناالآلبيقولإنه

التىاللهجةحمذهعنهمالمسيحيتحدثحتىءالضعفاالتالميذءهؤاليكونمن

بالقولتالميذهإلىمشيرالآلبقولهمرةمنثراويكرروالسروراإلعزازعلىتدل



جودهأجلمناآلبيشكروكأنماأعطيتنىالذينأعطيتنىأالذين
التالميذءهؤاللهأعطىإذوصالحه

تكونفكممدهشاأمرايعتبرالتالميذمثلبأناسالمجدرباهتماممجردكانفإذا
لهاللهمنعطةواعتبارهمالحبيبواالعتزأزالعجيبالتقديرهذاقيمةإذأ
إءوفامنياله

المسيحلعظمةيادايقولأناإلسكندرىحنتكياإلحساسهذادفعلقد
بسياجمجوطنالناوناصحأإياناواعظألناوتعليمأعليناإشفاقأيكفالإنه

وماذاالسمواتبملكوتيعدناجودهفرطومنجناحيهبسترومجمينارعايته

بخالصناسعادتهإالورائنامنمجنيه

فماذااألخمنءوفاثراأوألزقمحبيوجدقالقديمحكيمكانوإذا
ءهؤالأجلمنصالتهكانتلقدأجملهوماأعظمهماالمحبهذاعننقول

طلبتاليئفىتتلخصمالتالميذ

وقدسهماحفظهم

صلىالطبةهذهجوفىونعيشمغزاهاندركاألولىبالطلبةالمحيطالنصقرأناوإذا

ألنهمأعطتنىالذينأجلمنبللمالعاأجلمنأسأللستقاثالاآلبإلىيسوع
أناولستفيهمممجدوأنالىفهولكهوومالكفهولىهوماوكللك
احفظهمالقدوساآلبأيهاإليكآنىوأناالعالمفىفهمءهؤالوأماالعالمفىبعد
كنتالعالمفىمعهمكنتحيننحنكماواحداليكونواأعطيتنىالذيناحمكفى

فرحىلهمليكونالعالمفىبهذاوأتكلمإليكآلىفإفىاآلنأمااحمكفىأحفظهم
احفظهمفيهمكامال

يتهددهمالذىالخطرهوماأويحفظهممماأ
فقطهمألجلهميطبولماذاب

الطلبهذاجوهرهووما

هميتهدفىالذىالحطرأ

لمالعافىمعهمكنتحيناألمانبعدمالشعورأوالخوفهواألولوالخطرا
الهالكابنإالأحدمتهميهلكولمحفظتهمأعطتنىالذيناحمكفىأحفظهمكنت
خراففتتبددالراعىاضربقديماقيلإليكآنىإفىاآلنلكنالكتابليتم



بأنهمشعورهممنالخوفمنتالميذهعلىيخشىيسوعالربكانلرعية
خائفينالعليةفىمجتمعينبعدفيمامجدهمألمللغايةخطيرشعوروهذاوحدهم

سالموحياهمفدخلاليهودمنالحوفلسببأنفسهمعلىاألبوابأغلقووقد
التالميذحياةيهدمأنيمكنالخوفأنكيقيدركيسوعكاننعبملكمأ

الحياةظروفيواجهونوأصبحواوالصديقالراعىفقدواقدبانهمشعرواإذا

يرافىالقليلبعدإليكمآنىإقيتامىأترككماللهمقاللذلكوحدهم
فتروننىأنتمأمالمالعا

تدخلالقلبإلىالخوفيدخلفعندماواالنقسامالتفككهوالثافىوالخطر2

واالنقساموالخصامالغيرودينونةوالنقدالشكوكمعه

أعطتنىالذيناحمكفىاحفظهمالقدوساآلبأيهايسموعالربصلتيلذلك
وحدةمناكثروالمحبةوالثقةللوحدةنموذجهناكوهلنحنكماواحداليكونوا

الموتومرارةاألليمسالكاومذاقالمزعجالصليبشبحفرغمباالبناالب
نازلةدمكقطراتيتساقطوعرقهوصراعبحرارةيصلىيسوعجعلالذىالرهيب

فلالتتزعزعذلكومعالكأسهذهعنىفلتعبرأمكنإنأبتاهيااألرضعلى
محبةفىواحدةلحظةيشكتجعلهاالبنقلبفىواحدةشكبادرةتبدرولمالثقة

بالمشيئتكفلتكنالكأسهذهعنىتعبرأنيمكنلمإنفقالاالب

إلىالخوفتطرحالكاملةالمحبةألنخوفوالتذمروالشكوىوالتردد
قاسيةظروففىاجتازوامهماانهمالتالميذألجليطلبهماوهذاالخارج

اآلخرفىأحدهموثقتهمومحبتهمبعضمعبعضهموحدتهميفقدونال

القدوساالبأيهاالشريرمناحفظهمالشرهوالثالثوالخطر3
القداسةفىاحفظهم

المسيحيينالمؤمنينأحديعاقبأنمستبدآحاأراداألولىالمسيحيةالعصورفى
يؤذىالذىالعقابنوعفىيصتشيرهلكىخبيرأعالمأفاستدعىيسوعللربءاألوفيا

لنالمسيحىإنالخبيرلهفقالثروتهعلىيستولىأنالحامواقترحويؤلمهالمسيحى
وثروتهكنزهالمسيحإنلكوسيقولثروتهبفقديضار

إنهالخبيرلهفقالأهلهعنبعيداالحياةمدىالسجنفىيضعهأنالحاماقترح
األرضعنغريبحالأىعلىوهومعهالمسيحأنسيشعر
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ويكونينطلقأنالمسيحىءرجاغايةإنالخبيرلهفقاليقتلهأنالحامقترح
فردالمسيحىمنهيخافالذىالحقيقىالخطرهوماإذأآالحالهقالالمسيحمع

الخطرإنتعيسةكلهاحياتهجعلتقدتكونالشرفىأوقعتهلوالشرالخبير

الشرهوالحقيقى

ألجلهميطلبلماذاب

ألنهمأعطتنىالذينأجلمنبللمالعاأجلمنأسأللستأسألأناأجلهممن
األحمالوالثقيلىالمتعبينجميعيدعوأنهمعللجميعيتسعالمسيحقلبأنمعلك
للهللربألنهمالتالميذألجلخاصةطلبةيطلبهنالكنهيريحهملكى
لكفهولىهوماوكلالمسييسوصاوالبنه

األولالسببهوهذاالمسيحإلىينتسبونألنهمألجلهميطلبفهو
لهموأظهرهاللهاسمعرفهمالمسيح
للخاللالبنأعطاهماآلب
اللهكالمحفظواهم

يسوعيصلىتالميذصارواأذوبعدالحقةللتلمذةالثالثةالجوانبهىوهذه
عملهعناللهيتخلوهليديكعملعنتتخلاللآلبيفولكأنه

ألنالثافىالسببهوهذااللهعملمعتجاوبواألنهمألجلهميطلبوهو
ممهيؤخذعندهفالذىلهليسوالذىفيزداديعطىلهمن

هوأعطيتنىماكلإنكالمكحفظواقدواآلنتالميذهعنالمسيقول

أفطيقيناوعلمواقبلواوهمأعطتهمقدأعطيتنىالذىالكالمالنعندكمن
أرسلتنىأنتأنكوآمنواعندكمنخرجت

اإليمانسلمفىدرجاتثالثهذهآمنواقبلواعلموا

المسيحرسالةحمعواعندماالتالميذأنأىالتمييزتعنىعلموااألولىالدرجةبر
مهوأعطيتنىماكلأنعلمواااآلبعندمنحماويةرسالةأنهاوحكمواميزوها
اإليمانفىالعقلدورهوهذاعندك

المسيحودخولالقلبمنيحبالىترحيبهمتعنىوهىقبلواالثانيةالدرجة
اإليمالنفىالعاطفةنصيبهذاالنقسأعماقإلى



والملتهبةالعقلبنورالملهمةالثابتةالعزيمةإلىتشيروهذهآمنواالثالثةالدرجة
اإليمانفىاإلرادةدورهووهذاالقلببنار

بالمعرفةينشأفاإليمان
بالتمييزءويستضى

ابالمحبةويتغذى

بالعزيمةويتشدد

بالثقةويتوج

سوففينااللهعملمعمخلصينوتجاوبناحياتنافىاإليمانبذرةسكنتومتى

ألجلناالمسيحطلبرأسهاوعلىمقدمتهاوفىلتغمرناءالسمابركاتطاقاثتنفتح
أسألأناأجلهممنيخيبأنيمكنالالذىالطلبهذا

الطلبهذاجوهرة

وآمنواوقبلواعلمواالذينالربإلىينتسبونالذينالتالميذءهؤالإن

والفكرالقلبكلمنالربوأحبواواإلرادةوالقلببالفكرالنعمةعملمعفتجاوبوا

ألجلهميسوعالربيصلىلذلكوالشمرقسامواالنالخوفخطرفىوالقدرة
اسمكفىاحفظهماالبإلىصالتهوجوهر

العباراتبعضنرددمراتإننااحمكفىاحفظهمالقولمعنىما

معانيهاأعماقإلىندخلأندونونقرؤها

والشروالتفككالخوفمنبهاتالميذهينجولكىالمسيحيطلبهاالتىالكيفيةإن

المقصودهوفمااللهاممفىئحفظواأنهى

اللهذاتهواللهاسمإن

اللهوطبيعةاللهصفاتمجملهواللهاسمإن

اللهاسمفىاإلنسانيحفظوكيف

وهلوبهافيهاليحفظاللهوشخصيةاللهصفاتويختبراإلنسانيعرفأنالبد

قبلتدريجياذاتهعنيعلنكاناللهأنالحقيقةالمسيحقبلمعروفااللهاسميكنلم
المسيح
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أمامىصالقديراللهأناالقديراللهأىشذاىإيلباسمإلبراهيماللهظهر
711تكاكامالوكن

الكائنالربأويتغيرالالذىالدائمالكائنأىيهوهبأنهلموسىاللهوظهر

الربأنالموسىقالفقدتقدمأاكثرإعالنأهذاوكانيأقىوالذىكانوالذى
صهوهباحمىوأماءشىكلعلىالقادراإللهبأفىويعقوبوإسحقإلبراهيمظهرتوأنا
3و72خرعندهمأعرففلم

أناالمسيحالسيديقوللذلككامالإعالناهذاتاللهأعلنالمسيحفىلكن
المسيحأظهرهالذىاالسمهوفمالمالعامنأعطتنىالذينللناساحمكأظهرت

المسيحءفندالذلكالعالماللهأحبهكذامحبةاللهالمحبةهواالسمهذا
الغافرةالقريبةاألبوةنرىهناألننالألبوةاليهودمفهومعنيختلفلماالببأنهلله

المتألمةالباذلةالمضحية

االبإلىيسوعالرببهايتحدثكانالتىوالبساطةاأللفةسرهوهذاولعل

البنينوبدالةبثقةاالقترابإلىيدفعناوالذىالمسيحأعلنهالذىالجديدالنورهوهذا

اللهإلىحديثهفىالحكيمتوفيقالبعضانتقدكماذلكينتفدونالبعضأنمعاللهإلى
المعهودةغيراأللفةبروحاللهإلىيتحدثبأنه

أخذتمبلللخوفأيضاالعبوديةروحتأخذوالمإذالرسولبولسقاللقد

851رواآلبأبابابايانصرخبهالذىالتبنىروح

الخوفيزولالمحبةباعتبارهاآلبباعتبارهاللهاسمفىالتالميذئحفظعندما
ماوالتطلبءشىكلتصدقفالمحبةواالنقسامالشكويزولالمحبةفىخوففال

للطاعةواإلرادةالعواطفتحركقويةنقيةالمحبةألنالشرصروحوتنهارلنفسها
إليهيركضحصينبرجالرباسميكونوهكذاوصاياىيحفظيحبنىفالذى

الشريرسهامعنهمفترتدويتمنعالصديق

لكنوالشروربالكراهيةءالملىلمالعاهىالتالميذفيهايحياالتىالخارجيةالبيثةإن

سهامءتطفىالتىالروحيةالمناعةمنبغالفتحيطهمقدسيةداخليةبيئةيصيراللهاسم

الميهبةالشرور
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الرباسمفىاإلنسانيحفظأنوأمجدوأروعأجملما
ألجلصلىفالمسيحوالثقةواالطمئنانالشكربروحمغمورينشونعينطمئنليتنا
قائالتالميذه

القدوساآلبأيها

احمكفىاحفظهم

أعطتنىالذين
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الصعبةلمعادلة

أو

األوحالودطءبيفماؤنابق
7151يوحناالشريرمنتحفظهمبلالعالممنتأخذهمأنأسأللستا

مشهويتألمونيعانونوالمؤمنونالشريرفىوضعقدلمالعاهذا

وسطفىالخلصونءاالتقيافيهايجوزالتىالمعاناةمقدارعرفشخصهناككانإذا

المسيحيسوعالربهوالشخمهذايكونالعالمهذاشرور

باراكانإذإنهوعمورةسدومأهلشروروسطفىيعيحقوهولوطعنقيللقد
األثيمةباألفعالالبارةنفسهفيومايومايعذببينهمساكنوهووالسمعبالنظركاذ
2بط2

وصارالخطاةعنانفصلالذىالبارالقدوسالمسيحيسوعمشاعرإذأتكونفكم
المفزعةوشرورهمالفظيعةالبشرخطايايرىوهوالسمواتمنأعلى

ءحماهوفهواإلنسانابنباعتبارهأيضابلاللهابنباعتبارهفقطليس
عليهوتأسفاإلنسانشرورأىءالبدمناللهعندكانجوهرهورسماللهمجد

نوحوقتفىاإللهيةالمشاعرالتكوينسفركاتبروىكبشرنفهمهالذىوبالتعبير
تصوركلوأناألرضفىكثرقداإلنسانشرالربورأىقائالفكتبالطوفاذوقبل
وتأسفاألرضفىاإلنسانعملأنهالربفحزنيومكلثريرهوإنماقلبهأفكار

أنىحزنتألقعملتهالذىاإلنساناألرضوجهعنأمحوالربفقالقلبهفى
6تكعملتهم

نفسهعلىيأتمنهملمإنهعنهوقيلاإلنسانعرفاإلنسانابنباعتبارهوهو



نفسهعلىيأتمنهملمإنهعنهوقيلاإلنسانعرفاإلنسانابنباعتبارههو
وقسونهموأنانيتهموخيانتهموغدرهمالبشرةءدناقربعنعرففقد

علىاناإلنمعرفالخبيثةأغراضهملتحقيقالدينومنهاالمشاعرألقدسواستغاللهم
ومثالياتهتختلفوقيمهتختلففمبادؤهالعالمهذامنليسأنهوشعرحقيقته
تختلف

تالميذهنفوسفىالساميةالروحيةوالقيمالجديدةالحياةبذرةوضعولقد

العالممنليسهوأنهكماالعالممنليسوااإللهيةالطيعةءشركامنهاءجزفأصحبوا

بهيفصلسياجايفمعبأنيهغأنهالعالمهذايتركاوهوأنهنتصوركنالذلك
ينصحأنننتظركناوفسادهبشرهالعالمهذاوبينءاألوفيإءاألتقياتالميذهبين

مستوطنةاأومستعمرةفىيعيشواوأنالناسبينالحياةيعتزلوابأنتالميذه

ويزدادواروحانياتهملتزدادوحدهمويصلونوحدهميتعبدونالشرعنبعيدة

عنبعيداواحدةروحوفىعميقوفهموانمسجامألفةفىببعضبعضهمإحساسا

المجدإلىينقلهمأنإلىوشرورهاالحياةضجيج

المتوحدينالمتعبدينأحدقاللقدحياتهمروحانيةتهمهأالبنقاوتهميهغأال
إنسانيةأقلبأفاأحسستالبشربينعشتكلما

الصالةفىويتعمقوااإليمانفىويتقوواةالنعمةفىينمواأنيسوعيريدهمأال

المجدإلىيختطفهمأنإلىالعالمعنفليعزلهمإذا

صالتهفىهذايطلبومهكذايقللميسوعالربأنجداالمدهمثلكن
بينياربآبقهميقولكأنهلمالعامنتأخذهمأنأسأللستقالاالبإلى

المجتمعمعاتصالفىحياتهماحفظالناس

منتحفظهمأنبليسوعيصلىيارببالعالمالتشبهوخطرسيدياوالشر
الشرير

يوموكااليومتواجهناالتىوهىالمسيحيطلبهاالتىالصعبةالمعادلةهىهذه

العالمفىالحياةحكمةا

الشريرمنالحفظقوة2
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العالمفىالحياةحكمةوأل

تعبروهىاآلبإلىالمسيحصالةهذهلمالعامنتأخذهمأنأسأللست
الهناونتعاملهناونعيشهنانبقىأنيريدناإنهالسيدرغبةعن

ءاألتقيامنكثيرينعندخوفمصدروتجاربهوضرورهبغبارهلمالعاكانولقد
كراهيةفىالتطرففىوكالوالمالعاعنالكتابئوالبعضأخذوالقدالخلصين

التىءاألشياوالالعالمتحبواالمثلمعينةآياتمنوجعلوااألرضعلىالحياة
وسطهممنأخرجوامثلمعينةمناسباتفىقيلتمعينةأوامرومنالعالمفى

االنعزاللحياةذريعةاآلياتهذهمثلمنجعلوافأقبلكمنجساتمسواوالواعتزلوا
الحياةهذهعنواالنفصال

والفنونواللباسوالشرابالطعامفىالطبيعيةالنعماحتقارأنمخلصينءهؤالتصور

التعبدإلىالطريقهوواألدبوالدراماوالرسمءوالغناالموسيقىمثلالجمالية
وخطاياهلمالعاأدرانمنوالتطهروالنقاوةالذاتوإنكارالصحيح

الرارىفىجماعاتأومتوحدينوعاشواومادياحسيابعضهمفاعتزل
منسياجاوحياتهمنفوسهمحولووضعوامعنويابعضهمواعتزلوالصحارى

والفكرىالدينىالتزت

متطهرينءأنقيابذلكصارواأنهمصحيحهلولكن

أكثرهمالمعتزلينالفريسيينفجماعةذلكبغيريشهدانوالتاريخالواقعإدت
جماعةتسمعهلموتقريعاتوبيخانفسهالمسيحفممنعتالتىالمتدينةالجماعات

والخطاةالعشارين

التاليةالنفاطفىنلخصهاالعالمفىللحياةإلهيةحكمةهناكإذ

العملعنواالمتناعبالهربتقومسلبيةليستالربيطلبهاالتىالقداسةإنا

الظافرةوالحربواإلسهامءبالعطاتتحققإيجابيةهىبلالحياةفىوالمشاركة

فىاالنتصارهىالشجاعةلكنشجاعةليسللخطرالتعرضعدمإنالمنتصرة

األطفالعلىقاصرةةءالبراهذهلكنالشرمعرفةبعدمتكونقدةءالبراإنالصراع
الشرعلىاالنتصارفهىالقداسةأماالدوامعلىطفاليظلالاإلنسانلكن



قالوكماالنافعهوباللهالتاماالتصالإنماينفعالالعالمعنالمادىاالنفصال

القائمةهىالحفةالقداسةوإنمافتيالتغنىالحولناماعلىالقائمةالقداسةإنأحدهم
فيناالماعلى

منضرراأشدتكونقدالمنفصلينبالمعتزلينتحدقروحيةأخطارهناكولعل
الناسحياةفىالمندمجينلهايتعرضالتىاألخطار

واألنانيةالخفيةوالمؤامراتالقاتلةوالغيرةالهداموالنقدءالكبريافهناك
منأفضلأنهاتدعىالتىنفسهاعلىالمغلقةالمجتمعاتحماتمنكلهاالمفرطة

القاتلةالخطاياهذهمثلمنتحميناالعالمفىالحياةانغيرها

مدرسةلمالعافىالحياةإنأنفسهمالتالميذلصالحضروريةلمالعافىلياةواا

فىاالختبارأهميةينكرأنيستطعومناختبارومكاننضوجومجالتدريب
البشرشخصياتخلق

العالمفىبالحياةإالالخيرمنوالشرالسمينمنالغثنميزأننستطعكيف
والصفحواالحمالوالصبرالشجاعةفضائلأنفسنافىنرلىأننستطعكيف

العالمفىبالحياةإالوالتأق

إليهانصلالتىبالنتيجةتقارناللكنهالهانتعرضقدأخطارأهناكأنصحيح
والجيهـشالجيوشمناوراتفىالخسائرفىبهامسموحمعينةنسبةهناكإنيقولون

معركةيكسبأنأستطاعماوإالجنودهتدريبسبيلفىالنسبةهذهيتحمل

الذينيعطىأخيراولكنهللحزنبلللفرحأنهيرىالالحاضرفىتأديبكل
للسالمبرثمربهيتدربون

أنتملمالعانورأنتمالمسيحقاللقدالغيرألجلضروريةلمالعافىوالحياة3
نورانكونكيفالمكيالتحتونضعهاجاتوقدصفكيفاألرضملح

لماذاحفطاهحفطاهبذلكأنناونتصورقوقعةفىالنورهذاونحبس

إلىيححلهامنتحدلمإذاتضيعسوفإياهاالمسيححملناالتىالرسالةإن
الناس

يعيشمنبلعنهموينعزلعنهميترفعمنليسللناسالرسالةيحملمنوأفضل



معرضينغيروهمالناسيعظواأنيستطعونأنهميتصورونالناسبعضإنينهـكم
فاشلالوعظهذامثلإنومشكالتهملتجاربهم

األمانةعنقسيسكلمهإذايتعظلنمثالالرشوةلتجربةالمعرضالموظفإن
رلنفمعرضمثلهموظفمنقدوةوجدإذاويتعلميتأثرلكنهوالتعفف

ربالتجا

المجاالتمختلففىوهكذا

احتفظنالوإنناالطعامفىنذوبأننرضىالونحنملحانكونكيف
فاسدارديئاملحانكونذوباندونبأنفسنا

إنالمسيحخدمةفىاللهعطايانستخدمأنعلىتعاوننالمالعافىوالحياة4
لمالعاأحبنعبدهالذىاللهإننكرههأناليستحقلموالعاشراكلهليسلمالعا

لنفتديهاالحياةنحبأنيجبونحنالعالماللهأحبهكذاافتداهلذلك

بروعتهاوالفنوناآلداباللهعطايامنفيهامانقذرالحياةنحبوعندما

بعيداأنفسناىننفلماذاوتناسقهاالطيعةقوانينوعظمتهاالماديةاللهخليقةوجمالها

المشهورالخالصجيشمؤسسبوثالجنرالقالولماذاالروائعهذهعن

للشيطاناأللحانوأفضلالفنونأجملنتركلماذا

الشريرمنالحفظقوةثانيا

الشريرمنتحفظهمأنبلالعالممنتأخذهمأنأسأللمست
منالعالمفىنراهبمانتشبهالالوقتنفسفىلكنناواجبناهذاالحالمفىنحيا

أحدهمقالكماالشريرمننحفظبلأساليبمنفيهمانقتبحوالقيم
اإلبرةكرأسأواألوحالوسطفىوهىجمالهاعلىالمحافظةءالبيضاكالزنبقةنكون

داءاألجواوتقلبتالعواصفهبتمهماالشمالإلىمثبتاالدوامعلىيكونالمغناطيسية

محاطينكانواألنهمإحراقهمعتقوفلمالثالثةبالفتيةمحيطةالنيرانكانتلقد
اللهبابن

قوةهىفماالخارجيةالماديةالبيئةسهامتحطمأناستطاعثالروحيةالداخليةالبيئة
الشريرمنالحفظ
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كانتلذلكنفسهيحفظأنيستطعالاإلنسانأنهىاألولىالحقيقة
يكتبواأوعزاثمهميجددواأنمنهميطلبلميحفظهمأناآلبإلىالمسيحصالة

إنمجفظهمأناللهمنطلبوحدهمشيئايعملواأوبدمائهمتعهداتهم
والكتابالشرمنذواتشالنحفظشيئانعملأننستطعأننالناتصورقدكبريائنا
الكسرقبل0121كوايسقطالأنفلينظرقائمأنهيظنمنيقول

الروحتشاغالسقوطوقبلءالكبريا

إلىقلبىءبالتجاكاملةبثقةبالتمامناءرجاوألقينابعجزنااعترفناإذالكننا

الرباليمنىيدكعنلكظلالربحافظكالرباالمطمئنالقولسنسمعالله
النفسلثشريحفظكلمنيحفظك

الشريرلفظيشيروغالباالشريرمنهوالحقيقىالحفظأنالثانيةوالحقيقة2

تجربةفىتدخلناالالربانيةاالصالةطلبةفىكماإبليسشخصفىمجسماالشرإلى

الشريرمننجنالكن

كثيرونآخرشرفىفنقععليهوننتصربذاتهشرعناالبتعادنحاولقدفنحن
وهىالروحيةالخطايافىيقعونالجعسديةالخطاياعلىيتغلبواأنبالتزمتيحاولونممن

يستجيبواأوباطلةنظرةينظرواأويغضبواأويكذبوااللكىيدققونمنهناكأشر

واالنتقادالغيرواحتقارواألنانيةءالكبريافىيسقطونلكنهمويقدرونعابرةلشهوة
الغفرانوعدموالقسوةالذميم

حتىفيتسامحوناآلخرينودينونةءوالكبرياالقسوةعلىالتغلبيحاولونمنوهناك

كراهيتنامنيتخذخبيثماكرإبليسإنبالشرإحساسهمويقلالخطيةمع

ننتصرأنهىالحقيقيةفالغلبةلذلكآخرنوعفىإلسقاطناوسيلةالشرمنلنوع
الكاملاللهسالحويحملالدائمةالروحيةبالحربيكونوهذانفسهإبليسعلى

الروحيةالشرأجنادمعبلولحمدممنليمستمصارعتناألنمهمالسالحوكمال
اسحماوياتافى

نحياعندماللنقاوةالمستمرةرؤيتناطريقعنيحفطااللهأنالثالثةوالحقيقة3

غيرهمإهمالأواحتقاردونالمؤمنينمعشركةلناوتكونإليهونتحدثمعه
نتشددالعليابمثلنانحتفظالنقاوةنرىكالمهنقرأعندمابيتهفىنتعبدعندما

والخيرالحقنحبالتجربةعند

343



تحفطايومكلوالطهارةبالنقاوةعليناالمشرقةالشمسهذهاليومىءالغذاذا

الشريرمن

فينايحيااللهلكنصحيحهذاالعالمفىنحياالصعبةللمعادلةحلوهى

بالربننتصرتجاربهاعلىننتصرلكنناصحيحهذاالحياةمعتركندخل

انتصارنايعظموبه

33ت2الشريرمنويحفظكمسيثبتكمالذىالربهوأمين
4السمجداهللويا
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دلممهم

