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   قيم املسيح
  )اجلزُء الثَّاين(

  
  
  
  

  القس الدكتور دك وودورد: بِقَلم
 القس الدكتور بيار فرنسيس: ترمجة

 
بها وليس بهدف بيعها أو المتاجرة   فقط يمكنك أن تحتفظ بالكتب أو المقاالت لالستخدام الشخصي

  .األسباب طريقة كانت ومهما كانت بأي
   اإلتصال بالخدمة العربية لكرازة باإلنجيلللمزيد من المعلومات الرجاء 

 
  الفَصلُ األول
  حمبةُ األعداء

، صفحةً مؤملَة ٢٠٠١سوف يبقَى احلادي عشر من أيلول عام   
رة أمريكايف ذاك . اليوم أمريكا والعامل، ليس ت أحداثُ ذلكفلقد هز
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فقيم املَاليني من الناس تأثَّرت يف . فقط بسبب املوت املأساوِي لآلالف
علَّم أنَّ قيمنا . ولقد ذكَر يسوع الكَثري عن القيم يف تعليمه. ذلك اليوم

لى احلقيقَة أنَّ قُلُوبنا ال ينبغي أن تظهِر لنا أين هي قُلُوبنا، وشدد ع
وأعطى سببني هامني ." بِكُنوزِ السماء"بل " بكُنوزِ األرض،"تنشغلَ 
هلذا، علينا أن . الكُنوز األرضية تفقُد قيمتها، وميكن أن تسرق منا: هلذا

متى (الَ يسوع نصنع لنا يف السماِء كُنوزاً ال تفنى وال ترتَع منا، كما ق
٣٤ -١٩: ٦.(  

نوعيةُ  أمرٍ معين، اليت ا نحدد "بِحسبِ القاموس، القيمةُ هي   
ما إذا كانَ هذا األمر أكثَر أو أقلَّ منفَعةً وفائدةً، وبالتايل مقدار الرغبة 

قيم وكما تعلَّمنا يف اجلزِء األول من هذه السلِسلة حولَ ." ذا األمر
املسيح، كانَ ليسوع نِظام قيمٍ وعلينا أن نعترِف بقيم يسوع املسيح 

  .هذه
يف اللغة اليونانِية اليت كُتب ا العهد اجلديد، جند أنَّ كلمة   

فاإلعتراف ." قولُ املثل: "هي كلمةٌ مركَّبة من كَلمتني هما" إعتراف"
." املُوافَقة"أو " ثل، أو أن نقُولَ الشيَء نفسه،أن نقُولَ امل"يعين حرفياً، 
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 الذي يقُولُه هوع املسيح يعين أن نقولَ الشيَء نفسبيس رِفأن نعت
  .يسوع عندما يعرف قيمةً

يف . لقد أحب يسوع الكَثري من الناس عندما كانَ يف هذا العامل  
لَ مبحبأن أتأم ة، أُريدراسناهذه الدوع ألعدائيس ة . وعلقد كانَ يس

أعداَءه أحب ة، بكونِهات العالَمييمن الشخص غريِه عندما . فريداً بني
 ة ألولئكييادالصالة غري اإلعت يب صلَّى تلكلعلَّقَاً على الصكانَ م

." ونَ ماذا يفعلُونإغفر هلُم يا أبتاه ألنهم ال يعلَم"الذين صلَبوه قائالً، 
يا لهذه اللحظة احلاسمة الالفتة، أنه عندما كانَ ميوت عن اخلُطاة يف 
هذا العامل، ومن أجلِ الناس أنفُِسهم الذين كانوا يصلُبونه، كانَ قادراً 

  )٣٤: ٢٣لُوقا ." (إغفر هلُم يا أبتاه: "أن يصلِّي صالته العظيمة
قُولُ أنه عندما أحب يسوع أعداَءه، كانَ يحبنا كتب بولُس ي

  :مجيعاً
ألنَّ املسيح إذْ كُنا بعد ضعفاء مات يف الوقت املُعين ألجلِ "
 مات املَسيح خطاةٌولكن اَهللا بين حمبته لنا ألنه ونحن بعد . الفُجار
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أعداٌء قد صولحنا مع اِهللا بِموت إبنه، ألنه إن كُنا ونحن . ألجلنا
هياتبِح ون خنلُصصالَحم ومية ."(فَبِاَألوىل كثرياً وحنن١٠، ٨، ٦: ٥ر (  

 ها غريةٌ، ألنةَ املسيح فَريدولُس أنَّ حمبنا بخبِريف هذا املَقطَع، ي
 يحبنا أيضاً فهو ال يحبنا فقط عندما نحِسن التصرف، بل. مشروطة

هحزِنأنَّ هذا ي غمئُ، رخطعندما ن . مات هة ألنهذه احملب نولقد بره
فلو .  أي عندما كُنا ال نزالُ أعداَءه-ألجلنا وحنن ال نزالُ خطاةً آمثني

  .مل يحب يسوع أعداَءه، ملا كانَ هناك خالص متوفِّر ألي منا
 يسوع ذلك النوع من احملبة، الذي جند وصفاً له لقد كانَ لدى

يف إصحاحِ احملبة العظيم لبولُس الرسول، ذلك النوع من احملبة اليت ال 
كُورنثُوس ١(تسقطُ ألنها غري مشروطة، وغري مبنِية على حسنِ األداء 

٧ -٤: ١٣(  
علَّم أيضاً أنه علينا فاآلن، يسوع مل يحب أعداَءه باملثال، بل 

لقد علَّم يسوع أعظَمِ أخالقٍ أدبية مسعها العالَم، . أن نحب أعداَءنا
  : عندما أعطى عظته على اجلَبل
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وأما أنا فأقُولُ . سمعتم أنه قيل تحب قَريبك وتبغض عدوك"
وصلُّوا . أحِسنوا إىل مبغضيكُم. كُمبارِكُوا العني. لكُم أحبوا أعداَءكُم

لكَي تكُونوا أبناَء أبيكُم الذي . ألجلِ الذين يسيئُونَ إليكُم ويطردونكُم
فإنه يشرِق مشسه على األشرارِ والصالحني وميطُر على . يف السماوات

ألَيس . أي أجرٍ لكُمألنه إن أحببتم الذين يحبونكُم ف. األبرارِ والظَّالمني
لُونَ ذلكونَ أيضاً يفعارشالع . كُم فقط فأيم على إخوتوإن سلَّمت

فكُونوا أنتم كاملني . ألَيس العشارونَ أيضاً يفعلُونَ هذا. فضلٍ تصنعون
  ).٤٨ -٤٣: ٥متى ." (كما أنَّ أباكُم الذي يف السماوات هو كامل

أن يقُولعندما أعطَى يس دظيم، كانَ يقصعليم العهذا الت وع :
" ةفقط مبحب ة، ليسها على احملباليت وضعت ةيمرِفُوا بالقلَيكُم أن تعتع

ثُم ختم هذا ." بعضكُم البعض، بل مبحبة أعدائكُم الذين ال يحبون
الذين يحبونكُم، إن أحببتم : "التعليم املَليء بالتحدي، بطرحِ سؤال

إن كُنتم تحبونَ فقط "يقُولُ األصلُ اليونانِي احلَرف، " فأي أجرٍ لكُم؟
الذين يحبونكُم، فأيةَ نِعمةً تصنعون؟ فأن تحبوا الذين يحبونكُم ال 

 لقد كانت ستراتيجيةُ يسوع، وال تزال، أن يؤثِّر." يتطلَّب أيةَ نعمة
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أشخاصاً : على هذا العامل بإظهارِه هلذا العامل ما ال يراه العالَم كُلَّ يوم
  .يحبونَ أعداَءهم الذي ال يحبون

خاللَ احلُروبِ الصليبية، كانَ فرنسيس األسيزِي يرعى جندياً 
 قائالً فصرخ أحد املُحارِبني الصليبيني من أعلى جواده. عدواً جمروحاً
عندما يطيب جرح هذا العدو، سوف يقتلُك يا "لفرنسيس، 
ولكنه سيفهم معىن احملبة اإلهلية قبلَ أن "فأجابه فرنسيس، ." فرنسيس
لَ ذلكيفع "!  

إن كُنتم تعترِفُونَ : "لقد حتدى يسوع الرسلَ بالعرضِ التايل
بة الذين ال يمكن حمبتهم، فسوف تؤثِّرونَ بالقيمة اليت أضعها على حم

فإن كُنتم ستحبون الذين يحبونكُم، فأنتم ال ختتلفُونَ عن !" على العامل
هذه هي احملبةُ . فاجلميع يحبونَ الذين يحبونهم. أهلِ هذا العامل
  .اإلنسانيةُ املَشروطة

ي أن نهذا التحدغريِ يا ل بطريقَة ،بحالذي ال ي بح
فعندما قالَ يسوع أنَّ حمبةَ الذين يحبوننا ! مشروطة، كما فعلَ يسوع

 وطة تتطلَّبة غري املشرالقَول أنَّ احملب دةَ نِعمة، كانَ يقصأي ال تتطلَّب
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أعداَءه املسيح بمن النعمة، كما أح ت. الكَثري إنَّ أكثَر عليمٍ ديناميكي
يكوف يحييا ف املُقام احلَي أنَّ املسيح واجلديد ه يف العهد . ههذا يعين أن

! يقدر أن يحب أعداَءنا الذين ال يحبونَ، من خاللي ومن خاللك
  )٢٧: ١؛ كُولوسي ٢١ -٧: ٤أنظُر يوحنا (

ومن هذا التعليم ه كما أنَّ هل: "اجلزُء األخري لنيوا كامذا كُون
" كامل"ولكن هذه الكلمة ." أباكُم الذي يف السماوات هو كامل

فإن كانت كلمة ." تام أو ناضج"فهي تعين باحلقيقَة . تزعج الناس
فَكُونوا ." "كامل" واترك كلمة ٤٨: ٥تزعجك، إقرأ متى " كامل"

يوصي بولُس ." لذي يف السماوات هو كاملٌكاملني كما أنَّ أباكُم ا
. الرسول األزواج بأن يحبوا زوجاتهم كما أحب املسيح الكَنيسة

وينبغي أن يبذُلوا ذوام لزوجاتهم، متاماً كما بذلَ املسيح نفسه من 
عليهِم أن يحبوا ويبذُلُوا كما أحب ). ٢٥: ٥أفسس (أجلِ الكَنيسة 

فإن كانَ . فهل هذا ممكن؟ نعم. سيح وبذلَ نفسه من أجلِ الكنيسةامل
  .املسيح حييا فينا، لن يكُونَ هذا ممكناً فقط، بل وسيكُونُ طبيعياً أيضاً
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علينا أن نكُونَ . ينبغي علينا أن نكُونَ حمبةَ املسيح يف هذا العامل
نَّ املسيح حييا فينا ومن محبني، وينبغي أن نحب بدون شروط، أل

كُلُّ تلميذ ليسوع املسيح ينبغي أن يقُولَ ما قالَه فرنسيس . خاللنا
األسيزي للخاطئ يف هذا العامل، وحتى ألعداِء يسوع املسيح واهللا 

هل تعترِف بالقيمة اليت أوالها يسوع لمحبة ! يا هلذا التحدي. اآلب
 أعدائك؟
  

   الثاينالفَصلُ
  الضال

. نتأملُ معاً بالقيم اليت عرفَها يسوع عندما عاش حياته بيننا
يف هذه . فبينما كانَ يعرف جمموعةَ قيمه، نرى وصفاً لقيمِ اِهللا املُطلَقة

. الدراسة، سوف ننظُر إىل القيمة اليت أوالها ألسوأ خاطئ يف املَدينة
س على إجنيل لُوقا إذا فتحنا كنا املقدنرى إيضاحاً ١٠ -١: ١٩تاب ،

عظيماً عن القيمة اليت أوالها يسوع لألشخاصِ الذين دعاهم 
   ."بالضالِّني"
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وإذا رجلٌ إمسه زكَّا وهو رئيس . ثُم دخلَ واجتاز يف أرحيا"
من هو ومل يقدر من وطَلَب أن يرى يسوع . للعشارِين وكانَ غَنِياً

فركض متقدماً وصعد إىل جميزة لكَي . اجلَمعِ ألنه كانَ قَصري القامة
راهناك. يمن ه رمعاً أن يزمكانَ م هألن .  

فلما جاَء يسوع إىل املكان نظر إىل فوق فرآه وقالَ له يا زكَّا "
ينب هوانزِلْ ألن أسرِعكيف بيت غي أن أَمكُثَ اليوم . لَ وقَبِلَهزون عفأسر

فلما رأى اجلميع ذلك تذمروا قائلني إنه دخلَ ليبِيت عند رجلٍ . فَرِحاً
  . خاطئ

فوقَف زكَّا وقالَ للرب ها أنا يا رب أُعطي نِصف أموايل "
بأحد يتشقد و ني وإن كُنتساكةَ أضعافللمعأرب له دأر  . فقالَ له

ألنَّ . يسوع اليوم حصلَ خالص لهذا البيت إذ هو أيضاً إبن إبراهيم
ما قد هلَك خلِّصوي اإلنسان قد جاَء لكَي يطلُب إبن".  

 هذا املقطَع مقدأن ي نمكوع، يص عن يسصكالكَثريِ من الق
املَشهد األولُ هو حيثُ يلتقي يسوع . ثَة مشاهدبشكلِ مسرحية يف ثال

 فعرارين، أي ما كانَ يالعش ئيسل، زكَّا، الذي كانَ رذا الرج
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ولقد كانَ العشارونَ يعتبرونَ خطاةً يف طبقَة خاصة . جبايب الضرائب
م اليهود لصالحِ املُحتلِّ م، ألنهم كانوا جيمعونَ الضرائب من إخوته

وكانَ هؤالء . الرومانِي، وهلذا كانوا مكروهني كثرياً من اليهود
العشارونَ يضيفُونَ نِسبةً مئويةً ألنفُِسهم، وكانَ الشعب اليهودي الفقري 

  .ال حولَ له وال قُوةَ حيالَ هذا الوضع
ا متشوقاً ليرى الرب، فركَض يف املَشهد األول، نرى زكَّ

ةً لرياهشجر وتسلَّق . ،وقالَ له هبإمس وعيس ها دعاهوانزِلْ "عند أسرِع
كيف بيت غي أن أمكُثَ اليومينب هةً ." ألنكثرياً، خاص فاغتاظَ الناس

ملدينة أن يقضي لَربما توقَّع رِجالُ الدين يف تلك ا. القادةُ الدينيون
ولكن يسوع قَرر أن يقضي اره مع أسوأ خاطئ . يسوع اره معهم

وليس عشاراً فقط، بل رئيس ! على اإلطالق، الذي كانَ عشاراً
  !العشارِين

فلقد قضى يسوع . تدور أحداثُ املشهد الثَّاين يف مرتِلِ زكَّا
ولكن . ال نعرِف شيئاً عما حدثَ داخلَ بيت زكَّا. اكاره بأكمله هن
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بإمكانِنا أن نتخيلَ ما حدثَ يف املشهد الثَّاين، عندما نرى كيف يبدأُ 
  .املَشهد الثالث

عندما يبدأُ املَشهد الثالث، نراهم خيرجونَ من املرتِل وزكَّا 
يل للمساكني، وإن كُنت قد يا رب، ها أنا أُعطي نِصف أموا"يقُول، 

اليوم حصلَ "فقالَ له يسوع، ." وشيت بأحد أرد له أربعةَ أضعاف
ألنَّ ابن اإلنسان قد جاَء . خالص لهذا البيت إذ هو أيضاً إبن إبراهيم

  ."لكَي يطلُب ويخلِّص ما قد هلَك
يقُولُ ما معناه وعأُخرى، كانَ يس من أجلِ : "بكلمات جِئت

وإن كُنتم مستغرِبني لكوين قضيت . أشخاصٍ مثل زكَّا رئيسِ العشارين
أنا : اري الوحيد يف أرحيا بكامله مع زكَّا، أُريدكُم أن تدرِكُوا شيئاً

هفقط لكَي . أُويل قيمةً كُربى ألشخاصٍ نظري ع، أنا مل آتبالواق
  ."ه، بل جِئت ألطلُبهم وأُخلِّصهمأُخلِّص الضالِّني أمثالَ

خصيش تطبيق  
ئٌ؟ إنتبِهخاط ضالٌّ؟ هل أنت من . هل أنت فلقد جاَء املسيح

فأنت على . وهو يولي قيمةً كُربى ألمثالك. أجلِ أشخاصٍ نظريك
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ولو كانَ يسوع بِصدد الدعوة إلحتفالٍ ما، . رأسِ الئحة إهتماماته
  .كُونُ أنت من بنيِ املَدعوينست

وإن كُنت واحداً من رِجالِ الدين، أو عضواً يف كَنيسة، فهل 
أنت متبجح مبسيحيتك لدرجة أنك ال تويل أيةَ قيمة ألشخاصٍ مثل 
. املزكَّا؟ ينبغي أن نقلَق إذا مل جند يف قُلُوبِنا حمبةً ألمثالِ زكَّا يف هذا الع

علينا أن نتحلَّى يف قُلوبِنا، وليس يف عقُولنا، مبحبة يسوع املسيح 
  .للخاطئ، تلك احملبة اليت تعترِف بالقيمة اليت أوالها يسوع ألمثالِ زكَّا

  
  الفصلُ الثالث
هنا إىل تعليمنظرت  

ا إن كُنا حنن بِصدد النظَرِ إىل نظامِ قيمِ يسوع، ونسألُ أنفُسن
يف . نعترِف أو نقولُ الشيَء نفسه عن القيم اليت عرفها يسوع وأعلَنها
هتعليم وعيس ما قي وا معي إىل الطريقة اليتهذا اإلصحاح، أنظُر.  

