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 یوحنا اإلنجیل �حسب
 ة هللا المتجسد حیاتناالمسیح �لم

 )١٠: ١٠" (یو فضلأأتیت لتكون لهم حیاة ولیكون لهم نا فقد أما أو "

 إنجیل یوحنا والكنیسة األولى 
یوحنا قلب الكنیسة األولى لیرفعه إلى األسرار اإللهیة الفائقة، بوحي الروح القدس، إنجیل سحب 

اإلنجیل هو لصعبة ولغة الالهوت الجافة. اب، �عیًدا عن المصطلحات الفلسفیة ا�أسلوٍب روحٍي جذَّ 
إذ یرفع المؤمن إلى عالم الروح، وال �سمح لمؤمنیه أن یبقوا على مستوى المادة، فإذ أشبع  ،الروحي

دیثه حفي و  ).٢٧:٦)، أما هو فدعاهم إلى الطعام األبدي (٢٦:٦الجموع �الخبز فرحوا (السید المسیح 
ن فكر نیقود�موس المعلم في إسرائیل حبیس أحشاء أمه، أما �ا ،مع نیقود�موس عن الوالدة الجدیدة

وفي حدیثه مع  ).٦- ١:٣قلبه أن "المولود من الروح هو روح" (�عیني السید المسیح فرفعه لینظر 
السامر�ة �ان فكرها حبیس الدلو المادي و�ئر �عقوب وماشیته، فرفع قلبها إلى الینبوع اإللهي حیث 

 اخلها ینابیع میاه حّیة تجري للحیاة األبد�ة.�قدم لها ماًء �فجر في د

 كاتبه 
دعاه السید المسیح مع  ،هو ابن ز�دي من بیت صیدا في الجلیلو "یهوه حنان".  يكلمة "یوحنا" تعن

م. و�انت أمه سالومي سیدة فاضلة ٤٤أخیه األكبر �عقوب الذي قتله هیرودس أغر�باس األول سنة 
)، اشتر�ت مع النساء اللواتي اشتر�ن حنوًطا �ثیر الثمن ٣:٨ ام (لوتقیة تتبع السید المسیح على الدو 

 ). ٢٥:١٩ لتكفین السید المسیح، وهي على األرجح أخت مر�م أم �سوع (یو
 ،"بوانرجسحادي الطبع دعاهما " ا)، و�ذ �ان١٠:٥ شر�كي سمعان في الصید (لو هكان هو وأخو 

�قول  .�كرز �الحب حتى شیخوخته و�قي ،ل الحب). وقد صار یوحنا رسو ١٧:٣ أي "ابني الرعد" (مر
. أحبوا �عضكم �عًضا�ا أوالدي " ول:قالمنبر لیو�ذهبون �ه إلى  ونه�حملتالمیذه كان القد�س جیروم 

(یو ي "التلمیذ الذي �ان الرب �حبه" عِ ". دُ هذه وصیة الرب، إذا عملتم بها وحدها فهذا �كفیكم
 ).٩:٢ ؛ غل٦:١٥ الكنیسة (أع حسبه الرسول بولس أحد أعمدة. )٢٠:٢١

ر مع �طرس و�عقوب من التالمیذ األخصاء الذین انفردوا مع السید المسیح في �ثیر من عتبَ �ُ 
 على صدرانفرد �اتكائه  .)٣٧:٥ )، وعند إقامة ابنة �ایرس (مر١:١٧ المواقف، مثل التجلي (مت

 ).٢٧-٢٠:١٩ �سة مر�م أًما له (یوم منه القدتسلَّ و )، ورافق السید حتى الصلیب ٢٣:١٣(لو المسیح 
ــون  حســب شــهادة ــؤس أســقف لی هــو تلمیــذ القــد�س و م)، ٢٠٠-١٧٧(حــوالي ســنة القــد�س إیر�نی
م القـــد�س یوحنـــا إنجیلـــه ألســـاقفة آســـیا حیـــث �ـــان مقیًمـــا معهـــم إلـــى عهـــد اإلمبراطـــور بولیكر�ـــوس، ســـلَّ 