7171يوحناحقهوكالمكحقكفىقدسكهم

يسوعاألعظمكاهنناالمجدربإلىومطمئنينوشاكرينمنبهريناستمعنا
اآلبأيهااحفظهمقائالالتالميذألجلاألولىطلبتهاآلبإلىيقدموهوالمسيح
المحبةهوالذىاحمكفىاحفظهمأعطننىالذيناحمكفىاحفظهمالقدوس

احفظهمخارجإلىالخوفتطرحالكاملةالمحبةألنمحبةاللهاآلبمحبة
نوراليظلوالمالعامنيؤخذواأنأريدهمواللمالعانماكونهمرغمالشريرمن

الذىالشريرالشريرمناحفظهملكنتنقيهصالحةوخميرةيصلحهوملحاله

ألنالروحوينجسالفكرإلىويدخللمالعاعنالعزلةحجابيخترقأنيستطح
علىالعالموالةمعالسالطينمعءالرؤسامعبلولحمدممعليعستمصارعتنا

السماوياتفىالروحيةالشرأجنادمعالدهرهذاظلمة

طبيعتهمفىالعالممنوليسواالعالمفىالمتجسدالمسيحمثلليصيروااحفظهم

كأطفالالغشالعديمالعقلىاللبنيشتهونميولهمفىجديداخلقامخلوقينالجديدة

ألجلآالمهمفىجالسالمسيححيثفوقمايطلبونأشوافهمفىاآلنمولودين
كانتالشخصيةوالتعدياتاآلثامعلىالعقابآالموليستوالنقاوةالبرألجلالمسيح
قدسهمالثانيةالطبةيطلباآلنوهواحفظهماألولىالطلبةهىهذه

أفكارأربعةفىالطلبةهذهنتأمل

والتقديسالحفظبينالعالقةا

اداخلياالتقديس2

اخارجياالتفديس3

التقديسجوأوإطار4

543



والتقديسالحفظبينالعالقة1

التقديريسبقالحفظ

للحفظمتمموالتقديس

إيجالىوالتقديسسلبىالحفظ

هوالذىاالباسمفىالحفظكانإنحتىالشريرمنإحفظهمسلبىالحفظ

تطرحالكاملةوالمحبةالمحبةفىخوفالألنهخوفهناكيكوناللكىفإنمامحبة
خارإلىالخوف

الحقفىحياتهموتتأصلتتأسسلكىحقكفىاحفظهمإيجابىالتقديسلكن

العالمفىالتالميذانفرادالحفظأساس
العالمفىالتالميذعملالتفديسوأساس

احمكفىاحفظهمكنتالعالمفىمعهمكنتحينقائاليسوعالربصلى

لذلكالعالمهذافىمنفردينالتالميذسيكونإليلثآئىفإلىاآلنأما
مونيحتاجنحتكتحتواجعلهمظللهموبخوافيكحولهمسورالهمكناحفظهم
فيحفظون

ولتكونعمللهموليكونوجودلهمليكونقدسهمتحفظهموعندما

فيهأوجدتهمالذىالعالمهذافىيخدموكأنليستطيعواقذسهمفاعليةلهم
لتخدمواتقدسواالربآنيةحاملىياوتطهرواتقدلموافيهوحفظتهم

العجائبيصنعأنلىالربيستطعهل
تقدسواللعملربنايقولنعم

عجائبىوسطكمفىبكمغداسأعمل

النجاحوروحبهقليمألواألملالتالميذأجلمنيصلىيسوعالربكانلقد
خيالهيمالوالنصرة

داخلياقدسهم2

عنالمسيحيةتختلفوهناالداخلمنيبدأإنهللتقديساألولالمعنىهوهذا
القلبمنتنبعإنهاوالسطحياتبالمظاهرتهتمالتىاألخرىالحياةأساليب
القلبفىكانالبشرىالجنسأصابالذىالفسادألنذلك
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عصيانحالةمجردالنتيجةتكنلمءوحواآدماألولينأبويناالشريرأسفطندما
طبيحتهفسدتثماللهصورةعلىخليئألنهاألصلىالبراإلنسانفقدبلعارضة
قلبأفكارتصؤرصأصبحأاألصليةالخطيةباسمالهوتيايعرفماوهذا

تخرجالقلبومن65812تكيومكلشريرهوإنمااالنسان

تنجسالتىهىهذهزورشهادةسرقةفسقزناقتلشريرةأفكآر
52و5191متاإلنسان

مندامحالةالفاشلفهوالظاهرمنحياتهينقىأناالنسانحاولفمهمالذلك

شهواتبحسبالفاسدالعتيقاإلنسانهوهذاأحدالالنجسىمنالطاهريخرج
لمرولغرا

الجسدمنفالمولودلذلكالجسدمنالطيعيةبالوالدةالموروثةالخطةهىهذه

ميتاأصبحاإلنسانألنللهوعداوةموتهوالجسدواهمامهوجسد
الساقطةاألرضططبيعتهوصالحبركلعنميتاروحيا

عدمأوالدهرهذامشاكلةعدمأوالفلبتغييرإلىيحتاجاألمركانلذلك
إرادةهىمالتختبرواأذهانكمبتجديدشكلكمعنتغيروابلالدهرهذامشابهة

212روالكاملةالمرضيةالصالحةالله

ذهنهبروحاإلنسانيتجددعندماالتقديسعمليةءبدهوالداخلىالتجديدهذا

وقداسةالبرفىاللهبحسبانحلوقالجديداإلنسانويلبسالعتيقاإلنسانيخلعأنبعد
الحق

عملهوالذىالتقديسبدايةهواللهروحعملمنهوالذىالتجديداهذا

المؤمناإلنسانحياةفىمستمر

لكنبالتبريرحكممجردليسقفالخالصالصحيحبمفهومهالخالصهوهذا
ذبيحةحسبانأساسعلىةءبالبراحكمهوتبريروتمجيدوتقديستبريرالخالص

بموجبهاإلنسانفىاللهلروحداخلىعملوهووتقديسءالخاطىعننيابةابراالمسيح
للبرويحياالخطيةعنفشيئاشيئاويموتقدرةويزدادفيومايومااإلنسانيتجدد

قديسيهليأخذالمسيحيسوعربناءومجىالحياةءانتهاعندننتظرهماوهووتمجيد
المجدوكالالكمالحيثالمجدإلى
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يفولأنالمؤمنيستطعذلك
الخالصنلتأنا

يومكلوأخلص

المسنقبلفىوسأخلص

تبررتبمعنىالخالصنلت

عنفيومايوماأموتوختهالمسيحوبروحأتقدسأفىبمعنىيومالخالصأنال
وسأنالفيومايوماللبروأحيالمالعافىدتمامنهانهائياأتخلصلمإنحتىالخطية

عالمنتركعندماآمناحينكانمماأقربآنالخالصناألنالمستقبلفىالخالص
والكمالالخلودلمعاإلىونرتقىالفساد

خاوجياقدسهم3

يومااللهبروحاالنسانيتطهربهالقلبمركزهداخلىجانجاللتقديسكانإذا

يومبعد

لغرضوالتكريسالتخصيصوهواإلرادةمركزهخارجىجانبفللتفديس

خاصولهدفخاعى

قؤهمنفهمطهرهمداخلياقدسهم
ولخدمتكلشخصككرسهملكخصصهمخارجياقدسهم

كذلكومؤثرافغاالالخارجىالتقديسيكونلكىالداخلالتقديسمنوالبد

خارجيايكرسأندونالداخلمنالتطهرحدعندالمؤمنيففأنيمكنال

وعمليا

لمالعافىرسالتنامضمونننكرالقلبىوالتطهيرالداخليةبالنقاوةاكتفيناإذا

فيهتأثيرناونفقد

صنجاأويطننحاساصرناداخليةنقاوةدونالظاهرىالتكريسعلىركزناوإذا

يرن

لياةاعلالوحيدالسيدأنتلتكونلككرسهمأىخارجياقدسهم
عزتكلحنوفقلوبهموخدجهودهمتتشتتفالواحدأموحداهدفهمليكون



الحياةبأعمالبعديرتبكيتجندوهوأحدوليسمفصدهميكونأنرضاكجعل
جندهمنيرضىلكى

عواطفهموقتهممالهمأصواتهموقواهممواهبهموخصصكرس
قدسهملشخصك

التقديسجو4

حقهوكالمكحقكفىأقدسهم

اطقالتقديسفيهيكونالذىاإلطارأوالجوهوهذا

واحدالمعنىأنعلىالحقفىقدسهمالصالةهذهتءجاالنسخبعضفى
آخربمعنىأولالبنأعطاهالذىاآلبكالمهوهناالمقصودوالحقيختلفال

المسيحفىاللهأعلنهاالتىاإللهيةالمعلناتخالصة

األخرىالمفاهيمعنيميزهوهذاالصالةهذهفىللحقالمتميزالمعنىهوهذا
مثلللحقكثيرةمعافيفهناكللحق

واحدكلبالصدقوتكلمواالكذبعنكماطرحواقيلكماالصدفبمعنىالحق

قريبهمع

حقوقهمالجميعأعطواقيلكماالواجبالحقأوالجفةبمعنىالحقأو
واألباطيلاألصناممقابلفىلقااإللهمتلاطلالبضدهوالذىالحقأو

الصالةهذهفىالمقصودةليستلكنهاالحقمعاقكانتوإنكلهاهذهلكن

الحقباعتبارهاللهكالمهوهنهاالمقصود

قيلإذمتأنساالحقفهوالمسيحشخصفىتتبلورالتىاإللهيةالمعلناتهذه
وحقانعمةاءمملواآلبمنلوحيدكمامجدأمجدهورأينابينناوحلجسداصاروالكلمة

صاراالمسيحفبيسوعوالحقالنعمةأماأعطىبموسىالناموسألن
الفدائىاللهإعالنهويقدسالذىلكنيقذسالاللهوصاياوهوفالناموس

المسيحيسوعفى

القدسالروحومحديدالثافىالميالدبغسلالقلبتقديسفىالعاملالحقهوهذا

إلىالباقيةالحيةاللهبكلمةيفنىالممابليفنىزرعمنالثانيةمولودينقيلكما
1بطااألبد
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81ايعخالئقهمنباكورةلنكونالحقبكلمةفولدناءشا

تقذسأنيمكنالبهااقسكاإلنسانحاولمهماوالفرائضوالنواميسالوصاياص
الذىالمسيحبذبيحةباإليمانالمطقرالقدسالروحبعملأوالترتبطلممااإلنسان
أفبالكلمةءالمابغسلإياهامطفرايقدسهالكىألجلهانفسهوأسلمالكيسةأحب

5

وعودتهوقيامتهوموتهمتجسدأالمسيحءمرتبطابمجىالقدسالروحموعدكانلذللص
الذىبروحههمإليأنىبليتامىالتالميذيتركاللكىالقدسالروحشخصيةفى

يتكلميسمعماكلبلنفسهمنيتكلمالالذىالحقروحألنهالحقجميعإلىيرشد
آتيةبأمورويخبربه

عنسيفترقحينالصليبساعةاقتربتوقداآلبإلىيصلىيسوعوكأنما
قدسهمالموعودوبروحكاحفظهماألرضيتركشمتالميذه

احفظهمالصالةهذهمننابعةإنمااليومالكنيسةبهاتتمتعالتىالبركاتكلإن

قهومكصحقكفىقدسهماحمكفى
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التكاليفباهظةسالة

ليكونواذاقأناأقدلوألجلهمالعالمإلىأناأرسلتهمالعالمإلىأرسلتنىكما
91و7181يوحناالحقفىمقدسينأيضاهم

طلبتينفتنحصرتالميذهألجلالمسيحيسوعالمجدربصالةكانت
فىوقدسهمالشريرمناحفظهمكافىاحفظهموقدسهماحفظهم

آدمسقوطعنالناتجالفساداألصليةالخطةمنالنفسبتطهيرداخلياحقك
حياتهموتتغيرالخطةعنفشيئاشيئايموتوالكىفعليةخطايامنعليهيترتبوما

فيومايوماللهويعيشواالكاملةالمرضيةالصالحةاللهإرادةفيختبرواأذهانهمبتجديد
أجمهاوحدكلكوتخصيصهاحياتهمبتكريسوخارجياالمجدفىالقداسةاكتمالإلى

المسيحلطاعةفكركلليستأسلككلهااالرادةوتسليماالب

لماذالكن

والتقديسالحفظلهمالمسيحيطلبلماذا

عاعةواللهشعببأنهاتفتخرالعالمفىيدةفىمتميزةجماعةيظهروالكىهل
الناسمنغيرهمدونالقديريدنماوالمحفوظةالشرحصونهدمعلىالقادرةالله

الناسبيننرفعهاورايةنعلنهوشعاراننشدهنشيداالقداسةتكونلكىهل
وافتخارااعتزازا

الجماعةتصيرأوالدنيالقذارةدينونةاألوحالوسطءالبيضاالزنبقةتصيرلكىهل
بالمقارنةلمالعاقبحتظهرفريدةغريبةصورةلمالعاظالموسطالرببنورالمستنيرة

بياضهانصاعةمقابللمالعاأوسوادابجمالها

ذاتهحدفىهدفهوغيرهمعنتميرهمأدنتصورواإذالناسبعضظنهكذاا

نحالقايبدوالمسيحالسيدلكنمجتمعهمعنوانعزاالنفوسهمعلىتقوقعافازدادوا
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هذافيؤدوهاأنأرجولرسالةقدسهماحفظهميصلىإنهالمبدألذا
العالم

العالمإلىأرسلتنىكا
العالمإلىأناأرسلهم

ليكونواذانىأناأقدسالمسيحيقولوالجلهمالثمينةالرسالةهذهألجلبل
الحقفىمقدسينأيضاهم

سلتهمفأرسلتنىأر

فقدسهمقدستنى

ذاقىأناأقدسرسالتهمإلتمامتقديسهمسبيلوفى
رسالةمنلهايا

هدفمنلهيا

العذابكأسويشربالعارويحملالموتيذوقأنالمسيحنظرفىيستحق
الصليبعلى

ألجلهالصليبمجملأنيستحقهدف
مكلفةغاليةرسالة

المسيحلرسالةامتدادالكنيسةرسالةأ
صليبإلىقادترسالة2

المسيحلرسالةامتدادالكنيسةرسالة1

العالمإلىأناأرسلتهملمالعاإلىأرسلتنى
مداهاإدراكعنالفكريعجزالتىالمعاقأعظمتحملبساطتهافىالعبارةهذه

خطايايحملوالعارالموتخشبةعلىوهناكالصليبنحويقتربيسوعكانلقد

الصالةهذهفىأيضاقالكمااكملقدقائالويصرخجسدهفىالبشرية
اكملتهقدأعطتنىالذىالعملأ

منعزاليذكرالتاريخفىعارضحدثمجرديكنلموقيامتهوموتهالمسيحءمجىلكن
وهذهحياةالعالمفىتوجدطالماالعالمفىتستمررسالةهناكفإنالحياةتيارعن

الرسالةتححلسوفالتىهىالضعيفةالصغيرةالجماعة
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الوجوهبعضفىالتالميذورسالةالمسيحرسالةبيناختالفاهناكأنحيح
االعاإلىءالسمامىأرسلفالمسيح

العالمإلىلمالعامنأرسلواوالتالميذ
تبشيريةالتالميذورسالةالخطاياعنيكفرأنلغيرهيمكنفالفدائيةالمسيحورسالة

المسيحلرسالةمشابهةالتالميذرسالةفيهاتعتبرجوانبهناكإنما

قذسهالدىنفسهعنيسوعقالالعالمإلىوأرسلهيسوعابنهقذسفالله
01يواللهابنإققلتألنكتجدفإنكلهأتقولونلمالعاإلىوأرسلهاآلب
63

لمالعاإلىوأرسلهمالتالميذقدسوالمسيح

لهموليكشفدلعالممحبتهعنالناسليخبهرالمسيحيسوعابنهأرسلوالله3
اآلبقلبمكنونات

ليخبرواالناسجميعمةءالمقرورسالتهليكونواتالميذهأرسلوالمسيح
سبانورهإلىالظمةمندعاهممنبقضائل

األوالداشتركوإذثمبييعيشلكىالناسصورةفىامتجسدابنهأرسلواللهل
بينناوحلجسداالكلمةصاروبذلكفيهماأيضاهواشتركوالدماللحمفى

عنهميترفعواوالالبشرحياةأعماقإلىيدخلواأنتالميذهمنيريدوالمسيح

الرسولبوللىدعاالذىاألمرالعجينفىوكالخميرةالطعامفىكالملحيذوبواوأن
يقولأنالعظيمرسوله

فصرتاألكثرينألرجللجميعنفسىاستعبدتالجميعمنحراكنتإذفإنى
الذينألربحالناموستحتكأفىالناموستحتوللذيناليهودألربحكيهودىلليهود
للهناموسباللستأقمعناموسبالكأفىناموسبالوللذينالناموسخت
ألربحكضعيفءللضعفاصرتناموسبالالذينألربحالمسيحناموسختبل

9كواقوماحالكلعلىألخلصءشىكلللكلصرتءالضعفا

والصليبباأللممرتبطةكانتالعالمفىالمسيحورسالة
العالمفىالتالميذرسالةوهكذا
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اممنهمالمسيحتألممثلمايتألمونالالرسلأنومعضيقلهمسيكوذالعالمى
متشباآالمهوشركةقيامتهوقوةألعرفهبولسقالكمابموتهالتشبهفىيشتركون

كماالمسيحآلالمامتدادهىاإلنجيلألجليتألمونهاالتىالتالميذاالمأنبلبموته
شدائدنقائصواكملألجلكمآالمىفىأفرحكولوسىألهلآالمهعنبولسقال

42اكوالكنيسةهوالذىجسدهألجلجسمىفىالمسيح

إنالمسيحلرسالةامتدادهىالكنيسةرسالةأنالمسيحيةحقائقأروعلمنإنها
وعيوبهاالكنيسةضعفرغمأنهاكيدةوالثقةالعظيماألملعلىدليلهذا

التىفاألعماللىآمنمنإنويقولءالرجاقوةفيهايضحالمسيحلكنوقصورها
منهاأعظمويعمليدملهاأناأعملها

مهمارسالتهواكملتاآلبأرسلنىالقداواليقالقوةبذارفينايزرعإنه
وصعوباتمشكالتواجهتكممهمالرسالتىامتدادوأنتمغالياالثمنكان

أنغالرسالةتحملواأنتستطيعونفسوأنكمتأكدواوحيرةضيقفىجزضممهما
معناواللهوأنا

المسيحلرسالةامتدادهىالكنيسةلةرلمث

صليبإلىقادترسالة2

العالمإلىأناارسلئهم

مقذسينأيضاهمليكونواذاقىأنااقدسالرسالةهذهوألجلوألجلهم
طقسااحماالوحقافعالمقدسينبالحقمقدسينأخرىةءقرافىأوالحقفى

رةصوو

نقفالصالةهذهكلماتنتأملونحناانجهرنماأكثرومامنبهريننقفوهنا

ألجلذاتهيقدسوهوجوهرهورسماللهمجدءبهاالمسيحيسوعأماممنبهرين
يسوعألنالنقاوةأوالتطهيردعنىهوالذىالتقديسبهذايقصداليقيناالتالميذ
السمواتمنأعلىوصارالخطاةعنانفصلقداللهقدوسهوالمسيح

وهوللتقديسالثافىالمعنىهناالمقصودلكنوأرسلهاآلبفذسهالذىوهو

ذاقاأناأخصصألجلهمالمسيحيقولالتخصيص
التالميذألجلذاتهيخصصالمسيح



كيفتدهشنامعانيهافىنغوصأندونوحدهاالفكرةهذهذكرمجردإن

ألجلذاتهيخصصأنواألرضالسمواتءمالىالمحدودغيراإللههذايقبل
تالميذه

بينهمويحلالبشرصورةويأخذنفسهويخلىويتنازليتواضعكيف
نعمتهمنليأخذوا

باهظةتكلفةأىهذاثمنأى

كرسيسوعأننرىالتخصيصهذامعانىفهمفىثرانتقدمعندمالكننا
المقدسالفصحكخروفمقدسةحئةذبيحةللهذبيحةنفسهجعلإذذاته

مقدسينالتالميذيكونفلكىالعقابمنألجلهمديحمنلينجىذبيحةليكون
أيامهتطولنسالليرىإثمذبيحةجعلالحقفى

ليدينالحطيةوألجلالخطيةجسدشبهفىاللهأرسلهإثمذبيحةيكونولكى

اخلمنهكذاالمسيحيتألمأنالبدوكإن83والجسدذلكفىالخطة
نمةاألأجلمنالبارالخطاياع

قالإذالالمهالكتابمنالشراحأحدبهوصفالذىالوصفأروعوما

وطلباتودموعشديدبصراخيقدموهوجسدهأيامفىالبستانفىنسمعهلموهل
هذهعنىتجيزأنشئتإنأبتاهياقائالالموتمنيخلصهأنللقادروتضرعات

الكأس

قائالأبيهإلرادةنفسهلمامسبهتألممماالطاعةتعلمابناكونهومع
مختمرةوخمرهاكأساالربيدمنشربوهكذاأشربهاأالاالبأعطافىالتىالكأس
ليمضوااألرضألشرارأعدتالتىالكأسهىمنهايسكبوهوممزوجاشرابامآلنة
فىصرفاالمصبوباللهغضبخمركأسهى578مزويشربوهعكرها
الناسفجورعلىءالسمامنمعلناللهغضبألنا41رؤغضبهكأس

صرخالمتأججةنارهوشدةاإللهىالغضبهذالهيبتحت181رووإثمهه
جعلاللهفإن7264متتركتنىلماذاإلهىإلهىالصليبفولىاللهابن

512كو2فيهاللهبرنحنلنصيرألجلناخطةخطةيعرفلمالذى

ذبيحةأصيرأىذاتىأناأقدسألجلهمبقولهووصفهالمسيحيسوعفعلهماهذا
مقدسينأيضاهمليكونواالصليبفوق
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طهارةإلىيقدسالمنجسينكلىمرشوشعجلةورمادوتيوسثيراندمكانن

يطهرعيببالللهنفسهقدمأزلىبروحالذىالمسيحدميكونبالحرىفكمالجسد
41و931عبالحىاللهلتخدمواميتةأعمالمنضمائرك

ثمهاهووهذاالمكلفةالغاليةالرسالةهىهذه

منالرسالةهذهقيمةألدركناالثمنهذانفوسناأعماقفىلناتبينلوآه

ونفولكلهاالحياةإلىنظرتناتتغيرعندئذإياهاليعطنايسوعدفعهالذىالثمن

أبشرالكنتإنلىفويلعلىموضوعةالضرورةإذ
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7

واحداالجيمليكون
أيضاهمليكونوافيكوأنافقاآلبأعاأنتأنككماواحداالجميعليكونإ
إلىمكملينليكونوافىوأنتفيهمأناأرسلتنىأنكاالعاليؤمنفيناواحدا

32و7112حنايوحدوا

رأيناهالصليبقبلاآلبإلىالمسيحالسيدرفعهاالتىالخاشعةالرائعةالصالةفى

مجاالتصالتهفىيتناولاآلبإلىالمضضرعةونفسهالمحبوقلبهمعالخاثبفكره
ليمجدكابنكمجدصلتىوالموتاأللمأعتابعلىوهوشخصهفالجلمتعددة

العالمفىوحدهمالمتروكينالتالميذجماعةإلىوفكرهبقلبهنظرثمأيضاابنك

لرسالةامتدادهىلمالعاهذافىرسالةلهمألنقدسهماحفظهمألجلهمفصلى
المسيح

يرىأيضااليقيمانبعينبلاألملبعينليرىالكنيسةمستفبلإلىيتطلعنراهثم
المسيحءفداويعلنونإليهمأوكلهاالتىالرسالةويقذمونيعملونالتالميذءهؤال

كالمهمطريقعنبالمسيحالبشرمنكثيرونفيؤمنأجيالبعدأجيالإلى

الفسيحلمالعايرىكانلكنهأربعةبجدرانمحدودةصغيرةعليةفىيسوعكان
تفوقومعاناةمريرةآالمالتالىاليومفىتنتظرهكانتالمحدودالمكانذلكفىوهو

يرىكانبلالغدآالمبسبباألفقضئقرالنفمنكمشيكنلملكنهالوصف
صغيرةجماعةيرىكانبهاإليمانغقمرافعةأمامهتخطوالقادمةوالقروناألجيال

المؤمنينمنالماليينوآالفالماليينيرىكانالوقتنفسفىلكنهأمامهالتالميذمن

العالمهذافىوالتواجدالوجودإلىطريفهمفىبه

احضيئةاجوانبهفىالمستفبليرىواقعياكانبلخيالياأوحالمايسوعيكنولم
التجاربرأىالعالمحياةإلىبهالمؤمنينتدفقمعرأىفقدمعاوالمطمة



صالتهيخغنجدهلذلكتهذدهمالتىوالمشاحناتاالنقساماتوأخطارالصعوبات
صورتهالكنأمامهبذرتهاكانتالتىالمستقبلكنيسةألجلبطلباتالشفاعية

ألجلهاصلىألجلهاصلىذلكومعالتاريخمسرحعلىظهرتقدتكنلمالمستقبلية
الوعدحققوبذلكالوبردفىتظهرأنوقبلتدعوهأنوقبلتكونأنشبل

لهألشجيبيدعوفىأنقبلااإللهى

يتخطىألنهوالحنانوالعطفالرعايةإلىدائماستاقالمسيحيسوعهوهذا
العميقالرائعالموضوعوهذاالطلبةهذهنظلمأنناأشعررإقاألزلربفهوالزمن
ضهوروإلىومجلداتكتبإلىيحتاجألنهذلكالمحدودالقصيرالحديثبهذاالعظيم

متعددةلنواحويتعرضمتشعبعنهوالحديثالحديثفىلتغطهسنواتبل

عشراتحضرتالكنيسةوحدةموضوعفىالكتمنعضراتشخصياقرأتوقد

منقطوفمجردهذهلكنالموضوعبهذاالمتصلةوالدوليةاإلقليميةالمؤتمراتمن

دوناإليجازإلىالسبيلأجدكيفهىأواجههاالتىوالمشكلةبالمارغنىبستان
بالمعنىاإلخالل

الفكرفىيسترسلوالكىءالقراالربوليباركالنقاطأهماختيارعاللهفليعيننى

الموضوعهذافىوالبحثوالتأمل

يكونواأناتحادهمهىالؤمنينألجلالمسيحالسيدطلبهاالتىاألولىوالطلبة
احداو

أمامناتنيرلبههاحقهالموضوعتفىالقدنفاطثالثعلىكالمىوسأقصر
والدراسةالتأملبابأمامناوتفتحالسبيل