طاعغي أن يينب هأن تعليم وعيس أن . لقد أوضح حما صرعند
إن "قالَ، . ا كيف يمكننا أن نربهن ذلكتعليمه كانَ تعليم اهللا، أخبرن
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لَ أحدا ..." (يعلَم... عموحنيٍء ) ١٧: ٧ية لكُلِّ شنا العقالنِيإنَّ نظرت
ونقُولُ أنَّ املعرِفَة . هي بشكلٍ أساسي أننا عندما نعلَم، عندها سنعمل

  .لَ يقُود إىل العلمولكن يسوع علَّم أن العم. أو العلم يقُود إىل العمل
ولكي يعبر يسوع عن هذه الفكرة  بطريقَة أُخرى، علَّم أنَّ 

يف تلك األيام، مل يكُونوا . تعليمه هو مثل اخلمر اجلديدة غري املُختمرة
فلو فعلُوا، . يضعونَ أبداً مخراً مل ختتمر بعد يف قربة مخرٍ جِلدية قدمية

وهكذا . خلمر اجلديدةُ ستتمدد، وتسبب بإنفجارِ اجللد العتيقلكانت ا
علَّم يسوع أن تعليمه سوف يضغطُ على أذهان الناس، وإن مل 
 م باملعىن احلرفِّيهأذهان رفجسي هغط، فإنَّ تعليمهذا الضوا لميستسل

 )٣٩ -٣٦: ٥لُوقا . (للكَلمة
تعليم عضفإذا و هأنَّ تعليم وعالتنفيذ، قالَ يس عوع موضيس 

وعندما تأيت األزمنة . سيصبِح نظام إميان وسيصبِح مبثابة أساسٍ إلميانِنا
 احلياة، إن كانَ نظام فعواص أمام مهزة، لن نسقُطَ أبداً، ولن نعبالص

  : إميانِنا مبنِياً على تعليمِ يسوع
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يسمع أقوايل هذه ويعملُ ا أُشبهه بِرجلٍ عاقلٍ بنى فَكُلُّ من "
فرتلَ املَطَر وجاَءت األار وهبت الرياح ووقَعت . بيته على الصخر

وكُلُّ من . ألنه كانَ مؤسساً على الصخر. على ذلك البيت فلم يسقُطْ
هشبا ي ُلأقوايل هذه وال يعم عمليسمعلى الر هلٍ بىن بيتلٍ جاهجبِر  .

. فرتلَ املطَر وجاَءت األار وهبت الرياح وصدمت ذلك البيت فسقَطَ
  )٢٧ -٢٤: ٧متى ." (وكانَ سقُوطُه عظيماً

علَّم يسوع أيضاً أنَّ القصد من تعليمه هو إحداثُ ثورة يف 
ليسوع، أنه إن كانَ هو فعالً املسيا، قالَ رِجالُ الدينِ . احلضارة

ولكنه أجابهم بِصورة . لتوجب عليه أن يكُونَ أكثَر إنضباطاً وناموسيةً
الً ما معناهة، قائرساخ ةكُم لتقولوا يل أن : "جمازِيونَ أنفُسمن تظُن

." ا جيعلكُم كاألطفالأكُونَ مختلفاً عن طريقَة حياتي؟ إن موقفَكُم هذ
ففي السوق، كانَ األطفالُ يلعبونَ بألعابٍ صغرية، مقلِّدين حدثَي 

  .األعراس واجلنازات
ِ املشغولني،  توقَّفُوا والعبوا معنا لُعبةَ "فكانوا يقُولُونَ للتجار

عنا لُعبةَ توقَّفُوا والعبوا م"أو كانوا يقُولُونَ، ." اجلنازة، وكُونوا حزاىن
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ولكن التجار الكثريِي ) ٣٥ -٣١: ٧لُوقا ."(العرس، وكُونوا فَرِحني
 وا ألعاباً معبي ليتوقَّفُوا ويلعالكاف قتيهمِ الولد اإلنشغال مل يكُن

مل آت أللعب ألعابكُم الدينية "يقُولُ يسوع لرِجالِ الدين، . األطفال
  ."الصغرية

كانٌ آخر يف كلمة اِهللا وضع فيه يسوع قيمةً كُربى هناك م
هلذا كُلُّ كاتبٍ متعلِّمٍ يف ملكوت اِهللا يشبِه رجالً : "قال. على تعليمه

تفسريِي ) ٥٢: ١٣مىت ." (رب بيت يخرِج من كَرتِه جدداً وعتقَاء
تعليمي، ستفهمونَ فعالً إن فهِمتم : "هلذه الصورة اازِية هو كاآليت

 القدمي، بطريقَة وا العهدعلِّمالقَدمي، وسيكُونُ بإمكانِكُم أن ت العهد
 –وسيكُونُ بإمكانِكُم أن تصلُوا إىل روحِ الناموس . جديدة وحيوية

وإىل جوهرِ، وقَلبِ احلقيقة اليت تعلِّمها هذه األسفار اجلميلةُ املُوحى ا 
  .لعهد القدمييف ا

ولربما كانَ يقُولُ أيضاً، أنَّ معلِّم ملَكُوت السماوات سيعطي 
  .نظرةً جديدةً عن احلقيقَة القدمية اليت طالَما كانت مقبولَةً
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ليست هناك بركَةٌ أعظم من مساعِ أحدهم يعلِّم مقطَعاً كتابِياً 
أتذكَّر أنين مرةً . أفكاراً جديدةً حولَه، ويقدم ٢٣مألُوفاً مثل املزمور 

." هذا مملٌّ للغاية"، ففَكَّرت يف نفِسي، ٢٣سمعت رجالً يعلِّم املزمور 
فماذا يمكن هلذا الرجلِ أن . ذلك ألنَّ هذا املزمور مألُوف جداً لدينا

 من قَبل؟ ولكن بعد به عا ملا نسممم يقُولَه عنيأرب ةملُد له يتأن أَصغ
 كانَ جديداً ٢٣دقيقَةً، أدركت أنَّ كُلَّ ما كانَ يعلِّم به حولَ املزمور 

  .بالنسبة يل
لربما هذا ما قصده يسوع عندما أوىل هذه القيمة الكُربى 

ح قادرين كانَ يقُولُ لنا أننا عندما نفهم تعليمه بِحق، سنصبِ. لتعليمه
أن نعلِّم أُموراً جديدةً وأُموراً قدميةً، أو أن نعلِّم القدمي بطريقَة جديدة 

  .وبنفحة جديدة
  

  الفَصلُ الرابِع
  كَلمةُ اِهللا املُدونة
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خاللَ السنوات . ال نزالُ بِصدد دراسة قيمِ يسوع املَسيح
لَنِيالع هدمتنةالثالث من خواِهللا املُد ةً كُربى لكلمةقيم وعة، أعطى يس .

وكانَ رِجالُ الدينِ يتحدونه بإستمرار، قائلني أنه كانَ يعلِّم شيئاً 
يف موعظته على اجلَبل، أظهر يسوع القيمةَ اليت . جديداً، ومختلفاً

  :وضعها على أسفارِ العهد القدمي
ما جِئت .  أني جِئت ألنقُض الناموس أوِ األنبِياءال تظُنوا"

فإني احلق أقُولُ لكُم إىل أن تزولَ السماُء واألرض . ألنقُض بل ُألكملَ
. ال يزولُ حرف واحد أو نقطَةٌ واحدةٌ من الناموس حتى يكُونَ الكُلّ

م الناس هكذا، يدعى فمن نقض إحدى هذه الوصايا الصغرى وعلَّ
وأما من عملَ وعلَّم فهذا يدعى عظيماً . أصغر يف ملَكُوت السماوات

فإني اقُولُ لكُم إنكُم إن مل يزِد بِركُم على . يف ملكوت السماوات
 -١٧: ٥متى ." (الكَتبة والفَريسيني، لن تدخلُوا ملكوت السماوات

٢٠(  
كُلُّ من يعملُ ويعلِّم بنواميسِ العهد "ا أنَّ يسوع علَّم، الحظُو

ليس فقط من يفهمها، ." القدمي، يدعى عظيماً يف ملكوت السماوات
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وينهي . بل كُلُّ من يعملها ومن ثَم يعلِّمها يدعى عظيماً يف امللكوت
النظرة للعهد كُلُّ من يفهم بِحق هذه "يسوع تعليمه هذا بالقَول، 

  ."القدمي ويطبقُها، فإنَّ بِره سيزيد على بِر الكَتبة والفَريسيني
بِحسبِ سفرِ التثنِية، القصد من أسفارِ العهد القدمي هو أن 

يف أكثَر من خمسة ). ٣ -١: ٨تثنية (تظهِر لإلنسان كيف يعيش 
املقدس، إكتشفت أنين بِمقدارِ ما عقُود من دراسة وتعليمِ الكتاب 

 بِراحلياة، ومبقدارِ ما أخت مس، بِمقدارِ ما أفهاملقد الكتاب أعرِف
  .احلياة، مبقدارِ ما أفهم وأُقدر قيمةَ الكتابِ املقدس

تأملْ ذه الصالة اليت صالها يسوع حيالَ أمهِّية كلمة اِهللا يف 
أنا قد أعطَيتهم كالمك والعالَم أبغضهم ألنهم ليسوا من : "حياة الرسل

يبدو أنَّ برهانَ ) ١٤: ١٧يوحنا ." (العامل كما أني أنا لست من العامل
كون التالميذ قد فَهِموا وعاشوا فعالً كلمةَ اهللا اليت أعطاهم إياها 

 هذا علينا سؤاالً مثرياً لإلهتمام، يطرح. يسوع، كانَ أنَّ العاملَ أبغضهم
هل يبغضين أحد ألنَّ ربي : "أن نسألَ أنفُسنا كتالميذ ليسوع املسيح

  "يسوع املسيح قد أعطاين كلمةَ اآلب وأنا أعيشها؟
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بينما كانَ يسوع يصلِّي من أجلِ الرسل، صلَّى من أجلهم هذه 
 ثُم يقدم هذا التصريح البيانِي عن كلمة ."قدسهم يف حقِّك: "الصالة
إفرزهم جانِباً، "، "قَدسهم"تعين كلمة ) ١٧." (كالمك هو حق: "اهللا

إمنحهم تلك . خصصهم لنفسِِك"فهو يصلِّي مبا معناه، ." خصصهم
م لقد أرسلَه." العالقة مع شخصك اليت حتفظهم من هذا العامل

 ،رافمالن"ويقُولُ لوقا (كخكح (" ئابٍ، إىل مكانذ يف وسط
فهو يصلِّي إىل ). ١٦: ١٠؛ متى ٣: ١٠لُوقا (حمفُوف باخلَطَرِ العظيم 

ال تأخذهم من العامل، ألنهم لن يتمكَّنوا من إمتامِ عملهم "اِهللا اآلب، 
، يف هذا املكان املليء ولكن بينما هم يف العامل. إذا خرجوا من العامل

فِسكنم لباخلطر، إفرزه . حقَّك مإستخد)كلَ هذا) كلمتلتعم ".  
كالمك : "ثُم يقدم يسوع هذا التصريحِ العظيم عن كلمة اهللا

قح وا ." (هوحن١٧: ١٧ي ( ةً عظيمة إىل أسفارِ كلمةنظر دنا جنه
هلذا، إقترِب من كلمة اِهللا لتكتشف هذا . فكلمةُ اِهللا هي حق. اهللا
وبإمكانِه أن مينحك عالقَةً . وبإمكان هذا احلق أن يخصصك هللا. احلق

هضبغيف عالَمٍ ي ال تزالُ تعيش اهللا بينما أنت مع , ،هكلمت ضبغوي
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ة اِهللا باحثاً دائماً إقترِب من كلم. ويبغض نظام قيمه املُعلَن يف كلمته
). ١٧: ٧يوحنا (عن هذه احلقيقة، متذَكِّراً أنك عندما تعملُ ستعلَم 

وستعرِف احلق الذي سيحررك، والذي سيخصصك هللا وللمسيح، 
: ١٧؛ ٣٥ -٣٠: ٨يوحنا . (بينما تحيا قيمه يف عالَمٍ معاد لهذه القيم

١٤(  
قيمة اليت وضعها يسوع على كلمة اهللا؟ هذا فهل سنعترِف بال

 وعاليت أوالها يس لُ بالقيمةعندما نتأم هواجِهي الذي نالتحد وه
  .للحقيقَة اليت جندها يف كلمة اهللا املُدونة

  
  الفَصلُ اخلامس

لُهمع  
ي ووه اهإي بنيراقوع يف األناجيل، ميس ي آثارفنقت حنن فعر

يف هذه الدراسة، أود لو نتأملَ بالقيمة اليت وضعها . جمموعةَ القيم
هممتإىل هذا العامل لي اآلب لَهل الذي أرسعلى العم وعيس . هل سبق

  والحظت مقدار إهتمام يسوع بإمتامِ عملِ اآلب؟
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ته، عندما كانَ ال يزالُ مثالً، نسمعه يعلن بيانَ رؤياه أو خطَّ
كانَ يسوع يركِّز ) ٤٩: ٢لُوقا ." (ينبغي أن أكُونَ يف ما أليب: "طفالً

ينبغي أن أعملَ أعمالَ الذي أرسلَين "بالتأكيد على عمله عندما قالَ، 
) ٤: ٩يوحنا ." (يأيت ليلٌ حني ال يستطيع أحد أن يعمل. ما دام ار

هالقد كان لدى يسة، وكانَ يعرِفُها على حقيقتهِموع املسيح م.  
يف مناسبة أُخرى، رجع الرسلُ إىل يسوع حاملني طعاماً مل 

هالً، . يطلُبقائ هالطعام، رفض وا لهملَ مشيئةَ "وعندما قدطعامي أن أعم
عملَه مملين وأُتا " (الذي أرسوحنل). ٣٤: ٤ي مثاالً لقد قدم وعنا يس

بقوله أنَّ طعامه، خبزه، وشبعه، مجيعها تأيت من إمتامه العمل الذي 
لَهليعم اآلب لَهأرس.  

عندما وصلَ يسوع إىل نِهاية حياته على األرض، وبعد أن 
 ليلٌ حني عالماً أنه يأيت" بِعملِ أعمالِ الذي أرسلَه ما دام ار،"إنشغلَ 

ال يستطيع أحد أن يعمل، وإذ واجه الصليب عالماً أنَّ حياته على 
األرض ورِسالته على األرض كانتا تقترِبان من ايتهما، صلَّى هذه 
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العمل الذي . أيها اآلب، أنا جمدتك على األرض"الكلمات اجلميلة، 
هلتين ألعمل قد أكمأعطَيت) ".وحن٤: ١٧ا ي(  

ما هو قصد احلياة البشرية؟ تقُولُ قوانِني اإلميان، أنه متجيد اِهللا 
به واإلستمتاع . وه هاِهللا واإلستمتاع بالشرِكَة مع وهكذا فإنَّ متجيد

ولكن، كيف نمجد اهللا؟ . هدف احلياة البشرية، بِحسبِ قوانني اإلميان
أنا جمدتك على . "قدم لنا يسوع مثاالً عن اجلَوابي. هذا سؤالٌ عظيم

العمل الذي أعطَيتين َألعملَ قد ) "فكيف نمجد اهللا؟" (األرض
هلتاهللا." (أكم دجمأن ن هكذا نستطيع(.  