 تراجان، وأنه قام بنشره في أفسس.
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، ولكي تكون قائًال: " ،ه للسفریذ�ر لنا اإلنجیلي غا�ة �تابت لتؤمنوا أن �سوع هو المسیح ابن للااَّ
، �كونه ابن للااَّ تأكید الهوت السید المسیحالسفر هذا ). غا�ة ٣١:٢٠" (لكم إذا آمنتم حیاة �اسمه

 .حیاتنا وخالصنا نفسه الوحید الجنس، للتمتع �الحیاة �اسمه. إ�ماننا بالهوته �مّس 
األول، �آخر من رقد بین تالمیذ السید المسیح ورسله. وقد عاصر الجیل  عاش حتى نها�ة القرن 

 ، فكان هو حلقة الوصل بین العصر الرسولي و�دء عصر ما �عد الرسل.المسیحیینالجدید من 

  ات السفرمس
. محوًال األحداث الحاضر في �نیسته حوالمسی يالر�ط بین �سوع التار�خغا�ة هذا السفر . ١

 اة ر�نا �سوع لإلعالن عن شخصه �كونه رب المجد العامل في �نیسته. التي تمت في حی
 ترتبط �سبعة أحادیث تكشف عن شخص السید المسیح وأسراره اإللهیة.عجزات مذ�ر سبع  .٢
. أراد الخ س "الكلمة اإللهى"، النور، الحق، الحیاة، القیامةو �كونه اللوغ ة المسیحبرز حقیقأ . ٣

 ة فینا.و�دراك أسراره عامل ،ف على شخص المسیاتعرُّ �ال قیتحقَّ  يوت للااَّ الداخلع �ملكتأكید أن التمتُّ 
 م الزمن بل أعطاه قدسیة خاصة. طِّ حَ �إرادته للزمن واقتحامه تار�خنا لم �ُ  المسیح �خضوع. ٤
 .ًیاخیال اجسدً  ولیستأكید أن السید المسیح قد حمل جسًدا حقیقًیا، لدید األزمنة حالرسول بت اهتم .٥

كان التساؤل أمام اإلنجیلیین الثالثة األولین هو: هل �مكن ذاك الذي صنع �ل هذا، وله �ل هذا 
ا السلطان اإللهي، وله هذه المعرفة الفائقة أن �كون إنساًنا حًقا أم هو �لمة للااَّ الذي التحف جسدً 

ن �عبر، و�اد أن ینتهي الجیل ك البعض في ناسوت السید. أما وقد �اد القرن األول أخیالًیا؟ لقد تشكَّ 
م في العالم؟ هل لِّ عَ مُ  أعظمالذي عاین السید المسیح، جاء السؤال مختلًفا: هل هو �الحقیقة للااَّ ذاته أم 

دت األناجیل الثالثة األولى ناسوت السید المسیح كَّ هو المسّیا مخلص العالم �له أم هو نبي؟ لهذا أَ 
نجیل الرا�ع یؤ�د شخص المسیح �كونه الكلمة األزلي جنًبا إلى جنًبا إلى جنب مع الهوته؟ وجاء اإل

 جنب مع ناسوته.
السماوي إلى  نزل ".ي"ال أرض يتعن agios�لمة قداسة في الیونانیة  :نجیل القداسة اإللهیةإ. ٦

 . )٢١: ٢٠؛ خر ١٤:١( "بیننا ورأینا مجده لّ ح: "ضباب�الال ا �المجد وأعلن قداسته مقرونً  ،رضییناأل
 یؤمن: هاأهم ؛سم بوجود مصطلحات معینة متكررة تختلف عما وردت في األناجیل األخرى اتَّ  . ٧