الوحدةنموذجأ

الوحدةطبيعة2

االوحدةحفظ3

الوحدةغوذخ1

ليكونوااعطيتنىالذيناحمكفىاحفظهمالمجدربقالالتالميذألجلصالتهفى
كماواحداالجميعليكونيقولأيضاوهنا7111يونحنكماواحدا
كاوأمىاآلبأيهاأنتأنك
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الالهوتجوهرفىالثالثةاألقانيمبينالوحدةهوينالمؤبينالوحدةنموذج
فيكوأنافىاالبأيهاأنتأنكال

مجالهنارليمتسعموضوعالالهوتجوهرفىاالقنوميةالوحدةوموضوع

الموضوعاهذفىالبسيطةالحقائقبعضإلىنشيرلكننااالنفيهالكالم

يتجطالجميعفوقجدأالمتسامىاإللههذالكنذلكفىشكالواحدفالله
نوعأهناكأنأىالقدسبالروحنحوهويجذبهمالمسيحيسوعشخصفىالبشرنحو
اللهعنفكرتنافىالتثليثمن

وحداتالكونهذافىفهناكنتصورهاالتىبالبساطةليستاللهووحدانية

الواحدةالخليةذاتوكاألميباالجمادعالمفىالجرانيتحجرمنكقطعةبسيطة
تركياتوجدناالحيةالكائناتلمعافىتقدمناكلمالكنناالحيةالكاثناتعالمفى

التعقيدأشدمعفذاالعضوىتكوينهفىنجدهالذىاإلنسانقمتهاعلىتعقيدأاكثر
فماذلكوغيرالدمويةوالدورةوالنفسيةوالعصبيةالهضميةأجهزتهفىوالتركيب

بالجسدالعقلوعالقةالعقليةحياتهعنالناتجةالتعقيداتأيضاهذاإلىأضفنالوبالك

أوموحدةمستقلةذاتباعتبارهالبشرمنالفردعننتحدثفنحنذلكومع
عدمكلمؤسسةليستاإلنسانشخصيةوحدةألنذلكواحدشخص

اإلنسانفىالختلفةالعناصربهاتتوازنالتىارررجةاعلىمبنيةباألكزهىبلالشعدد

متكاملةعالقاتفىمعاوتندج

فلحاذاالعناصرمنالتنوعهذاكلمنتتكونالبشرىالكائنوحدةكانتفإذا

الكائنمنوعمقآثراغوأكثرأغنىوتعالىسبحانهاللهوحدةتكونأنتتوقعال
الخلوق

أقانيمثالثةفىواحدإلهالقدسالروحواللهواالبنواللهاآلباللهإن
واتحادالفكرفىانسجامفهناكذلكومعاإللهيةالذاتفىوظيفتهلهأقنومكل

والرسالةالهدففىووحدانيةاإلرادةفى

والهدفواإلرادةالفكرفىالوحدةهذهتؤكدالتىاآلياتسردتلوالوقتويعوزفى

الئالثةاألقانيمبين
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مشيئتكأفعلأنعملهوأتممأرسلنىالذىمشيئةأفعلأنطعامىالمسيحال
نفسهمنيتكلمالالحقروحالقدسالروحعنأيضاوقالرتصإلهىيا

لذلكلىهولآلبماكلوقالآتيةبأمورويخبركمبهيتكلميسحعماصبل
الوحدةنموذجهوهذاويخبركملىممايأخذانهقلت

الوحدةطيعة2

كثيرينإنءخاطىمفهومالوحدةعنكثيرينمفهومأننكتشفوهنا

إلىالمذاهبوضممعاالكنائساتحادهىكنيسةالوحدةالوحدةأنيتصورون

واألعيادالعبادةنظمتوحيدأوالكنسيةوالرئاسةالدينيةالسلطةوتوحيدبعضها
الشكلوحدةالنظاموحدةعنيبحثونإنهمالكنائسجميعفىوالممارسات

الوحدةطبيعةهىهذهوليصتالمقصودهوهذاليس

هىالمؤمنينبينالمطلوبةالوحدةإنما

تنوعفىوالروحالفكروحدة

واألساليبوالوظائفاألدوارتعددتنفىالاإللهيةالذاتفىالوحدةأنرأينالقد
معاواألساليباألدواروتكاملواحدهدفإلىتتجهولكنها

الزعامةبشأنبعضعلىبعضهممنقسمينكورنثوسأهلالرسولبولسرأىلقد
أسلوبهءهؤالمنلكلكانوربمابطرسأوأبولسأولبولسالفكريةالقيادةأو

المسيحيسوعربناباسماألخوةأيهاإليكمأطلبولكنىلهمقاللكنهالخدمةفى
فكرفىكاملينكونوابلانشقاقاتبينكميكونوالواحداقوالجميعكماتقولواأن

01اكواواحدورأىواحد

محبةولكمواحدافكراتفتكرواحتىفرحىفتممواقائالكتبفيلبىوألهل
24فىواحداشيئامفتكرينواحدةبنفسواحدة

وأسلوباواحداشكالويصيرواالمؤمنونينصهرأنالواحدبالفكرالمقصودليس

األساليبفىبالتعدديعترفونالعندماالبعضفيهءيخمىماهذاواحدةونغمةواحدا

إنواحدأقالبأأوبعضهممنكربونيةنسخأالجميعيكونأنويطلبون
واحدةذاتأفهممعالوظائففىوتنوعاالشركةفىءثراالثالثةاألقانيمامخادفى
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وجضلهالعالمهذااللهخلقلقدمتشإبهةصوراالمؤمنونيكونأننتوقعكيف
لمالعاهذاجماللنقصورودااألزهارجميعأوبالبلالطورجميعكانتولوبالتنوع

النغمةبينفرقهناكوالتكاملالتناسقهومابقدرالتماثلليسالواحدالفكر

قالتشويوبينومتناسقةمتآلفةنغماتعدةمنالمكوناللحنوبينالواحدة

منسجمةغيرنغماتوالتشويشالموسيقىءوالثراالجمالمنخاليةالواحدةالنغمة

إحساسإلىويوجههمعيناتأثيراسامعهيعطىالذىهوالمتكاملاللحنبينمامتآلفةوال
يخا

التىالوحدةهذهيجمعهمالذىالواحدالروحهوالمؤمنينبينالوحدةوعامل

الروحوحدانيةبأنهاالكتابيصفها

واحدجسدفىوحدة2

بفكرةتنوعفىالوحدةفكرةيعققأنالقدسالروحبوحىالرسولبولساستطاع
هذهتقديمإلىالرسولبولدعتالتىوالظروفكورنثوسرسالةفىالواحدالجسد

التعددهذاأنلدرجةالكنيسةفىظهرتالتىالروحيةالمواهبتعددكانتالفكرة

نوعأنوتتضورغيرهاعلىتفتخرجاعةأوفردكلفصارباالنقسامالكنيسةهذد
واألعظمواألهماألفضلهىنالتهاالتىالموهبة

الموتنتيجةيأتيناالذىالخطرعنيختلفالحياةنتيجةيأتيناخطرأهناكأنأى

واالنقسامالصراعهوالحياةوخطرالجمودأووالتعفنءالفناهوالموتخطر
واألذىالتجرجإلىيؤدىقدالذى

لهمأعطاهاالتىالمواهبتنوعتقدالمؤمنينأنلهميوضحأنبولسأرادلذلك
لكنهبذاتهقائمامستقالليسالجسدهذاحىواحدجسدلكنهمالقدسالروح

حىكائنأنهحياتهسرهووهذابالمسيحمرتبطأىالمسيحجسد

ءاألعضابكلإالكامالالجسحديكونال

داالمسيحواحدالرأىولكنكثيرةءأعضا
اآلخرإلىيحتاصعضوكل
اآلخرعلىلعضوامتيازأوتفضيلهناكليس
اآلخرفىتؤثرالجسدفىعضوأتصيبمتاعبأى
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وظيفتهعضوكلويؤدىمعاأعضاؤهيترابطأنيجبسليماالجسدببكونلكى

المسيحبإرساليةلمالعاإيمانالجسدبنيانلمللعاوالشهادةافووهوهدفهليحقق

المسيحءبفداالمسيحبمحبة

الوحدةحفظ3

وتحققصالتهاستجيبساواحدأبهالمؤمنونيكونأنالمسيحالسيدطلبعندما
القدسالروحطريقعنالوحدةوحققالكنيسةفىروحهاللهوضعالطب

أمرالحقيقيةالكنيسةوحدةألنالكنيسةوحدةثانيةنطلبأننحتاجالونحن
واحدةالمسيحفكنيسةالمسيحالسيدطلبةاللهاستجابواقع

برباطالروحوحدانيةتحفظواأنمجتهدينالوحدةهذهنحفظأنعليناماص
السالم

نفسكحقيقةتعرفبأنأوالهذايكون

وتجتمعمعينةكنيسةإلىتنضمأنفيجبفيكوروحهبالمسيحمؤمنأكنتإذا
ورحمواالكنيسةفىنظماووضعواواجتماعاتكنائسكؤنواالرسلءأفرادهامع

قيلمعينةأماكنفىللكنائسمبانتبنىأنوقبلقساوسةأووشيوخاثهامسة

الخبزوكسرالرسلتعاليمإلىواالسماعمعاعاالبئعلىيواطبونكانواالمؤمنينإذ
24أعاتلصلواو

مواهبكويصقلأنتمالمحكيحددلكنهالخدمةيحددالمحليةكنيسةإلىءاالنما
تنمولكىبضركةويمتغك

رأىوتسمعطيبةاتجاهاتمنغيركفىماوتكتشفغيركلتفهمبالحوارثم
فيككيرك

منالروحوحدةتمنحالتىالمظاهرتزولالبعفولكىبعضناأجلمنالصالةفى
المسيحيةاألخؤةتعطلوالتىللعالمالظهور

فيناالقدسالروحعمليعمقالثبوتألنالمسيحفىثابتيننظلأنالسعىك
واحدافكراتفتكرواحتىفرحىفتممواوالتضحيةالتواضعروحنكتسبأن
بلبجسبأوبتحزبشيثاالواحداشيئامفمكرينواحدةبنفسواحدةمحبةولكم

هوماإلىواحدكلتنظرواالأنفسهممأفضلالبعضبعضكمحاسبينبتواضع
224فيلبىأيضاآلخرينهوماإلىواحدكلبللنفسه
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معهيريدنانه

أناأكونحيثمعىيكونونأعطيتنىالذينءهؤالأنأريداآلبأجها

7142يوحنادأالعالمءإنشاقبلاحببتنىألنكأعطيتنىالذىمجدىلينظروا

الصالةهذهكلماتأعبروأناوإحساسىمشاعرىلكمأصفأنأستطعال
بستانفىعطرةوورودأزهاربينأتنقلأننىإلىليخيلفإنهآيةبعدآيةالكهنوتية

كأننىأووالجمالالعطرمنمزيداوجدتخطوةتقدمتوكلمالالجمارائع
تصورتثمرةمنذقتوكلماثمارهابنقائستبهرنىخصبةجنةأشجاربينأجتاز

حلماأحلمأننىإلىيخيلحتىتفوقهاالتاليةبالثمرةفإذامنهاألذيوجدالأنه

وقدخيالكلتفوقالمسيحفمحبةنعمالواقعانتظاراتكليفوقجميال

الربوصفوقدوعرضهاوطولهاوعمقهاعلوهافىالمحرفةفائقةبأنهاوصفت

نفتكرأونطبمماجدااكثريفعلأنقادربأنهالكتابفى

وحددفىأبناؤهايكونأنفطلبكنيستهبمستقبلمنشغالالمسيحالسيدرأينالقد

رفيعالوذجاالالهوتجوهرفىالثالثةاألقانيمبينالوحدةمنمتخذينساميةروحية

الذىالفضلبهذاوانهرناوعجبناالسالمبرباطتحفظالتىالروحوحدانيةلهم

اإللهيةالطبيعةءشركانصيربهسقيناواحدبروحجعلنا

وتمتلكقلوبنابمجامعتأخذأخرىطلبةالطاهرالمسيحفممناآلنونسمع
حيثمعهنكونأنأجلنامناآلبإلىيطلبنسمعهإذإليهوتسبينامشاعرنا

بتاخالحإضرةالوحدةبركةيتوجأنيريدبهوكأنمامجدهلننظرهويكون
المجدفىمعهالشركة

ونحنودهنخطبالذينونحنإليهنسعىالذيننحنأننايتصورالعقلكانلقد

فىأسكننأناشتياقلىأراكأنياربقاشتيالىمرنمينمعهنكونأننتلففالذين
363



ضعفنافىونحنالحياةوهوالسعادةوهوءالرجاوهواألملفهوماك
وهويطلبالذىهوبهفإذابقربهنحظىلعلناونلهثنجاهدوقصورناوعجزنا

يكونونأعطيتنىالذينءهؤالأنأريداآلبأيهافيقولمعهنكونأنيريدناالذى

يعجزالتىالمتفاضلةالنعمةهذهأمجدفمامجدىلينظرواأنااكونحيثمعى
شاكرينمنبهريننقفأنلنافيحقعنهايعبرأناللسانويعجزيتخيلهاأنالعقل
معهيريدناإنههللويامجدأمهللين

كلمةيستخدمالفادىنسمعالسابقةالطلباتففىالطلبنبرةتغييرالحظوابل

أسأللست62عددوفىأسألأناأجلهممن9عددفىقالإذأسأل
هذهاستهللكنهبكالمهملىيؤمنونالذينأجلمنبلفقطءهؤالأجلمن

السؤالمناقتدارأوأكثرالرغبةمنأقوىواإلرادةأريدبقولهالطلبة

هوالوحبدلبيبااالبنيسوعالربلكنفقطنسألصلواتنافىنحنإننا
ويشفعوثقةبقوةيطلبإنهأريدلآلبيقولأنيستمعالذىوحده

حياةليعطىجسدكلعلىسلطانأأعطىفقدعجيباأوكريباليسوهذابسلطان
إرادتهيملىأنيريدكمنليسأريديقولالسلطانوبهذابهللمؤمنينأبدية

خاصبنوعويحساألزليةمقاصدهويعلمإرادتهيعرفأبيهفىكابنبلأبيهعلى
قاصرةاإلرادةهذهستفليوتدبيرارأياأبيهممواحدبأنهبالذاتالنقطةهذهفى

إذآلمجبكمنفسهاآلبإنلتالميذهيسوخقالكماولكناآلبدوناالبنعلى
العنايةأعدتهالذىالعظيمالمجدهذاعلىمعاواالبناآلبإرادةواتفقتتالقتفقد

ثانيةفهورأنلنافيحقمجدهوينظروايسوعمعيكونواأنللمؤمنيناإللهية
معهيريدناأنهمجدآهللويا

الذىمجدىلينظرواأنااكونحيثمعىيكونونأعطتنىالذينءهؤالأنأريد

أعطيتنى

ءهؤالهممنا

يكونونأين2

يعاينونماذا3

ءهؤالهممنا

الرسلبكالمبالمسيحيؤمنونالذينأجلمنهوفالطلبواضحوالجواب



أماممنهريننقفهنايؤمنونوكيفاإليمانهذايأتيهمأينومنازتهمص
ماثراوماأعطتنىالذينءهؤالبالنعمةأنهلنرىالعجيبالخالصسر

الشقاعيةالصالةهذهفىالتعبيرهذاالمسيحالسيدكرر

للمسيحءهؤالأعطىالعجيبةاألزليةمقاصدهفىاللهأنهوالخالصفسرإذ
أيامهتطولنسأل

يتناولهالذىاألمرالموضوعهذاعنعقلىجدلفىندخلأنالمجالهذافىنريدوال
هممنفإنللمؤمنينالروحيةةافيوافععنفيهالجدلويعزلونبالنقاشكثيرون

العجيبالسرهذايدركواأنيستطعونالاالخئباريةاللهومعرفةااليماندائرةخمارج
المسيححثفعالذاقالذىالمؤمنولكنيتواكلونأويضلونفقدعقلياويتناولوه
أنيستطيعيكنلمذاتهمنأنهفعاليكتشفسوفحيإتهفىالمسيحعملواختبر
الرحمةفىغنىهوالذىاللهلكنوالخطايابالذنوبميتاكانبلاللهإلىيأق

السماوياتفىالمسيحمعوأجلسهوأقامهبروحهأحياه

أعمالمنليساللهعطيةهومنكمليسوذلكباإليمانمخلصونأنتمبالنعمة
المسرةألجلتعملواوأنتريدواأنفيكمالعاملهواللهألنأحديفتخرالكى
فعينهمسبقجداالقريبةالخاصةالمحبةهناالمعرفةومعنىفعرفهمسبقالذينألن

8روكثيرينإخوةبينبكرأهوليكونابنهصورةمشابهينليكونوا

أساسإنبلالخالصنوالفىلنافضلالألنمتواضعينشاكريننقفهنا
فىلناأعطتالتىوالنعمةدالقبمفتضىولكنفيناوليسمناليرالوحيدالخالص

مشيئتهمسرةحسبلنفسهالمسيحبيسوعللتبنىفعينناسبقإذيسوعالمسيح

المحبوبفىعلينابهاأنعمالتىنعمتهمجدلمدح

منمزيدعلىلناحافزإنهبلللفخروالللتواكلمدعاةليسالنعمةتعليمإن
الشكرووالحبلطاعةا

الملكيةعروسهالمسيحبرالالبسونبالدمالمغتسلونالمؤمنونإنهمءهؤالهممن
معهيكونواأنيريدهملذلكالقلبىفرحهومركزمحبتهموضوعالبفية

يكونونأين2

أناأكونحيثمعىيكونونأعطتنىالذينءهؤالأنأريد

563



يخدمنىأنأحدأرادإنقالماحسبالحياةهذهفىمعهكانواالذينءؤال
فىسارواالذينءهؤالخادمىيكونأيضافهناكأناوناوحيثفليتبعنى

الكاملءالعطاطريقالمضحيةالمحبةطريقالباذلةالخدمةطريقالمسيحطريق
هويكونحيثمعهيكونواأنيريدهم

فىمعهنكونأننترددلكنناالمجدفىمعهنكوذأننستعجلكثيرةمراتونحن

المجدقبلاأللممنوالبدالتاجقبلالصليبمنالبدلكنالصليبطريق

إنهقائلفمنالمسيحيكونحيثعناألقوالكثرتوقدأنااكونحيث
إنهقائلومنكثيرةمنازلأبىبيتفىلتالميذهقالكمااآلبتبييقصد

إنهاقائلومنالفردوسفىمعىتكوناليومالتائبللصيسوعقالالفردوس

وهممعهمسيسكنوهوالناسمعاللهمسكنهوذاعنهاقيلالتىالجديدةأورشليم
المعنىأنإالالختلفةالتعبيراتهذهبينيميرواأنالبعضوحاولشعباألهيكونون

يجبإنهقيلحيثءالسماهىواحدةحقيقةإلىتشيرالتعبيراتهذهوصواحد

جالساآلنوالمسيحثانيةسيأقءالسماومنءشىكلرذأزمنةإلىتقبلهءالسماأن

313يو461تس911أأعاألعالىفىالعظمةيمينفى
113عب291أف

تواضعناجسدشكلسيغيرالذىالمسيحيسوعالربهومخلصأننتظرءالسماومن
لفظالفردوسوكلمة2او302فىمجدهجسدصورةعلىليكون

قالوقدءالسماعنللتعبيرمجازيااستخداماواستخدمجنةمعناهاألصلفارسى
اختطفةقالالنصنفسوفىداالثالثةءالسماإلىاختطفإنساناأعرفبولس

5ا21كو2بهاينطقالكلماتوحمعالفردوعإلى

ءحماالحياةتصيرالمسيحومعءالسمافهناكالمسيحيوجدحيثإنه

المستقبلففىوالمسيحاللهبمعرفةاألرضعلىهناتبدأاألبديةالحياةكانتوإذا
المفديينأرواحفىبدأالذىفالتجديدءوالسمااألرضبينالفاصلالحدسيزول
ألنالخليقةكلإلىبالضرورةوسيسرىالقيامةعندأجحادهمفىالبدسيحدث
هذهوالحالةوتصيراللهأوالدمجدحريةإلىالفسادعبوديةمنستعتقنفسهاالخليقة

الكلفىالكلاللهويصيرالبريهايسكنجديدةوأرضأجديدةحماغ

663



يعاينونماذا

عنهيوحناوقالالمسيحمجدرأواقدالتالميذكانمجدممطلينظروامعىيكونون
بعدهمبهآمنمنوحمعوحقانعمةءمملواآلبمنلوحيدكمامجدأمجدهورأينا

منالكثيرحجبالذىالجسدحجابخاللمنكانالمجدذلكلكنالمجدهذاعن

إذالمجدأعطاهمقدالمسيحالسيدوكانتواضعناجسدصورةأخذألنهالمجدهذا
وهوواحدانحنكماواحداليكونواأعطينىالذىالمجدأعطثهمقدوأناقال
للشهادةالمؤمنينووحدةالخالصرسالةمجد

وربالملوكملكالكنيسةرأسباعتبارهمجدهليروامعهيكونواأنيطلبلكنه

األرضوعلىءالسمافىسلطانكلإليهدفعالذىاألرباب

وعندماالملكباعتبارهقدامهويسجدونيخشعونمجدهينظرونوعندما

نتغيرمكشوفبوجهالربمجدناظرينجميعاونحنقيلكمايتغيرونمجدهينظرون

381ص2الروحالربمنكمامجدإلىمجدمنعينهاالصورةتلكإلى

يظهرلمواللهأوالدنحنالرسوليوحناقالكمامثلهيصيرونمجدهيرونوعندما

يواهوكماسنراهألننامثلهسنكونأظهرإذاأنهنعلملكنسنكونماذابعد
32

قبلبهاأحبهالتىلالبناآلبمحبةمعنىالمؤمنونسيدركمجدثممجدثممجد
استيقظتإذاأشبعالمرنمقالكماالحبهذاأفراحمنوميذوقونلمالعاءإنشا

71مورمزبشبهك

مجدىلينظرواأناأكونحيثمعىيكونونأعطيتنىالذينءهؤالأنأريداآلبأيها

أعطيتنىالذى

تعزياتمنالطلبةههنىفىلناآ

أفضلذاكالمسيحمعوأكونأنطلقأنءاشتهالىفنقولإليهأشواقناتحركهل
جدا

مجدهمينظرونالمسيحمعأخهمفنعلمأحباؤنايفارقناعندماءعزاتعطناوهل
ثابتوناللهبقوةفإنناالحياةتجارببناعصفتمهمابأنهيقيناتعطيناوهل

مجيدلخالصومحروسوذالنعمةفى

763



والتهليلوالشكروالحبالطاعةمنلمزيدتدفعناوهل

تخاشعمتعبديننهتفتجعلناوهل

السمهومجدالهافشكلوأكثرمذاصتعملياإض

معهيريدناإنه

863



الوعودأصدقلمجققهااألماقجمل
وأكونبهأحببتنىالذىالحبفيهمليكونوسأعرفهماممكوعرفتهم

7162يوحنافيهمأنا

تلذذناالكهنوتيةصالتهفىالرائعةكلماتهمععشناالمسيحبفاديناأسعدناما
الربأطيبماحقافذقناوطلباتهبصوته

اإللهيةاألقداسأماماألعظمنتناكهرئيسيقدمهالعطرالبخوررائحةواستنشقنا
ظمأكلماتهوروتنفوسناصلواتهفأشبعتالقدسيةالشركةءأجوافىمعهفحلقنا
حياتنا

األبديةللحياةيعطىوحمعناهبالمجديطالباأللمساعةمنيقتربوهورأيناه

أجلمناآلبإلىنداؤهخرجوحبهفيفقلبهومنببالنايخطريكنلممفهوما
فىقدسهمالشريرمناحفظهماحمكفىاحفظهمقائالمنهطالباتالميذه

لرسالتىامتدادهىالعالىإلىبرسالةأرسلتهمفقدحقك

كلفىبهيؤمنونمنجميعألجلفيضلبالزمنحاجزبصالتهيخترقورأيناه
مجدهلينظروامعهيكونواوأنواحدايكونواأناألجيال

هاألبعافىحدودواللمعناهنهايةالالتىالصالةهذهختامإلىاآلنونأقى

أقصرفىيريدماكليضمنأنشخصكليحاولاألخيرةالطلبةودفومرماه

تستطيعأنكلولتمنيتأخيرةطلبةمامناسبةفىتقدمأنمنكطلبولوعبارة
أنوهيهاتطلبةفىأوكلمةفىأوواحدةعبارةفىكلهاواآلخرةالدنياتجمعأن

ذلكعلىتقدر

طلبماذاإليهيصلأنيسوعالرباستطاعنعملهأننحننستطعالمالكن
بهالمؤمنينلجميعتضنىوماذا

963



اآلببهأحبهالذىالحبثمفصونيأنراد

فيهمهونحميأنوأراد

اإلنسانىاختبارنافىلكنناعبارةفىوالخلودالحياةتجمعالتىالطلبةهىهذه
مأثورةحكمةشاعرقالوقديماالمنالبحيدةأحالمااألممانىنرى

قساوةمعتبخرتالجميلةاألمنياتمنفكمطيدرءالمريتمنىماكلما
قعالوا

يكونأنتمنىتحقيقهاعلىقادرعنيبوعدمفترنةكانتالمسيحأمنيةلكن

ذواتهممنبمقدورهمليسأنهيعلموهوثمفيهويكونأنوتمنىالحبفيهم
العظيمالعملوبهذاوساعرفهماحمكعرفتهمقاللذلكاألملهذاينالواأن

فيهمهووسيكونالحبفيهمسيكون

أجملنرىهنافنحنلذلكتتحققلمماتسعدناأنيمكنالاألمانىأجملإدت
الوعودأصدقيحققهااألمافى

ألجلناأمإنيهأ

األمافىلتحقيقوعده3

ألجلناأمانيه1

لقدبهوالمؤمنينتالميذهألجلالمسيحالسيدطلباتقمةعلىاألمنيةهذهتتربع
كليريدالفادىبأذوشعرتلتالميذهيكونأنيسوعأرادماأستعرضجلست

قالصالتهىللتالميذتكونأنوبركةخير

11عددنحنكماواحداليكونوااحملثفىاحفظهمالقدوساالبأيها

31عددفيهمكامالفرحىلهمليكونبهذاأتكلم
91عددالحقفىنمقدسيأيضاهمليكونواذاقأناأقدسألجلهم

12عددفيناواحداهمليكونواا

22عددواحدأنحنأنناكماواحداليكونواا

32عددواحدإلىمكملينليكونوا

42عددمعىيكونونءهؤالأذأريد

أخيرايقولثم



فيهمأناوأكونبهأحببتنىالذىالحبفيهمليكون

وبذلكالمسيحونحواللهضإلهىححثالمؤمنينقلوبنطيكونأنالمسيحيريدهنا
لهمملكااللهويصيرللهملكايصيرون