عندما مضى يسوع إىل الصليب، ووصلَ إىل قمة األلَمِ هناك، 
خرية؟ تخبِرنا األناجيلُ إذا قارناها بعضها ماذا كانت كلماته األ

قد "بالبعضِ اآلخر، أنَّ كلمات يسوع األخرية على الصليب كانت، 
؛ ٣٠: ١٩يوحنا ." (أيها اآلب، بني يديك أستودع روحي... أُكمل
  )٤٦: ٢٣لُوقا 

عة من أجلِ الكلمات التالية وجِدت يف مفَكِّرة مرسلٍ قُتلَ بِفظا
إميانِه" : سلِّمص أن توت، إحرماِهللا لت خطَّطيف م كوقت عندما حيني
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مبا أنَّ يسوع عاش حياةً كاملَةً، عندما وصلَ إىل ." نفسك للموت
أيها اآلب، بني يديك . قد أُكمل"نِهاية حياته الكاملة، إستطاع القول، 

  ." الذي أعطَيتين ألعمل قد أكملتهالعمل. أستودع روحي
هل . لقد كانَ ليسوع مهِمة وقدم عدةَ بيانات عن مهِمته هذه

لديك بيانٌ لمهِمتك؟ وهل تعرِف معىن الرضى الذي ينتج عن إاِء 
 وممفه لتعملَها؟ وهل لديك لَكأرس أنَّ اآلب دقاألعمال اليت تعت

ممن القَول، للع مكَّنتهل ست ،كحيات ةلُ إىل نِهايصم؟ عندما تملِ املُت
أيها اآلب، أنا "؟ وهل ستستطيع أن تقولَ مع يسوع، "قد أُكمل"

أستودع . العمل الذي أعطَيتين ألعمل قد أكملته. جمدتك على األرض
  ؟"روحي بني يديك

  
سالفَصلُ الساد  

نسم كلمةَ اهللاكيف ع  
إذا درسته بعناية، . أحد أعظَم تعاليم يسوع هو مثَلُ الزارِع

 عن كيف ذُور، ألنَّ هذا املَثَل يتكلَّمةَ هي بالفعل مثلُ البصأنَّ الق درِكت



Arabic Bible Outreach Ministry       www.arabicbible.com    ية للكرازة باإلجنيلاخلدمة العرب  

 ٢٢ُآَتيِّب َرقم  "في ِظالِل الَكِلَمة"

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  - ٢٥ -

أربعةُ أنواعٍ من التربة تستقبِلُ كلمةَ اهللا، مظهِرةً أربع . نسمع كلمةَ اهللا
هلذا علينا أن نسمي .  نتجاوب ا مع كلمة اِهللا عندما نسمعهاطُرقٍ

عندما ندرِك عما يتكلَّم هذا املَثَل، ." مثلُ أنواعِ التربة"هذا التعليم، 
 يتهعلينا تسم بالكنيسةُ، أيٌّ "يتوج دسونَ على مقعةُ رِجالٍ جالعأرب

  "منهم أنت؟
بِرنا يسوع أنَّ مزارِعاً خرج ليزرع بذُوراً يف يف هذا املَثَل، يخ

فجاَءت . فسقطَ بعض من بذُورِه على األرضِ املُداسة اليابِسة. حقله
ألنها مل ختترِق أبداً األرض اليت سقطَت عليها، . طُيور السماِء وأَكَلتها
 قالَ أنَّ هذا صورةٌ وعندما فسر يسوع معنى هذا،. ومل تنتج أي شيء

. عن أُولئك الذين يسمعونَ كَلمةَ اِهللا وال يدعونها تدخلُ إىل أذهانِهم
 كلمة ذُورب ةٌ بإستيعابِها، يأيت إبليس ويرتِعوقبلَ أن تكُونَ هلُم فُرص

  . اِهللا
بةُ النوع الثَّاين من التربة اليت تقبلُ بذُور الزارِع، هو التر

فتمنع الصخور البذُور من أن تضرِب جذُورها يف . الصخريةُ املُحجِرة
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. وهكذا ال تتمكَّن البذُور من مد جذُورِها لتصلَ التربة. األرض
  . وسرعانَ ما تشرِق الشمس، حتى تتلَف هذه البذُور وال تأيت بِثَمر

فسر أنَّ هؤالء هم الذين تخترق أذهانهم عندما فَسر هذا املَثَل، 
غالباً ما يتكلَّم يسوع . عندما يسمعونَ كَلمةَ اِهللا، ولكن ليس إرادتهم

عندما إستخدم يسوع هذه الصورة اازِية، ." القُلُوب املُتقسية"عن 
رنا، حيثُ تتمحوتإراد أنَّ مركز لِّمعنا، قد كانَ يذُ قراراتختنا، وتإرادات 

هذا النوع اآلخر من التربة يفسر ما قصده . تكُونُ مغلَّفَةً باإلمسنت
  .يسوع عندما تكلَّم عنِ القُلوبِ القاسية

. النوع الثالثُ من التربة أنتج نبتةً عندما نزلَت فيه بذُور الزارِع
قَت هذه ولكن، عندما نكثريةٌ، فخن أشواك ناكةُ كانت هبتت النم

هذه االشواك تسمى يف معظَمِ . األشواك احلياةَ من النبتة، فلم تأت بِثَمر
عندما فسر يسوع هذا املثَل، شرح . ، أو األشواك"الزوان"الترمجات 

واملُمتلَكات، أو عدم قائالً أنَّ األشواك كانت هموم العالَم كاملال، 
واملقصود . توفُّر هذه األشياء، وكُلّ ما يرافق ذلك من همومٍ وضغوط
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هو أنَّ الناس ينشغلُونَ باملالِ واملُقتنيات، وهكذا ال يثمرونَ عندما 
  .يسمعونَ كلمةَ اهللا

 يكُن مل. ثُم قالَ أنَّ بعض البذُورِ سقَطَ على األرضِ اجلَيدة
. هناك شيٌء فوق التربة أو حتتها سيمنع هذه التربة من أن تأتي بِثَمر

وهكذا أنتج احلصاد ثالثني، وستني ومئةَ ضعف لكَمية البذُور اليت 
قالَ يسوع أنَّ هذا النوع الرابِع من التربة هو صورةٌ عن . زرِعت

عثالثني، الشخص الذي يسم لُ مثاراً، بعضكلمةَ اِهللا، وحيفَظُها، وحيم 
هنا تكُونُ كلمةُ اِهللا قد دخلَت إىل . وآخر ستني، وآخر مئة ضعف

األذهان، ومن مثَّ إىل اإلرادة، ومل يسمح لشيٍء بأن يبعد هكذا 
 بأن أشخاص عن العملِ مبا تعلِّمه كلمةُ اِهللا، وتتحداهم وتوحي هلُم

  .وهكذا يصبِح هؤالء تالميذَ مثمرين ليسوع املسيح. يعملُوه
 ةً كُربى لكلمةداً قيمدجم وعيف هذا املَثَلِ اجلميل، أوىل يس

إنَّ كَلمةَ اِهللا هي ما جيعلُ منا مثمرين عندما نتجاوب معها بطريقَة . اهللا
 مقدار القيمة اليت نوليها لكلمة اِهللا، ففي النهاية، حنن نظهِر. صحيحة

 رِقِهللا بأن ختت ها، بل بالسماحِ لكلمةقِّعوبقَوانني اإلميان اليت ن ليس
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فعندما نسمع كلمةَ اهللا، علينا أن ال ندع أي شيٍء . أذهاننا وإراداتنا
ية لإلميان يصرِف إهتمامنا عن تطبيقِ وعيشِ كلمة اهللا كالسلطَة النهائ

  .واحلياة
يف هذا املثَل، نرى مجدداً تشديد يسوع على أمهِّية تطبيقِ 

يبدو أنَّ يسوع يقُولُ يف عدة أماكن وعدة . كلمة اهللا عندما نسمعها
 ق، ما معناهطُر"لُهفعالً، نعم به نؤمإنَّ ما ن . وفَه وكُلُّ ما عدا ذلك

  !"مٍ ديين، ال حيتاج أحد إليهمجرد كال
  

  الفَصلُ السابِع
  حمبةُ اخلُطاة
يف هذه الدراسة، نتأملُ معاً . ال نزالُ ندرس نظام قيم يسوع
جند هذه الكلمات اجلميلة يف . بالقيمة اليت أوالها يسوع حملبة اخلُطاة

  :العهد اجلديد
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أي جابِي ضرائب معرف [وبعد هذا خرج فنظَر عشاراً "
شبِالغ [ الوي هإمس]ىة] أو متباياجل مكان ساً عندعين. جالإتب فقالَ له .

هبِعوت يٍء وقامكُلَّ ش فترك .  
والذين كانوا متكئني . وصنع له الوي ضيافَةً كَبريةً يف بيته"

فتذمر كتبتهم . آخرينمعهم كانوا جمعاً كَثرياً من عشارِين و
والفَريسيون على تالميذه قائلني لماذا تأكُلُونَ وتشربونَ مع عشارِين 

فأجاب يسوع وقالَ هلُم ال حيتاج األصحاُء إىل طَبِيب بلِ . وخطاة
 - ٢٧: ٥لُوقا ." (مل آت ألدعو أبراراً بل خطاةً إىل التوبة. املَرضى
٣٢(  

 ةعن حمب وعيس رراسة، عبوتعلَّمنا يف هذه الد وكما سبق
واألشخاص الذين إلتقوا بيسوع . ديناميكية يف كُلِّ تعامالته مع الناس

  .كانَ بإمكانِهم أن يروا احملبةَ يف عينيه وحركاته، مما إستأسر قُلُوبهم
 كبوابٍ لبعضِ الصفُوف عندما كُنت يف اجلامعة، كُنت أعملُ

 إحدى قاعات ُألنظِّف ليلة جِئت صارِيفي، وذاتم دلكي أَس
 هترحاضى مني قد أوحيريِ القادة الرمشاه فُوف، حيثُ كانَ أحدالص
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ودِء بالتنظيف. للتعلى الب مأَه ةً، وكُنتحمسلواً وملُ دأمح وكُنت .
أيها الشاب، "ذا الرجلُ املشهور إيلَّ وأمسك بيدي وقالَ يل، فإلتفَت ه
وحدق بوجهي، وللحظَة من الزمان، رغم أَنين مل أَكُن " ما إمسك؟

سوى ذلك التلميذ الذي كانَ سينظِّف غُرفَةَ الصف، جعلَين أشعر أنين 
  .أهم شخصٍ يف العامل على اإلطالق

ف كان سيكُونُ شعورك لو إلتفَت إليك يسوع تصور كي
كوأحب هماملِ إهتت كثرياً على الناس ! بكامهذه أثَّر هفاتاتأنَّ إلت دال ب

فلماذا إجنذب إليه اخلُطاةُ والعشارونَ إىل هذا احلد؟ ! الذين أحبهم
عشكانَ ي هأن وه ذلك أنَّ سبب دقول، أعتوطة، وبالقُبغري املَشر ةباحملب 

  . ويف تقاسيمِ وجهِه وحركاته، كانَ بإمكانِهم أن يروا أنه أحبهم
. يصف لُوقا يسوع وهو يأكُلُ ويشرب مع العشارِين واخلُطاة

حضرت إحتفاالت طعامٍ كثرية غري مسيحية، حيثُ كانَ املُتكلِّمونَ 
يقُص ةً أنَّ مجيعين كثرياً خاصالذي أحرج قة، األمرونَ نِكاتاً غري الئ

يف هذا اجلَو املُربِك، طرحت على . الناس كانوا يعرِفُونَ أنين قسيس
كيف أمكَن ليسوع أن حيضر هكذا والئم طعام، دونَ "نفسي السؤال، 
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اجلواب هو أنَّ يسوع أحب أن يصبِح غَري مرغُوبٍ به؟ أعتقد أنَّ 
  . وهم عرفُوا أنه أحبهم–العشارِين واخلُطاة 

إن كانَ يسوع قد أحب العشارِين واخلُطاة عندما عاش هنا 
على األرض، أفال يريد أن يحبهم اليوم من خاللك ومن خاليل؟ لقد 

ك أي صديقٍ خاطئ؟ وهل فهل لدي. كانَ يسوع صديق اخلُطاة
تتعاطَى مع أشخاصٍ من الواضح أنهم خطاة؟ تأمل بعالقَتك مع يسوع 
املسيح، وأنظُر إن كانَ املسيح الساكن فيك حراً وغري مقيد ليكُونَ من 

كقيهم يف حياتالذين تلت طاةللخ هأن يكُون ريدوما ي .  
مة اليت أوالها يسوع املسيح للمحبة للخطاة، هل تعترِف بالقي

وذلك بأن تسعى وراَءهم بشكلٍ واعٍ، وبأن تنقُلَ إليهِم حمبةَ يسوع 
  املسيح؟

  
  الفَصلُ الثامن
  معرِفةُ اهللا
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يف هذا الفَصل، دعونا نتأملُ . ال نزالُ ندرس قيم يسوع املسيح
علَّم يسوع أننا عندما . مهِّية معرِفَة اهللابالقيمة اليت أوالها يسوع أل

نتجاوب بطريقَة صحيحة مع تعليمه، حيدثُ لنا أمر روحيٌّ يؤثِّر على 
  .عالقاتنا

قضى يسوع سنواته الثالث من اخلدمة العلَنية يف هذا العامل، 
لقد . ر دائماً بِرِفقَتهوكانَ هؤالء اإلثنا عش. مع تالميذه اإلثين عشر

ولقد قضى ساعاته . علَّمهم، وأظهر هلُم أُموراً، وأرسلَهم ودربهم
األخرية مع هؤالء اإلثين عشر رجالً عندما عرف أنَّ ساعته قد جاَءت، 

 -١٣يوحنا (وأنه سيعتقَلُ وميوت على الصليب من أجلِ خطايا العامل 
١٦.(  

قته معهم، وبينما شاركَهم بأطولِ عظة مسجلَة له، وخاللَ و
. ولكن لن أتركَكُم يتامى! سوف أتركُكُم: "فاجأَهم مجيعاً بقوله هلُم

ونتيجةً هلذه املُعجِزة، سيصبِح . فبعد أن أتركَكُم، سوف حتدثُ معجِزةٌ
يميةً مما كانَ لنا يف السنوات من املُمكن أن تكُونَ بيننا عالقَةٌ أكثَر مح

  ."الثالث األخرية
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والكَلمةُ اليت . ثُم أوضح أنه كانَ يتكلَّم عن الروحِ القُدس
إستخدمها للتعبريِ عن الروحِ القُدس كانت الكلمة اليونانِية 

واليت تترجم باملُعزي يف الكثري من ترمجات الكتابِ " باراكليت،"
الشخص الذي يقترِب منا ويلتصق " "باراكليت"تعين كلمة . املقدس

  ." بنا لدعمنا ومساعدتنا
 ،هوع وتالميذيس يف إطارِ هذه العالقة احلَميمة اليت كانت بني

إن كُنتم تحبونين فاحفَظُوا وصاياي؛ وأنا أطلُب : "علَّم يسوع قائالً
إنه الروح ... [ معزياً آخر ليمكُثَ معكُم إىل األبد، من اآلب فيعطيكُم

ماذا "تساَءلَ الرسول يهوذا قائالً، ) ١٧ -١٥: ١٤يوحنا ]" (القُدس
فجاَء جواب " حدثَ حتى إنك مزمع أن تظهِر ذاتك لنا وليس للعامل؟

 ،وعيس"ححيفَظْ كالمي وي ين أحدبإن أح هندنأيت وع أيب وإليه هب
 -٢٢: ١٤يوحنا ." (الذي ال يحبين ال حيفَظُ كالمي. نصنع مرتِالً

٢٤(  
كانَ يسوع يقُولُ أنَّ طاعةَ وصاياه ستوصلُنا إىل هذه العالقة 

ثُم أوضح يسوع أنَّ هذه . معه، مع اآلب، ومع الروحِ القُدس املُعزي
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ة اجلديدة، اليت ستصبِح ممكنةً من خاللِ الروحِ القُدس، ومن العالق
 ا مع عةً أكثر من العالقة اليت متتكُونُ محيمست ،هتعليم ةاللِ طاعخ

كانت . الرسل أثناَء السنوات الثالث من خدمته العلنية على األرض
اليت وضع ةٌ إىل القيمةريحةٌ مة هذه نظروديعلى عالقتنا العم وعها يس

  . مع اهللا، من خاللِ الروحِ القدس وبواسطَة طاعة تعليمه
وقالَ ما معناه من ذلك ةً أبعدطَوخ ع، : "ولقد ذهببالواق

عندما تصبِح هذه العالقَةُ اجلديدةُ يف موقعها الصحيح، ستعملُونَ 
يا لهذا ) ١٢: ١٤يوحنا ." ( عملتها أناأعماالً أعظم من األعمالُ اليت