كشف عن غا�ة هذا السفر، أال � هذا ،مرة) ٢٠( �حبمرة)،  ٥٥( �حیا مرة)، ٥٥( �عرفمرة)،  ٩٨(
 اإل�مان القائم على المعرفة الروحیة، لكي �حیا اإلنسان بروح الحب. وهو 
 فترتمي في أحضانه. ،ف على أسرارهوتتعرَّ  ،ل حب للااَّ تتقبَّ لیم النفس التي معنى تس�"، �عرف"
هكذا یرتبط  ).٣:١یو  ١( تعني االتحاد الكامل في الحق والحب، أو شر�ة الحیاة المعرفةو

 اإل�مان �المعرفة والحب لیحیا اإلنسان �اإل�مان الحي خالل المعرفة الروحیة، ممارًسا طبیعة الحب. 
 ). ١٤:١٣نمارس حبنا أ�ًضا لبعضنا البعض (و مع للااَّ �الحب، فنتجاوب قه نتذوَّ  لخالصيالحب ا
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حــب و  ،ب للبشــر�ةحــب اآل، و رســول الحــب عــن: حــب اآلب للســید المســیح �حــدثنا االنجیلــي یوحنــا
 شر�تنا في الحب اإللهي. �حبنا لبعضنا البعض ، و حبنا هللَّ ، و يالمسیح للبشر، خاصة في حدیثة الوداع

مرة إذ  ٤٧" Truthمرة، فهو یتحدث �سلطان. ووردت �لمة "الحق  ٢٥..." الحق الحق�قول: "
 سالذي فیه نتقدَّ  .)٣٢:٨( الكلمة اإللهي " �عنيالحق اإلنجیلي" جاء �كشف عن الحق الخفي.

 .)٢١:٣( حیاة ُتعاش وُتمارس وهو. )٢٦:١٤ ؛٤٧:٨( ُ�علن لنا إلهًیا وهو. )١٧:١٧(
مرة، فقد اتسم هذا السفر �الكشف عن إنجیل المسیح للعالم �له. والعالم  ٨٠" لمالعاوردت �لمة "

)، فیأخذ اإلنسان قراره ٣٢:٨�النسبة لیوحنا الحبیب هو المكان الذي فیه �علن للااَّ عن الحق المحرر (
فال )، ونور العالم، أو ال یؤمن، أي �خطئ ٣٥:٦النهائي: إما أن یؤمن فیقبل المسیح خبز الحیاة (

 �سلك في المسیح.
 فكر�ة.المجادالت ولیس للنعیشها و ف على أسرارها إلى الالهوتیات لنتعرَّ  اإلنجیليیرتفع بنا  . ٨

قال �سوع: أتیت أنا إلى " .ةیوضح اإلنجیل أنه یوجد من یرى �عیني جسده، وال یرى ببصیرته الداخلی
إذ �اإل�مان أ�صر  .)٣٩: ٩(یو "ن ال یبصرون، و�عمى الذین یبصرو  الذینهذا العالم حتى یبصر 

بینما أصیب قادة الیهود �العمى مع أنهم أ�صروه �أعینهم  ،األمم الذین لم یبصروه حسب الجسد
 الجسد�ة.

م مها �ما یناسب العقلیـة الیهود�ـة الناموسـیة، فقـدَّ "، قدَّ المسیا ابن للااَّ ن الشهادة للسید �كونه "علِ �ُ . ٩
، )الخ ١٩، ١٥، ٧:١( شهادة یوحنا المعمدان، و )٣٩:٥( ادة الناموس لهمتباینة: شهلنا عدة شهادات 

، ٣٦-٣١:٥(اآلب �شــهد لــه  أ�ًضــا). ١٧:١٢شــهادة الجمــوع لــه (، و )٣٩:٤شــهادة المــرأة الســامر�ة (و 
 ). ٢٧:١٥( التالمیذ له�ما �شهد الخ).  ٢٦:١٥( هل �شهد الروح القدسو). الخ ١٧:٨