الصالةنفسفىالربقالكماتماما

الفهولىلكوماهوفهولكلىماهوكل

المسيحفيهمكانإذاإاللبافيهميكونأنيمكنوال
والثانيةبالحبمتعلقةاألولىطلبتانأوأمنيتإنهماهإتينأنيظنمنءيخطى

كالنفسهبالمسيحمتعلقة

أحدقالأوالحبحلالقلبفىالمسيححلفمتىواحدةأمنيةهذهإن

األفاضلالشراح

أنهماعلىالمقدسينالضيفينهذينبحلولتليقإذافكيفنجسةقلوبناليسثأو

فينالضركلتصهرنازلهىاإلفالحبمقدسانضيفانلكنهمافقطضيفينليسا

إنهماضيفينليساإنهماكلقائالواستدركمجسماالطمهرهووالمسيحوتطهرنا

متأنساالمسيحهواإللهىوالحبمجسماالحبهوالمسيحألنواحدضيفهم

بكلالحبهذايفيفىللمسيحوالحبللهالحبالحبفينايسكنماعند

وصيةللتالميذالوداعيةوصيتهفىالمسيحقولمعنىونعرفالغيرنحوالحقيقىالحب

بعضكمأيضاأنتمتحبونأنأحببتكمكمابعضابعضكمتحبواأنأعطكمأناجديدة
31يولبعضبعضاحبلكمكانإنتالميذىأنكمالجميعيعرفبهذابعضا

التىالنسانيةواوالشهوانيةالجسصدانيةالمشاعرعنيختلفالحبعنمختلفنوعإنه
الجميلالحبمعنىالناسبهايفسحد

البشريةالعواطفلسائرعننميزهاأنيجبالمسيحيةالمحبةعننتحدثعندما

يحطمبالشهوةالممسوخوالحبالدنيايمألاإلنسمافىفالحبفاسدةأمكانتلحةط

يختلفءشىالمسيحيةالمحبةجديدأخلقاالدنيايخلقالمسيحىالحبنكنالدنيا
لنحبءاألحباأجهاالرسوليوحخاقالكمااللهمنللمولودينإالتوجدالفهى

اللهويرفاللهمنولدفقديحبمنوكلاللهمنهىالمحبةألنبعضابعضنا

4يوامحبةاللهألناللهيعرفلميحبالومن
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نفسككلومنقلبككلمنإلهكالربتحبأنهىوالعظمىاألولىلوصية

يطولالحبمنجديدنوعكنفسكقريبكتحبمثلهاوالثانيةقوتككلومن
شرحه

األميةلتحقيقوعده2

ولكنرائعةطلبةمنلهايافيهمأناونوابهأحببتنىالذىالحثفيهمليكون
إليهاالسبيلكيف

يقولالقادىنسمععندماالكهنوتيةالصالةفىالسابفةاآليةإلىبنايعودهذاإن

أرسلتنىأنكعرفواءوهؤالفعرفتكأناأمايعرفكلمالعالمإنالباراالبأيها

فيهمأناونوابهأحببتنىالذىالحبفيهمليكونوسأعرفهماحمكوعرفتهم

المسيحلسانعلىالعبارةهذهفيهاوردتالتىالوحيدةالمرةهىهذه
العدلمعناهفالبرالعادلاآلبالباربلقبوالمقصودالباراآلبأيها

إلهأينبكالمهمالربيتعبونكانواواليهوديعرفهلمالعالمأنعجباللذلك
271مالخىفىءجاكماالعدل

إلهاللهليرىالصليبعنديقفمنإالالباراآلبيعرفأنيستطيعومن
الخطيةجسدشبهفىابنهأرسلأجمعينألجلنابذلهبلابنهعلىيشفقلمالعدل
برنحنلنصيرألجلناخطةخطةيعرفلممنوجعلالجسدفىالخطةليدين
فيهالله

وغفرانهاللهرحمةإنالصليبعرفواإذاإالالباراآلبلمالعايعرفوكيف

الصليبكلمةألنالباراآلبيعرفلمالعالمفإنلذلكلعدلهإهانةصليببدون
اللهحكمةواللهقوةفهىالخلصيننحنعندناأماجهالةالهالكينعند

ءوهؤالالصليبعلىإرادتهليتممءجاألنهالمسيحيقولقعرفتكأناأعا
أرسلتنىأنكعرفوا

محبةاللههوهناالمقصوداللهاسمأنأشرناأنسبقوكمااحمكوعرفتهم
فيبذلالباراآلبهوالوقتنفسوفىفيبذليحبالذىواالباالبباعتبارهالله

القجارليبررالوحيدابنه
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أقوىوماالمسيحشجاعةأعظمماأحدهمقالوسأعرفهماحمكرقتهم
وقالالمستقبلعنتكلمليصلبالجلجثةإلىصاعدأنهعالموهوألنهإثقته

الصليبإلىمنطلقوهوالمجدبناصيةممسكاكانأنهعلىدليلوهذالموسأعرفهم

يكونأنالجميلةاألمنيةتتحفقطريقهعنالذىالعكلالوعدهوهذاسأعرفهم
فيهمالمسيحيكونوأنالحبفيهم

العقليةمعلوماتناإلىإضافةليستإنهاالمقدسةوالمعرفةالخلصةالمعرفةهىهذه

الروحيةخبرتناإلىإضافةلكنها

والصعودوالقيامةالصليببعدالمسيحسيرفهمكيفسأعرفهم

آقإفىيتامىأترككمالالمسيحقالالمؤمنينفىالقدسالروحعملهوهذا
إليكم

لكنهلتالميذهوتركهإنطالقهعنبحديثهالوداعىخطابهبدأقدالمسيحكانوإن
معرفاسيظلإنهاآلببهعاهدالذىالعهدوهذاالوعدبهذاالكهنوتيةصالنهأنهى

للتالميذ4ا

ونفىفقطواالبناآلبإلىاألنظارتوجهالشفاعيةالصالةأنالبحضظنولقد

صفىموجودالقديفالروحصحيحغيرظنوهذاالقدسالروحإلىإشارة
وحدايخةليحفظوامنهالربيسقيهمإذالمؤمنينيوخدالذىالروحفهوعباراتها

قلوبفىحثاالمسيحبهايكونالتىالكيفيةهوالقدسوالروحالسالمبرباطالروح
اختبارهمفىالمؤمنينسيعرفالذىهوالقدسوالروحفيهمأناواممونالمؤمنين

حيااختباراالصليبحقيفةمنسيجعلإذاللهبرومعنىاللهمحبةمعنىالعملى

المؤمنيننفوسفى

إلىالسيدانطلقإذاالذممطالالهوتمنالثالثاألقنومالقدسالروحهوهذا
فيهمويكوناألبدإلىمعهمليمكثإليهمأرسلهالعالمفىكنيستهتاركاءالسما

4161يوالحقجميعإلىويرشدهم

يزالوالالخمسينيومالوعدهذاتحقيقابتدأوقدوسأعرفهماحمكعرفتهم
األمنياتأحمللتحقيقالوعودأصدقاليومإلىمستمرا
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بولسمعأقولأنإالمعانيهافىالغنيةالصالةهذهثرحختامفىيسعنىال
سوللرا

عشيرةكلتسمىمنهالذىالمسيحيسوعربناألىلدىركبتىأحنىهذابسبب
بروحهبالفوةتضأيدواأنمجدهغنىبحسبيعطكملكىاألرضوعلىالسمواتفى
فىومتأسسونمتأصلونوأنتمقلوبكمفىباإليمانالمسيحليحلالباطناإلنسانفى

والعلووالعمقوالطولالعرضهوماالقديسينجميعمعتدركواأنتستطعواحتىالمحبة
اللهءملكلإلىتمتلئوالكىالمعرفةالفائقةالمسيحمحبةوترفوا

التىالقوةبحسبنفتكرأونطلبمماجداثراءثىكلفوقيفعلانوالقادر

الدهوردهرأجيالجميعإلىيسوعالمسيحفىالكنيسةفىالمجدلهقيناتعمل

آمين
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الخاممىلباب

والتيامةوالميليبثقةطأل

8112حاتألصحاا



البسمتانفىراع
811يوحنادخلهبستانكانحيثقدرونوادىعبرإلىخرج

إرادتكبلإرادقاللتكنولكنالكأسهذهعنىتجيزأنئتثنإنأبتاهياإ
وصارلجاجةبأشديصلىكانجهادفىكانواذيقويهءالسمامنمالكلهوظهر

222444لو1األرضعلىنازلةدمكقطراتعرقه

اقتحمأننىإلىيخيلإذبالترددالمصحوبوالخشوعالرهبةمنبكثيرألشعرإفى
جثسيمافىبستانفىاالبمعيسوعالربخلوة

وشعرتالكهنوتيةالصالةمنأقتربوأنامشابهةبأحاسيسشعرتقدكنت

الترددمعالهيبةمنبمزيدأشعرهنالكنىوساجداخاشعااألقداسقدسفىبأننى
وصاعدةوالمعاقاأللفاظوواضحةمنطوقةالصالةنسمعكناالكهنوتيةالصالةفضى
جهادهفىنراهأنبخيالنانحاولفإننااليوموأمااإللهىالعرشإلىالطاهرفمهمن

الكلماتمنونحاولنفسهبهاتعتصرمنطوقةغيرصالةفىصراعهفىالشخصى

الذىاالختباروعمقالمعاقغنىءنستقرىأناألناجيلكتابرواهاالتىالقليلة

جثسيمافىبستانفىالصالةفىالجهادوهذاالصراعهذاتضمنه

ذلككانوغالبازيتونمعصرةمعناهاالبستاناسموهىجئسيمافىوكلمة

ويخرجالزيتونفيهايعصرمعصرةوسطهفىكانتوربماالزيتونبأشجارمليئاالبسمتان
شافياءدوابلمغذياطعامافقطليسلالقدمينبالنسبةكانالذىالزيت

الكريمةنفسهاآلالمتعتصرالسيدنرممطأننستطعاإليمانبعيناليومنحنليتناويا
خواطرناويطيبويشفينايغذيناالنعمةزيتعلينافيفيض

نقاطثالثفىجثسيمافىبستانفىالصراعهذافىنتأملفدعونا
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اإلنسانيسوعصراع

المسئولةالصالةصراع2

بانتصارانتهىصراع3

االنسانيسوعصراع1

أخذعندماالمسيحإليهاتضعالذىالعجيبالتنازلمقدارنرىالصراعهذافىإننا
وأشواقوحيرةنوازعمناإلنسانيةىالنففيهتجوزأنيمكنمابكلبشريتناجحسم
للهمعاداليكونأنخلسةيحسبلمواللهصورةفىكانإذإنهحقاوآالم
الناسشبهفىصائراعبدصورةآخذانفسهأخلى

التجسدسرفىلكنناعينطرفةواللحظةالهوتهيفارقلمناسوتهأنصحيح
يدركأنانحلوقالقاصراإلنسانلعقليمكنوهلإدراكنايفوقالذىالعجيب

التجسدسرفىإنناأقولالبشرفكرعلىوالمتسامىالقدرةالفائقالعظيمالخالقأسرار
كاملةإنسانيتهفيهاتجلتالمسيحالسيدحياةمنجوانبنرىأننستطيعالعجيب
البشرطبيعةعنتختلفطبيعةذاكانيسوعأنيظونمنجميعأفحمتبحيث
يطبالصليبشبحأماميصارعنراهاآلننحنوهاوتعبوعطشجاعفقد
أنأمكنلويتمنىالتىالكأستكهىوماسالكاتلكعنهتعبرأنأمكنإن
يخإتأنمنأشجعيسوعفإنالجسديةالصليبآالمسثليإنهايتجرعهاال
وسخريةوبصقوتعييرءهزمنالنفسيةالصليبآالمكأسوليستالجسدآالم
كأسليستوهىضنيةكانتمهماالنفسآالمتزعجهأنمنأقوىيسوعفإن

أنيمكنالالجسديقتلونممنيخافواأالتالميذهعقمالذىفإنالجسدىالموت
الجسدموتمنيخاف

األبدىالموتاللهعناالنفصالكأسالخطيةعلىاللهغضبكأسلكنها
كامالالبشرآثامعقابيحمللكىيتجرعهاأنعليهكانالتى

أعلىوصارالخطاةعنانفصلالذىشربالهوالذىالقدوسيسوعتطلع
نفسهفرأىالخطاةعنبديألسهنه3يضعوهوينتظرهماإلىتطلعالسمواتمن

االنسانيةنفسهقفزعتاللهغضبجاماتعليهرستحاولعنةخطةسيصير

العقابلهذاتصورههولمن
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فيماأطلقتالتىيسوعإنسانيةنرىأننستطعوالفزعالخوفهذامثلن

نستصالفزعهذامثلومنتركتنىلماذاالىإإلهىدامفجعةةأصرخةبعد
عدمفىدرجاتهأولىنجدالذىالعقابالخطيةتستحقهالذىالعقابهولندركأن

ويقولونينادونالمرفوضونفيصرخالغاضباللهوجهإلىيتطلعأناإلنسانقدرة
العريقعلىاللساوجهمنغطيناولالكامعليناأسقطىللجبال

اللهعناناإلنستفصلالتىالخطةشماعةنتبينأننستطعالفزعهذامثلومن
بالسياطيلهبهالذىوضحيرهناراتصليهالتىنفسهطريدمعذبأضائعأنفسهفيجد

منالهروبيمكنهأينيعرففالعينيهأماماألبديةوتعلقوجههفىالدنيافتضيق
يقيهالوجودفىءشىوالتخفيهالهاويةوالينقذهموتفالالغاضباللهوجه

الحىاللهيدىفىالوقوعهومخيفألنه

إنساناصراعهفىوكانعنهتعبرلكىيسحوعصارعالتىالكأسهىهذه
كامال

متساقطأعرقهفينزلنفسهاآلالموتعتصرأيضابستانفىيصارعالثاقآدم
األرضعالنازلةدمكقطرات

نفسهيضعالجوهرفىلآلبالمساوىفهوالكاملةطاعتهفىإنسانيتهنرىونحن
اإلنسانيسوعصراعإنهااللبلمشيئةخاضعاكإنسان

المسئولالتفكيرأوالمسئولةصالةامراع2

الربأنألدركناالصالةهذهمنالبشيرونرواهاالتىالكلماتفىتأملناأننالو

اآلبإلىيصلىوهونفسهمعحوارفىكانيسوع

ولكنالكأسهذهعنىتعبرأنأمكنإنأبتاهياقائالصلىيسوعإنمتىيقول
أنيمكنلمإنأبشاهياقائالصلىفترةوبعدأنخطتريدكابلأناأريدكماليس
62متمشيئتكفلتكنأشربهاأنإالالكأسهذهعنىتعبر

اآلبآبياوقالأمكنإنالساعةعنهتعبرلكىيصلىكانإنهمرقسويقول

ولكنالكأسهذهعئىفأجزلكمستطاعءشىكلاآلبأيهاباباياأى
أنتتريدمابلأناأريدماالليكن



بهوليشعركانيسوعأننحسوتكرارهاالصالةتلككلماتفىنتأملعندما
يتجنبلكىطريقهناككانلويتمنىوكانيتحملهأنعليهكانالذىالعقاب

علىقادروأنتالمحبألىأنتلآلبيقولوكأنهوصلىوفكرالعقابهذا

أنهورأىالتفكيرعاودلكنهالعقابهذاعنىتجيزأنممكناكانأماءشىكل

يكونأنيمكنوكيفأتيتلهذالكنىلنفسهيقولوكأنهلمالعاإلىءجالهذا
للبشراللهمحبةفىوفكرعقابهاأحدينالأندونالخطيةغفرإذاعادالالله

يتجرعأناللهمشيئةأنهاأدركالقكرىالصراعهذاةنهايوفىللبشرهوومحبته
ضمامشيئتكلتكنبالقوللهصالفختصتالخطاةعناممفارىاالموتكأس

الخاضعتهبمسئوليالراضىبرسالتهالعارفالمسئولالشخصصالةيصلىأناستطاع
اآلباللهلمشيئة

منفكمالمسئوليةمنالجهربةاألنانيةالتافهةصلواتناالصالةهذهتدينوآ
الراحةطلبمجردتتضمنلناصلواتمنومالمسئولالتفكيرمنتخلولناصلوات

المسئوليةمنأحياناوالهروبوالصحةوالنجاح

المسئولالتفكيرصالةنصلىأنعلمناوتعلمنالتفديناجئتمنفيا

بانتصارانتهىصراع3

نتيجةوكانتالحيةبتجربةوسقطعدنجنةبستانفىاألولآدماضهزملقد
فانفصلتالروحىالموتطبيعيامنهالمتناسلكلهالبشرىالجنسأورثأنهللهعصيانه

الجميعأخطأإذالموتوبالخطةنسلهإلىالخطةوبهمنهوسرتاللهعننفسه

وقبولهوبطاعتهأيضابستانفىانتصرالمسيحيسوعالثانىآدمأنللهشكرالكن
بهيؤمنمنكلأمإمالحياةبابفتحاالبمشيئة

ينتصرأناستطاعلكنهمتألمأوحيدأالصراعيسوعجازلقد
الصراعهذايصفالعبرانيينإلىالرسالةكاتبويقول

للقادروتضرعاتطلباتودموعشديدبصراخقدمإذجسدهأيامفىالذى
مماالطاعةتعلمابناكونهمعتقواهأجلمنلهوحمعالموتميخلصهأن
57عبأبدىخالعىسببيطعونهالذينلجميعصاركملوإذبهتألم
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بانتصارالصراعهذاانتهىكيفأيضانحنلءنتساوقدالناسلءتساد
ذاقأنهمعتقواهأجلمنلهحمحكيفآخربمعنىأوصلبقدوالمسيح
فعالالموت

لآلبالتسليمكانتالصراعقمةأننفهمعندماالجوابنعرفأننستطعونحن
مشيئتكلتكنكانتالصالةوقمةالحقيقىاالنتصارهوالتسليموكان

والجوابصراعهفىانتصرقديكونمتنيئتكلتكنيقولمنكلهللكن

لتكنقائاليستسلمأنمضطرانفسهيجدتقاومالقوةأمامالضعيففهناككال
لتكنويقولصاغراالهزيمةويقبليقاومأنيريدالالذىالمنهزموهناكاللهمشيئة
لتكنويقوليرضخحياتهحلمتحقيقعنيعجزالذىالفاشلوهناكاللهمشيئة
وضعفوغضبمرارةفىويقولهااللهمشيئة

ولمالقدرةربفهوضعيفايكنلمءهؤالمنواحدأيكنلميسوعلكن
ءوالرجاالتفاؤلقمةكانبلفاشاليكنولماالنتصارسيدفهومنهزمايكن

رسالةيحفقأنيريدالذىباالبواثقاكانواثقاامشيئتكلتكنقاللكنه

إثجذبيحةنفسهجعلإنأنهواثقأكانعنهتتخلىلنالمحبةأنواثقاكانخالدة
يرىوهومشيئتكلتكنقالتنجحبيدهالربومسرةأيامهتطولنساليرى

المالئكةعملتهماإنكالالمالئكةمنمعونةإلىمحتاجاكانوهلتقويهالمالئكة

الكفارةعملمترقبةءالفداأمرارعلىتطلعأنتشتهىأنهامعلنةلهظهرتأنهاهى
لهساجدةقدامهوتهتفانتصارهفىلهتصفقالمليكحاشيةوكأنهاالعظيم

المسيحإنسانيةفمنلحياتنامنهنستفيدأنجثسيمالىاختبارفىنتأملونحنفليتنا
ودموعهتضرعاتهوصلضعفاتنايرقلكىطبيعتناشاركناألنهلنفوسناءعزانجد

المجيدةنعمتهعملفنعظمالحطةشناعةندرك

تسعىوالااللتزامءوراتبحثالتىالصالةمعنىنتعلمالمسئولةصالتهومن
للهروب

فنتعلمالواثقالتسليمفىيكونالحقيقىانتصارناأنندركالصراعفىانتصارهومن
نتجرعأنتتضممتالمشيئةهذهكانتولوحتىمشيئتكلتكننقولكيف
سالكاء

الحياةأيامكلسالمهقلوبنافىوليملك



وثقوه

وأوثقوهيسوععلىقبضوااليهودوخداموالقائدالجندإنئم
8121يوحنا

لتالميذهيعلننبياالمسيحيسوعربناوحمعنارأينالتالميذهالوداعىخطمابهفى

فهوبالجسدعنهمرحيلهبعدلهماللهمواعيدعنويتحدثجهتهممناللهإرادة
سيرسلهالذىالمعزىالقدسبالروحإليهمسيأقىالرحيلبعديتامىيتركهملن

األبدإلىمعهمشمكثالذىالحقروحإليهم
ليرفعاللهأقداسإلىيقتربوشفيعاكاهناوسمعناهرأيناهالكهنوتيةصالتهوفى
احمكفىماحفظقائالءاألحباتالميذهألجليطلبعظيمكهنةمكرئيالصالة
حقكفىقدسهمالواحداليكونوا

وأنواحدايكونواأنالتالميذبكرازةبهيؤمنونالذينجميعأجلمنيطببل
وأناالبناآلببهأحبالذىالحبفيهميكونوأنمجدهلينظروامعهيكونوا
فيهمهويمون

الذبيحةأينولكنالكفاريةالذبيحةالكهنةرئيسيقدملكىالوقتوحان
يحبهالذىالوحيدابنهإبراهيمأخذعندماقديمةقصةنسترجعبناوكأفى
بالنارإبراهيموأمسكالمحرقةبحطومعهالمرياجبلإلىبهوساراسحق

أينولكنوالحطبالنارهوذاألىيالهوقالاسحقابنهوسألهوالسكين
لهيرىاالقائالإبراهيمعليهردوأسىلوعةينفطروبقلبداللمحرقةالخروف
الذبيحةهواسحقالوحيدابنهأنيعلمإبراهيمكانفقدابنىأياللمحرقةالخروف

قلبهمكنوناتيعلنأنوأبوتهبعواطفهيستطعولم

الزيتونمعصرةبستانفىجثسيمانىبستانفىرأيناهالذىالمشهدكانوهكذا
والمناجاةالمسئولالتفكيرمننوعااعتبرناهاآلبمعوجهادالنفسمعحواروبعد
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الكأساالبنيتجرعأنالربمشيئةطريقالوحيدلالبناتضحالخالدةالمعاناةل
تحملالتىالذبيحةنفسههويكونوأنالبشرعننيابةاللهغضبكأسالمريرة
البشرخطايا

يسلمهالذىخطواتإلىيصغىوهوليتقدمواثقةثابتةبخطواتإذافليتفدم

ربمااألسودالوادىومعناهقدرونوادىعبرليتقدم6264متىتقترب

فيهتلقىكانتالتىالنقاياتقاذوراتألجلأويسودهالذىالكثيفالظالمألجل
814يوعليهيأقىمابكلعالموهوليتقدمأورشليممدينةخارج

المقاصدلتحققأدواتتكونأنلهاقدرالتىالقاسيةالبشريةاألدواتمعليلتقى
اإللهية

الهيئةفىوجدفقدالهوانليتقبلالمجدمننفسهءإخالفىأخرىخطوةليتقدم

ليأخذوهواءجامنإلىالكريمتينيديهأسلمطاعتهوفىوأطاعنفسهوضعكإنسان
والصليبالمحاكمةإلى

وليوثقوهعليهليقبضوانفسمهأسلم

الكلمةهذهبذكريوحناإنجيلكاتبالحبيبيوحناينفردأنكريبايكنولم

باقىكتابيذكرهالمالتىاللمحةهذهتفوتهأنيمكنكانفماأوثقوهال
أدركاألحداثءورامايقرأالذىالعميقوفكرهالثاقبةبعينههولكنهاألناجيل

حسئأيكونلكىبهاأوثقوهبقيودالصليبرحلةمراحلبدأقدالمسيحيسوعأن
ءجاماومعنوياحرفيايغلكىالمذبحعلىتقدمأنقبلوئربطتوثقذبيحةومعنى

ولكى35إشالذبحإلىتساقكشاةفإهيفتحولمتذللأنهبالنبوةعنه
السمواتاأيتهفياذلكيفعلونهموهاويقيدوهيوثقوهأنعليهمكانئساق

ليوثقوهنفسهأخلىاألمجادربألندمأبلدموعأمياهكواقطرىانفطرى

الصليبطريقفىأولىكخطوةيسوعتسليمقصةفىوكثرتهاالمعاقكزارةومع
إنجيلهفىعنهيوحناذكرهاالتىالواحدةالكلمةهذهعلىعابرةبتعليقاتنكتفى

الأوثقوه

متحررةحرةوإرادتهاوثقوها

غادرةقبلةاثرعلىاوثقوه2
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ةغاممحبلمساتبعداوثفوه

متحررةحرةوإرادتهأوئقوه1

ذانىمنأناأضعهابلمنىيأخذهاأحدليسقالأنلهسبقفقدنعم
81يوا

يعملوهبأنلهمهوعحماإالشيئابهيعملواأنيستطعونكانواوهل
أنالهمفقالالناصرىيسوعجوابهموكانتطلبونمنداسألهملقد

همفهاللعجبويااألرضعلىويسقطونءالوراإلىيتراجعونبهموإذاهو
علىيسقطوناالبشريةالقوةمظاهربكلوعصئهموسالحهموسيوفهمبمشاعلهم
أوفتقتلهمتصعفهمهذهكلمتهأنيمكنوكانمنهواحدةكلمةأماماألرض
الوقتنفسوفىقدرتهلهميبينأنأرادلكنهقدامهفتسحقهمبهمتعصف
الحرةوبإرادتهمنهرضىولكنقهرايأخذونهالإنهمحريه

النائمةضمائرهميخاطبوكأنهتطبونمنداثانيةمرةيسألهميسوعويعاود
أنالكمقلتقدفأجابهمالناصرىيسوعقالواإصرارفىلكنهمليوقظها

بسيوفخرجتملصعلىكأنهلهميسوعفقالوأمسكوهأيديهمفمدواهو
ساعتكمهذهولكناأليادىعلىتمدوالمالهيكلفىيومكلمعكمكنتإذوعصى
35و2225الوالظلمةوسلطان

العجيباإللهىالحبءلندايستجيبأنعليهوكانالساعةأتتلقدنعم
المطلقالسلطانصاحبويخضعللشرأسيرانفسهمنفيجعلفاطئةالإلنسانية

نحنلنصيرألجلناخطةيصيرخطيةيعرفلموالذىالظلمةلسلطانمالقترة
فيهاللهبر

يدافعأنهمنهظنابطرستهوروعندمامتحررةحرةوإرادتهأوثقوهلقدنعم
وقذممكانهإلىسيفهيردأنيسوعمنهطلببهوضربسيفهواستلعنه
بالسيفيأخذونالذينفكلالعنفيولدالعنفأنهواألولالسببأسبابثالثةله