لقد شعرت دائماً أنه قصد أعماالً أعظَم يف الكَمية، ! التحدي الكَبري
وليس يف النوعية، ألنه سيكونُ هناك الكثري من التالميذ الذين 

قُدس، واإلبن فبِمساعدة الروحِ ال. سينتشرونَ يف أقصاِء األرضِ قاطبةً
يسوع املسيح، واآلب احلي يف تالميذ املسيح، سوف يمكن هؤالء 
التالميذُ املَسوقني من الروحِ القُدس، واململُوئني بالروح، أن يعملَ اُهللا 

  .من خاللهم أعماالً خارِقَةً عظيمة
  املُلخص
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حافَظَة على إنَّ طاعةَ تعاليم يسوع هي مفتاح احلُصولِ واملُ
وطاعتنا أيضاً . عالقَة مع الروحِ القُدس، واملسيحِ املُقام، واِهللا اآلب
أكَّد بطرس هذه . ستطلق الروح القُدس ليعملَ ديناميكياً يف حياتنا

وأوضح ." يعطي الروح القُدس للذين يطيعونه"القيمة عندما قالَ، 
 خيتبِر معجِزات يوم اخلَمسني، أنَّ املسيح املُقام كانَ بطرس بينما كانَ

أعمال (يقف وراَء كُلِّ هذه اآليات واملُعجِزات يف ذلك اليوم العجيب 
أال يضع هذا قيمةً كبريةً على فهمنا وطاعتنا ). ٣٣: ٢؛ ٣٢: ٥

  لتعاليمِ يسوع، وعلى معرِفَتنا احلقيقية هللا؟
  التطبيق

لَ إن كاننا، فعلينا أن نقبةُ يف حياتيوحنا احلقيقَةُ الرعوِزت ت
 هتعليم ةلطاع املسيح وعاليت أوالها يس بالقيمة رِفي بأن نعتالتحد

فهل تريد عالقَةً روحيةً حيةً كواقعٍ يف حياتك؟ عندها . وملعرِفَة اهللا
 الروحِ القُدس أن يظهِر لك ماذا إقترِب من تعاليمِ يسوع وأطلُب من

  .تقُولُ تعاليمه، وماذا تعنيه، وماذا تعنيه لك شخصياً عندما تعيشها
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ال أقصد . إعترِف بالقيمة اليت وضعها يسوع على طاعة تعليمه
ذا فقط اإلستيعاب واحلفظ عن ظهرِ قَلب، وال حتى مجرد تعليمِِ 

هميق. كماملسيح قي ا، وجعلَ قيم ها، تطبيقَها، والعملطاعت دبل أقص 
وبِحسبِ وعد يسوع، سوف يؤدي هذا بك إىل عالقَة مع . الشخصية

وعندها سيبين . الروحِ القُدس، ومع املسيحِ احلَي املُقام، ومع اِهللا اآلب
القَةً معك، وسيعملُ عملَه من اُهللا اآلب واإلبن والروح القُدس ع

  .خاللك
  

عالفَصلُ التاس  
 رجلٌ إمسه بطرس

إذ نتابِع دراستنا لقيمِ املسيح، دعوننا نتأملُ بالقيمة اليت وضعها 
 هلٍ إمسجعلى ر وعس"يسطرس، كانَ ". بطربِب وعقى يسعندما إلت

ك أي شيٍء يميز سمعان عندما إلتقاه وإن كانَ هنا. إمسه سمعان
تقُولُ إحدى ترمجات الكتاب . يسوع، فهو عدم اإلستقرار أو التقلُّب

. كانَ أحد هؤالء الرجال أندراوس، أخو سمعان بطرس"املقدس، 
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 ،س، وقالَ لهطرب أخاه س ووجدأندراو ا"فذهبِسيدنا ملقد وج ".
أنت "فنظر يسوع بتمعنٍ إىل بطرس وقالَ، .  بِبطرس إىل يسوعفجاَء

  ."سمعانُ إبن يونا، أنت تدعى بطرس الصخرة
 س، ودعاهطربِب قثاالً عظيماً عندما حدم وعلقد أعطانا يس

ولكن، هل كانَ بطرس ثابِتاً كالصخر؟ كال، مل يكُن كذلك . صخرة
وع مل ير بطرس فقط كما كانَ عليه عندما رآه؛ بل ولكن يس. البتة

جرب هذه النظرة على بِناِء . رآه كما كانَ سيصبِح يف املُستقبل
كأوالد مع العالقات .كتهذا على زوج بهذا على . وجر بوجر

 م، وعلى أيهلُ معأو الذين تعم ،كلُونَ عنداألشخاص الذين يعم
حاوِلْ أن جتعلَهم يعرِفُونَ أنك تثق بطاقتهم .  تبين معه عالقةشخصٍ

إنَّ إعطاَء قيمة . وقُدرتهم أن يكُونوا كما يريدهم اُهللا أن يكُونوا
إنَّ . التشجيع اإلجيابِي لشخصٍ ما هو تعبِري عن حمبتك هلذا الشخص

هذا . ؤالء، وهم ال يستطيعونَ مقاومتههذا النوع من املَحبة هو ملهِم هلُ
احملبة تصدق كُلَّ شيٍء، ترجو "...ما قصده بولُس عندما قالَ لنا أنَّ 



Arabic Bible Outreach Ministry       www.arabicbible.com    ية للكرازة باإلجنيلاخلدمة العرب  

 ٢٢ُآَتيِّب َرقم  "في ِظالِل الَكِلَمة"

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  - ٣٨ -

وأنها ال تسقُطُ " كُلَّ شيٍء، حتتملُ كُلَّ شيٍء وتصبِر على كُلِّ شيء،
  )٨، ٧: ١٣كُورنثُوس ١. (أبداً

يف عالقَة س عندما سألَ نرى إصحاحاً آخرطرب وع معيس 
فجاَء بطرس باجلوابِ الصحيح، " من تقُولُونَ أني أنا؟"الرب الرسلَ، 

أنت لست ذا "فأجاب يسوع مبا معناه، ." أنت هو املسيح، إبن اهللا"
." بل أيب الذي يف السماوات هو أعلن لك ذلك. الذَّكاء يا بطرس

  )١٧، ١٦: ١٦متى (
ثُم تابع يسوع القَول أنَّ إميانَ بطرس كانَ الصخرة اليت علَيها 

هكانت . كانَ سيبنِي كنيست هأن يقُول أنَّ كَنيست قصد وعأنَّ يس دقأعت
ستبنى على معجِزة كون إنسان مثل بطرس قد أخذَ إعالناً مثل الذي 

كانَ يسوع سيبنِي كنيسته على بكلمات أُخرى، . أخذَه بطرس آنذاك
معجِزة أنَّ اَهللا يعملُ أُموراً غَري إعتيادية من خاللِ أشخاصٍ إعتياديني 

له وفِّرِينتم مهلُوا أنفُسم جعهأن دجداً، ملُجر . اإلجنيل للعالقَة ردس فعرب
اُألخرى حمب ةً بعدس، نرى مروع وبطريس س بنيطرلب ؤكِّدوع تةَ يس
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مبساعدتي، . أنت تستطيع أن تعملَ ذلك يا بطرس"بإستمرار قائلةً، 
  ." أنت تستطيع أن تعملَ ذلك

 ل سوفسالر ميعأنَّ ج وعيس هِم معاً، عرفوقت ةاي يف
أنَّ بطر هي الليل، وعرفون، قبلَ أن ينتبويهر لُّونَ عنهخس كانَ يت

له إنكارِه لَة عن . على وشكهذه الكلمات اجلميلة املُسج دنا جنه
وأنا متيقِّن أنَّ بطرس إستطاع أن يرى احملبةَ يف عيني الرب، . يسوع

بالر كَي : "عندما قالَ لهكُم ليطانُ قد طَلَبذا الشومعانُ مسعان، هس
. ولكني صلَّيت من أجلك لكَي ال يفنى إميانك. يغربِلَكُم كاحلنطة

 مىت رجعت إيلَّ[وأنت ك] أي مىت رجعتتإخو ت٢٢لُوقا ." (ثَب :
٣١(  

إذا وفَّقت بني األناجيل األربعة، ستدرِك أنَّ بطرس قالَ هنا 
عتقد وأ(فأجاب الرب ." أنا مستعدٌّ أن أُسجن وأموت معك"ليسوع، 

أقُولُ لك يا بطرس، لن "، )أنه أجابه بعينني مملُووَءتنيِ باحملبة لبطرس
قد تكُونُ على ." يصيح الديك قبلَ أن تنكر ثالثَ مرات أنك تعرِفُين

علمٍ أنًَّ كلمات يسوع هذه كانت نبوةً، ولقد متَّم بطرس هذه النبوة 
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فعندما أنكَر بطرس للمرة الثالثة أنه يعرِف يسوع، للوقت . احبذافريِه
عندها ظهر يسوع مع اجلُنود الرومان الذين كانوا . صاح الديك

فال . يسيئونَ معاملَتهم له، ويخبِرنا لُوقا أنَّ عيين بطرس ويسوع إلتقَتا
إىل الظُّلم س خرجأنَّ بطر باً عجركاًء موبكى ب ٣٣: ٢٢لُوقا (ة- 

٦٢ -٦١، ٣٤.(  
 صناعةُ شخصية مهِمة من نكرة

 را إصحاحاً آخوحنلُ يسجيب هذا، يهبار اإلنكار الرإخت بعد
إنَّ يسوع صلب ). ٢١يوحنا (يف إجنيله عن العالقَة بني يسوع وبطرس 

بإمكانِكُم . نَّ بطرس كانَ قد رجع إىل مهنة الصيديبدو أ. ودفن وقام
بإمكانِكُم . أن تتصوروا الفَشل وخيبةَ اَألمل عند الرسل يف هذه املَرحلَة

 ،هبِرس خيتطرهيب الذي كانَ ببالذنبِ الر وروا الشعرأيضاً أن تتصو
  .لكونِه أنكَر ربه ثالثَ مرات

ظهر الرب لبطرس وُألولئك الذين كانوا يصطادونَ عندها 
هة عندما . معلِّييف الع ودينوا موججال الذين كانورِ سبعة من الرضوبِح

. إفتخر بطرس قائالً أنه لن ينكر سيده، سألَه يسوع ثالثةَ أسئلة صعبة
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 دار حديثٌ بني يسوع وبطرس، بِحضورِ هؤالء الرجال اآلخرين،
  :وكانَ مؤدى هذا احلديث

 ،س ما معناهطرلب وعداء، قالَ يسالغ ين "بعدبحس، أتطريا ب
عندما سألَ يسوع هذا السؤال، إستخدم " فعالً أكثَر مما يحبين هؤالء؟

يت يصفُها بولُس يف اليت تعين احملبة الكاملة التامة ال، Agapeكلمة 
فأجاب بطرس مستخدماً كلمةً .  احملبة احلقيقية– ١٣كُورنثُوس ١

تصف هذه الكَلمةُ ذلك النوع من احملبة الذي . Phileoأُخرى للمحبة، 
أنت تعرِف اجلواب على "فكانَ بطرس يجيب مبا معناه، . يعين الصداقة

بؤال يا رهذا الس .كصديق دجرين مأن تعرِف أنت . تعرِف أنت
لقد إستخدم بطرس هذه ). فيليو(وأنت تعرِف أنين أُحبك مبحبة . قَلبِي

الكلمة اليت ختتلف عن احملبة الكاملَة التامة احلقيقية، اليت تأيت من اهللا، 
  .وتؤيت إلتزاماً أو تكريساً كامالً

فهو اآلن مل يعد يتبجح، ولكنه . أجاب بطرس بصدقلقد 
رِفال يقُولُ، . يعت وون"وهاآلخر كبحا يمأكثَر م كبوكأنَّ ." أنا أُح

 ،يسألُه بالر" ونفِسك كوعقل ين بِكُلِّ قَلبِكبحس، أتطريا ب
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أنت تعرِف . واب يا ربأنت تعرِف اجل"ويجيب بطرس، " وقُدرتك؟
  ." أنَّ حمبيت لك ال تتعدى حدود الصداقَة

مل يعد بطرس متكَبراً وال متبجحاً، بل أصبح مكسوراً، 
ولكن هنا يكمن الشيُء املُثري لإلهتمام عن هذا . ومسكيناً يف الروح

ندما إعترف بطرس للرب بأنَّ فع. احلوار العميق بني يسوع وبطرس
 ،بالر هي فقط صداقَة، قالَ له هتس"حمبمي يا بطرغَن إرع ". فأنا أُريد

وأنا ال أُريد . شخصاً مثلَك يعرِف ماذا يعين الفشل برِعاية غَنمي
شخصاً أُريد . شخصاً كَمالياً يضع متطلِّبات غري واقعية على خرايف

أُريد شخصاً عطُوفاً يهتم ويرعى . أُريد شخصاً متواضعاً. مكسوراً
  ."أُريد شخصاً مثلَك ليرعى غنمي يا بطرس. الناس الفاشلني

ولقد " يا بطرس، أَتحبين فعالً؟"مرةً ثانية طرح الرب السؤال، 
." فيليو" فأجاب بطرس ثانِيةً بكلمة ."آغابي"إستخدم مرةً ثانِيةً كلمة 

. أنت تعرِف اجلواب على هذا السؤال"وكانَ جوهر جواب بطرس، 
كديقص دجرين مأن تعرِف أنت ". ،بة، قالَ الرهذه املر" إذن، إرع
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فأنا أُريد . إهتم بغنمي يا بطرس"وأضاف يسوع، ." غَنمي يا بطرس
  ."  مثلَك لكي يهتم بِغنميشخصاً

 ،بثة، سألَ الرالثال ةرلمين؟"ولبحس، أَتطرة " يا بهذه املر
يا سمعان بن "وكأنَّ يسوع يسأل، ." فيليو"إستخدم يسوع كلمة 

هل تصلُ حمبتك حتى إىل "يونا، هل أنت حتى صديقي؟ وكأنه يسألُ، 
ستة؟مى هذا املقدار من احملبيل حت نكوى الصداقة؟ هل ت "  

 ةللمر ؤالَهس با الر س من الطريقة اليت سألَهبطر هذا تألَّمل
يا رب، "أعتقد أنَّ صوت بطرٍس غص بالعاطفة عندما أجاب، . الثالثة

عرِف أنين أكُن لك أنت ت. أنت تعرِف كُلَّ شيء. أنت تعرِف قليب
وللمرة الثالثة، عندما إعترف بطرس ." على األقل هذا املقدار من احملبة

بنوعية حمبته السطحية، قالَ الرب هلذا الرجل املكسور القلب 
إنَّ بطرس الذي نلتقي به هنا هو ." إرع غَنمي يا بطرس"واملُتواضع، 

  .خص مكسور ومتواضعش
  التلخيص والتطبيق
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يقُولُ الرب . يعتبر هذا املقطع أحد أمجلِ مقاطع العهد اجلديد
يا بطرس، "هلذا القائد املكسور واملُتواضع يف كنيسة العهد اجلديد، 

هل سبق لك وتساَءلت ملاذا تدفَّق ." أُريد شخصاً مثلَك ليرعى غَنمي
روح القُدس من خاللِ بطرس يوم اخلَمسني؟ ملاذا ليس من خاللِ ال

الرسول يوحنا مثالً، الذي كانَ رسولَ احملبة؟ ملاذا ليس من خاللِ 
نثنائيل، الذي كانَ الرسول الوحيد الذي وصفَه يسوع باملُقدس عندما 

  ي دعاه يسوع بإبنِ الرعد؟إلتقاه؟ ملاذا ليس من خاللِ يعقُوب، الذ
أعتقد أنَّ اَهللا إستخدم بطرس ليكرِز باملواعظ اليت أتت باآلالف 
 حس قد أصبكون بطرالكنيسة، ل تدلاملسيح املُقام عندما و إىل كنيسة

دعا يسوع بطرس بالصخرة لثالث سنوات، وبعد . رسوالً مكسوراً
  . بطرس قائداً كالصخرة يف الكنيسةيوم اخلَمسني، كانَ

 قِّقحل لكَي يالفَش ظيم إستخدمين أنَّ راعي الكنيسة العريحي
النبوةَ اليت أعطاها لبطرس بكون تصريح إميانِه سيكُونُ الصخرة اليت 

وكما أوضحت ) ٦ -٤: ٢بطرس ١(عليها سيبين املسيح الكنيسة 
 اليت أظهرها يسوع عندما صرح ذه النبوة عن سابِقاً، إنَّ الصخرةَ
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بطرس، كانت معجِزة أنَّ املَسيح كانَ قادراً أن يستخدم أشخاصاً 
إعتياديني مثل بطرس، ليكُونوا وسيلَةَ معجزاته غَري اإلعتيادية واخلارِقة 

  .للطبيعة
 أو أشخاصاً يريدونَ أن فالرب ال يريد أشخاصاً كَماليني،

 أي أشخاصاً ال يعرِفُونَ ما –يصرونَ على املُتابعة يف أُسطُورة كَمالهم 
بل يريد الرب أشخاصاً متواضعني، .  ليقُودوا شعبه–هو الفَشل 

مكسورين، عطُوفني، لريعوا غنمه، وال يضعوا توقُّعات غري واقعية من 
هوع . غنميس عثُ لنا عندما نتبلنا –هلذا كُلُّ ما حيدى فشحت – نمكي 

اليت فيها يعدنا الرب لنحب " كُلِّية الالهوت"أن يكُونَ جزءاً من 
همونرعى غن.  