 .)٣٥، ٣٤:١٣( أن تحبوا �عضكم �عًضا هيیها، ز علم وصیة جدیدة ر�َّ قدَّ . ١٠
  ، فهو صدیق الشباب، ومصدر فرحهم.س في قانا الجلیلرْ افتتح خدمته �حضور عُ . ١١
ت إلیه، خاللها �شف هَ جِّ أو اعتراضات وُ أسئلة خالل لسید المسیح اأحادیث  ةغالبیجاءت . ١٢
  .هعن حقیقة نفسه وعن أعمالالمسیح السید 

 .في عرس قانا الجلیل �سّر فرح خفي هعن حضور  السید ، فیعلن"جیل "لیتورجیةاألناكثر أ .١٣
المعمود�ة، �ذلك في شفائه  مع نیقود�موس لیًال عن سرّ  هو�تحدث عن حضوره السري خالل حدیث

العسكر في جنبه وللوقت خرج دم وماء  أحد م السید المسیح الروح طعنهسلَّ و�ذ  مفلوج بیت حسدا.
ت حواء الجدیدة من دَ وماء العماد. و�أنها لحظات والدة الكنیسة، فقد ُولِ  فخارستیا)، دم اإل٣٤:١٩(

 ).٦(یو  فخارستیااإل عن)، �ما تحدث ٣المسیح عن المعمود�ة (یو �ذلك تحدث  جنب آدم الثاني.
 الفصح األولتحدث أ�ًضا عن األعیاد الیهود�ة الرئیسیة أثناء خدمة السید المسیح، وهي: 

 الفصح الثالث]، ٢٢:١٠[ عید التجدید]، ١٠: ٧[ عید المظال]، ٦[  الفصح الثاني ]،٤-١٢:٢[
]٤٢:١٩– ٥٥:١١[. 
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 ،في الالهوتیاتبنا �النسر الذي �حلق به شَّ ، فی"الدینامیكیةإنجیل یوحنا �الحر�ة "ز یتمیَّ . ١٤
 )١٤:١(!" "رأینا مجده ین:قائل، �رتقي بنا إلى السماء عینها لنعرف أسرار للااَّ الفائقةو 

اإلنجیل ى "ُیدعَ ، لهذا �خدمة السید المسیح في الیهود�ة وأورشلیم والهیكلاهتم �األكثر . ١٥
هتم �األكثر �معامالت السید المسیح مع علماء الیهود وزعمائهم وأحادیثه معهم أكثر ا  ".األورشلیمي

 أحادیثه مع العامة.  نم
الحوار الجدلي والخطا�ة و  األسلوب القصصيو  الرمز�ةستخدم فا ،تنوًعا في األسلوبحمل . ١٦

 مع وحدة اللغة. وتناغمٍ  واألسلوب الباطني (الصوفي)، والتعلیمي... بتناسقٍ 
 یتكرر هنا تعبیر "أنا هو..." بینما ال نجده في األناجیل اإلزائیة. .١٧
ر من الحرف ، خالل العبو أسفار العهد القد�م، خاصة سفرّي التكو�ن والخروج وراء هذا السفر. ١٨

 إلى الروح، ومن الظل والرمز إلى الحق:
�الحدیث عن �لمة للااَّ (اللوغوس)  هنا، و�فتتح للااَّ �خالقعن �الحدیث . �فتتح سفر التكو�ن أ

 ببهائه. د الخلیقة، ینیر �ل إنسانٍ دِّ . هو الخالق وُمجَ الذي �ه �ان �ل شيءٍ 
 .)٤٤:٨ ، یو٣ �ان قتَّاًال للناس منذ البدء (تكالذي  الصراع بین السید المسیح و�بلیس. أبرز ب
لیسكن للااَّ في وسطهم، وجاء إنجیل یوحنا ل مقدًسا ثِّ مَ تابوت العهد �ُ �ان الخروج . في سفر ج