عنهالبشردفاعإلىحاجةفىيكنلميسوعأنالثاقوالسببيهلكونبالسيف

وتسحقتحميهالمالئكةجيوشلهفيقدمالسماوىأبيهمنيطلبأنيستطيعكانفقد
التىاإللهيةللمشيئةتحقيقيحدثالذىهذاأنالثالثوالسببعليهالقبضطالبى

الكقارىموتهعنالنبواتوتتمالكتبتكمللكىلهاخضع
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المسيحعنالدفاعمحاولةتكونقدأنهويوضححريتهيؤكدبهذايسوعكأنما
الوحيدالطريقهوالموتلكنالمسيحسبيلفىالموتمنأسهلوالعنفبالقوة

تبقىفهىوتمتاألرضفىالحنطةحبةتقعلمفإنالمثمرةالحقيقيةالحياةإلى
كثيربثمرتأقىماتتإنولكنوحدها

ليحررنابالقيديسوعرضىلقد

لمجيينالكىالموتوقبل

غادرةقبلةائرعلىاوثقوه2

وكأقيوحنايروهاولموالخيانةالغدرقبلةقصةالبشيرييىساثرروىلقد
المحبةستارتحتالخيانةروايةالحساسةالرقيقةنفسهعلىشقتالمحبةرسولبيوحنا

عةدالخا

عساكرهمعلىاألمريختلطأنوالكتبةالكهنةءرؤساوخضىليألالوقتكانلقد
بيهوذاعشراالثنىمنبواحدفامشعانوايسوعغيرآخرشخصاويمسكواوخدامهم

لعلهمأويسوععلىللقبضدليلهميكونلكىيسوعتالميذأحداإلسخريوطى
فاختارمؤكداالمسيحبشخصتعريفهميكونأنيهوذاوأرادجماعتهميتقدميهوذاتركوا

ويمسكوهبهويحيطونوالخدمالعساكريتقدمءاألثناهذهوفىويقبلهعليهيسلمأن

يهوذاوتقدمأمسكوههوهوأقبلهالذىبيتهمعليهاالمتفقالعالمةوكانت

تشيرإحداهااليونانيةاللغةفىكلمتينهناكإنالشراحويقولوقبلهيسوعنحو

روايةمنظهرولقدلحبيبهالمحبقبلةإلىرتشوالثانيةلمعلمهالتلميذقبلةإلى

تخدعهفلمءشىكليسوععرفولقدالمحبةقبلةيصوعقثليهوذاأنالبشيرين
الرقيققلبهطعنخنجراالغدرقبلةالزائفةالمحبةقبلةكانتالسالموالالفبلة

قالحادسيفوكأنهايهوذاضميرتخاطبلكنهامظهرهافىالرقةبالغةوبكلمات

يهوذاضميرولكناإلنسانابنتسلمأبقبلةيهوذاياجئتلماذاصاحبياله
الضميرميتشكالللغدرالحبلغةيستخدمومنماتقدكان

الثالثةالبشيرينأنفأجداألربعةاألناجيلكتابرواياتأقارنوأناتعجبتوقد

وحدهيوحنابينمايسوعبهاقيدالتىالقيودايذكروالموالقبلةقصةذكروااألول
نفسىفىوقلتأوثقوهأنهموذكرالقبلةقحسهأغفل



القيدأمالفبلةالمسيحقلبعلىأقسىكانيهما

ءفهؤاليسوبأوثقتالتىءاألعداقيودمنوأشدأقسىالغدرقبلةأنوتصورت
استخدمبانهالحضيضإلىنزلفقديهوذاأمابوضوحرغبتهمعنعبروااألقلعلى

والغدرالتآمرنيةليخفىالمحبةأسلوب

لمبادئههمءعداويعلنونجهارايسوعمجاربونأناسمنمنفسىفىوقلت
تصرفاتخرحهمابقدرالمسيحقلبيجرحونالشرهمرغمءهؤالوكنيسشه

القاتلةوأنانيتهمالشخصيةمآربهمليحققواوالمحبةالدينءورايتسترونالذينأولحك

القاتلةاألنانيةمنالملعونءالريامنالغدرقبلةمناحمناربيااحمنا

غامرةحبلمساتبعدأوثقوه3

الظروفأسوأيجتازوهوعليناتطلالحانيةشخصيتهأنفاديناأمرعجيب
االختباراتأقسىويعافى

تنزعهلكىعليهوانقضتءوالعداالكراهيةقوفعليهتضافرتالذىالوقتففى
إنهتالميذهفىيفكركانبلنفسهفىيفكريكنلمصورةأحقرفىوتوقفه
وجبلتهمضعفهميعرفكماوهلعهمخوفهميعرف

مجتبهمأنوأرإدبتالميذهانشغللكنهيخففلممصإرهيعرفلقدحاق
اإليمانضعافيزالونالكانواوالوالةالمجامعأماموالتحقيقاالستجوابءعنا

قاللذلكيتحملونالفهمخفيفأغضاعودهمفمازالقوةإلىويحتاجون
عليهالقبضطلبوالمن

يذهبونءهؤالفدعواتطلبوننىكنغإن
وإذالذينالتالميذنفوسفىآثارهاتركتلعلهاغامرةحنانلمسةمنلهافيا
يعيشوذكيفعرفوابعدفبماولكنهماللحظةتلكفىوهربواتركوهقدكانوا

توثقأنقبلالمسيحيدعملتهءشىآخرإنبلمستشهدينيموتونوكيفشاهدين
سيفسببهاالتىجروحهوتشفىمكانهاإلىملخأذنلتعيدامتدتبالقيود

سيدهعندفاعاالمسلولبطرس

ليقبضءجاألنهيوحهلميسوعمنهواقتربهذاإلىدعوايسوعقالنعم
ءازدرارتعيكلماتمنمنهصدرقديكونأنيمكنكانماعلىيعاتبهلمعليه

583



أذنهلمسذلكبعدحاالأوثقتالتىاليدهذهبيدهلكنهالمناسبةهذهى

هاأيرفأ

هذاسيدىمثلالخلودأوالوجودأوالحياةفىرأيتمهل
والعطفوالرفقللبركةتمتدانوهمايداهتوثقأنالفادحةوالخسارةالعارمتأليس

ءوالشقا

فيامسيحى

أوثقوكقدكانواإن

لحريتىهذاكان

أهانوكقدكانواإن

لكرامتىهذاكان

يحررققيداحبكفليكن

يظللنىتاجاوصليبك

السجودمنىواقبلن

والنشيدوالحب

ةابفدشطما

الخلودأرىحتى

آمين
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السثهدويمفىألمماة
كلمتأنايسوعأجابهتعليمهوعنتالميذهعنيسوعالكهنةرئيسفسأل

ممعواقدالذينألالأناتسألنىلماذاءبشىأتكلملمءالخفاوفىعالنيةالناس
819112يوحنا

فلمليقتلوهيسوععلىشهادةيطلبونكلهوالمجمعالكهنةءرؤساوكان
4155قرمروايجد

متىهمللمسيحشهدوابشيرينأربعةأنكماأنهاألولىالكنيسةءأباذكر

وبيالطسوقيافاحنانهمقضاةأربعةالمسيحآحاكذلكويوحناولوقاومرقس

ودسهيرو

المذلةموكبأننرىالمسيحمحاكمةعناألربعةاألناجيلروايةقرأناإذاونحن

أورممليمشوارعفىسارقدرأسهعلىيكونأنباختيارهيسوعقبلالذىوالعار
الجمعةظهرإلىالخميسءمسامنذمراتست

قيافاحماحنانبيتإلىالبستانفمنء

الكهنةرئيسقيافابيتإلىهناكومنمم

األولىللمرةبيالطساستجوبهحيثالواليةدارإلىالكهنةرئيسدارومن
الملكهيرودلعإلىالواليةدارومن

بصلبهوحكمثانيةبيالطساستجوبهحيثالواليةدارإلىهيرودسومن

صلبحيثالجلجثةإلىالواليةدارمنثم

وهوكالمجرمينباالغاللمقيداوالمهانةالعارموكبفىيسوعسارهكذا
نفسهيضعأنأرادهكذالكنالعالميناللهخلقبهالذىالقدوساللهكلمة

ألجلناأمجادهكلمنذاتهأخلىوهكذا
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ثوديةالالمجامعأعلىوهوالسنهدريممجلسأمامالمسيحمحاكماتأولىكانتقد
مابمثلوقورةعادلةتكونالمهيبالمجلسذلكمثلأماممحإكمتهأننظنوكنا

كانتالمحاكمةتلكأنالمؤسفمنلكنعدالةمنوللشريعةاحتراممنللناموس

قالهمايتحققلكىالتاريخذكرهاالتىالمآسىقمةعلىومأساةالمحاكماتبينمهزلة
تقبلهلموخاصتهخاصتهإلىءجاإنهبعدفيماالبشيريوحنا

فيهانرىالبشيرونعنهاذكرهماواقعمنالمحاكمةهذهفىنتأملإذ

يسوعمنثفيولنسمعظالمةمحاكمةا

الرثودبجماهيرجانبمنهىتنولنراهامفحمةإجابات2

مؤلمةتصرفات3

ظالمةمحاكمة1

قادةمنعضواسبعينمنيتكونوهوالدينيةودالصمحالسأعلىهوالسنهدرحم

عاونواالذينالسبحينبالشيوختشبهاالصدوقيينوالكهنةوالشيوحوالفريسيينالكتبة

الكهنةرئيحرالمجلسهذاويرأسالقديمفىللشعبوحكمهقيادتهفىموسى

أعضائهمن32جتمعأنمنفالبدالصارمةقوانينهولهالعليااليهودصمةمحهو
اجتماعهيكونأنمجبقانونيةالمحاكمةتكونولكىقانونيةأحكامهلتكوناألقل

ءأثناالمحاكمةتكونأنويجبالمنحوتالحجرقاعةواسمهاالهيكلقاعاتأحطفى

الفصحعيدأيامخاللانعقادهوزوالثارالن

الحكمإعالنقبلكاملةليلةءانقضابعدإالباإلدانةحكمايعلنأذلهيجوزوال

الرحمةمشاعرإلظهاركافيةفرصةالمجلسأماملتكون

التهمتكونأذينبغىبلتدينهإجابةيجيبتجعلهبكيفيةالمتهميسألالأنوكب
الموتهىالزورالشهادةعقوبةأنعليهموينئهصادقينبشهودمؤيدة

اإلدانةأدلةقبلأوالةءالبراأدلةالمحكمةتستعرضأذلمجبكما

قبلمنواضحايسوعضدالتحيزكانفقديقولونكمامرضالغرضلكن

إلىيصلوالكىالصحيحةالمحاكمةشروطجميععنالقضاةتجاوزلذلكالمحاكمة

يسوعبإدانةالحكموهوالمحاكمةقبلعليهالنيةبيئواقدكانواماويقررواغرضهم
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عينهقدكهنةرئيسحنانوكانالمؤامرةءوراالكهنةرئيسقيافاحماحنمانان

احتفظاممنهاليثوديةوالىخلعهسنواتتسعبعدولكنسورياوالىكيريتيوس
بعدفيماكهنةرئيسالخصسةأبنائهمنواحدكلوكانوبالنفوذباللقب

صلالهيسوقكانتفقدثروتهمنليزيدالهيكلفىالعبادةيستغلحنانكان

صلالهيفىالتجارةيختكرونتهأصأفرادوجميعهووكانحنانسوقباسمى
وحتىاحمهكرهواالناسأنلدرجةواالحتيالاالستغاللأساليبكلويستخدمون

حناناجيتويلقائالوأسرتهحنانعلىبالويالتتحدثنفسهاليهودىالتلمود

يضربونوخدامهمالخزانةحفظةلتهموسا3الكهنةءرؤساإنهماألفاعىلفحيحويل
بإلعصىالشعب

فىحناذسفإنهالهيكلمنوالصيارفالباعةيسوعطردفعندمالذلك

ومالهجيبهفىالصميم

يسوععلىقبضواالذينأننالحظولعلنايسوعمنللتخلصالخطةحنانورسم
أرسلهمخممؤامرتهتجاحعناألخبارينتظرساهراكانالذىحنانإلىأوالأخذوه

سبيلفىالسنهدريمقوانيزكلوكسرتالمسئولالكهنةرئيسقيافاصهرهبيتإلى

مكانهغيرفىزاجتمعليالالسنهدريمفاجتمعالفاسدةالدينيةالزعامةمآربتحقيق
واجتمالكهنةرئيسدارفىاجتمعبلالهيكلفىالمنحوتالحجرقاعةوهوالرحمى

ءأعضامناستدعوهماالذلمتالمنصفينبعضلءتساوربماالفصحعيدأيامفى
اجماحهذاأذالكهنةرئيسفأجابهماالجتماعهذاوشرعيةقانونيةعنثدريمالش

صاحبيستطيعوهكذاالتأجيلتحتملالطارئةالظروفهذهأنأواستثنائى
ويلغيهبلويسخرهبالقانونيلعبأنوالنفوذالسلطة

التاريخفىالظالمةالمحإكماتمنلكثيرصورةتعتبرألسنهدريمأماميسوعمحاكمةإن
كلمةكلماتهبينمنمجدوالكىتعليمهوعنتالميذهعنيسوعيسألوننراهمفنحن
الكهنةءرؤساكإنمرقسويقولزورشهودعيبحثوننراهمونحنجهايدينونه

عليهشهدواكثيرينألنيجدوافلهـاليقتلوهيسوععلىشهادةيطلبونكلهوالمجمع
65و4155مرشهاداتهمتتفقولمزورا

المتهمبإدانةيحكمأنينوىوهوالمحكمةإلىالقاضىيدخلكيفنتعجبونحن

فلماذاوقلوبهمعقولهممألقدالظلمكانوإذاإلدانتهشهودعنجاهداويبحث
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ايتمسأنيريدونألنهماالشرلىتعمقهبمعاىدليلحمذااسالشبالشهودذصتمس
ظالمةقاسيةوقلومضاهرهااسةاحداابأهداب

جماعةلكنالشيوحبتقاليديعبألملصوأنأجشهدوااجعضاءجارتجا
الشيوخبتقاليدأيضايتمسكونالكانوايدرصااسستاممجلفءاكخماومحممدوقياا

لكانالسبتفىفعلماذاسألوالوضيالاسحبتاصسريإنهالبععنرقارتجاشت
اليابسةاليدذاالرجلوشفىالعمياعيونفتحألنهليسودعايةححذا

الالكدبولكنيسوعءأعدامنتلقنوهااتءوافترااكاديباجعخرااقابماهـ
شهاداتهمتتافقفلمبعسمابعضهءثدباءيقو

الهيكلهذاأنقضإفىيقولسطعوهإنهمايبعفقالفقدكذبةأشرتءجاراآخ
لكالمتحريفصوهذابأيادمصنوعغيرآخرأبنىاأياثالثةوفىباأليادىالمحسنو

ااألكاذوآالمس للناسالنهاتبدوالحقيقةخيوطلحيصثابعحعتسلىهىيبسر

أقيمهوأناالهيكلهذاأنقصواجسدهإلىمشيرالهمقالالمسيحفإنحاتيقية
1أياثالثةث

يقدمبأذالكهنةلرئيستكفلشهودعلىالحصولفىالسنهدريمفشلوعندماةة
المسيحأجابوعندئذاللهابنالمسيحهوهلالحىباللهيسوخفاستحلفالدليل

تبصروذاالنمنأيضالهمقالبلنفسهحقيقةينكرأنلجالألنهباإليخاب
ءالسماسحابعاوآتياالقوةتيمعجالسااإلنساناا

النظامأنومعالمتهمفممنأدلةعلىالحصولطنعسدريمالسننظامأذرمع
كللكنالمحاكمةعلىكامليوممرورقبلباإلدانةالحكمإعالنمنطنعهمأيعنما

حاجتفماوقالثيابهالكهنةرثيسمزقمسرحيةوبتمثيليةكسرتاعواثا

مستوجببأنهعليهالجميعفحكمرأيكمماالتجاديفطعشقدشهودإلىبعد
الموت

يفترىمنوكلالتاريخفىظالمةمحاكمةلكلدينونةالظالمةالمحاكحةهذهإن
بالموتالمسيحعلىجمكمكأنهءلألبرياالتهمويلفقالغيرعلى
مفحمةإجابات2

قدرةيعرفوكانمحاكمتهقبلتقررقداعليهصمالحأنيعلبميسوعالربكان
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رائعاالمحاكمةءأثناموقفهكانفقدذلكورغموالتزويرالتلفيقعلىضاته

مشهودا

موقفينمناألقلعلىهذاويبدو

ندرىلسناتعليمهوعنتالميذهعنالكنهةرئيسسألهعندمااألولالموقف
سألهوربمابهيدينهشيئأكالمهفىيجدأنيحاولكانوربمااألسئلةهذهصيغة

هوهلسألهوربماالتعليمفىءهؤالةءكفاوعنلهتالميذاختيارفىالسببعن
يسوعلكنالناسيعلمأنهحتىوالفريسيينالكتبةمنللناموسودراسةعلماثرا

المجمعفىحينكلعلصتأناعالنيةالناسكلمتأنالهقالمفحمةإجابةأجابه

أناتسألنىلماذاءبشىأتكلملمءالخفاوفىدائمااليهوديجتمعحيثالهيكلوفى
أناقلتماذايحرفونءهؤالهوذاكلمتهمماذاحمعواقدالذيناسأل

عنالجوابيعرفالكهنةرئيسإنالكهنةلرئيسمعنويةلطمةكلماتهوكانت

لماهيروايسوعتعليمتعرفوالجماهيرءالخفافىيسوعتعليميكنفلمسؤاله

تعاليمهإنفمهمنالخارجةالنعمةكلماتمنوتتعجبيسوعلتسمعتتزاحمكانت

أعمىإماالشمسيرىالأنهيدعىومنءالسماكبدفىكالشمسظاهرةواضحة

الكهنةرئيسكانوهكذامضللكاذبأم

الذىوبالحزىيسوعحجةبقوةالخداممنواحدشعرعندماالثاقلوقفا

قائأليسوعفلطمالذراعإلىالمنطقمنعندهاألمرتحولالكهنةرئيسأصاب
الكهنةرئيستجاوبأهكذا

لكنهالمكتوبليغقبضتهمفىأنهيعلموكانمصيرهيعلمكانيسوعأنومع
فادمالذلكوقالوإصراربحزمنفسهعندافع

تضربنىفلماذاحسناوإنءالردىعلىفاشهدردياتكلمتقدكنتإن

لكلياقوسنداتعتبروهىكلهاللمحاكمةأخرىلطمةاإلجابةهذهوكانت

اتضاعألنالقهرعلىيسكثالوأنالظالمينأمامحقوقهعنبدافعأنمسعيحى
يطالبأنعليهبلمقهوراتجعلهالالمسيحىووداعةذلياليجعلهالالمسيحى

ضدهمبيتةالظلمنيةأنيعلمكانإنحتىبحقه

والمنطقبالحجةلكناالنفعالأوبالتهوريكونالاإلنسانحفوقعنوالدفاع



الكذبتعرفالالتىوباألمانةالذلتعرفالالتىبالشجاعةوالثبإتءدواله

ءاالدعاتعرفالالتىداعةاوبا

منهفتعلموهاكاثلةظروفاجتازمنلكلدروساالمنهحمةالمسيحإجإباتفىإن

لنفوسكمراحةفتجدواالقلبومتواضعدتمهـألفمنىتعلمواقالكما

مؤلمةتصرفات3

رهبةالموتلحكمايكونأنينبغىوكانبالموتيسوععلىاليهودمجمعحكما
الوقارفزالمهزلةكانتالمحاكمةأنيشعرونكانواالحاضرينجميعلكنووقار
الجماهيرإلىتنتقلالقياداتخطيةإنالوحوشمأشربلوحولقإلىالناسوتحول

شاعرقالوقديماالشعبباقىيفسدالزعاماتوفساد

ءاألعضاتهشممنهأيقنتمهشموهوالرأسولمارأيت

آخروقال

الرقصكلهمالبيتأهلفشيمةضاربابالدفالبيتربإذاكاذ

يقولالقضاةوأحاسيسمشاعرعنالمحاكمةفىالواقفةالجماهيرترجتفلقد

منالمسيجأيهالناتنبأقائلينولطموهوجههفىبصقواحينئذمتى
86و6276متضربك

لهويقولونويلكمونهوجههويغطونعليهيبصقونقومفابتدأمرقسويقول
4156مريلطمونهالحداموكانتنبأ

مرارآقرأتهأنسبقالذىالكالمهذاأقرأوأنانفسىفىبغصةشعرتولقد
المعاملةفىالخسيساألسلوبهذامالمجيدمسيحىعلىإشفاقأأوالظننتها

ولقدهذاكليعاقسوفأنهيعلميسوعكانفقدنفسىراجعتلكننى
متألمكعبدهذاكلسيتحملوأنهءإشعيافىعنهبالنبوةءجامايقينايعرفكاذ

للضاربينظهرىبذلتأرتدلمءالوراإلىأعاندلموأناأذنالىفتحالربالسيد
6وء05إيقوالبصقالعارعنأسترلموجهىللناتفينوخدى

إشفاقاكانتمابقدريسوععلىإشفاقاتكنلمأصابتنىالتىاللوعةأنوشعرت
بعدماالنسانيةففدوالقدوجههعلىويبصقونيلطمونهكانواالذينءهؤالعلى



يسوعفىاإلنسانيةأهانواألنهععقلبالوحولقإلىتحولواولقدلهاحترامهم
آدميتهيحترموالمواإلنسانكرامةأهانواالذينجنسنابنىمنتبعهممناكثروما

متأنساالشيطانهوهذابلمتجسداالشرهوهذا

العقليفقدكيفمتزنأحكيماعاقالليكونخلقالذىاإلنسانعلىلوعتىفيا
الحكمةمنهوتضيع

جيلكلفىوتحدثيسوعمحاكمةوقتالشهدريمفىحدثتمأساةهىهذه

العدالةوتهدرالكرامةوتداسالحقيدانعندماوعصر

أنفسنامناللهمفأحمنا
صلواتناولتكن

ربياانتظرتماذاواالن

هوفيكرجاق

نجنىمعاصئيكلمن
الجاهلعندعاراتجعلنىال

8و9307مورمز

393



4

بطرلرإلىفظرة

فأنحرتالميذهمنأيفماأنتألستلهفقالوايصطلىواقفاكانبطرسوممعان
8152يوحناأنالسثوقالذاك

إنكلهقالجمفالربكالمبطرسكذممربطرسإلىونظرالربفالتفت

مرأءبكاوبكىخارجإلىبطرسفخرجمراتئالثقنكرقالديكيصيحأنقبل
26و2216الوقا

معرفتهبطرسإنكارحادثةتبرزالمجدلهالمسيحالسيدلمحاكمةالمأساويةالفصولبين
حمعناالوقتذلكمنساعاتقبلالمقدامالتلميذذللثعلىظالاللتلقىبالمسيح

وإلىالسجنإلىحتىمعكأمضىأتمستعدإفىربيااللسيديقولبطرس

الصعبوالواقعءالطارئالحياسبينالفرقيعرفكانيسوعلكنالموت
مراتثالثتنكرفىأنقباليومالديكيصيحالبطرسيالكأقوللبطرسفقال
كانوقدتعرفنىإنك

واعظانجدأنويندرالتاريخمرعلىالوعاظاهتمامعلىالحادثةهذهاستحوذتولقد
أخرىأوزاويةمنلهايتعرضلم

بالجبنفوصفوهبطرسعلىحكمهملىقساةكانوالهاتعرضوامنأغلبأنإال
لدرجةالحادثةهذهعلىالتعليقفىالكناشبعضتندزتوقدوالتراجعوالخوف

مابلدفىالكاثوليكيةالكنائحرإحدىأرادتالبروتستانتىالمذهبنشأةبدايةفىأنه

الكنيسةبابأمامضعتفيالرسولبطرسخالفةإلىبانتمائهااعتزازهاعنتعبرأن
بالحماسطوئينالوقتذلكفىوكانواباإلنجيليينوإذالطرسللقديستمثاال

ووضعواالكنيسةتلكمقابلإنجيليةكنيسةأقاموالذطثالمبتدئينحماسصالسط
للديكتمثاالثامنارأعلى



لالرحاثأحتناصتأموفىالناضجةغيرالمشاعرتلكنتخطىاليومكننا
صامضفنتعلموظروفهامالبساتهاواقعمنالقصةهذهعلىجديدةنظرةنلقىأننريد

فىثانياثمبطرسإلىنحننظرتنافىأوالفلنفكرنحنحياتنانىتبروحيةدروسا
بطرسإلىالمسيحنظرة

بطرسإلىنحننظرتنا1

أنالنقدمنحتىدعونالكنناقدةنظرةدائمانظرتناإنإقولأنوأخشى
لناروحيةدروسانجد

تلهاعنواناجعلتالموضوعهذاعنعظةألقيتخدمتىبدايةفىأننىوأذكر
ريمبطهوىكيففيهاورويترأيتاالنتصاردرجاتإلىاالنحداردركات
متدرجةدركاتثالثفىيسقطبطرسرأيثوقدوانتصرقاموكيفوسقط

ألنخطرفىيكونبعيدمنيسوعيتبعومنبعيدمنيسوعتبعأوالفهو
الناليبعضلكنلإلنسانحافظةقوةالحياةفىيسوعوتأثيراتيسوعمنالقرب
آذانهممنقريباليسكالمهوثيقةليستبهعالقتهمبعيدمنولكنيسوعيتبعون

قوةعنهمخجبفيهنينغصحوالذىالعاءضوضابوضوحمسحوعغيرصوته
القربوحرارةالكلمة

والعبيدالجوارىمعوقفثانياوهو

ءسواثمويصاحبمعهميقفبمنيتأثرواإلنساناإلنسانعلىخطرالسيئةوالصحبة
ألثرارارفقاؤهكاإذاالهاويةنحوتدريجيايتدحرجفإنهيشعرلمأمبذلكمعر

ويلعنويكذبوجلفالسمكيبيعكصيادالقديمةطبيعتهإلىرجعثالثاوهو

عاشهاالتىالصالحةالتأثيراتكلضاعتللعاروياالمسيحيعردتكانلونفسه
خسرتوقدوفخالظتهقبحهبكلالقديماإلنسانوعاديسوعمعسنواتثالثمدة

اختبارمنروحيةرسالةألنفسناأخذنالكنناكاتالدشتلكإلىلهبوطهبطرسكل

وينتصركبوتهمنيقومأذقادتهالتىالدرجاتذكرتثمالسقوطفىبطرس
تجربتهنما

أعمالمنعملوهوالديكصياحكانتاالنتصاردرجاتفىاألولىوالدرجة
فيهلإلنساندخلالاإللهيةالعناية
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النجاسةمنخوفاأورشليمفىالدجاجتربيةمسموحايكنلمانهالنقادبعضقول