هل سبق لك وفَشلت؟ هل سبق ألحد أن أعطاك تشجيعاً 
إجيابِياً يف وسط فشلك؟ عندها تستطيع أن تعرِف ماذا يعين أن تكُونَ 
حمبوباً وذا قيمة يف عيين من يثق بك ويرجو لك األفضل، حتى عندما 

كبِذات قَةلٍ وكُلَّ ثكُلَّ أم ة،. تفقُدهاياليت ويف الن ةبالقيم رِفهل تعت 
وضعها يسوع على حمبة الناس الذين يفشلونَ بإعطائهم تشجيعاً 
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 ميدان وا يف أيات الذين مل يسبِق هلُم أن جنحان والشابباً، أو الشإجيابي
 كونِه غمشخصٍ ما بالصخرة، ر أي ودعينِ احلياة؟ هل تيادمن م

   اإلستقرار وبالتقلقُل؟مشهوراً بعدمِ
  

  الفَصلُ العاشر
  روح الناموس

نقرأُ يف األناجيل أنه ذات يوم، طُرِح على يسوع سؤالٌ 
عبص :  

يا معلِّم أيةُ : وسألَه واحد منهم وهو ناموسيٌّ ليجربه قائالً"
 تحب الرب إِهلَك من فقالَ له يسوع. وصية هي العظمى يف الناموس

كرِكومن كُلِّ ف ومن كُلِّ نفِسك ةُ اُألوىل . كُلِّ قَلبِكيصهذه هي الو
بِهاتنيِ الوصيتني . تُحب قَريبك كَنفِسك. والثَّانِية مثلُها. والعظمى

  )٤٠ -٣٥: ٢٢متى ." (يتعلَّق الناموس كُلُّه واألنبِياء
تحب الرب : ص يسوع كاملَ العهد القَدمي اتنيِ الوصيتنيخلَّ

فِسككَن كقَريب بحوت ني . إهلَكتصني املُلَختيصني الوإنَّ كُالً من هات
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توصيانِنا باحملبة، ألنَّ احملبةَ هي روح الوصايا، واحملبةُ اليت كانت يف قَلبِ 
  . هي اليت ولَّدت ناموس اهللاِهللا

  الفَرق األساسي بني يسوع ورِجال الدين
كانَ هناك فرق أساسيٌّ بني تعليمِ يسوع وتعليمِ الكتبة 

متَّ إيضاح هذا الفَرق حبادثَة جندها مسجلَةً يف إجنيلِ . والفَريسيني
فابتدأَ تالميذُه يقطفُونَ . واجتاز يف السبت بني الزروع: "مرقُس

لماذا يفعلُونَ يف . فقالَ له الفَريسيون أُنظُر. السنابِل وهم سائرون
فقالَ هلُم أما قرأتم قَطُّ ما فعلَه داود حني إحتاج . السبت ما ال يحلُّ

هوالذين مع وه امِ أبيأثار . وجاعاِهللا يف أي دخلَ بيت كيف ئيسر
الكَهنة وأكلَ خبز التقدمة الذي ال يحلُّ أكلُه إال للكَهنة وأعطَى الذين 

ثُم قالَ هلُم السبت إنما جعلَ ألجلِ اإلنسان ال . كانوا معه أيضاً
  )٢٨ -٢٢: ٢مرقُس ." (اإلنسانُ ألجلِ السبت

يعبر عن قَلبِ ركَّز يسوع بإستمرار على مبدأ أنَّ ناموس اهللا 
باِهللا املُح . الناس بحي هها، ألنعواميس يف موقاُهللا هذه الن ولقد وضع

عرف اُهللا أنه إذا أطاع اإلنسانُ هذه النواميس، فقد . الذين خلقَهم
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إن سعادةَ اإلنسان هي قصد وروح كُلِّ النواميس يف . تناسبه كثرياً
  .دميالعهد القَ

لقد كانوا . ولكن الفَريسيني والكَتبة فقدوا نظرتهم هلذا املبدأ
ذلك النوع من الناس الذين كانوا سيتركُونَ داود ورجالَه ميوتونَ 
جوعاً، لكون الناموس قالَ أنَّ الكهنةَ وحدهم يحق هلم أكلُ خبز 

وفقدوا . ريسيونَ الناموس حبرفه بدون حمبةلقد تبِع الكتبةُ والفَ. التقدمة
رؤيةَ كون هذه النواميس مجيعها قد خلقَت من أجلِ اإلنسان، ألنَّ اَهللا 

. احملبةُ تكَملُ الناموس"ولكن يسوع كانَ يقُول، . أحب اإلنسان
قريب بحوت ،من كُلِّ كيانِك إهلَك بالر بحفتفِسككَن ك . ممتذا ت

  ."الناموس
  عدسةُ احملبة

بإمكانِنا أن نلَخص الفرق بني يسوع ورجال الدين ذه 
قبلَ أن يطبق يسوع ناموس اهللا على حياة الناس، مرر ناموس : الطريقة

والكَتبة فتخطُّوا حمبةَ اِهللا أما الفَريسيونَ . اِهللا من خاللِ عدسة حمبة اهللا
وفيما بعد يف . وطبقُوا ناموسياً وبِقساوة ناموس اِهللا على حياة الناس
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، "بروحِ الناموس"العهد اجلديد، مسى الرسولُ بولُس ما فعلَه يسوع 
  )٦: ٣كُورنثُوس ٢." (حبرف الناموس"وما فعلَه الفريسيونَ 
 يسوع قيمةً كُربى للمحبة، بإظهارِه أنَّ احملبةَ هي لقد أعطَى

أخبر يسوع الذين . القَلب، املَبدأ، املفتاح، والروح الذي يتمم الناموس
 على بِر يزيد م سوفهوس، فإنَّ بِرامللن هتوا نظرم إذا فهِمهأن وهتبِع

  .الكَتبة والفَريسيني
  تلخيص والتطبيقال

حانَ الوقت ألطرح عليك السؤال الذي طالَما طرحته عرب هذه 
هل تعترِف بالقيمة اليت وضعها يسوع على روحِ الناموس؟ : الدراسة

 قطَبة وتمن احملب باس، هل تتهرالن اهللا على حياة وسنام قطَبعندما ن
اموسي حرفي؟ وكالفَريسي، هل تستخدم الوصيةَ ناموس اِهللا بشكلٍ ن

 وتملَ من اجلائعِ ياجلائع، لتجع شبِعمنها أن ت وداليت كان املقص
جوعاً؟ أم أنك تمرر ناموس اهللا عرب عدسة حمبة اِهللا، قبلَ أن تطَبقَها 

 رِفأن تعت اس؟ هكذا تستطيعالن على حياة وعاليت أوالها يس بالقيمة
  .املسيح لناموسِ اهللا
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  الفصلُ احلادي عشر
  صالةُ خاطئ
يف هذا الفَصل، سوف . ال نزالُ نتابِع دراستنا لقيمِ املَسيح

يظهِر لنا يسوع . نتأملُ بالقيمة اليت يضعها يسوع على صالة اخلاطئ
 الكُربى اليت يضعها يسوع على صالة يف أحد أمثاله اجلَميلة القيمةَ

مركَّبةٌ من جزئني، إذ هي جتمعParable  ، "مثَل"إن كلمة . اخلاطئ
إىل جانِبِ شيٍء "تعين الكلمةُ اُألوىل، .  معاballoً و  Paraالكلمتني 

انِبِ فاملَثَلُ هو قصةٌ يلقيها معلِّم إىل ج." أن نلقي"والثانية تعين " ما
يف القصة . لقد كانَ يسوع أفضلَ معلِّمٍ لألمثال. حقيقَة يريد أن يعلِّمها

 ها على صالةعضةً إىل جانِبِ القيمة اليت يقص وعلقي يسة، ييالتال
ونخبر أنَّ يسوع علَّم هذا املثَل للشعبِ الذين كانوا يِثقُونَ . اخلاطئ

  : اتي للخالص، وكانوا حيتقرونَ اآلخرينببِرهم الذَّ
" رواآلخ يسيفَر دلِّيا، واحصيدا إىل اهلَيكَل لعص إنسانان
ارشهكذا. ع لِّي يف نفِسهصي فوقف يسيا الفَري . أمإن كأشكُر مأللَّه
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. ل هذا العشارلَست مثل باقي الناس اخلاطفني الظالمني الزناة وال مث
وأما العشار فوقف من . أصوم مرتني يف اُألسبوع، وأُعشر كُلَّ ما أقتنيه

بل قرع على صدرِه قائالً اللَّهم . بعيد اليشاُء أن يرفَع عينيه حنو السماء
. ونَ ذاكأقُولُ لكُن إنَّ هذا نزلَ إىل بيته مبرراً د. إرحمين أنا اخلاطئ

 -٩: ١٨لُوقا ." (ألنَّ كُلَّ من يرفَع نفسه يتِضع ومن يضع نفسه يرتفع
١٤(  

فهو يصف رجلَني، . هنا نجِد إيضاحاً رائعاً لقيمِ يسوع
لقد أوىل يسوع قيمةً كُربى . وصالتني، وما يمكن تسميته وقفَتني
رجلَني، والقليل من القيمة لصالة لصالة ووقفَة واحد من هذين ال

لقد أعطَى يسوع تعمداً قيمةً ألحد الرجلَني أكثَر . ووقفَة الرجلِ اآلخر
ولقد أخبر يسوع بِقَصة هذين . جِداً من القيمة اليت أعطاها لآلخر

الةصالقيمةَ اليت أوالها ل نعلأن ي أراد هلَني ألنجئالراخلاط  .  
واحد من هذين الرجلَني هو فَريسيٌّ، عضو يف مجاعة دينية 

كانَ الفَريسيونَ متدينني . شكِّلَت لتحافظَ على إستقامة الديانة اليهودية
. كانوا يصومونَ مرتني يف اُألسبوع، وكانوا يدفَعونَ عشورهم. كَثرياً
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لقد . ولكن بِرهم كانَ بِراً ذاتياً. مدحهم يسوع على فعلهم هذاولقد 
آمنوا أنه بإمكانِهم أن يكُونوا ما يريدهم اُهللا أن يكُونوا، من خاللِ 

وظنوا أنه بإمكانِهم أن يكونوا . ضبطهِم لنفُوسهم بطريقَة دينية متطرفَة
  .أبراراً دونَ اهللا

الرجلُ اآلخر يف هذا املثَل اجلَميل هو عشار، أي جابِي ضرائب 
وهلذا كانَ . كانَ جيمع الضرائب لصالحِ الرومان من إخوته اليهود
يودهلِ الشعبِ اليبز من قيمبشكلٍ م وهنيونَ مكرارالعش . هلذا أشار

مل يقصد الكُتاب أنَّ العشارِين . ين واخلُطاةكُتاب األناجيل إىل العشارِ
  .مل يكُونوا خطاةً، بل أنهم خطاة لدرجة إستحقاقِ لقبِهم جبدارة

كانت صالةُ الفَريسي تتمحور حولَ ذاته، ألنه يف جملَتني قال 
لِّي حتتوي الصالةُ على عدة أجزاء، ولكن أن نص. مخس مرات" أنا"

أما هذا الفَريسي فلم يطلُب من اِهللا . يعين بِشكلٍ أساسي أن نطلُب
بل قالَ ِهللا، أو لَربما للناسِ الذي كانوا يستمعونَ إليه، كم كانَ . شيئاً

لقد صلَّى مع "فقالَ عنه يسوع بِسخرِية ما معناه، . رجالً صالحاً
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نفِسه ".هأت صالتبد أبعد بها مل تذهولكن ،فِسهت بِنمإهت ،نفسه مع 
  .من نفِسه

لقد كانَ . أما العشار فلم جيرؤ أن يرفَع عينيه حنو السماء
عندما تصلِّي صالة . متواضعاً ومسحوقاً وشديد األسف علىخطاياه
كصالتي اُهللا قيمةً كُربى لولو. اإلنسحاق، ييس إىل لقد أشار ع

وكأنه مل "تعين كلمة مربراً، ." هذا ذهب إىل بيته مربراً"العشارِ وقالَ، 
فعندما رجع إىل بيته، مل يكُن فقط مغفُوراً له، وليس ." يخطئ أصالً

  .فقط مسامحاً، بل كانَ وكأنه مل يخطئ أصالً
  التلخيص والتطبيق

 صالة العشار، فإنَّ التطبيق األساسي إن مل تكُن قد صلَّيت أبداً
وإذا . هلذه القيمة اليت أعلنها يسوع هي أنه علَينا أن نصلِّي هذه الصالة

كُنت قد صلَّيت هذه الصالة منذُ سنوات طويلة، فإنَّ اَهللا يويل قيمةً 
 العشار إنَّ لُغةَ حركات اجلسد ووقفة. هلذه الصالة يف كُلِّ مرة تخطئُ

أنه كانَ شديد األسف على "عبرت عن إنِسحاقه، الذي يعين، 
فهو . ولكن مل تكُن هذه حالَةُ الفَريسي. لقد طلَب رمحةَ اهللا." خطيته
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عندما أخطَأَ داود، بينما . مل يعبر عن اإلنسحاق، ومل يطلُب أي شيء
ن قيمةً، هي أنَّ ما يريده اُهللا منا عندما نخطئُ كانَ يعترِف خبطيته، أعلَ

 وق"هحنسوم نكَِسرم ة، وقلبنكَِسرم وحور ." (ر١٧: ٥١مزم.(  
يظهِر هذا املَثَلُ بِوضوح القيمةَ اليت أوالها يسوع املسيح لصالة 

ى للناسِ الذي ولقد أوىل يسوع قيمةً كُرب. التوبة اليت يصلِّيها اخلاطئ
فعندما . يرغَبونَ باإلعتراف خبطيتهم وطلَب رمحةَ اهللا بإسمِ يسوع

نعترِف خبطيتنا يف صالة إنسحاقٍ، فإننا ال نكتشف فقط القيمةَ اليت 
 فشألِّمني، بل نكتتضالِّني وكأشخاصٍ م طاةعلينا كخ وعوضعها يس

  .سوع لكَي يحقِّقَه للجميعأيضاً اخلالص الذي جاَء ي
هل أنت خاطئٌ، وهل تعرِف ذلك؟ أي شخصٍ يرغَب بأن 

فإن كُنت قد إعترفت . يعترِف خبطيته بإمكانِه أن خيتبِر الغفران
بِخطيتك منذُ زمنٍ طويل، هل تويل اليوم قيمةً للخطاة الذين مل يتوبوا 

عر عندما تلتقي يف حياتك مع خاطئ حقيقي؟ إن كانَ بعد؟ وكيف تش
 ئقي خباطعندما ستلت ةباحملب كقَلب أْ إن تدفَّقفاجال تت ،حييا فيك املسيح

  .يرغَب باإلعتراف بكونِه خاطئاً
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  الفصلُ الثانِي عشر

  أَشخاص ضالُّونَ ومتالِّمون
ينا لقتمعاً دارس تابِعنظام أو ن بذلك دوع املسيح، ونقصم يس
وحنن اآلن بِصدد النظَر إىل القيمة اليت . جمموعة قيم يسوع املسيح

 ريِكاهللا، وعلى أشخاصٍ نظ وعلى كلمة ،على نفِسه وعها يسوضع
  .ونظريي

وبينما نتابِع النظَر يف القيمة اليت أوالها يسوع لألشخاصِ 
تألِّمني، دعونا نرجِع إىل الفَصل الرابِع من إجنيلِ يوحنا، الضالِّني واملُ

هناك . واملُقابلة الرائعة بني يسوع واملرأة السامرية عند بِئرِ سوخار
أربعةٌ وخمسونَ عدداً يف اإلصحاحِ الرابِع من إجنيلِ يوحنا، وإثنان 