وكانالرومانيةالحراسةتغييرلنوباتبوقصوتإلىتشيرالديلثصياحكلمةولكن

هوالديككانءوسوا5أأأالجاليسينيومالديكصياحالفجرعنداسمها

تدعونااإللهيةالعنايةفإنالديكصياحالمسماةالحراسةتغييرنوبةأوصاحالذى
غفلتنامنلنقومأنفسنالنراجعالختلفةبالوسائل

قولوتذكرهبطرسإلىالربالتغاتةكانتاالنتصاردرجاتمنالثانيةوالدرجة

نذكرلكىوإنذاراتهلناالربأقوالتذكرإلىالعودةأحسنومالىانرب

ونتوبسقطناأينمن

بطرستذكرفعندماالخلصةالتوبةكانتاالنتصاردرجاتمنالثالثةوالدرجة

مقامهإلىعادوهكذامرأبكاغوبكىتابلكنهاللهرحمةمناألمليفقدلم
لبطرسالنقدروحفيهانالحظولعلنابطرسإلىخننظرتناهىهذهسقطتهبعد

أنفسنانسألوالالموقفخارجمننظرةننظردائماألنناذلكبالجبنواتثامه
نفسنقولقداالنالرحبفىونحنإننابلموقفهفىكنالونحننفعلكناماذا

ولكنناالموتوإلىالسجنإلىحتىيسوعمعنمضىأنمستعدوناننابطرسقالهما
آخرتصرفآتصرفنايكونفربمافعلياموقفانواجهعندما

ويقوالنحظهماءسوويندبانالحطبيجمعانكانااللذينوزوجتهبالحطابأشبهناما

فأورثاعنهاانمهىالشجرةمنأكالألنهماءوحواآدمهومتاعبهمافىالسببإن
فدعاهماالغابةنمايتجولوكالتالملكوحمعهماءوالشقاالتعبكلهالبشرىالجنس

جميعمنكاللهماوقالالطعامبأصنافمليئةمائدةلهماوقدمواكرمهمابيتهإلى
الزمنمنفترةوتركهمامنهاتأكالفالالمغطاةالسلطانيةهذهعدامااألطباق

باأللىالملكلهمايسمحلملماذااالستطالعحبفيهماثارالفترةتلكخاللفى
ءالغطارفعاوأخيرافيهاالموجودالطعامهوماترىويابالذاتالسلطانيةتلكمن

وإذاإليهماالملكوعادالغرفةخارجوخرجطارعصفوربهاوإذافيهاماليعرفا

وأنماءوحواآدمتلومانلماذاالملكلهمافقالطوالخجلالخوفمنحالةفىبهما

ءالشىنفسفعلتمابموقفهماضبيهموقففى

نظرتنافىبطرسعلىنقسوالليئناهكذانحن
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بنظرةبطرسإلىنحننظرنالوحبذاويابطرسإلىيسوعنظرةفىنتأملدعونا
يسوع

بطرسإلىالمسيحنظرة2

هذهفىكانماذاترىيابطرسإلىونظرالربفالتفتالبشيرلوقايقول

إشفاقنظرةكانتلعلهاوتوبيخنقدنظرةتكنلمأنهاالمؤكدمنالنظرة
بطرسإلىحانيةنظرةكانتلقد

ولعلبالحنانتينءمملوعيناهكانتبوسإلىنظرعندمايسوعالربأنأعتقد
يتحملأنيستطحلمإنهالمريروبكائهخارجإلىبطرسخروجفىالسببكانهذا
فخرجالمرتبكالمذعورحالهنماوهوالنظرةتلكفىالباديةوالحطفالحنانكمية

ليسترجليبكى

مترجمأبلغهىالدموعلكنبالكالمعنهايترجمأنيمكنالالمشاعرهذهمثلإن

ادالعنيثيرانوالتوبيخالفظاظةبيماوالتوبةالدموعيثيرالفياضوالحنانالمشاعرعن

لمنعمليسوعالمحببطرسفيهفرأىبطرسإلىيسوعنظرلقدا
كثرةيعلموهوبسيفهيسوععندافعبطرسأننحنننسىالأنويجبيسوعينس
سيفهاستلالمحببتلقائيةولكنهمجدياليسالدفاعهذاوأنوسطوتهميسوعءأعدا

إلىسيفهليردنهرهيسوعأنصحيحالكهنةرئيسعبداذنوقطعوضرب
علىللقبضأتوامنجميععلىيتغلبأنيقدركانمابطرسأنصحيحالغمد
تلكفىيفكرلملكنهيقتلوهأويمسكوهأنخطرفىكانأنهصحيحيسوع
عنهيدافعأنفأراديسوعحبيبهفىإالاللحظة

انهصحيحالكهنةرئيسبيتإلىبطرستبعهوهربواالتالميذتركهوبيما

يدخلأنإنسانأىعلىالصعبفمنالطيعىمكانههذاولكنبعيدمنتبعه

معروفاوكانيوحناهوغالباآخرتلميذمعهوكانالكهنةرئيسبيتإلىبسهولة

رئيسدارفىكانواممنلمجموعةيبيعوكانالمملحةاألحماكفىتاجراكانألنهغالباهناك
منيمكنهكانحيثالدهليزإلىبطرسفأدخلتالبؤابةوكلميوحنافخرجالكهنة
المحاكحةءأثنايسوعيرىأنبعيد

وقلبهووقفءجاأنهيكفىذلكمناكثريفعلأنلبطرسيمكنكانوماذا



أكزيفعلواأنيستطيعونالمناوكثيرونيسوعحبيبهعلىالخوفمنضطرب
للتحقيقمكانإلىلهمصديقايخذإذاذللثمن

يهربأنقلبهيطاوعهلمءجاأنهكيفويرىبطرسيالحظوعيسوكان
المحاكمةنتيجةيعرفأندونينامأنيستطيعوكيف

بطرسإلىاألولىيسوعنظرةهىهذه

فيهورأىللمسيحمعرفتهإنكارهبعدحتىبطرسإفىأيضايسوعونظر2
بطرسارتعشبطرسوخافتالميذهمنأنتسألوهاإلنسانبطرس

العبدنسيبالحاضرينبينوكانخاصةبهيعملواأنلجكنماذاالحقيقةقاللو
البستانفىمعهرأيتكأمالهوقالاذنهبطرسقالذى

منيعلمألنهاإلنكارهذامنالخاسروحدهإنهوأنكرخافوكإنسان
اعترافهمنشيثأيسوعيستفيدفلناغرفولويسوعهو

منلهفالفقدءشىكلمقدمايعرفكانبطرسإلىونظرالربوالتفت

عنيفاهزايهزمكالحنطةيغربلكملكىطلبكمقدالشيطانهوذاحمعانععانقبل
الربوالتفتإيمانكيفنىاللكىأجلكمنطلبتولكنىللضياعيعرضكم

صليتأناالضعيفاإلنسانأيهااطمئنلهيقولوكأنهاإلنسانبطرسإلى
إخوتكوتثبتترجعأنرسالةلكإذألجلك

الناسبعضأحيانامثلنايضعفألنهمثلناإنسانألنهبطرسنحبأنناالواقع
يجعلونمننكرهونحنكالفريسىيخطونالآطةكأخهمأنفسهمتصويرلمجاولون
للضعفالمعرضةأنفسنامنصورةفيهنرىألننابطرسنحبلكنناآلهةأنفسهم
اللهنعمةاختبارإلىالطريقأولهواإلنسافىبالضعفالشعورإناإلنسافى

اللهبنعمةالمشمولبطرسأنهبطرسإلىيسوعونظرة3

بالصراحةيؤخذأندونالقصةهذهيقرأأنأحديستطعالالشراحأحدقال
توارىأنتستحقحادثةهناككانتفلوالجديدللعهدالناصعوالصدقالساطعة

يظهراإلنجيلصدقلكنوالحذفءباالخفاأولمماالروايةهذهفإنالناسمسامععن
مصدرهاأندائماونذكرالفصةهذهتقرأأنوينبغىخريهافىالحادثةهذهروايةمن



القصةفيهرويتوقداألناجيلأقدمهومرقسإنجيلكانلقدنفسهبطرسان
روايةمرقسمنهاستقىالذىاألساسىالممدرهوبطرسأنونعلمبالتفصيل
عظمواللناسيقولكانمرةكلالقصةهذهيروىوهوبطرسلعاإلنجيل

بطرسأناأخذنىلقداألسلوببهذايغفرأنيصتطعيسوعإناللهنعمةمعى
اللهبنعمةمغموروهوالحادثةيروىبطرسإنواستخدمنىصرتهأنالذىالجبان

هكذاأيضاالمسيحإليهنظروقد

دخولهءوأثنافيهليعظكبيراجتماعإلىداخالكانالوعاظصشاهيرأحدإنقيل

المنبرعلىوهوالخطابالواعظفتحفوراتهءقرامنهطلبعاجالخطابأواحدسلمه
تصتدهاقدطويلةمدةمنفيهاالواعظسقطشريرةسقطةقصةفيهفوجدوقرأه

القصةهذهفاذكروعظكفىصادقاكنتإنبالقولخطابهوخغوكتبهاحاسديهأحد
المنبرعلىمنعلنا

وكيفكنتماذاانظروالهموقالالجماهيرأماموقرأهالخطابالواعظوأخذ
أنلمجننىوخلصنىافتدافىأنهحتىجداأحئنىيسوعولكنأتصرفكنت

ويحاولالماضىينسىتجعلهالاإلنسانتغمرعندمااللهنعمةإننعمأيضاأعظكم
الغامرةالخلصةالنعمةعمليمخدلكنهيخفيهأن

التوبةوصدقصادقةبثائهفىتوبتهوكانتوبكىخارجإلىبطرسخرجلقد

عبورمفتاحبعجزهوشعورهاإلنسانوتواضعاللهنعمةمعالحقيقىالتجاوبهو
وحياتهقلبهإلىالنعمةبركات

لكنفيناأنهانظنقدراتفىأونحققهاإنجازاتفىليسالحقيقىافتخارناإن

اللهنعيةفيهتكملالذىاضعفنفىهوافتخارنا

أملوإشراقةءضيامصباحضعفهثلبطرسالشفوقةالحانيةالمسيحنظرةإن
توبتنافىنصدقكناإذافيناواحدلكل

الجندىوشعرالحربفىصريعاسقطجندىقصةاإللهيةالكوميدياتروى

صهرتهواالالمالحربلكنشرهفىموغالشريراكاناألبديةأبوابعلىيقفبأنه
القصةتقولماتثموبكىوتأثروتأسفماضيهتذكراألرضعلىسقطفإذ
الجحيمشياطينمعءالسمامالئكةالمسجىجسدهعندتصارعتإنه
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كانفقدلىإنهالجحيمإلىويحملهاروحهيقتنصأنيريدوهوالشيطانال
ءالسمامالكلهفقالحياتهطولوتجاربىوساوسىوراسارءاألوفياجنودىمن

أنقبلالتوبةءبكابكىلقدالدليلهووهذاوتابندملقدلىهوكال

مآقيهفىدمعةوأبصرالميتالجندىذلكجفنىالجحيمماللوفتحيموت
بالخحعورأغذيهحياتهطيلةظللتإنساناأفقدواحدةدمعةأجلأمنمحتجافصرخ
اللهمحبةهىفهكذانعمءالسحامالكعليهفردللهالكوأعذه



الحسنالعتراف

لهذاملكإفىتقولأنتيسوعأجابملكإذأأفأنتبيالطسلهفقال
يسمعالحقمنهومنكلللحقألشهدالعالمإلىأتيتقدولهذاأناولدتقد

8173يوصوقى

الحسنباالعترافالبنطىبيالطسلدىلثهدالذىيسوعالمسيح
631اق

بيالطسأمامليحاميسوعاقتادواحميثالواليةدارفىآخرمشهدإلىننتقل
الرومافىالوالى

اإلنسانابنالمسيحيسوعفممنالحسناالعترافنسمعهنا

روعةندركالحسناالعترافمشهدإلىالخجلاإلنكارمشهدمنننتقلإذونحن

وتحنولضعفناترفىكانتوإنفهىالفوةإلىالضعفمنتنقلناأنتريدالتىالمسيحية

العجزأمامتستكينوالالبشرىللضعفتخنعاللبههاوقصورناعجزنافىعلينا
الكاملةباإلنسانيةمتمثالليكونحالتهمنباإلنسانترتفعأنتريدلكنهااإلنسافى

خطواتهنتبعلكىمثاالأمامنافتضعهاإلنسانيسوععنهايعئرالتى

للمسيحهمءانتماينكرواأنأمثالهيشجعقدبطرسعنالدفاعأنالبعضتصورولقد
أنكرعندمابنفسهأضربطرسأنهىذكرتهاكماالحقيقةلكنالمواقفبعضفى

أنهيذكرالتقليدأنحتىكانمماأقوىوعادمرابكاؤهوكانللمسيحهءانتما

أهالنفسهيحسبلمألنهأسفلإلىورأسهيصلبأنعلىوأصرمصلوبامات
كسيدهيصلبأن

يجببلالخجلاإلنكارفىمتمتالضعفالعندنتوقفالأنتريدناالعنايةإن

محاكمتهفىبيالطسأماميسوعالرببهنطقالذىالحسناالعترافإلىنتقدمأن
قدامهاألولى
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االننتأملإذونحناليومذلكفىمرتينبيالطسأماميسوعالربوقفقد
الشهادةهذهأمامهساميةشهادةمنيسوعبهنطقمانسحمعاألولىالمحاكمةهذهفى

ابنهإلىيكتبوهوالرسولبولسوجعلتكلهالتاريخعلىبصماتهاتركتالتى

اإليمانجهادجاهدقائاليوصيهاإلنجيلألجلالجهادعلليحضهتيموثاوس
الحسناالعترافواعترفتأيضادعيتإليهاالتىاألبديةبالحياةوأمسكالحسن

استقىالذىالينبوعبولستذكرالحسناالعترافذكروعندكثيرينشمهودأمام

والمسيحالكليحيىالذىاللهأمامأوصيكلتيموثاوسفقالواالعترافالشجاعةمنه
والدنسبالالوصيةتحفظأنالحسنباالعترافالبنطىبيالطسلدىشهدالذى

المسيحيسوعربناظهورإلىلوم

هىومابيالطسأماميسوعبهاعترفالذىالحسناالعترافهذاهوفما
نقاطثالثفىنتأملهدعونافيهاتمالتىالظروف

ءوالرياالكذبمقابلالحسناالعتراف1

ءوالكبرياالغطرسةءإزاالحسناالعتراف2

ءالسمالرسالةإعالناالحسناالعتراف3

ءوالرياالكذبمقابلالحسناالعتراف1

كانإنهالتقليدويقولالواليةدارإلىقيافابيتمنوقادوهيسوعاليهودأخذ
نتأملعندماالوصفهذالتصديقنميلونحنعنقهحولوحبليديهفىبحبلمربوطا

دارإلىذلياليسوعسيقالذبحإلىتساقكشاةكانإنهبالنبوةعنهقيلما

حماةأنهميدعونالذينأولئكالدينقادةكأنواحسداوأسلموهسافوهومنالوالية

والفضيلةاإليمان

إليهوجهوهاالتىالتهمةوكانتالسنهدريممجمعفىبالموتعليهحكحواقدكانوا

عندالموتتستوجبتكنلمالتهمةهذهأنيعرفونكانواأنهمإالالتجديفهى

حتىبالحجارةبالرجمهواليهودعندالموتعقوبةتوقيعأسلوبوكانالرومان
األولالمسيحيةشهيداستفانوسفىبعدفيمااألسلوبهذانفذواوقدالموت

حكمتنفيذمبادرتهممنءتستاكانتالرومانيةالدولةألنربمامالسببلكنهم
يلفواأنأرادواألنهمأوالدولةداخلدولةيكونواأنيريدونكأنهمالموت



لمجكمبيالطسأنأرادوالذلكالرومانىالحامعلىيسوعمنالتخلصمسئولية
عليه

المسيحيموتأناللهقصدبهوحققتهذاالشريراتجاههمأخذتااللهيةالعنايةولعل
انهأيضاقولهيغولكىالبريةفىالحيةموسىرفعكمايرفعإنهقولهلينحققمصلوبا

خيوطمنحتىاللهمفاصدتنسجالعنايةهكذاالجميعإلىأجذبارتفعتإن
البشرمؤامرات

بيالطسإقناعهمهمكلكانهذافىيفكرونيكونوافلمالكهنةءرؤساأما
االتهامتغييرأنومعروفاالتهامصيغةغيروالذلكالموتيستحقيسوعبأن
بتهمتينيسوعفاتهموايبالوالملكنهمالقضيةيهدد

شرفاعلأنه

ملكمسيحإنهويقوللقيصرجزيةتعطىأنويمنعالشعبيهيجوأنه

أقوالعلىمنصبةكانتالسابقةاالتهاماتكلألنجديدةكانتاألولىالتهملى
لذللثباألفعالإاليهتمونالعمليونقومالرومانأنعرفوااليهودلكنالمسيح

فاعليكنلملوأجابوهاإلنسانهذاعلىتقدمونشكايةأيةبيالطسسألهمعندما
شهدواهءأعداحتىفإنهتماماباطلةالتهمةوكاإليكسلمناهقدكنالماشر

علىوتحننالموقىوأقامالجياعوأطعمضىالمرشفىخيرايصنعجالأنهله
الجميع

نحططاتهملتنفيذعنهيتورعوافلمالكذبالشريرةرغبتهملهمزينتهكذالكن

الذىبالمعنىملكايكونأنيريديكنلمفيسوعالبطالنظاهرةالثانيةوالتهمة

قولتهوأناالالفإشباعمعجزةبعدالجموععناختفىلماذلكأرادولوأرادوه
الجزيةتعطىأنيمنعأنهالتهمةتنفىللهللهومالقيصرلقيصرماأعطواداالمشهورة
أولقيصرمعاداتهعليهويثبتوايحرجوهأنأرادواالذينهماليهودقادةإنلقيصر

وأشاردينارامنهمطلبعندمايفحمهمأنيسوعواستطاعالهيكلفىللعبادةمعاداته
وفىالجزيةلهفادفعواقيصرحكمتحتدمخمامعناهمالهموقالقيصرصورةإلى
حقهللهادفعواالوقتمنف

يسوعبصلبليحكمبيالطسعلىليضغطواالكذباستباحوااليهودقادةلكن

304



بشكلالدينبمظاهريتمسكونأنهموالعجيبوالتضليلالكذبفىممعنونأنهمى
عليهمفيحرمأممىمكانفىيتنجسوالئالالواليةداريدخلواأنيرفضونفتراهممثير

البعوضةعنيصفونالمسيحعنهمقالإنهمحقاءللرياياالفصحوا
فىالحسناعترافهيسوعاعترفءوالرياالكذبهذاأمامالجمللعونو

وقجعوضاعةأمامشخصيتهنصاعةتظهرلكىووضوحوحقوصدقبساطة
ءوالرياالكذب

ءوالكبرياالغطرسةءإراالحسناالعتراف2

غطرسةوأمامالحسناالعترافوجدنااليهودقادةعندءوالرياالكذبأمام
الحسناالعترافأيضانجدهءرياوكببيالطس

وفىاليهودملكأنتوسألهالواليةدارداخلإلىيسوعبيالطساستدعى

عنىلكقالواآخرونأمهذاتقولذاتكأمنبسؤالالسؤاليسوعأجمابوداعة
أنكأمومعرفتكاختباركعلىءبنااالتهامهذاصيغةوضعتالذىأنتهلأى

الغيرأقوالعلىءبناتسأل

أناألعلىليسوعفقالالرومانيةالعنجهيةعندهوظهرتبيالطسوثار
يترفعأنبيالطسأرادلقدفعلتماذاإلىأسلموكالكهنةءورؤساأمئكجهودى
الحامأنامثلكيهوديااكونأنمنأحمىأناليسوعيقولوكأنهاليهودعن

أجابالمتعاليةالروحهذهوأمامورؤسائكأمتكوعلىعليكيسودالذىالرومافى
العالمهذامنمملكتىكانتلوالعالمهذامنليستمملكتىوثباتبوداعةيسوع
هضامنمملكتىليستاالنولكناليهودإلىأسلماللكىيجاهدونخدامىلكان

الممالكشعاروهذاوالحربالفوةهوالرومانيةالدولةشعاركانفقدنعم

هووسيفهالروحعلىملكآخرنوعمنملكأنهشهديسوعلكناألرضية
الذىبالمفهومملكاكانلواالستقامةهوملكهوقضيبفحهمنالخارجالحق

اليهودإلىيسلماللكىيقاتلونوجنودهخدامهلكانبيالطحىيظنه

أمضىهىالتىاإللهيةبالكلمةويعلنبالسالمويملكبالحقيغالمسيحملكإن
حدينذىسيفكلطمن

إلىفتثبتإلهناكلمةأماوتندحرالممالكوتنهزموتنكسرالسيوفوتتنازع
األبد
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ءالسمالرسالةإعالنالحسناالعتراف3

منيتكلميسوعإنءبيالطسمسامععلىغريبةالمسيحالسيدكلحاتكاتت
الماديةومشكالتهاالواليةبمهامومشغولمغموروبيالطسعميقروحىمنطلق

مطكإذأأفأنتبيالطسسألههنامنليستمملكتىيسوعقالعندما
يقدمأنأرادالروحيةبالحقائقبيالطسجهلأمامحتىينكرلميسوععليهورد
أتيتقدولهذاأناولدتقدلهذاملكإنىتقولأنتلهقالالحقرسالةله

صوقىيسمعالحقمنهومنكلللحقألشهدالعالمإلى

ولدلقدواحدةجملةفىملخصةكلهارسالتهجوهرالمسيحالسيديعلنهنا

رسالةيتممءجالقدالملوكممائرحتىأوالناسسائريولدكمااليسوع

إلىءجاءالسمامنإنهالعالمهذامنليسيسوعألنالعالمإلىأتيتولهذا
للحقخهدليالعالم

حضنفىهوالذىالوحيداالبنقطأحديرهلمفاللهالحقباعتبارهللهليشهد
اللهملكوتألنالحقالملكوتهوباعتبارهاللهلملكوتليشهدخبرهواالب
الروحفىوسالموفرحبرهوبلفانيةماديةاهماماتليسوشرباأكاللش

القدس

المسيحفىكاناللهأنالسارفبراهواإلنجيفإنالحقباعتبارهلإلنجيلليشهد
وبذلغفراللهأنفسهمخالصيمبههمالخطاةالناسبينمالنفسهالعالممصالحا
فأكملخطةبالاألرضعلىعالقألنهبحياتهللحقليشهدوافتدىوخفص

ألجلهنموتأذيستحقالحقألنبموتهللحقليشهدلنابرأهذاوحسبالناموسبر

والساعينالحقءوراالخلصينالباحثينإدنصوقيسمعالحقمنهومنكل
المسيحصوتيسمعونسوفالحقليعرفواباجتهاد

وأبوالكذابهوالذىللشيطانللكذبأنفسهمباعواالذينأولئكأما
ءألعدادينونةهذهوكانتالمسيحصوتيسمعوالمإنغرابةفالالكذاب
المسيح

وجدلكنهوحاكماوالياكانالذىبيالطسحئرصوتاالكلماتهذهوكانت



هذاإنالحقهومافقالالحقعنتاهأنهلدرجةمتبدلةالمفاهيممامه

القاضىفالوالىعجيبمشهدعندبنايتهىبيالطأمامالمسيحمحاكمةمنءالجز
الحقهومالءيتسا

الحقعنبثقةيتحدثأمامهالسجينوالمصدم

علةفيهأجدلحستلليهوديعلنوبيالطسءالجزهذاانتهىأنغرابةاللذلك

تماماالحقعنأبصارهتعمىالذىذاكإالعلةالمسيحفىيجدومنواحدة
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مسئوليتهيعرفأوجل
يصرخونكانواالهودولكنيطلقهأنيطلببيالطسكانالوقتهذامن

9121يوحنالقيصرمحبالنلستهذاأطلقتإنقائلين

7222متىالمسيحيدعىالذىبيسوعأفعلماذاإ

إلىالصليببمأساةلتصلمتنوعةشخصياتوتآمرتمتعددةعواملتضافرت

الكهنةءورؤساالفريسيينوحسديهوذاخيانةبينهامنكانونهايتهاذروتها

بصلبالرحمىالحكمأصدرالذىلكنوالقياداتالشعاراتءوراالجماهيروانسياق

مدىعلىمرتبطااالسمهذاظللذللثالرومانىالوالىالبنطىبيالطسكانالمسيح

اإليمانقانونالسنينمدىعلىالمسيحيونرددوكلماالمشينالعملبهذااألجيال

البنطىبيالطسعهدعلىوتألمءالعذرامريممنولدالمسيحيسوعأنذكروا

لكنالسابقوعلمهالمحتومةاللهمشورةبحسبكانحدثماكلأنصحيح
إلىالخمسينيومخطابهفىبطرسأنإذالعملبهذاقاموامنمسئوليةينفىالهذا

وبأيدىالسابقوعلمهالمحتومةاللهبمشورةمسلماأخذتموههذاقالاليهودبماهير

232أعوقتلتموهصلبتموهآثمة

وتخرجالحرةبإرادنهمالبشرأعمالمتضمنةنسيجهاتنسجالصالحةاللهإرادةفإن
حالوةالجانومناكالاآلكلمن

وجهاأنفسنانجدالمسيحالسيدمحاكمةمناألخيرالمشهدإلىنصلعندمااليومونحن
الوالىبيالطسأماملوجه

لبيالطسيشهدالتاريخكانربماالمسيححاكمقدهذابيالطسيكنلملووربما
شعباليحكمالقيصريوفدهالذىالوالىفإنوالسلطانالبأسوشدةالشكيمةبقوة



البدالوقتذلكفىفلسطينفىاليهودىكالشعبالسلطةعلىئائراخبيثاتمردا

الصفاتبهذهيتصفأن

التاريخأماموعرتهابيالطسشخصيةكشفتيسوعللرببيالطمحاكمةلكن
حققوبذلكحفيفتهاعلىنراهالكىالخادعةوالمظهريةالزيفقناععنهاونزعت

يكشفإنمااالتهامموقففىوهوحتىالمسيحيسوعالربأنذكرناهأنسبقما
السيدحياةفىفقطليسالحقيقةهذهتجلتولقدأمامههويقفمنصشخصيته

المسيحعلىلمجكمواأنحاولوامنفكلاألجيالمدىعلىلكناألرضىعلىالمسيح
وتحيزهمخداعهموظهرأمرهمحقيقةانكشفتبهاءجاالتىوالديانةمبادئهوينتقدوا
الكنيسةعنالقديمةالنبوةتحققتوبذلكوجهلهم

تحكمينءالقضافىعليكيقوملسانوكلتنجحالضدكصورتآلةكل
4572شعليه

فىظهرالذىالوالىذلكشخصيةللمسيحبيالطسمحاكمةلناكشفتهكذا

اآلنولسنامسئوليتهيعرفلمالذىالرجلدعوناهلذلكباهتةمهتزةصورة
طويلةمجموعةتتطلبفإنهاالمحاكمةتلكفىءجامالكلالتحليليةالدراسةمجالفى

يخزىجانبوهوالمحاكمةمنففطواحدجانبفىننظرلكننااألحاديثمن

بيالطسإلىوقدموهيسوعيشتكوناليهودوشيوخالكهنةءرؤساءجافقدبيالطس

الفتنةإثارةإلىالتهمةغيروامجمعهمأمامبالتجديفاتهموهبعدمامحددةبتهممتهمأ
علةفيهيجدالأنهمرةمناكثروأعلنيسوعمعبيالطسوحفقالملكءوادعا

بالمتهمأفعلماذاالمشتكينيسألالقاضىنسمعأنالعجيبلكنواحدة
مقاصدهموينفذلرغباتهميرضخأنهمنهواألعجب

والشيوخللكهنةقالعندمابيالطسفعلهكذا

بيسوعأفعلماذا
الجماهيرلغوغائيةبيالطسويستجيبأصلبهيهتفونبهموإذا

حاكمأيكونأنبدلالذىالرجلمسئوليتهيعرفلمالذىالرجلهوهذا
قائدأيكونأنوبدلعليهمقضياصارقاضيأيكونأنوبدلامحكوماصار
مقوداصار



مسئوليتهميعرفونالعندماالهاويةهذهمثلإلىجهبطونالذينالناساكثرما
ومواقفصورخمسفىبيالطملنراهاشخصيةفىنتأملفدعوناايقدرووال
نظائرهالنتجنبلنانافعةدروسأتكونلعلها

المتهرببيالطس1

يدعىبأنهضدهاليهوداتءإدعايصدقلمالمسيحيسوعبشخصيةبيالطستأثر
السياسيينالثوارشخصياتمعرفةعلىمدزبابيالطسكانفقدالفتنةويثيرالملك

شهدولقدوالمسالمةالوداعةفيهرأىبلإرهابياأومتطرفاإنسانايسوعفىيرولم

باقىوفىللحقليشهدءجاوأنهروحيابلأرضياملكايطلبالأنهأمامهيسوع
الروحيةيسوعبقوةيشعربيالطيجعلالوقوريسوعصمتكانالمحاكمةمشاهد

نفسهبيالطسبليسوعيكنلمللمحاكمةالواقفكأنحتى

واحدةعلةفيهليسءبرىأنهأعلنوهكذا

بإطالقهيأمرلمذلكورغم
تخلىالشعبوشيوخالكهنةءرؤساضغوطأماملكنهسلطانهفىذلككان

الموقفمنيتهربأنوحاولمسئوليتهعن

ناموسكمحسبعليهواحكمواأنتمخذوهلليهودبقولهأواليتهربأنحاولع

اليهودمعاألسلوبهذاينفعولم

ردههيرودسلكنالجليلحامهيرودسإلىبإرسالهيهربأنحاولثم

معجزةيرىأنيريدكانألنهأمامهيتكلمأنرفضأنبعدثانيةإليه

عيدكلئلهميطلقأنتعؤدأنهاليهودإلىأشاربأنثالثةيتهربأنحاولثم
الذىباراباسلهميطلقأناختاروالثنهميسوعيطلقأنلهيسمحونلعلهمأسيرا
يسوعيطقأنورفضواوالقتلبالفتنةمتهماكان

أسئلةتوجدخطيرةنتائجإلىيقودكبيرضعفمسئوليتنامنالهربمحاولةإدت

سكوتناوأنمنهانتهربأننستطعوالبصراحةعنهانجيبأنيجبحياتنافى
االحقيقةعكسجوابلكنهجوابأيعتبرالكالمينبغىحين

مسئوليتهيقدرواليعرفالإنسانالمهرب
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الوسطىالحلولصاحبييالطس2

وسطبحلاليهوديرضىأنأرادالموقفمنالهربفىبيالطسفشللما

أنأرادءبرىيسوعأنعرفلكنهيسوععلىينقموناليهودأنعرف

تويخقياحالفاقترحاليهوديرضىأنالوقتنفسفىأرادلكنهبالحقيحكم
ءوالعظماالكهنةءلرؤسابيالطسقالعندماالحلهذاالبشيرلوقالناروىوقدوسطاأو

والشعب

ولمقدامكمفحصتهقدأناوهاالشعبيفسدكمناإلنسانهذاإلىقدمتمقد
اؤدبهفأناأيضاهيرودسوالعليهبهتشتكونمماعلةاإلنسانهذافىأجد

اليهوديرضىلكىلئجلديسوعأرسلالحلصهذابيالطسأنأىوأطلقه

علىتهوىبجلداتءالبرىيسوعذاقهالذىالمريرلماألمقدارتتصورواأنولكم
الحلوللعنةهىهذهاليهودءإرضافىبيالطسرغبةلمجردالرقيقالطاهرجسده

أعدائهمءإرضالمجردويظلمونهمءاألبرياعلىيقسونأناسمنوآالوسطى
عليهموالحاقدين

منفإنوالجماهيريةعيةاالبئالضغوطكانتوأياعطمةقيحةالعدالةإن

المساكينعلىوالقسوةءاألبرياظلملكنالعدلويجرىالحقيقررأنالحاكمواجب
اليومإلىوبعدهبيالطسفيهتردىوقدمستطيرشرالظالمةاألغلبيةءإلرضا
ونمحمير

اإلنذاريرفبيالطس3

يضعإنهإنذاروبالتحذيربالاإلنسانيتركالوعنايتهحكمتهفىاللهإن

حسبليعملالمالئمةالظروفلهويرتبالمسئوليةعليهيضعموقعهفىإنسانكل

داخلمنءسواوخذيراتإنذاراتإليهيوجهالحقعنحادأوانحرفوإذاالحق

بيالطسمعفعلهكذاخارجهامنأونفسه

الحقعنحادلكنهءبرىيسوعإنواضحاأمامهالحقكانفلقد

الوسطىالحلولوباقتراحالموقفمنبالتهرب

ضميرهفىاللهمخاطبة

4أل



اليهودفأجابهعلةفيهأجدلستألقواصلبوهأنتمخذوهاليهودءلرؤساقال
أنهبيالطسوأحعراللهابننفسهجعلألنهيموتأنيجبناموسناحسب

هذابيالطسحمعفلماللمحاكمةروايتهفىيوحناويقولفريدةشخصيةأممام

لهقالعندمااللهمنقرييةشخصيةهذايسوعأنلهوتأكدخوفاازدادالقول

يقولفوقمنأعطتقدتكنلملوالبتةسلطانعلىلكيكنلميسوع
ويصرخينادىضميرهإنيطلقهأنيطلببيالطسكانالوقتهذامنيوحنا

هذاإطلقتإنصراخأيزدادونكانوااليهودولكنءالبرىهذاأطلقداخلهمن
القيصرمنخوفاضحيرهصوتبيالطسوأسكتلقيصرمحبافلست

آمختقدكانتإنهايقالالتىزوجتهطريقعنبتحذيرأخرىمرةاللهوخاطبه

إليهبيالطزوجةأرسلتوأعمالهأقوالهلهاروتالتىخادمتهاطريقعنبالمسيح
حلمفىكثيرااليومتألمتألنىالباروذلكإياكتقولالواليةكرسىعلىوهو

زوجتهطريقعنلهالمرسلاللهلصوثبيالطسيسمعولمأجلهمن

متعددةأصواتطريقوعنضمائرهمفىإنذاراتإليهماللهيرسلأناسصتوم
ومنذرامحذرااللهلصوتيصغىاللمنويلحولهم

الجبانبيالطس4

همرعلىالخوفالخوفإنهالموقفهذايقفأنبيالطسدعاالذىما

لكىليخيفهغيرهعلىيضغطأنالظالمطبيعةإنقيصرمنالخوفوسلطانه
فلستهذاأطلقتإنلهقالواالجبنهوالضغوطمنوالخوفظلمهفىيمادى

بيالطسارتعشلقيصرمحبا

إلىيحتاجكانذلكلكنيسوعويطلقالحقجانبفىيقفتأنيمكنهكاذ

للتضحيةاالستعدادتعطىوالشجاعةشجاعة

إقرارسبيلناألمرلرمإذابمركزهيضحىأنمستعدغيركانبيالطسلكن
وإالالحقإاليبقىوالوتتغيرتتبدلفالدولضاعبيالطسمركزلكالحق
منتحراماتإنهوقيلمنصبهمنعزلإنهقيلاللهوجه

جباناتكونأنالعجزفمنبدالموتمنيكنلموإذا
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المرائىبيالطس5

طلبفقدالواليةكرسىعلىوهوبيالطسمثلهاالتىالمسرحيةإلىاآلننأنى
فأجابأنتيأبصرواالبارهذادممنءبرىإنىقائالالجميعقداميديهوغسلءما

لمأوالدناوعلىعلينادمهوقالواالشعبجميع

ولكنهاالقديمالعهدفىاليهودعندموجودةاليدبغسلءالتبرىفكرةكانتولقد
فىقتيلوجدإذاإنه9أ2االتثنيةسفرلنافيذكرفعالءلالبرياكانت

أيديهمويغسلونعجلةويذبحونمدينةأقربشيوخيخرجالقاتليعرفلمواألرض
تبصرلموأعينناالدمهذاتسفكلمأيديناويقولونالذبيحةعلى

نلمنحتلفاكانالموقفولكننفسهءليبرىالعادةهذهبيالطساستعارولقد
اليهودءرؤساعلىغيرهعلىاللوميلقىأنيريدإنهبالمرةبريئابيالطسيكن

ولكنوالكذبءالرياهووهذامسئوليتهتحملعنتخلفقديكونبذلكولكنه
إقلبهيغسلأنءالمايستطعهيهات

الدائمشعورهحقيقةعنتاريخىسندإلىتفتفرالتىاألدبيةالرواياتعبرتولقد
سويسرافىصغيرةبحيرةفىألقىماتبعدمابيالطسجسدإنتقولبروايةبالذنب

يظهرللمسيحمحاكمتهوقتوفىعامكلفىوأنهبيالطسجبليسمىجبلبجوار
جدوىبالتائباآسفايديهيغسلشبحه

علىبنفسهيجيبكيفيعرفلمأنههووالسبببيالطسضاعلقدنعم
السؤال

المسيحيدعىالذىبيسوعأفعلماذاال
مسئوليتهعنمتخلياالجوابيعطهأنلغيرهوترك

السؤالهذاعلىكولنفسبنفسكتجيبأناالنأنتتستطيعفهل

المسيحيدعىالذىبيسوعأفعلماذا
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الصليبعندهءألعدا

أرجوانئوبوألبسوهرأسهعلىووضعوهالشوكمنإكليألالعسكروضفر

يلطمونهوكانوااليهودملكياالسالميقولونوكانوا
3و912يو

اصلبهخذهخذهفصرخواملككمهوذالليهودفقال
51و9141يوحنا

وتألمتالمحبةتجسدتالصليبعند

الصليبعلىوعلقتالقرمزىهاءرداالتضحيةلبستالصليبعند

يخطريكنولمءأعداالمتجسدةللمحبةيكونأنأبدانتصورنكنلملذلك
قلوبمنوالسخريةءالهزصيحاتنسمعالمحبالقلبخفقاتوسطأنهالبالعلى

بالكراهيةتفيضبلبالمحبةتخفقال

األزلىاللهقصدحعسبتمقدكانوإنالصليبأنهىالواقعيةالصورةلكن

وغدرهمالبشرلشرنتيجةأيضاءجالكنهالدهوركلقبلالسابقاإللهىوترتيبه

وشراللهقصدبينالغريبالمزيمهذاحدثوهكذاوحقدهملكراهيتهم

يومالشهيرةهعفىاللهمنبوحىبطرسعنهعبرماوحدثاإلنسان

منلكمتبرهنقدرجالالناصرىيسوعقائالاليهودحماعةخاطبإذالخمسين

مسلماأخذتموههذاوسطكمفىبيدهاللهصنعهاوآياتاوعجابقواتاللهقبل

وقتلتموهصلبتموهأثمةوبأيدىالسابقوعلمهالمحتومةاللهبمشورة

وحولتهاوغدرهماهتهموكالبشرعداوةاإللهيةالعنايةتسلمتوهكذا

مناألجيالأحجيةرائعةبصورةتحققتوهكذالالنسانءفداإلىالسحرىبنسيجها

حالوةجتضالجافىومنلىاعخرصاآلكل
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ءبالهزالصليبعندعداوتهمالطرقبشتىيظهرونوهمءاألعداأولمكن
حقفىونحطئناثمينكانواالشريرالناكروبالهتافوالتعييرباللطموالسخرية
التىالنبواتيحققودنبذلكأنهميعلمونيكونوالملكنهمالمتجسدةةءوالبراالطهارة
المسيحبلسانيهتفالنبوةصوتنسصععندماالقديمالعهدفىوردت

يروننىالذينكلالشعبومحتقرالبشرعندعارإنسانالفدودةأناأما

227مزالرأسوينغضونالشفاهيفغرونبىيستهزئون

عداوتهموسرءاألعدا1

ظهرتالذينأولئكهممنلنرىءاألعدامننماذجالصليبقصةفىنرىدعونا
الصليبعندالعداوةحياتهمفى

ءاألعدامننوعمنثراهناكأننرىالقصةتتبعناإذا

عنديقفونحدهمونحنالشعبوشيوخوالكتبةالكهنةمنءالرؤسافهناك

وأمرلمشيئتهميسوعبيالطسوأسلمأرادوامانالواإذمتهللينشامتينالحمليب
نفسهأمااخرينحفصقائلينهازئينساخرينالصليبعندوقفوالذلكبصلبه

الصوابمنكبيرااءجزهذهكلماتهمفىأنوالعجيبيخلصهاأنيقدرفلم
نفسهتخليصعنعاجزكأنهالصليبعندوقفلكنهاخرينحثصفيسوع
يأخذهاأحدليساحياتهعنقالبإرادتهنفسهأسلمفقدعاجزايكنلملكنه
ذاقمنأضعهاأنابلمنى

يؤيدونالصليبعنديقفونكانواالذيناليهودىالشعبجوعوهناك

خذهخذهيقولونبيسوعأفعلماذامبيالطناداهمكماهمءرؤسا
اصلبهخذهخذهفيقولونملككمهوذالهميقولاصلبه

المسيحقلبفىمؤلمةطعنةكانتاتهمصرخمنصرخةكلأنأتصوروإنى

الشعبهوهذامعجزاتهروعةوذاقيسوعحنانرأىالذىالشعبهوفهذا

موتاهوأقاممرضاهيسوعشفىالذى

يضفرونيسوعيجلدونالرومانالجنودجماعةءاألعداوسطأيضاأرىكذلك
ويضربونهيلطمونهثمرأسهعلىيضعونهاكليالالشوكمن

نماذجأربعةفىتنحصرنراهاالعداوةمنالتماذجهذهنحللأنخاولوإذ



الحاسدينعداوةأ

خطيرامنافسايسوعفىرأواالشعبوشيوخالكهنةءرؤساعداوةهىوهذه

السيطرةيريدونهموكانواهءوراويجرىيسوعيحبكلهالشعبابتدألهم

معالتقيةالحياةبساطةالناسعفميسوعلكنالطقسىالدينبسلطانالشعبعلى
الحسدنتيجةوكانتالدينقادةمنهفاغتاظوشكلياتمظاهردونالله

الصليب

آوالغيرةللحسدنتيجةأجدهاالصلبانمنكمالبشرتاريخفىاتلفتإذوإنى

دونوالوشايةءواالفتراالهادمبالنقديومكلونصلبهمبلساننانقتلهمالناسمن

فنحاولنمتلكهماالقدراتمنيمتلكونأنهمونرىنحسدهمأنناسوىسببما

حياتهمنهدمأن

المأجورينعداوةب

الكهنةءرؤساهيجهمالذينالشعبأفرادبعضفىأجدهالعداوةمنالنوعوهذا

اصلبهخذهخذهلبيالطسقائلينيصيحوالكىالمالمنشيئألهمودفعواوالكتبة

أكزيدفعومنالقرلقيعرفونولكنهمأبدأيسوعيعرفلمربمابعضهمإن
ألغراضهمالناسيسخرهمالذينالمأجورونإنهمحياتهمفىالمتسلطالسيدهو

الذاتيةالمنفعةأقدامعندوتصلبءالمبادىتدايصالشخصيةمصالحهمفيهمتتحكم

فليسمعللسمعأذانلهمنأقولأيضاوهنا

الجاهلينعداوةبر

همكانوأربماباراباسأطلقاصلبهيصرخونالصليبعندكانوامنفهناك

الربباسماآلقمباركأوصناقائلينأيامقبلهتفواالذينبينأنفسهم

السريعوالتبدلالعجيبالتغييرهذافىالسرماالدهشةصلذلكندهشوإننا

وهذهواعوتأملتفكيردوناالخرينءورااالنقيادسرعةالجهلهووابوالج

إلىتصلإشاعةيفحصونواليسمعونهخبرفىيدققونالأنهمالجماهيرافة

صليبالنتيجةتكونوماذاالحكمفىيسرعونلبههمأحماعهم
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وأناللمسيحصلبهمعنقائالعظاتهإحدىفىالشعبلجماعةبطرسذكرلقد

371أععملتمبجهالةأنكمأعلم

بالحقائقجهلنابسببعليهمالحكمفىونتسرعالناسنعادىفيهاالتىالمراتأسكثرما

والقتلوالنفاقكالكراهيةأخرىرذائلإلىبالنسبةبسميطأأمرأالجهليبدوقد
صليبإلىأيضايؤدىقدلكنهوالسرقة

اعترفينعداوةد

مستلزماتهاوكلالصلبعمليةاحترفواالذينالرومانالجنودفىمنهاصورةوأجد

ألنهمعواطفهمتتحركوالاللهابنيلطمونمشاعرهمتهتزوالاإلنسانمجلدون
لهمبالنسبةعاديأأمرأوصارالقتلمهنةاحترفوا

وهوشعورهعنبالقتلالمدانينالمجرمينأحدناقشأنهالمستشارينأحدلىذكرلقد

الثانيةالمرةوفىبالفزعتمضعراألولىالمرةفىلهفقالالناسأحدحياةينتزع
ءبشىتحسالذلكبعدلكنالشعوريخف

عواطفكموتتجحدضمائرمتوسملئالالخطيةعلىتسكتواال

منهموموقفهءاألعدا2

الصليبإلىفلنتحولءاألعداعداوةبذكرالتأملهذاأنهىأنأريدلست
مثلثاموققاأراهوإفىأعدائهمنموقفهلنرىالمصلوبوإلى

الهمعضلقدأ
اللهمنيطلبأنيمكنوكانءوالغضبناربالأعدائهعلىيردأنيمكنهكانلقد

يقابلأنيمكضهوكانواللطمللجلدالممتدةاأليدىوتشلالهازئةاأللسنةفتخرس
ءإحناهوآخرطريقااختارلكنهبالكراهةوالكراهةبالسيفوالسيفبالقوةالقوة

أسلرا

أمامصامتةوكنعجةالذبحإلىتساقكشاةفتذللهوأماظلمضرب
فاهيفتحفلمجازيها

فحولاأليمنخدكعلىضربكمنبلالشرتقاومواالقائالوعلمسبقلقد
أشنعوسطحياتهفىعمليابهنادىمايطبئالصليبعلىهوذاوهالمأاآلخرله

اآلالمأنواعوأقسىالكراهيةأنواع



منحنيةبرأسوالظلمالقوةنالقىأنكلهاالمسيحيةفىاتجاهأصعبهوذا

ألجلهمكلولقدب

التعذيبوأعمالالسخريةوكلماتءالهزأصواتفىتتمثلالعداوةاكافبيما

يفعلونماذايعلمونالألنهملهماغفرأبتاهياصالبيهألجلصلى

قلبهمنصمادرةكانتلكهايلمحبةالتمثيليةالصورةمننوعاصالتهتكنولم

لهمكانممنبهآمنواالذينلجميعبالنسبةالصالةهذهاستجيبتولقدفعالالمحب
التالميذوعددتنموكانتالربكلمةأناألعمالسفرفىنقرأفإنناصلبهفىدور

االيمانيطعونالكهنةمنركثوجمهورأورشليمفىجدأيتكاثر

هازئيينالصليبعندواقفينكانوامنءهؤالأورشليمكهنةمنكانوربما

قالالذىوهوأعدائهألجليسوعصلىفقدلهمغفراللهلكنبالمصلوب
ويطردونكمإليكميسيئونالذينألجلوصلوا

عليهمانتمرولقدبر

يسوعانتصرالجلجثةجبلوعندالشيطانيدفىأداةءاألعداءهؤالكانلقد
الطريقسيكونالصليبأنوتصورواالطريقمنيزيحوهأنيريدونكانوالقدأعدائهعلى

نورإلىالطريقكانالصليبلكناألبدإلىشخصيتهتخفىالتىالقبرظلمةإلى

وهكذاالنصرإلىالطريقهوالصليبكانولقداألبدإلىمضيئأيظلالذىالقيامة
دائمايكون

بالحبيكونالكراهيةعلىفاالنتصار

بالتضحيةيكوناألنانيةعلىواالنتصار

بالغفرانيكونالعداوةعلىواالنتصار

فليسمعللسمعاذنانلهومن
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الصليبمحندءألحبا
ومريمكلوبازوجةمريمأمهوأختأمهيسوعصليبعندواقفاتوكانت

9152يوالمجدلية

9172يوأمكهوذاللتلميذقالثم

نتعجبلكنناللحبتجسيدوالصليبءأعداالصليبعندرأيناإذتعجبنا

الصليبعندءاألحباأينلءنتساإذنتعجبآخرلسبب

الحبوينشرالعطفينثرلحظةكلفىوكانعريضةحياةالفادىعاشلقد

يسوعرعاهاالتىالمحبةأزاهيرتزهرأنالطيعىمنكانوفدوالرقةالرفقويبذر
البشرلعواطفويخففونالصليبوحدةيؤنسونالمحبينمنباقاتلنالتخرج

وقساوتههمالبشرخطاباسببتهاتىالاالالمالرقيقة

كلمةكانولؤحتىءبشىاإلحسانصدىتردأنهواالنسانيةءمبادىأبسطإن

أمامالكثيرينعندتبخرتءىالمبادهذهلكنءوفاوقفةأوءرثادمعةأوتشجيع
العقابولهيبالصليبنار

بحثتلكنىالصليبعندأتصورهمكنتالناسمنطويلةقائمةفىفكرتلقد

أجدهمفلموهناكهنا

األمواتمنأقامهالذىلعازرأين

الموتمنابنتهيسوعأقامالذىالمجمعرئيسيايرسأونايينارملةابنأين
بعدعلىمنواحدةبكلمةغالمهيسوعشفىالذىالمئةقائدأين
عقلهإليهعادالذىالمجنونأينطهرالذىاألبرصأيناليابسةاليدذوأين

الصليبعندءاألحباأينكثيرونوغيرهمءهؤالكلأين
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الهاربونءاألحبا

عشراالثنىميذالتاصورةخاطرىأماممثلتءاألحباءأحماقائمةإلىأتطلعوأنا
كشفالذينالجهاريةخدمتهحياةمنلحظةكليسوعمعهمعايقالذينءهؤال

شهدواالذينأولئكالسمواتملكوترارألهموفسرنفسهمكنوناتلهم
داءأحباأنهمبنفسهدعاهمالذينأولئكبلأحاديثهوحمعواكلهامعجزاته

كلهمالتالميذتركهحينئذتقولالعبارةهذهتصدمنىقاسيةبعبارةوإذ

ابووهر

أمامالضعيفةالبشرطبيعةهىهذهإننعمهربواالتالميذحتىللمأساةيا
الرعيةفتشتتتالراعىضيربلقدوالخاوفاألحداث

ءأرجافىتضرددكلماتهتزالواليذالتالمقدامبطرسينالهاربءهؤالبينومن

اضطررتولوأبداأشكالفأناالجميعفيكشكإنلمعلمهيقولوهوالعلية
الجوارىمعالواقفالهارببطرسفإنذللثومعأنكركالمعكأموتأن

والحقيقةاألمافىبينالفرقهوهذايعرفهالأنهويلعنويحلفسيدهينكر

الفعليةالمواجهةوبينالعاطفيةالعزائمبينالفرقهوهذا

بغيرنتصرفالواقعنواجهعندمالكننامالموضوعحماستناأكثرماأيضاونحن
غاليةدروسايلقنونناالصليبعندمنالهاربينءاألحباءهؤالإننقولهكناما

الضعيفةطبيعتناواقعننسىونحنالوعودفىنتسرعالأنهواألولفالدرس

الخطرنواجهعندمانقولوممنتصورمماأضعفأنناهوالثافماوالدرس

يهرباليسوعلكنالصليبعندمننهربقدأنناهواألخيرالدرسلكن
أميناسيبقىلكنهءأمناغيرونكونإيمانعدمعنالضعفعنننكرهقدمحبتنامن
نفسهينكرأنيقدرلن

الموتمنالمقاميسوعبهماجنمعمنأولهمالهاربونالتالميذءهؤالكانلقد
لتعيدالمقاميسوعمنشخصيةرسالةتسلممنأولهوالناكربطرسكانلقد

لهربهبحبثقتهبلالبنفسهثقتهإليه

الصليبعندالواقفونءاألحبا2

ءنسابأربعنلتقىهناوفي
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الطهورالمباركةءالعذرايسوعأممرصم
بروايتىذلكقارناإذالكننامنهتواضعايوحنايذكرهالواحمهاأمهوأخت

أمسالومههىأمهأختأنندرك5104مر7265تومرقمرمتى
زبدىابنىويوحنايعقوب

كلوبازوجةمريمثم

شياطينسبعةمنهاأخرجالتىالمجدليةيممرثم

متعددةحقائقنرىالصليبعندالواققاتءبهؤالنلتقىإذونحن

يسوعوذعمنآخرالمرأةكانتلقدووفائهاالمرأةبشجاعةنشهدفنحنا
المجيدةلقيامتهشهدمنوأولالصليبعلى

فقالواءالوفاوهذاالشجاعةهذهعلىظالاليلقواأنالمفسرينبعضحاولولقد

اللواقىءالنساعلىخطرهناكيكنلملذلكشأنلهايكنلمالعصرذلكفىالمرأةإن
التالميذمنالرجالعلىكانالخطرولكنالصليبعندوقفن