مما يعين أنه ال جمالَ لذكرِ هذه . ابلةوأربعونَ منها تتكلَّم عن هذه املُق
ولكني أَود أن أقُوم بِبعضِ املُالحظات حولَ . األعداد مجيعها هنا

  .األعداد اإلثنني واألربعني اليت تعالج املُقابلة
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أوالً، بينما ننظُر إىل هذه املُقابلة بني يسوع واملرأة السامرية، 
حقيقِ أهدافهلذه املرأة، ولت وعاليت أَوالها يس ةيملُ بالقونا نتأمعنا، د

نقرأُ أنه عندما كانَ يرتب هذا اللِّقاء، كانَ عليه . كوا ضالَّةً ومتألِّمة
ومن املعروف أنَّ . أن جيتاز السامرة يف طريقه من اليهودية إىل اجلَليل

 األراضي املُقدسة، أما اجلليل ففي الشمال، اليهوديةَ كانت يف جنويب
  . وبني هاتني املنطَقَتني كانت تقَع منطَقةُ السامرة

لقد كانَ لدى اليهود أحكام مسبقة ضد السامريني، وهلذا 
عندما كانوا يريدونَ أن يقُوموا ذه الرحلة، كانوا خيرجونَ عن هذه 

لقد كانَ اليهود . الٍ لكي يتحاشوا املُرور عرب السامرةالطريق عدةَ أمي
حيتقرونَ السامريني، وكانوا يكرهونهم لدرجة أنهم كانوا يتجنبونَ 

أما يسوع، فعندما أراد أن يقُوم ذه الرحلة، تعمد . املُرور يف السامرة
عندما كانَ يف قَلبِ السامرة، توقَّف . أن جيتاز مباشرةً عرب السامرة

نقرأُ أنه كانَ قد تعب من الرحلة، فجلس عند . وسطَ النهارِ عند بِئر
  . بِئر
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عندما تدرس شخصيةَ يسوع املسيح يف ناسوته، جتد أنه عانى 
حنن عاين منهطَش. من كُلِّ ما نبِ ومن العى من التعى . لقد عانوعان

حتى من اإلرهاقِ بسببِ إرتفاعِ حرارة الطقس، األمر املألُوف جداً يف 
ويبدو أنه أرسلَ الرسل بعيداً لكَي يشتروا . هذه املنطَقة من العامل

. طعاماً، وعندما رجعوا حاملني الطعام الذي إشتروه، مل يرد أن يأكُلَ
 أنه أراد أن ينفَرِد بعض الوقت لكي يتسنى له أعتقد أنه من الواضحِ
  .اللِّقاء مع هذه املرأة

إن كانت لديك أدىن فكرة عن اإلرشاد أو حتى مقابلة الناس، 
فهناك أشياء لن يبوحوا . تعرِف مقدار قيمة اللقاء على إنفراد مع الناس

هناك درجةٌ . ص ثالثٌ جيلس معكُماا مطلَقاً، طالَما كانَ هناك شخ
من إنفتاحِ القَلب نشهدها يف اللقاءات املُنفَرِدة بني شخصني، اليت لن 

 .ولقد عرف يسوع هذا األمر. نشهدها أبداً عند وجود شخصٍ ثالث
 ةً وقيمةأمهِّي وعيء، كم أعطى يسظْ قبلَ كُلِّ شولكن الح

لقد جتاهلَ يسوع . ة، من خاللِ الوقت الذي قضاه معهاهلذه املرأ
 خاصةً إمرأةً سامرية، وخاصةً إمرأَةً –الكراهيةَ بني اليهود والسامريني 
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وجتاهلَ تعبه وعطَشه، وتأكَّد من عدمِ وجود . ذات سمعة مشبوهة
بإمكانِك أن ترى يقَيم يسوع . املرأةأحد يشوش هدوَء لقائه مع هذه 
  .هذه املَرأة، وكيف يقيم مقابلَته معها

أتساَءلُ كيف كانت يا ترى املُقابلة وجهاً لوجه مع يسوع 
تصور كيف كانَ األمر لو نظَر يسوع مباشرةً إىل عينيك، . املسيح

..." فنظَر إليه يسوع وأَحبه: "ي، حيثُ نقرأُكما فعلَ مع الشاب الغنِ
أتساَءلُ كيف كانَ يشعر اإلنسانُ الذي عرف أنَّ ) ٢١: ١٠مرقُس (

هأحب وعيس .هبأح وعأنَّ يس وع عرفقَى بِيسفكُلُّ من إلت  . دقوأعت
من حم قِّنِنييتوا مجيعاً موع هلُمأيضاً أنَّ هكذا أشخاص كانيس ةلقد . ب

وأنا متيقِّن . نقلَ يسوع هلؤالء احلقيقَةَ اجلميلَةَ أنه أحبهم بدون شروط
  .أنَّ هذه حالُ هذا اللقاء مع املَرأَة السامرية

  تقَنِيةُ اللِّقاءات عند يسوع
 ةاحلاج حتت معها بوضعِ نفسه حديثَه وعأَ يسلقد بد ةبالنسب

وأن تضع نفسك حتت احلاجة . طلَب منها أن تعطيه ماًء ليشرب. هلا
هقاًء معِأَ لق لتبدلِ الطُّرأمج أحد ولشخصٍ ما، ه ةأَ . بالنسبعندما بد
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 لكيف ت ييادإعت لُ شيئاً غريذه الطريقة، كانَ يفع قاَءهل وعيس
ة لليهودي، إنَّ مجرد التحدث مع شخصٍ سامري هو بالنسب. احلضارة

لقد كانَ حديثُ يسوع مع . أمر غَري إعتيادي، خاصةً مع إمرأَة سامرية
إمرأَة سامرية أمراً منافياً لحضارته، خاصةً مع إمرأة تعيش حياةً 

 يف اللِّقاء، وبالطبع كانَ يسوع وهذا ما ظهر. مشبوهة كالسامرية
  .يعرِف كُلَّ شيٍء عنها عندما بدأَ حديثَه معها

وهكذا، فإننا نكُونُ . عندما بدأَ لقاَءه، ركَّز على عطَشِ املرأة
لقد قدم يسوع . قد رأينا القيمة اليت أعطاها يسوع لنفِسه يف هذا اللِّقاء

ة بكَونِهحيوي اتصرحياتذا اللقاء ألهداف .  املَسي ًلنا سابِقاولقد تأم
ونود اآلن أن نتأملَ بالقيمة .  ليربهن الطريقة اليت ا قيم نفسه–أُخرى 

كُلَّ هذا عبر عنه بِكَلمة واحدة هي . اليت أوالها يسوع هلذه املرأة
 يوحنا، ركَّز يسوع على يف إجنيلِ. الذي نعرِفُه مجيعنا" العطَش،"

  .حاجات اإلنسان األساسية
فركَّز يسوع على عطَشها . لقد كانت هذه املرأة عطشانة

كُلُّ من يشرب من هذا املاء يعطَش أيضاً، ولكن من يشرب "وقال، 
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بلِ املاُء الذي أُعطيه . من املاء الذي أُعطيه أنا فلن يعطَش إىل األبد
صريةيديأب إىل حياة عماٍء ينب وعنبي ا . ( فيهنوحيف هذه ) ١٤، ١٣ي

األعداد، وصف يسوع احلَلَّ الذي يستطيع العطشانُ أن جيِده يف 
  . يسوع

يف بِداية اللِّقاء، تعجبت املرأَةُ أنه مل يكُن لدى يسوع ماء، 
وكَونها قد . أو دليالً على عطَشهاكانت اجلرةُ رمزاً . والبِئر عميقة

سبق وتزوجت خبمسة أزواجٍ تباعاً، وكانت تعيش آنذاك مع رجلٍ مل 
يكُن زوجها، يدلُّ على أنَّ عطَشها كانَ أعمق من مجرد العطَشِ 

ونتيجةً هلذا اللَّقاء وللطريقَة اليت قيم ا يسوع كثرياً هذه املرأة، . للماء
فتركَت املرأَةُ : " من إجنيلِ يوحنا اإلصحاح الرابِع٢٨قرأُ يف العدد ن

هلُموا أنظُروا إنساناً قالَ يل . جرتها ومضت إىل املَدينة وقالَت للناس
هذا العدد هو واحد من أمجلِ األعداد يف األناجيل، ." كُلَّ ما فعلت

لتقت باملسيح، وشرِبت من املياه احلية وروت ألنه وصف للمرأة اليت إ
  !يا لهذه القصة اجلَميلة. عطَشها

َاروأ ينابِيع  
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لقد أخرب يسوع هذه املرأة أنها حاملا تشرب من هذا املاء 
ولقد . احلي، فإنَّ هذا املاء سيصبِح فيها نبع مياه يرتوي منه اآلخرون

رفهذا ح رة حتقَّقها وذهبت لرجالِ السامتاملَرأَةُ جر كَتراً، عندما تي
  .وقادم إىل يسوع وإىل املياه احلية

يف إجنيل يوحنا اإلصحاح السابِع، ركَّز يسوع أيضاً على 
إن عطش أحد، " ما معناه، ٧قالَ يسوع يف يوحنا . مفهوم العطَش

 من آمن يب كما قالَ الكتاب تجري من بطنِه أار .فليقبِلْ إيلَّ ويشرب
يين أنا ماُء احلياة . ماٍء حي، أنمن بفقط عندما يشر فشلن يكت ووه

الذي يروي عطَشه لألبد، ولكن بعد أن يروي ماُء احلياة عطَشه هذا، 
 عطش الذين يلتقيهِم سوف يصبِح املاُء احلَي فيه أار ماٍء حي تروي

  ." يف حياته
يف كُلِّ لقاءات يسوع هذه، سوف يواجِه الناس مبفهومِ التوبة 

فأن تعيد التفكري بأُسلوبِ . يف نظامِ القيم" إعادة التفكري"الذي يعين 
حياتك، بدون أن تحولَ إتجاهك لإلتجاه املُعاكس، لن تستطيع أن 
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عندما إتضح هذا األمر للسامرية، تابت عن خطاياها، . َء احلياةتنالَ ما
  .األمر الذي جعلَ هذه القُوة شيقَةً ورائعة

ولكن ما نريد أن نراه يف هذه القصة هو القيمة اليت أوالها 
. يسوع هلذه املرأة العطشى؛ هذه املرأة السامرية البسيطة، واخلاطئة

ترى القيمة اليت أوالها يسوع هلذه املرأة، ترى وصفاً للقيمة اليت عندما 
كُنا نتأملُ يف دراستنا بالقيمة اليت . وضعها يسوع على أشخاصٍ نظريها

أليس هذا اللِّقاُء مثاالً . وضعها يسوع على األشخاصِ الضالِّني املُتألِّمني
سوع عرب السامرة، وضع قيمةً كُربى رائعاً على ذلك؟ فخاللَ مرورِ ي

على هذه املرأة الواحدة، اليت قضى معها وقتاً على إنفراد، ألنه إهتم ا 
هكذا أحب اُهللا العامل حتى جاَء إىل "وا عبر يسوع عن أنه . كَثرياً

  ."هذا العامل ليعبر عن حمبة اآلب
فعندما تلتقي بإمرأة . جِه التحديمرةً جديدة علينا أن نوا

خاطئة مثل السامرية، هل لديك ذلك النوع من التكريسِ واإلهتمام 
 ةيمبالق رِفوع؟ وهل تعتذا النوع من اخلُطاة، كما كانَ لدى يس

  اليت أوالها يسوع لألشخاصِ الضالِّني؟
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  الفَصلُ الثالث عشر

  تعليم اهللا
 يعتقد الكَثريونَ اليوم أنه من اإلستنارة الروحية أن لألسف،

. يؤمن اإلنسانُ أنَّ كلمةَ اهللا ليست السلطَةَ النهائيةَ اليوم لإلميان واحلَياة
لقد أظهر يسوع أنَّ السلطةَ النهائيةَ لإلميان واملُمارسة يمكن أن تكُونَ 

.  أو اهللا؛ وقالَ يسوع أنَّ هذه السلطة ينبغي أن تكُونَ اهللاإما اإلنسان
 وعها يسيمةَ اليت وضعالق بِرأن أعت مِ املسيح، أوديقراسة ليف هذه الد

  :املسيح على تعليمه عندما صر ح بأنَّ تعليمه هو تعليم اهللا
. لكُتب وهو مل يتعلَّمفتعجب اليهود قائلني كيف هذا يعرِف ا"

إن شاَء أحد أن . أجابهم يسوع وقالَ تعليمي ليس يل بلْ للذي أرسلَين
." يعملَ مشيئته يعرِف التعليم هل هو من اهللا أم أتكلَّم أنا من نفِسي

  )١٧ -١٥: ٧يوحنا (
. مٍ للناموسأنا لَست مجرد معلِّ: "ما يقُولُه يسوع هنا هو التايل

كيف تعرِف إن كانَ تعليم املسيح هو تعليم ." فتعليمي هو تعليم اهللا
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اهللا؟ كَون األسفار املقدسة هي كلمة اهللا، وليست مجرد كلمة 
هناك عدةُ . األشخاص الذين كتبوها، هو عرضةٌ للهجومِ الصريحِ اليوم

تباع املسيح، ولكنهم ال يؤمنونَ بأنَّ الكتاب أشخاصٍ يدعونَ بأنهم أ
، جند حتدياً مباشراً من قبلِ ٧هنا يف يوحنا . املقدس هو كلمةُ اهللا

  .فهو يقُولُ أنَّ تعليمه هو تعليم اِهللا وكلمةُ اهللا. يسوع
 نمكي ذه القيمة للمسيح؟ وكيف رِفأن تعت نمكي أن كيف

تقدم برهاناً على أنَّ تعليم يسوع هو تعليم اهللا؟ لقد وضع أمامنا 
التحدي بأن نربهن أنَّ تعليمه هو كلمةُ اهللا املُوحى ا، وذلك بإقترابِنا 

طَبق . من تعليمه مزودين باإلرادة لنعملَ ما يقُولُه لنا تعليمه أن نعمل
هذا على حكيات . هأنَّ تعليم لُ هذا، سنعلَموع، عندما نعمليس ةبالنسب
هذا مناقض للنظَرة العقالنِية هلذا املوضوع، اليت تقولُ . هو تعليم اهللا

. كال"أما يسوع فيقُولُ هنا، ." عندما أعلَم، عندها سأعمل"غالباً، 
كذلك األمر ليس .لزِمأوالً أن ت فعليككتإراد  . التأكيد عيتب ومن ثَم

ه. العقالنِيتعلَم لُ هذا، سوفعندما تعم".  
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ثَلٍ على ذلكوع كمداً من تعاليمِ يسذْ واحخ" : ووطٌ همغب
خذْ هذه احلقيقة وطبقها ) ٣٥: ٢٠أعمال ." (العطاء أكثَر من األخذ

كوأوالد كتوعلى زوج ،على زواجِك .فتلن قطبأن ت رتقر كأن رِض
هذا التعليم على زواجِك . هذا، ليس أُ العيش يف زواجِكعندها ستبد

عندما تعملُ . من أجلِ من ستحصلُ عليه، بل من أجلِ ما ستعطيه
هذا، عندما تطبق فعالً التطويب التاسع، سوف تكتشف أنَّ تطبيق هذا 

أن ي نمكالتعليم يةً وتغيرياً يف زواجِكثَ ثَورهذا التعليم . حد وبإمكان
 أو مع ،كأهل مع ،كأَوالد مع كةً وتغيرياً يف عالقَتثَ ثَورحدأن ي

بإمكان هذا التعليم أن يحدثَ ثَورةً . األشخاص الذين تعملُ معهم
كغيرياً يف كُلِّ عالقاتوت.  

نا هه وعيس و، ما يقُولُه" وأنَّ تعليمي ه نرهبأن ت إذا أردت
لْ بهتعليم اهللا، إعم .قْهتعليمي . طب ؤثِّرسي ل كيفتأم ،قُهطَبوعندما ت

كعلِّمٍ آخر من . على حياتتعليم م دجرم أنَّ تعليمي ليس كقنِعهذا سي
  ." معلِّمي الناموس، بل هو تعليم اهللا
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أن تعترِف بالقيمة اليت وضعها يسوع على تعليمه؟ هل ترغَب ب
 دجرمب ،هعلى تعليم وععها يساليت وض ةيمبالق رِفبأن تعت وهل ترغَب
تطبيقه يف حياتك؟ وهل ستطبق تعليم يسوع يف األوضاعِ احلقيقية يف 

عالقاتك، ومن مثَّ حياتك؟ وهل ستطبق تعليم يسوع املسيح على 
  تبرهن أنَّ تعليمه هو بالفعل تعليم اهللا؟

  
  الفَصلُ الرابِع عشر
  أولَوِيات الناس

فنحن بِصدد إقتفاِء . ال نزالُ ندرس نِظام قيمِ يسوع املَسيح
هميق فعري ووه اهإي بنيراقاألناجيل، م عرب آثارِه .لقد بره وعيس ن

هناك قصةٌ تدهشنا يف إجنيلِ لُوقا، اليت . قيمه أحياناً من خاللِ أولوياته
  : تبرهن للشعب أولوياتِ يسوع

فوقع عند . وكانَ رئيس امع. وإذا رجلٌ إمسه يايرس قد جاء"
هلَ بيتأن يدخ إليه وع وطَلَبيس يمقَد . هةٌ له ألنحيدو بِنت كانَ له
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فَفيما هو منطَلق زحمته . حنو اثنتي عشرةَ سنةً وكانت يف حالِ املوت
  . اجلُموع

وإمرأَةٌ بِنزف دمٍ منذُ إثنتي عشرةَ سنةً وقد أنفَقَت كُلَّ "
جاَءت من ورائه . معيشتها لألطباء ومل تقدر أن تشفَى من أحد

  . ففي احلال وقف نزف دمها. ست هدب ثوبِهوملَ
وإذ كانَ اجلَميع ينكرونَ قالَ . فقالَ يسوع من الذي لَمسين"

بطرس والذين معه يا معلِّم اجلُموع يضيقُونَ عليك ويزحمونك وتقُولُ 
لمت أنَّ قُوةً قد فقالَ يسوع قد ملَسين واحد ألني ع. من الذي ملَسمين
  .خرجت مني

" ت لهرةً وخدعرتجاَءت م فها مل ختتاملرأَةُ أن أَتا رفَلَم
. وأَخبرته قُدام جميعِ الشعب ألي سببٍ لَمسته وكَيف برِئَت يف احلال

 - ٤١: ٨وقا لُ." (إذهبِي بِسالم. إميانك قد شفاك. فقالَ هلا ثقي يا ابنة
٥٦(  

يف هذه القصة اجلملية، نرى يسوع مجدداً يضع قيمةً كُربى 
فلقد إلتقى . ولكن هنا جند أزمةً. على األشخاصِ الضالِّني واملُتأَلِّمني
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والد كانت إبنته على فراشِ املوت، وهذه : يسوع بِشخصنيِ متألِّمني
حتى يسوع، يف اجلسد، . ذُ إثنتي عشرةَ سنةًاملرأة اليت كانت ترتِف من

كُلُّ راعي كنيسة . مل يكُن قادراً أن يكُونَ يف مكاننيِ يف وقت واحد
فعندما . أو مساعد صحيٌّ يعرِفونَ الضغط الناتج عن أولويات الناس

صِ يكُونُ وقتك مملووءاً باملشاغل، ويكُونُ هناك العديد من األشخا
 اتبِ أولويسبِح فصنذُ القرارات اليت قد تختت ألِّمني، كيفاملُت

  الناس؟
فلقد خدم أوالً هذه . يف هذه املُناسبة، عرف يسوع أولوياته

لو تواجهنا حنن مع هذين . املرأة، ثُم توجه ليخدم والد الفتاة
وضعوا والد الفتاة اليت كانت حتتضر الشخصني، لكانَ الكثريونَ منا 

فلقد كانَ الوالد رئيس امع، أما املرأَةُ فلم . أوالً، ومن مثَّ املرأة النازِفة
ففي ناموسِ . بالواقع، لقد كانت منبوذَةً. تكُن ذات شأن أو أمهِّية

 مفروضاً عليها موسى، كانَ محظَّراً عليها أن تلمس أياً كان، وكانَ
: ١٥الوِيني (أن تعزلَ نفسها عن أية عالقات إجتماعية مع الناس 
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وهذا ." ممنوع اللمس"وكانت تصنف حرفياً حتت إطار ). ٣٠ -١٩
  . يدعونا للتعجبِ من كون يسوع قد ساعدها أوالً، ثُم ساعد الوالد

 وعماً أن فلماذا ساعدها يسد، عالةَ الوالساعدلَ مالً، وأجأو
إبنته كانت ستموت خاللَ مساعدته للمرأة؟ أحد األجوِبة هو أنَّ هذا 
الوالد كانَ قد إختبر إثنتي عشرةَ سنةً من السعادة مع إبنته الصغرية، 

ةَ سنةً من الكآبة بينما كانت هذه املرأةُ قد عانت ملُدة إثنتي عشر
  .بسبب كونِها منبوذَةً، مريضةً، وحمظُوراً عليها التعاطي مع اآلخرين

فحتى ولو كانَ حمظُوراً . لقد كانَ لدى هذه املرأة إمياناً كبرياً
لو إستطعت أن أملُس "عليها ذلك، إال أنها حتلَّت باإلميان وقالَت، 

 فقَط، فأنا أعلَم ثَوبِه دبين سأُشفَىهظيمٍ ." أنع ت عن إميانرلقد عب
فطلب يسوع منها املزيد . عندما خرجت وملست هدب ثوبِ يسوع

لقد فضحها وألزمها بأن تعترِف عالنِيةً مبا حدثَ، من . من اإلميان
 ،هؤالاللِ سين؟"خسأنَّ شخصاً ما " من الذي لَم بذلك ولقد قصد

يخبِرنا الكتاب املقدس، بطريقَة أو بِأُخرى، أنه ال . ريقَة روحيةملَسه بط
  .يمكن للمؤمن أن يكُونَ مؤمناً سرياً
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والتطبيق التلخيص  
 ة هو أنَّ املسيحة املُعلَنيماجلَميل هلذه الق يخصالش إنَّ التطبيق

 إن كانَ لديك اإلميان بأن متُد يدك احلَي املُقام يوليك قيمةً اليوم،
هسلموت . وع، فهموذاً من املُجتمنب ى إن كُنتتألِّماً، وحتم فإن كُنت

يوليك قيمةً أكثَر مما يويل قيمةً لكُلِّ الناس املُتدينني واملُثَقَّفني يف 
تضر من مرضِ األيدز أو قد تكُونُ يف السجن، أو قد تكُونُ حت. املُجتمع

ولكن هذه القصة اجلميلة تخبِرنا أنَّ يسوع يوليك قيمةً . فقدان املَناعة
فلقد جاَء من أجلِ األشخاصِ الذين يتألَّمونَ، ويؤمنونَ أنه . كُربى

هل لديك اإلميانُ لتعترِف ذه القيمة؟ وهل لديك . قادر أن يشفيهم
ميان لتمد يدك وتلمسه وتطلُب منه باإلميان أن يشفي أملَك، مهما اإل

كانَ نوعه؟ إعترِف بالقيمة اليت أوالها يسوع هلذه املرأة، وألمثالها، 
  .بأن تلمسه اليوم

أيها املُؤمن، هل تعترِف بالقيمة املُعلَنة من يسوع عن 
ملنبوذين؟ فإن جعلَ منك شخصاً صحيحاً، هل األشخاصِ املُتألِّمني وا

ستدعه خيدم املُتألِّمني واملنبوذين يف العامل، من خاللك؟ وهل ستكُونُ 
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أداةً من خاللها يعبر عن القيمة اليت يوليها يسوع اليوم لألشخاصِ 
  املَرضى واملنبوذين اليوم؟

  
  الفصلُ اخلامس عشر
  كلمات احلَياة
فبينما نراه يحدد ما هو . نتابِع معاً دراسةَ قيمِ يسوع املَسيح

هل لدينا قيم املسيح يف "مهِمٌّ بالنسبة له، نواجِه حتدي السؤال التايل، 
يف هذه الدراسة، أود أن ننظُر إىل بعضِ األعداد حيثُ " إختبارِ حياتنا؟

  .ت محيرة عن قيمِ تعليمهيقدم يسوع تصرحيا
هوع عن تعليمميق ليسذا التصريح الع لُواالً، تأمأو" : الكالم

أما اجلَسد . الروح هو الذي يحيِي. الذي أُكَلِّمكُم به هو روح وحياة
يف األسفارِ " جسد"تعين كلمةُ ) ٦٣: ٦يوحنا ." (فال يفيد شيئاً

اهللا،: "سةاملقد ةدساعم ة بدونريشاليوم، " الطبيعة الب يهسمأو ما ن
فماذا يقصد بإخبارِنا أنَّ جسدنا ال يفيد شيئاً؟ لقد ." طَبيعتنا البشرية"

بدوين ال تستطيعونَ أن تعملُوا "كانَ يقُولُ الشيَء ذاته عندما قالَ، 
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فبِدون الروح، تصبِح طبيعتنا البشرية بدون ) ٥: ١٥يوحنا ." (شيئاً
وكالمه هو روح، ومينحنا احلَياة . مساعدة اهللا، وبالتايل ال تفيد بِشيء

نا ال ينفَعونِها، جسداليت بد .  
هأُخرى عن تعليم ةَ تصرحياتعد وعيس مولقد قد" : الكالم

س هو من ذاتي، بل اآلب احلال يفَّ هو يعملُ الذي أُكَلِّمكُم به لي
إنه يضع قيمةً كُربى على تعليمه عندما ]." عندما أتكَلَّم[األعمال 

اآلب احلالَّ يفَّ هو . الكالم الذي أُكلِّمكُم به هو روح وحياة"يقُولُ، 
  )١٠: ١٤يوحنا ]." (عندما أتكَلَّم[يعملُ األعمال 

عندما تسمعونَ كالمي، "أعتقد أنَّ يسوع يقصد القَولَ لنا، 
 شيٌء –وتتجاوبونَ معه بالطريقَة الصحيحة، سيحدثُ شيٌء لكُم 

يوحو فيكُم. رةً تنموحيحياةً ر جنتي يوحثُ الرقد ." وهذا احلَد
 عندما علَّم أنَّ اإلميان يأيت يكُونُ هذا ما كانَ بولُس الرسول يقُولُه لنا،

). ١٧: ١٠رومية (باخلَبر، وبالتجاوب بطريقَة صحيحة مع كلمة اهللا 
  .هذا التصريح يضع قيمةً كُربى على تعليمِ يسوع
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تأملُوا أيضاً بتصريحٍ آخر وضع فيه يسوع قيمةً كُربى على 
هكَالمي : "تعليم وثبت يم فتكُونُ إن ثَبون فيريدونَ ما تفيكُم تطلُب
رغم أنَّ هذا يبدو وكأنه باب مفتوح ) ١٠، و٧: ١٥يوحنا ." (لكُم

 معد عن كَثَب، سنفهصنا هذا الونا إذا تفحلكُلِّ من يشاء، ولكن
إنه يقُولُ . تصريح يسوع هذا، الذي يضع قيمةً كُربى على تعليمه

نَّ تعليمه سوف يؤسس إنسجاماً بني إرادتكُم وأفكاركُم، بِصراحة أ
عندما حيدثُ هذا، ستحدثُ معجِزات عظيمة . وبني إرادة وأفكارِ اهللا

  .يف حياتكُم
هترازك فَةإشعياء بفلس شارِكُنا النيبي . ،يقُولُ إشعياُء ما معناه

ار اِهللا وطُرقَه ليست كأفكارِ اإلنسان أنا أكرِز بكلمة اِهللا ألنَّ أفك"
ِهقوطُر . طريقَة وبني هطريقَة تفكري اهللا وعمل من الفرق بني الكَثري ناكه

لهذا، أنا أكرِز . تفكري اإلنسان وعمله، مثل الفرق بني السماِء واألرض
ارِ وأعمالِ بكلمة اِهللا، وسوف تحدثُ كَلمةُ اِهللا إنسجاماً بني أفك

وعندما تنسجِم أفكار اإلنسان . اإلنسان، وبني أفكارِ وأعمالِ اإلنسان
 ورثُ أُمقِ اهللا، عندما ستحدوطُر ةأفكارِ وإراد مع قُهوطُر هتوإراد
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هذه هي فلسفيت يف . هلذا أنا أكرز لكُم بكلمة اهللا. عجيبةٌ رائعة
  )١١ -٨: ٥٥إشعياء ." (الكرازة

: لقد علَّم مبا معناه. واقع، لقد علَّم يسوع هذه احلقيقة بعينِهابال
" بني إنسجام ناكت كلمايت على قُلُوبِكُم، عندها سيكُونُ هإن كان

وستصبِح أفكار اِهللا أفكاركُم، وطُرق اِهللا . إرادة اِهللا وبني إرادتكُم
ونُ بإمكانِكُم أن تطلُبوا ما وعندها، عندما تصلُّون، سيكُ. طُرقَكُم

  .تشاؤون، وسيكُونُ لكُم، ألنكُم ستطلُبونَ حبسبِ مشيئَة اهللا
فهل ستعترِفُونَ بالقيمة اليت وضعها يسوع على تعليمه، 
 صبِحاها حتيا فيكُم بالفعل، لكي تإي لنيجاع ،هراب من كلمتباإلقت

م منسجِمةً مع إرادة اهللا؟ إذا إعترفتم ذه أفكاركُم أفكار اهللا وإرادتكُ
  .القيمة ليسوع، ستكتشفُونَ احلقيقة أنَّ كالمه هو روح وحياة

  
  الفَصلُ السادس عشر

  الفَقري
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يف هذه الدراسة، أود أن نتأملَ . نتابِع دراستنا لقيمِ املسيح
 أي ألشخاصٍ نظريِك –ح للمساكني بالقيمة اليت أوالها يسوع املسي

روح الرب علي ألنه مسحين ُألبشر املساكني أرسلَين : "ونظريي
ألشفي املُنكَِسري القُلُوب ُألنادي للمأسورِين باإلطالق وللعمي بالبصر 

 -١٨: ٤لُوقا ." (ةوأُرسلَ املُنسحقني باحلُرية وأكرِز بسنة الرب املقبولَ
١٩(  

 وعيس من إشعياء، قرأَه باسعِ إقتِهو بالواق تابِيالك هذا املقطَع
ذهب إىل جممعِ قريته، وطلب . يف جممعٍ يف الناصرة، كبيان خلدمته

وفتح الدرج إىل نِهايته، وبالتحديد على اإلصحاح . درج سفرِ إشعياء
ثُم قالَ ما معناه، . ٦١رأَ األعداد اُألوىل من إشعياء احلادي والستني، وق

وهذا من أنا، وهذا ما أنا، وهذا ما أُرسلت للعالَم من . هذا هو بياين"
  ."أجله

مل يشدد يسوع على نفِسه، بِقَدرِ ما شدد على القيمة اليت 
 أُناس نظريك –وضعها على الناس الذين جاَء من أجلهم إىل هذا العامل 
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، وكان بيانه أنه أُرسلَ إىل العامل ليكرِز "املساكني"ودعاهم . ونظريي
  فمن كانَ هؤالء املساكني؟. باإلجنيل هلؤالء املساكني

  األعمى، املأسور، واملَكسور
إذا درست هذا املقطَع يف لُوقا أو إشعياء، جتد أنه يقُولُ صراحةً 

يقصد األشخاص العميان، كَخراف ال راعي . ساكنيمن يقصد باملَ
فهل تشعر بالتشويش والضياع؟ وهل تشعر وكأنك ال تعرِف . هلا

 كمالمن ش كيقِّناً –ميينتم لست كل ألنماذا تفع ال تعلَم كأي أن 
 كبريةً يف هذا مباذا تؤمن؟ إن كانت هذه حالُك، فعلَيك أن جتد تعزِيةً

فهو يقُولُ . لقد وضع يسوع قيمةً كُربى على أشخاصٍ نظريك. الكالم
ففي كُلِّ مرة تقرأُ فيها أنَّ . أنه جاَء إىل العامل من أجلِ أشخاصٍ نظريك

  . يسوع فتح فاه وعلَّمهم، كانَ مينح بصراً للعميان
ألخبارِ السارة للمساكني قالَ يسوع أنه جاَء ليكرِز با

ولقد كانَ يسوع . فاحلياةُ صعبةٌ وقاسية. واملكسورين واملَجروحني
يالَ ذلكاً حعيون، . واقحالناسِ ويترن بعض احلياة، يتعثَّر ضغط وحتت

لقد وضع يسوع قيمةً كُربى على . وبعضهم اآلخر يسقُطُون
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لقد جاَء . جروحني واملُنكَِسري القُلُوباألشخاصِ الذين دعاهم باملَ
ليمنح البصر للعميان، وجاَء ليمنح الشفاَء للمنكَسري القُلوب 

  . وللمجروحني
هل أنت حرٌّ؟ وهل أنت تفعلُ ما تريد أن تفعل أم ما حتتاج أن 

دعبستم ؟ هل أنتوأهوائك كمن نزوات رسيم ؟ إن تفعلَ؟ هل أنت
 يضع وعه يسفإنَّ هذا التعليم العظيم الذي علَّم ،كذلك كانَ األمر