محبتهنألنالصليبعندوقفنءالنساأولئكإنالتفسيرهذامعنتفقاللكننا
الكاملةالمحبةبلالمحبةفىخوففالكاملةشجاعتهنكانتلذللثكاملةكانت

هخارإلىالخوفتطرخ

مرةسالومةتءجالقدالخاضعةالمحبةالصليبعندوقوفهنفىنرىونحن2

فىاليسارعنوالثافىاليمينعنواحداابنيهايجعلأنيسوعمنوطلبتاآلنقبل
يجبالملكوتقبلأنهعلمهالقدوحاحمةحازمةإجابةأجابهايسوعلكنملكوته

الصليبعندتقفسالومةذىهىوهامحرقةوصبغةمريرةكأسهناكتكونأن

اللهلحكمفتخضعمتألمةالمحبةلترى

الصإرفيهايتعلمنالصليبعندخاشعةوقفةإلىعصركلفىءالنساأحوجوما
والعويلالصراخبدلوالصمتالشكوىبدل

ءالنساقلوبولعلبالفضلاعترافأالصليبعندءالنساوقوففىنرىونحن3
ذاكرةخادمةشاكرةقلوبإلىتتحولاللهنعصةفيهاتعملعندماالرقيقة

ومعهنالصليعندلمجضرنهنوهابأموالهنيسوعتخدمنءالنساكانتلقد
المصلوبذلكبفضلمعترفاتالمجدليةمريم



الشيخحمعانبهاتفوهلنبوةتحقيقاالصليبعندءالعذراوقوففنرىونحن

نحنوهسيفنفسكفىيجوزأيضاوأنتلمريمقالعندمايسوعطفولةفى

الصليبعلىمعلقايسوعترىإذاأللمسيفقلبهايخترقالصليبعندءالعذرانرى
تترجمأنيمكنكلماتشاعركتبوقدالوجودفقلبأحنهواألمقلبفإن
هكذا

صليبعلىعالطتلعلىعلقوقإذا

الحبيبقلبكيتبعنىاكفهن

امىفأنت

الشجونمياهالمياهلجةفىأغرقوفىإذا

المنونحتىيتبعنىعينيكفدمع

أمىفأنت

اللطماتالناسمنحمعتإذا

الصلواتمنكأحمع
البركاتتطلبين

أمىفأنت

الصليبعندمصليةباكيةواقفةمتألمةكلهااألمومةنرىالصليبعندإننا

الصليبعندللخدمةالمستعدونءاألحبا3

الذكطالتلميذذلكفىوآالمهالصليبظالموسطمضرقةصورةنرىهنا

الذىالتلميذبأنهنفسهوصفلقداالنجيلكاتبهوألنهاحمهيذكرأنيشألم
فنحنيسوعيحبكانأيضاالتلميذأنيبينشرقىتعبيروهذامجبهيسوعكان
أنناعلدليلهذاكانيحبناشخصعنتحدثنافإذانفومنامرآةالشرقفىدائما
نحبه

منعمراأطولالمحبةأنلناليؤكدالنهايةإلىالصليبعندوقفالتلميذهذا
الشجاعة

كالموتقويةالمحبةألن

تغمرهاالوالسيولالمحبةءىتأنتستطيعالمحنيرةمياه
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احتقاراتحتقرالمحبةبدلبيتهثروةكلاإلنسانأعطىإن

للخدمةمستعدأالصليبعندواقفأكانالتلميذهذا

يسوعإليهالتفتوآالمهالصليبمخاوفكلوسطاألخيرةاللحظاتوفى
إلىالتلميذأخذهاالساعةتلكومنأمكهوذاقائالالمباركةأمهإلىوأشار
خاصته

احمهدعىالذينأحباؤهيفعلماذاليرىيومكلإلينايضطلعالمسيحيسوعإن

عظاتهويسمعونكلماتهويرددونتسبيحاتهينشدونالذينعليهم

الصليبكموقفموقفاواجهواإذاءاألحباءهؤاليفعلماذا

جهربونهل

يصمتونأم

يخدمونأم
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المغلقةواألبوابالمقاملمسيح
حيثمغلقةاألبوابوكانتاألسبوعأولوهواليومذلكعشيةكانتولما

وقالالوسطفىووقفيسوعءجااليهودمنالحوفلسببمجتمعينالتالميذكان

0291يوحنالكمسالملهم

اللهولنعمةللحياةالمتفتحةوالنفوسالمفتوحةاألبوابعيدهوالقيامةعيد

علىمغلقةمنطويةلنفوسوالمغلقةألبوابمكانوالمجالالقيامةفىفليس
ذاتها

الحقيقةهذهيؤيدماالطيعةمشاركةوفىذاتهاالقيامةحوادثفىنجدولعلنا

كنيسوعجسدعلىاألطيابيضعنلكىالمريماتتءجافعندماويؤكدها
القبربابعنالحجرلهنيدحرجمنوهىعويصةمعضلةفىأنفسهنفىيفكرن

الحجروجدنإذدهشنلكنهنباالختامنحتوماكبيراحجراكانفقدالمعلق

الفبرفتحتالقيامةقوةفإنمفتوحاوالقبرمدحرجا

القبورإلىفيهويذهبونالقيامةعيدفهميخطونيزالونالالناسمنوكثيرون

أبوابفتحتقدالقيامةأنيدرونالوهمواألحزانءبالبكانفوسهمعلىويغلقون
األبديةالحياةونورءالرجاشعاعمنهاليخرجالقبورجميع

فصلقلبفىيأنىالقيامةعيدفإنللحياةالتفتحهذافىتشاركناالطيعةولعل
الطيعةتريدوكأنماالنسيمشمهوقومىعيدالشرقىتقويمنافىويعقبهالربيع

فاجعلواوللربيعللنسيمقلبهابسطتقدوالبراعمتفتحتقداالزهارإنلناتقولأن

واالنطالقالخدمةوربيعوالبركةوالنعمةالفوةربيعالعطرللربيعتتفتحنفوسكم

رجمعالشمالرججنتكمعلىهبتاللهلنسيمحياتكمنوافذفهـتحغإذافأنتم
النفيسثمرهليأكلجنتهإلىالحبيبويأنىأطيابهافتقطرالجنوب
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ءالندابذاتالقيامةعيدفىالمتاركةالكنيسةعروسهينادىالمقامالمسيحلعل

األنشادنشيدسفرعنهتحدثالذىالقد

وزالمروالمطرمضىقدءالشتاألنوتعالىجميلتىياحبيبتىياقومى
امةاوصوتالعصافيرءغناأىالقضبأوانبلغاألرضفىرتانرهور
حبيبتىياقومىرائحتهاتفيحالكروموقعافجهاأخرجتالتينةأرضناتع
وتعالىجميلتىيا

األبوابأغلقواقدالعليةفىالتالميذلنرىءالوراإلىقليالبخيالنانعودأنأرجو

بابالتالميذأمامليفتحالمغلقةاألبوابواخترقالمسيحءجاأنإلىنفوسهمعلى
المقامالمسيحيخترقوكيفلواقعناصورةذلكفىنرىثمفدمةواءوالرجاالسعادة
للتالميذقدمهمانفسلناليقدمالمعلقةأبوابنا

المغلفةاألبوابءورانرىماذاأوال

األبوابهذهيخترقإذلناالمقامالمسيحيفعلماذاثانيا

المغلقةاألبوابءورأنجدماذاأوال

المسيحأنأوالمسيحعنبعدناأننانشعرعندمالناتحدثظاهرةالمعلقةاألبوابإن
األبوابالتالميذأغلقالقبرفىيسوعوضعأنوبعدالصليبفبعدعنابحيد
أنفسهمعال

مشاعرنانفسهىكانتفربمااألبوابتلكءورانجدهفيمانتأملدعونا
األحايينبعضفىوإحساسماتنا

ءاألعدامنالحوفنجدالمغلقةاألبوابءوراا

الخوفلسببمجتمعينالتالميذكانصامغلقةكانتاألبوابإنالبشيريقول

المسيحوصلبوامقاصدهمغايةيحفقواأناليهوداستطاعفقدنعماليهودمن
فماذاالفائفةقدرتهورغمالظاهرةتهءبراورغمالسماحفةشعبيتهرغمصلبوه
والمؤامراتالغاثهةالقوةهذهءإزايفعلواأنالمذعورونءالضعقاالتالميذيستطيع
المتعصبةوالغوغائيةالخبيثة

الرحيميسوعصوتلوالالبستانفىالتالميذعلىيقبضواأنالجندكادلقد
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قداآلنهولكنهيذهبونءهؤالمموافدتطلبوننىكنغإناقائالهمستع
دفنقدبلصلبقدذهب

لقدالخرأففتبددتالراعىضربوالقدسالمفىاليهودسيتركهمفهل

والصليبالهزيمةبعدحالهميكونفكمالصليبعلىالهزيمةقبلخائفينكانوا

خائفةوجلةنفوسهمفإنإذأاألبوابليغلقوا

األبزابنفسهاعلىتغلقاألحيانبعضفىالكنيسةحاليكونوهكذا
الخوفبسببذاتهاعلىوتنطوى

ءقااأللثبينوالشكوكالنزاعنجدالمغلقةاألبوابءورا2

بالسالمينعمواأناستطاعواهلولكنأنفسهمعلىاألبوابالتالميذأغلقلقد
يقلقهمالذىهووحدهءاألعدامنالخوفكانهلاألبوابتلكءورا

الداخلمنوشكوكنزاعخارجهمءاألعدامنالخوفمعهناككاذفقدال

القائدهوقلوبهمبينتربطالتىالرابطةهومعايجمعهمالذممطهوالمسيحكان

يحسمهاهووكانمشاجرةبينهمحدثتمرةمنفكموحدتهميضمنكانالذى

مضىقداآلنلكشهقلوبهمبينويوفق

أتثاكفىلهيقولمنيجدبهفإذاالتالميذيتزعمأنيحاولبطرسورأتصإننى
أناقائالعليهميردهووأتححورهجاريهأمامسيدكأنكرتلقدالجبان
وهربتمأتركتموهلكنكمبعيدمنولوتبعتهأنااألقلعلى

خيانةلعلبلالنزاعحدإلىيصلطاورالتالميذبينالنقالقيدوروهكذا

البعضبعضهمفىضهتزهمثقتفجعلتللتالميذصدمةكانتوذا

الداخلفىوالشمكالنزاعهناككانبلفحسبالخارجمنالخوفيكنل

خارجالمنلهايترصدونممنوخوفهاهاءانطوااليومالكنيسةفىذلكنرىوأال
اإلخوةحكمفىهممنبينداخلهافىوشكوكومجادالتبخالفاتمصحوب

مسدودةالتفاهمإلىوالسبلمغالقةاإلخوةبيناألبوابحتىءواألشقا

ءواإلنطواوالفشلاليأسنجدالمغلقةاألبوابءورا3

شعبءفداأينالععظيمالملكوتأينفاديهمفىيضعونهاكانواالتىاآلمالأين
القبرفىودفنت1الصليبعلىحمرتقداآلمالهذهكلالله
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كناونحنعمواستلميذىقولفىالفشلهذاتمصورةنلصأننستطعح
ظنناخابولكننظنكضاإسرائييفدىأنالمزمعهوأنهنظن

عملهإلىمنهمواحدكلوليعودبعضابعضهمليودعوااجتمعواقدالتالميذلعا

وداعاأخرىمرةالسمكصيدإلىلنذهبالناسصيدياوداعااألصلى
المتزاحمةرالجماهأيتهاوداعاالفائقةالمعجزاتهاأيوداعاالرائعةالتعاليمأيتها
بعدثانيةمرةالجماهيرنواجهأننستطيعلنيعإلسالكحلمهذهمضتلقد

الصليبطاالخجلةالهزيمة

وصورةوصورتكححورقهىالمغلقةاألبوابءوراالصورةهىهذه

الخارجفىفترىءبالعدايتسمعالموسطنفسهاتجدعندماكثيرةأحيانفىالكنيسة
المجيدالماضىترىوخالفاتوشكوكامنازعاتالداخلفىوترىوقسوةظالما

بخيريبشرتراهفالالمستقبلإلىوتنظرعودةبالانضثىوكأنه

شكراللهلكن

الحالهذهعلىتبقلمالصورةإن

المسيحقاملقد

قامبالحقيقةنعم

العليهإلىودخل

القيامةبعطرالمعطرةالمبهجةءالرجالرياحيفتحهالكىالمغلقةاألبوابواخترق
المنعش

المغلقةاألبواباخترقعندماالمقامالمسيحفعلماذائانيا

لمءشىحدثوانطوائهمفشلهمفىوقلقهمخوفهمفىالتالميذكانبينما
وإذاءوالضيابالنوريتفجربهفإذاالمغلقالبابإلمطنظرواأبدايتوقعونهيكونوا

الوسطفىيقفبالمسيح

كانتالتىالمشاعركلوضاعتتبخرتلقدالتاريخفىتغييرأعظمحدثهنا
وتكليفأرسالةوتلقواقلوبهمواتحدتباألمانفشعوراتهدهمهاوتكادحياتهمتهدد

مفتوحةبقلوببلمغلقةأبواببالالعالمإلىللخروج

األمانالتالميذإلىفأعادالمكانيسوعاخترف1

لكمسالملهمقاللذللثالسالمإنهالتالميذإليهلمجتاجمايعرفالمسميحكان
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المجبلكنالصليبفوقيضعومأناستطاعواإذاءاألعدأفإنلكممالم
واالنتصاروالمجدالقيإمةحياةبدايةالبدايةلعلهبلالنهايةيكونلن

أيديكميثقبونهللكمسالم
يطعنوآهل

المطعونوجنبىالمثقوبتينيدىانظروا

الهزيمةدليلوليستاالنتصاروثائقإنها

أنتستطعالالشروقواتيضمكمأنيمكنالالقبرظالمإنلكمسالم
تسجنكم

سالمويقولالمغلقةاألبوابءوراكنيستهعلىاليومبطلوهوالمسيحقاملقد
واإلدراكالرسالةفهمفىاألمانةأنيشهدالعصوركلفىالكنيسةوتاريخلكم

قوةكلمنأقوىالمسيحيةالمحبةإعالنعلىواإلصرارالمسيحىلاليمانالواعى
األبوابعيهاغلقوتالكنيسةتقهرأنتحاول

معاالتالميذقلوبفوحدالمغلقةاألبوابيسوعاخترقوقد2

األفكاركلوانشغلتإليهاألنظاركلفاتجهتالوسطفىووقفيسوعءجا

فاختلفواالبعضبعضهموإلىأنفسهمإلىينظروندخولهقبلالتالميذكان
البعضبعضهمفىوشكواوانقسموا

قلوبهموحدالوسطفىءجاعندمالكنه

يفكرالالذعرمنحالةفىالناسينزعجوعندماالقلوببينيفصلالخوفإن
نفسهفىإالاإلنسان

القلوببينيوحدالسالملكن

وكنائسنبيوتناتفسدالتىوالشكوكوالمنازعاتالخالفاترمأتدرون

لكنالهامشعلىإنهالوسطفىليسالمقامالمسيحأنهوالسرومجتمعاتنا
الناسبينالحقيقىالسالمحلالمركزفىهوكانإذا

بالخدمةوكلفهمتالميذهفأرسلالمغلقةاألبوابيسوعاخترقوقد3

وأنتمتغأنيجبرسالةالسالملكنومرتينمرةلكمسالملهمقال
تحملوهاأنعليكم
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خشبةعلىالفطعالموتالسالمهذاكلفنىإتلحتصاصحالماملألاللهأرسلنىقد
أناأرسلكماالبأرسلنىوصليب

الخائفلمالعاإلىالسالمرسالةواحملواجدرانبالكنيستكملتكوناألبوابافتحوا
الصليبآالمالسالمهذاكلفكمولوحتىالمنقسمالمتخاصمالمضطرب

القدسالروحعطةاقبلوا

رسالتكمفىقوتكمهوألنه
واخرجواالمغلقةاألبوابافتحوا

فىلنظليقملموالمسميحالمنارةعلىبلالمكيالتحتويوضعيوقدالفالسراج
العالموجهلنغيرملناليرقاملكنهءوانزواوخمولوسلبيةءانطوا

اليومللكنيسةالقيامةرسالةهىهذه

وجلوالخوفبالالمغلقةاألبوابافتحوا

كنيستهوسطفىحىالمسيحفإن

تتزعزعفلنوسطهافىوالله

الصبحاقبالعنداللهيعينها

افتحواالمنتصرالمسيحموكبفىوسيرواالنصرةهذهوعيشوابانتصاررنموا

المسيحقامفقدالمعلقةاألبواب
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الوحيدةلمعجزة

القيامةبعد

وئالثامئةكبيراممكاممتلئةاألرضإلىالشبكةوجذببطرسممعانفصعد

1211يوالشبكةتتخرقلمالكثرةهذهومعوخسين

ويصنعالسمواتبملكوتويكرزيعلماألرضعلىالمسيحالسيدعاش
اتالمعجز

ومجدهقدرتهإعالناصمعجزاتهوكانتاللهملكوتلدستورشرحاهتعاكانت

كانتألنهاحياتهفىتمتمعجزةأعظمالموتمنقيامتهوكانتللبشروحبه
الموتوشوكةالموتسلطانعلىدائماانتصارا

أخرىمعجزاتتلزمهلالقيامةبعد

باألصحاحإنجيلهخغأنهرأينابإمعانيوحناإمخيلمنالعشريناألصحاحقرأناإذا
تكتبلمميذهتاقدابميسوعصنعكثيرةأخرىوآيإتالقائلةباآلياتالعشرين

ولكىاللهابنالمسيهويسوعأنلتؤمنواكتبتفقدهذهوأماالكتابهذافى

باحمحاةآمنغإذالكمتكون

المسيحمعجزاتبسردمغرماليسويوحنايوحناإلخيلالطبيعيةالخاتمةهىهذه

غيرشيئاالمعجزةهذفىفىوجدلمابداطيهتمكإنلووحتىمثالمرقسكانكما

والقيإمةالصليبقبليسوعكحنعهاالتىاألولىالسمكصيدمعجزةعنيميزهاعادى
5لوقاإنجيلفىتوور

جيلهإنأضهىقدكانأنبعدالمعجزةهذهخاصفصلفىيوحناذكرفلماذا

باالضافةخاصةرمزيةروحيةداللةلهاالمسيحقيامةبعدتمتالتىادثالحكلأن
التاريخيةداللتهاإلى
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السالمماخاالمسيححضوربركةعاىدليلالعليةفىمعاميذللشا3السيدظهور

المغلقةاألبوابرغموالخائفينللمتعبدين

وبإيمانالواحدبالفرديسوعالرباماهتعلىدليلمحهموتوماللتالميذالسيدوظهور

وخرجهاءطاباالخاصةخرافهيدعوفهوالفرد

لبطرسيسوعلغفرانتأكيدفيهمعهحديثهوكذالبطرسالمسيحالسيدوظهور
المقدسةبالخدمةإياهوتكليفه

التالميذلروايةاتهامولكلشكلكإزالةفيهأخخمسمائةألكثرصتوظهوره
القيامةبعديسوعرأوا7تالذالمرباتءوالنساعشراألحد

القيامةبعدحدثتالتىالوحيدةالمعجزةهذهداللةهىفما

المعجزةهذهداللةثمالظهورهذاداللةفىأوالنتأملأننرجو

الظهورداللةأوأل

ئرىيكنلمإنهبلالنايرلجحيعيظهريكنلمالقيامةبعدالمسيحأذالحظوا
نفسهيسوعأظهرهذابعدالبشيريقوللذلكذاتهيظهرأنهوأرادإذاإال

بإرادتهإاليرىالكانلكنهروحياوليسحقيقياكانجسدهأنفمعميذللتا3
لجدعونالربمالكظهركماللناسهميظهرونولكنهماالناسيراهمالصةالمالئمثل
313قضثهشونأممنوحلزوجةالمالكوظهور621قفرالبطمةخت

المرةهذهذاتهأظهرفلمإذا

العملأنلألجيالويبينالعملدليقديعملونوهملهمالمرةهذهظهرلقد
عيبفيهليسشرف

يدركواأدتيريدهملكنهخوفهمفأزالمرتينالعليةفىوهملهمظهرقدكان
العملءأثنايروهأذيستطيعونأنهم

األملفقدإلهعنهوقالواللصيدذهابهألجلبطرسينتقدواأنالناسحاوللقد
يسوعفإنذلكعلىدليالخداللكنناالقديمعملهإلىورجعوخدمتهرسالتهفى

فيهيصيدونالذىالجانبإلىلهموأشارشجعهمابلصيدهمعلىيوخهملم

منهملكلكانالذينالهودالربيينطريقةعلىيسيرأنأرادبطرسأنوالغالب

أحدعلىيثقلاللكىالخياميصنعبولسنكاكماالدينتعليمبجانبأخرىحرفة
ث03



ئاشياصيمسولمكلهالليلفضوافقدوذكرىيأسلحظةفىلهمظهرولقد
الليلطيلةتعبواعندمامماثلةليلةثمذاكرإلىأعادححادفهمالذىالفشلذلكولعل

العمهتإلىقلياليبعدواأنثعإليوطلبيسوعلهمظهرأنبعدإالشيئايمسكوالمو

يسوعوتذكرواكثرتهمنالشباكتقطعتالذىالكئيرالسمكتذكروا

نفسهيسوعظهرالذكرىلحظةفىوهنا

حياةالصبحإليناليعيدوفشالوضيقايأساالحياةساعإتأشدفىلنايظهريسوعإن
قهااضرو

ترنمالصباحوفىءالبكايبيتءالمساعند

للذينيظهروهويسوعلترواعيونكمارفعوااليأسظالمفىتعيشونمنفيا
الربانتظرالصبحالمراقبينمنثراويراقبونهوينتظرونهيذكرونه

وينتظرنصحهإليناليوجهوالهزيمةبالفمثملاعترافامنايطلبيسوعيظهروعندما
الكاملةالطاعةمنا

الشبكةالقوالهمقالالأجابوهإداماعندآألعلغلمانياالهقال

البركةئحمترواأناستطاعواأطاعواإذوهمفتجدوااأليمنالسفينةجانبإلى
الربأنهويعرفوا

أنيقدرونيعودوالموشباكهمألقواوإذيسوعأنهيعرفونالوهمأطاعوالقد
تأقأدتيمكنالالبركةوهذهاألمرهذاأنيوحناأدركالسمككثرةمنيجذبوها

الربهولفقاالحبيبليدركعينيهوفتحالربمناأالبدءعادىإنساذمن

المعجزةداللةئانيا

عددأذوبيانالمعجزةلهذهالدقيقوالوصفروحيااهااإنجيلهفىيوحنايتجه

الغرضأنيبينهذاكلتتخرقلمالشبكةوأنكبيراكانوأنه351كانالسمك
ورمزياروحياكانالمعجزةهذهدسم

معداوجدوهالذىوالسمكالكثيرالسمكهذاإلىحاجةفىالتالميذيكنلم

لهمكافياكانالخبزمعنارجوعلى

وعجائبهاياتهرأوافقدتالميذهأمامومجدهقوتهيظهرأنحاجةفىيسوعيكنلمو
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داللةالمعجزةلهذهأنالكنيسةءآبامنغيرهوكثيرونأوغسدنوسالقديسذكرقد

األولىالسمكصيدبمعجزةقورنتإذارمزية

الكنيسةحالةإلىتشيروالثانيةالعالمفىالكنيسةحالةإلىتشيراألولىفالمعجزة
العالمنهايةفى

جانبعلىالشباكيلقواأنتالميذهمنالمسيحيطلبلماألولىالمعجزةففى1
هذهفىأماالعمقإلىقلياليبعدواأنإليهمطلببلاأليسرأواأليمنالسفينة
للسفينةاأليمنالجانبعلىالشباكيلقواأنثمعلأشارفقدالمعجزة

أنواعهماختالفعلىالناستجمعالعالمفىوهىالكنيسةأنإلىإشارةهذهوفى
الصالحونإالالكنيسةفىيكونفلناألخيراليومفىائاوالشريرالصالح

الخيرجانبهواأليمنالجانبأنتبينالمقدسالكتابفىكثيرةإشاراتفإذ

اليسارعلىءوالجدااليمينعلىالخرافوضعلذلكالشرجانبهواألبسروالجانب
5233مت

يهوذاألجلاأليمنجنبهوعلىائيلإسألجلاأليسرجنبهعلىحزقيالرقدوقد

6و44حزخطاياهرغماللهيرفضهلمالذى

الثانيةالمعجزةفىأمانوعكلمنكثيراالسمككاناألوفىالمعجزةوفى2ك
مننوعكلالعالمفىوهىالكنيسةففىكبيراكانبأنهكلهالسمكوصففقد

المؤمنونإالفيهايبقىالالعالمءانقضافىشلالناس

السمكمنكثيرجعلمماالسمككثرةمنالشباكتخرقتاألولىالمعجزةوفى3ح

الشباكتتخرقلمالسمككثرةفرغمالثانيةالمعجزةفىأماالبحرفىثانيةيسقط

منهايسقطثقوبإالالعالمفىالكناشفىنراهاالتىوالتمزقاتاالنقساماتوما

األبديةالحياةفىنصيبلهمليسالذينمنكثيرون

أحدمنهميهلكولنالشبكةبهمتتمزقلمللمسيحفالذيناألخيراليومفىأما

ذكرفقدالثانيةالمعجزةفىأمامعدودغيرالسمككاناألولىالمعجزةوفى4
معروفمحدوداألبديةللحياةالخشارينعددأنأى351أنهالعدد
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والمائةاليهودإفىوالخمسينالثالوثإلىفيهالثالثةيشير351اسدداإنقيل

األمبمإلى

باطاليكونلنتعبهمأنللتالميذالربمنتآكيداالمعجزةهذهكاتلقد5

ءالسمافىلهميعدهاالتىالعظيمةالوليمةإلىإشارةالربطمأعدهالذىءالطعافىولعلى
األرضعلىوجهادهمخدمتهمءانتهابعد

هذاومكافأةعملهمطبيعةعلىتالميذهالمسيحدلأذبعدالظهورهذاخاتمةوفى
لبطرسسؤالهمنيظهروهذاالخدمةنجاحيتطلبهاالتىالشروطعلىيدلهمأنأرادالعمل

غنمىارعاطوتكليفهأئخبنى

المحبةهذهظهورهوالخاذوالشرطالمسيحمحبةهوالخدمةلنجاحاألولفالشرط
نحوهمبالمسئوليةوالشعوراللهأوالدرعايةفى

رعيةولمسيحهللربوملؤهااألرضتكونفيهالذىالسعيدالوقتيأقىأنإلى

واحدلراعواحدة

يسوعالربأحماتعالآمين
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