فأنت ذلك النوع من الناس الذين من أجلهم جاَء . قيمةً كُربى عليك
ولكنه جاَء ليكرِز . وهو يسميك مسكيناً بالروح. يسوع إىل هذا العامل

لك وأمثايل، الذين ال يعرِفُونَ طعم باألخبارِ السارة للمساكنيِ أمثا
  .احلُرية

 اً؟ وهل أنتوحير دقَيم اً؟ وهل أنتوحيى رأعم هل أنت
 عضي وعفإنَّ يس كذلك بِ احلياة؟ إن كُنتمن نوائ وحوجمر ورمكس

. وهو يقُولُ أنك أنت السبب الذي جاَء من أجله. عليك قيمةً كُربى
. يقُولُ هنا، أنك أنت السبب الذي من أجله هو حاضر يف العاملِ اليوم

 مبجيئك ،كإىل أمثال وعاليت أوالها يس بالقيمة رِفبأن تعت فهل ترغَب
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إليه لكي مينحك البصر بدلَ العمى، واحلُريةَ بدلَ العبودية، والشفاَء 
  .بدلَ الكَسر
  

  لسابِع عشرالفَصلُ ا
كقريب  

يف هذه الدراسة، . نتابِع فصالً آخر من دراسة قيمِ املسيح
تبدأُ دراستنا . سوف نتأملُ بالقيمة اليت وضعها يسوع على قريبِنا

  : جبوابِ يسوع على سؤالِ معلِّمِ ناموس
"علِّم ماذا أعمالً يا مقائ هبرجيل وسيٌّ قامل ألرِثَ احلياةَ وإذا نام
فأجاب وقالَ . كَيف تقرأُ. فقالَ له ما هو مكتوب يف الناموس. األبدية

 كتومن كُلِّ قُدر ومن كُلِّ نفسك من كُلِّ قَلبِك إهلَك بالر بحت
مثلَ نفِسك كوقَريب كرِكومن كُلِّ ف .وابِ أجبتبالص إفعلْ . فقالَ له

  وأما هو فإذ أراد أن يبرر نفسه قالَ ليسوع ومن هو قَرييب؟. اهذا فتحي
إنسانٌ كانَ نازِالً من أُورشليم إىل أرحيا : فأجاب يسوع وقال

. فوقَع بني لُصوصٍ فَعروه وجرحوه ومضوا وتركُوه بني حي وميت
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وكذلك . ريق فرآه وجاز مقابِلَهفعرض أنَّ كاهناً نزلَ يف تلك الط
قابِلَهم وجاز املكان جاَء ونظَر عند اً . الوِيٌّ أيضاً إذ صارريسام ولكن

نحتن ا رآهولَم راً جاَء إليهسافعليها . م بوص هجراحات دوضم مفتقد
ويف الغد . دقٍ واعتنى بهزيتاً وخمراً وأركَبه على دابته وأتى به إىل فُن

 نِ بهإعت ق وقالَ لهبِ الفُندصاحما لين وأعطاهدينار جى أخرملَّا مض
ي أُوفيكوعجر ندأكثَر فع ومهما أنفقت . الء الثالثَة ترى صارهؤ فأي

 له فقالَ. فقالَ الذي صنع معه الرمحة. قَريباً للَّذي وقع بني اللُّصوص
  )٣٧ -٢٥: ١٠لُوقا ." (يسوع إذهب أنت أيضاً واصنع هكذا

هناك ثالثُ فلسفات أو مفاهيم للحياة، أو ثالثَةُ مفاهيم 
الفلسفة اُألوىل جندها يف اللُّصوص، الذين . للقَريب يف هذه القصة

الذي يل هو يل، والذي لك سيكُونُ يل، "كانت فلسفَتهم تقُول، 
منك هزاعمن إنت مكَّنرعانَ ما أتكثريونَ لديهم هذه الفلسفة ." س

  .اليوم
الفَلسفَةُ الثانِية يف احلياة جندها يف الكاهنِ والالوي، أي رجلَي 

كانت فلسفَةُ حياتهما . الدين، اللذَينِ إجتازاَ بدون تقدميِ أية مساعدة
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لدي مشاكلي، ولديك .  لك هو لكالذي يل هو يل، والذي"تقُولُ، 
لَكى املوت يف . مشاكحت ترتِف كة، إذ أننعيلَة مشكم لديك وأنت

تلك احلُفرة، ولكني تأخرت على موعد الكنسية وال أُريد التورطَ 
معك ".  

ها يسعلِّماليت ي لكثة يف احلياة والقَريب هي توعالفَلسفَة الثال .
ريةً يف شخصِ السامحوضها مدهذه الفلسفة جن . يف احلياة هففَلسفت

الذي لك هو لك، والذي يل هو لك يف أي وقت "والقَريب كانت، 
إليه إحتجت ".  

فعلى . هذه القيمة اليت علَّمها يسوع لن جتعلَ منك غَنِياً
وقد ال تكُونُ . لفَلسفَة حيثُ تعملاألرجح لن تستطيع أن تروج هلذه ا

يف أعلى السلَم  مبعىن النجاح يف عملك باإلعتماد على هذه الفلسفَة 
فيسوع يريد . ولكن هذه هي فلسفَةُ احلياة اليت علَّمها يسوع. يف احلياة

تالميذَ يعترِفُونَ بالقيمة اليت وضعها على األشخاصِ املُتألِّمني، مثل 
وع أن يكُونَ هؤالء التالميذ الرجيس ريدة، ويوح يف هذه القصرل ا

  .جزءاً من جوابِه للمتألِّمني
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 وعفسألَ يس ،هنفس رربأن ي وسيالنام ة، أراديف هذه القص
فكما ترون، بالنسبة لليهودي، كانَ " من هو قَرييب؟"سؤاالً مؤثِّراً، 
وكانَ املبدأُ . وكُلُّ ما عدا ذلك فهو عدو.  فقط قَريبهاليهودي اآلخر

وهم مل يأخذُوا . تحب قَريبك وتبغض عدوك: األساسي عندهم هو
بل كانَ هذا واحداً من مئات النواميس اليت . هذا املبدأ من موسى

ها يسوع حتدت هذه القصة اليت حكا. أضافُوها على ناموسِ موسى
كيف حيات تألِّمٍ تلتقيهشخصٍ م أي وه كت أنَّ قريبم، وأعلنهقَدعتم .

وهذه هي " من هو قَرييب؟"ذه الطريقة أجاب يسوع على السؤال، 
  .القيمة اليت وضعها يسوع على القَريب

طَة وبالطبع، الذي كانَ يفعلُه يف هذا املَثَل العظيم كانَ ببسا
إذ . التعليم أنه علينا أن نعترِف بالقيمة اليت أوالها يسوع للمتألِّمني

نقتفي خطواته عرب األناجيل، جند أنه مل يستطع أن يتجاهلَ أي شخصٍ 
  .فعندما رأى املُتألِّمني، أشفَق عليهِم وساعدهم. متألِّمٍ
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مثل السامري "دعوه، هنا، يف هذا التعليم العظيم الذي ن
يتحدانا يسوع بأن نعترِف بالقيمة اليت وضعها على " الصالح،

  . األشخاصِ املُتأَلِّمني، وبأن نعاملَهم مجيعاً كَقَريبٍ لنا
  

  الفَصلُ الثامن عشر
  حمبةُ بعضنا البعض

 وعراسات، رأَينا القيمةَ الكُربى اليت وضعها يسيف هذه الد
لقد حض تالميذَه، خاصةً رسلَه . لى احملبة يف عالقاته مع الناسع

مباشرةً قبلَ أن ميوت على . ليعترِفُوا بالقيمة اليت وضعها على احملبة
ويف لقائه معهم يف . الصليب، قضى يسوع ساعاته األخرية مع الرسل

تم وصية، أعطاهلِّياجلَديدةالع ةُ اجلديدة . هولقد أوجدت هذه الوصي
وهكذاَ فكُلُّ . وأصبحت هذه اجلَماعةُ اجلديدةُ الكَنيسةَ. مجاعةً جديدةً

  .كَنيسة ينبغي أن تكُونَ مجاعةَ حمبة
 ناكة، كانَ هلِّيالع لكيف ت وعيس ل كانَ معسمن الر دكُلُّ واح

أنَّ يس عرف هألنهتحمب ونَ معبوا يتجاوم وكانهأحب وع . تقولُ األعداد
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اإلفتتاحية من اإلصحاحِ الذي يصف هذه الساعات األخرية اليت 
 ،هلسر مع وعالذين يف العالَم، "قضاها يس هتخاص بوإذ كانَ قد أح

  )١: ١٣يوحنا ." (أحبهم إىل املُنتهى
 يسوع حتداهم بطريقَة ثَورية عندما طلب من كُلِّ أعتقد أنَّ

واحد منهم أن ينظُر عرب املائدة إىل التلميذ اآلخر ويطبق هذه الوصية 
كما أنا . أن تحبوا بعضكُم بعضاً. وصيةً جديدةً أُعطيكُم: "اجلديدة

 يعرِف الناس أنكُم بِهذا. أحببتكُم، هكذا تحبونَ بعضكُم بعضاً
) ٣٥، ٣٤: ١٣يوحنا ." (تالميذي إن كانَ لكُم حبٌّ بعضكُم لبعض

يف هذه الدراسة، سوف نتأملُ بالقيمة اليت وضعها يسوع على حمبتنا 
  .لبِعضنا البعض

  "أيهااألوالد، أحبوا بعضكُم بعضاً"
"بعض بحناء، لبها األحةَ هي من اهللا وكُلُّ أينا بعضاً ألنَّ احملب

ومن ال يحب مل يعرف اهللا . من يحب فقد ولد من اهللا ويعرف اهللا
هذه األعداد كتبها أحد الرسل ) ٨، ٧: ٤يوحنا ١." (ألنَّ اَهللا حمبة

إعترف فالرسولُ يوحنا . الذين مسعوا يسوع يعطي هذه الوصية اجلديدة
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لقد عرِف بِرسولِ احملبة، ألنه . فعالً بالقيمة اليت أوالها يسوع للمحبة
ويبدو . أكثر باقي الرسل مجتمعني" حمبة"يف كتاباته، إستخدم كلمة 

أنه إستؤسِر حبقيقَة حمبة يسوع له، عندما وصف نفسه يف إجنيلِ يوحنا 
وعندما كانَ يوحنا يقدم سفر . امله، كالتلميذ الذي أحبه يسوعبك

  ." الذي أحبنا"الرؤيا ليسوع، مسى يسوع يف األعداد اإلفتتاحية 
  عشرةُ أسبابٍ من أجلها ينبغي أن نحب بعضنا بعضاً

احملبة، ألنه هو يظُن الكَثريونَ أنَّ بولُس الرسول هو رسول 
الذي كتب ما يسمى إصحاح احملبة يف الكتابِ املقدس، اإلصحاح 

بينما املَوضوع األساسي يف هذا . الثالث عشر من كُورنثُوس اُألوىل
إصحاح احملبة احلقيقي يف . اإلصحاح هو باحلقيقَة املواهب الروحية

يوحنا ١(ح الرابِع من رسالة يوحنا اُألوىل الكتابِ املقدس هو اإلصحا
يف إصحاح احملبة هذا، يعطي يوحنا على األقل عشرةَ ). ٢١ -٧: ٤

دعونا ننظُر إىل البعضِ . أسبابٍ من أجلها علينا أن نحب بعضنا بعضاً
  .منها
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 ألنَّ اَهللا لنحب بعضنا بعضاً"يف العدد السابِع يخبِرنا يوحنا، 
وهو يقصد ذا أنه علينا أن نحب بعضنا بعضاً ألن وحدهم ." حمبة

يف . أُولئك الذين هلُم عالقة مع اهللا يستطيعونَ أن يحبوا ذه احملبة
العدد الثامن، يعطي يوحنا سبباً آخر، الذي هو أنَّ احملبة هي برهان 

ة تيصداقوع املسيحملميذ يس.  
يف العددين التاسع والعاشر، يعطي يوحنا بعض األسبابِ 
اإلضافية ملاذا علينا أن نعترِف بالقيمة اليت وضعها يسوع على حمبتنا 

بِهذا أُظهِرت حمبةُ اِهللا فينا أنَّ اَهللا قد أَرسلَ إبنه الوحيد : "لبعضنا البعض
يف هذا هي احملبة ليس أننا حنن أحببنا اهللا بل أنه . م لكَي حنيا بهإىل العالَ

ثُم يضيف على هذا املُالحظَةَ ." هو أحبنا وأرسلَ إبنه كفَّارةً لخطايانا
أيها األحباء، إن كانَ اُهللا قد أحبنا هكذا ينبغي لَنا أيضاً أن "التالية، 

فهو يقُولُ بأنه علينا أن نعترِف بالقيمة اليت ." ا بعضاًنحب بعضن
 لنا يسوع همثال العظيم الذي قدة، بسبب املللمحب وعأعطاها يس

  .عندما مات على الصليب من أجلِ خطايانا
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إذا تابعت دراسة هذه األعداد يف اإلصحاحِ الرابِع من رسالة 
شا اُألوىل، ستكتوحننا البعضيعضنا لبتحمب ةِرورةً لضيأسباباً إضاف ف .

اُهللا حمبة ومن يثبت يف احملبة : "١٦مثالً، يتابِع يوحنا القَول يف العدد 
يف اِهللا واُهللا فيه تاليت ." يثب فنا بالقيمةرنا إذا إعتنا أنا هوحنيقُولُ ي

صة، نللمحب وعاهللاأوالها يس ةرِ طبيعلُ إىل جوه . صبِحوعندما ن
وعندما نثبت يف حمبة . قنوات حمبة اهللا، نثبت يف حمبته وتثبت حمبته فينا

برهانُ كونِنا نتمتع ذه العالقة مع اهللا هو أنَّ . اهللا، نثبت يف اِهللا نفِسه
لناس عندها أن ينظُروا إلينا ويروا حمبةَ بإمكان ا. حمبته قد تكملَت فينا

  .اهللا
أختم دراستنا للقيمة اليت وضعها يسوع على حمبتنا لبعضنا 
البعض، بأن أطلُب منك أن تقرأَ بروية وبِروحِ الصالة مقطَعاً من 

 ذا وبينما تتأملُ. إصحاحِ احملبة هذا، الذي كتبه يوحنا الرسول
التحريض من قبلِ الرسول يوحنا، بأن تعترِف بالقيمة اليت أوالها 
يسوع لضرورة حمبتنا لبعضنا البعض، حاوِل أن تحدد األسباب العشرة 

. دون الئحةً ذه األسباب. اليت من أجلها علينا أن نحب بعضنا بعضاً
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هذه الالئحة يف مكان عكُلَّ يومض تراه  . اً بالقيمةيومي رِفإعت ،ثُم
  .اليت أوالها يسوع لمحبة بعضنا بعضاً

  مقطَع من إصحاحِ احملبة من رِسالَة يوحنا اُألوىل
أيها األحباء لنحب بعضنا بعضاً ألنَّ احملبة هي من اهللا وكُلُّ من 

ومن ال يحب مل يعرِف اهللا ألنَّ .  ويعرِف اهللايحب فقد ولد من اهللا
بِهذا أُظهِرت حمبةُ اِهللا فينا أنَّ اَهللا قد أرسلَ إبنه الوحيد إىل . اَهللا حمبة

كَي حنيا بهالعامل ل . وه هلْ أنبنا اَهللا بأحب نا حننأن ة ليسيف هذا هي احملب
أيها األحباء إن كانَ اُهللا قد أحبنا . ارةً لخطاياناأحبنا وأرسلَ إبنه كفَّ

  .هكذا فينبغي أن يحب بعضنا بعضاً
إنْ أحب بعضنا بعضاً فاُهللا يثبت فينا . اُهللا مل ينظُره أحد قَطّ"

 قد بِهذا نعرِف أننا نثبت فيه وهو فينا أنه. وحمبته قد تكملَت فينا
هوحأعطانا من ر . قد أرسلَ اإلبن أنَّ اآلب دشهقد نظَرنا ون وحنن
من إعترف أنَّ يسوع هو إبن اهللا فاُهللا يثبت فيه وهو يف . مخلِّصاً للعالَم

اُهللا حمبةٌ ومن يثبت يف . وحنن قد عرفنا وصدقنا احملبةَ اليت ِهللا فينا. اهللا
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يف اِهللا واُهللا فيهاحملب تاَهللا ... ة يثب بحأنَّ من ي ة منهصيولنا هذه الو
  )٢١، ١٦ -٧: ٤يوحنا ١. (يحب أخاه أيضاً