 ).١٤:١ن مجد ابن للااَّ المتجسد الحال في وسطنا (ُ�علِ 
 ). ١٤:٣ ) رمز للسید المسیح مخلصنا (یو٩-٤:٢١الشافیة (عد الحیَّة النحاسیة. د
 ).٥٨-٢٥:٦ لجسده المبذول (یورمز ) ١٦ (خر المن السماوي . ه
 .)٣٧:٧(: "إن عطش أحد فلیقبل إلّي و�شرب" لسیدا قال) ٧-١:١٧(خر الصخرة واهبة الماء. و
 ).١٢:٨("أنا هو نور العالم"  :لسیدا قال) ٢٢-٢١:١٣الذي �ان �ضيء لهم (خر عمود النار. ز
 ).١٤:٣خر ("، أو "أهیه الذي أهیه" أنا هووسى قائًال: "لم نفسهللااَّ أعلن . ح
جاء إنجیل یوحنا �كشف لنا عن و )، ١٢مر�ز الصدارة في سفر الخروج (ص  الفصحاحتل . ط

 ).٢٨:١٦، ١:١٣إنه عبور من هذا العالم إلى اآلب ( .العبور الحقیقي
 :ید المسیحالتي أقیمت أثناء خدمة السثالثة الذ�ر اإلنجیلي أعیاد الفصح  ي.

یم الهیكل من جدید في ثالثة ًنا أنه ُ�قِ علِ ، مُ بتطهیر الهیكلالخ) قام  ١٣:٢في العید األول ( •
 أ�ام.

 ع �الحیاة األبد�ة.مأكًال حًقا للتمتُّ  تقد�م جسده المبذولالخ) أعلن عن  ٤:٦في العید الثاني ( •
 فیهب حیاة أبد�ة. یبارتفاعه على الصل�) جاءت ساعته لیتمجد ٣١:١٢في العید الثالث ( •
. في )٣٩:٥(�وا أنها تشهد له ، لُیدرِ السید المسیح الیهود على قراءة العهد القد�م حثّ . ١٩

 .العهد القد�م المسیح سبق فأنبأ عنها أنبیاء�السید وضوح أظهر أن ما تحقق 
د�مـوس فـي إنجیـل یوحنـا �ثیـًرا مـا نـرى السـید یتحـدث مـع أفـراد فـي لقـاءات شخصـیة مثـل نیقو . ٢٠
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 ٩ 

ة والمولــود أعمــى ومفلــوج بیــت حســدا، ومــر�م ومرثــا أختــا لعــازر الــخ، لیــدخل مــع �ــل أحــٍد فــي �والســامر 
لكي �قتنیه �كونـه الكلمـة اإللهـي، خبـز الحیـاة، نـور  م ذاته لكل شخصٍ دِّ قَ عالقة شخصیة. إنه یود أن �ُ 

 العالم، الراعي الصالح، القیامة الخ.

 )١٦: ٣(یو  مفتاح الكتاب المقدس
ألنه هكذا أحب للااَّ العالم حتى بذل ابنه الوحید لكي ال یهلك ورد فیه مفتاح الكتاب المقدس �له: "

ت لتؤمنـوا أن �سـوع هــو َبـ). "وأمـا هــذه فقـد ُ�تِ ١٦:٣" (كـل مـن یـؤمن �ــه، بـل تكـون لــه الحیـاة األبد�ـة
، ولكي تكون لكم   ).٣١:٢٠" (إذا آمنتم حیاة �اسمهالمسیح ابن للااَّ

 في المدخل والثاني في الجنب والثالث في الخلف:األول بعض أن لهذا السفر ثالثة أبواب، یرى ال
، �صـیروا أوالد للااَّ : جـاء فـي المقدمـة "وأمـا �ـل الـذین قبلـوه فأعطـاهم سـلطاًنا أن المدخل الرئیسـي •

 ).١٢:١" (المؤمنون �اسمهأي 
السـماء، ابـن اإلنسـان الـذي هـو  : "لـیس أحـد صـعد إلـى السـماء إال الـذي نـزل مـنالمدخل الجانبي •

. "خرجـت مـن عنـد اآلب واته لننطلـق معـه إلـى اآلبایـدعونا إلـى سـم). إنـه ١٣:٣في السـماء" (
 ).٢٨:١٦وقد أتیت إلى العالم، وأ�ًضا أترك العالم وأذهب إلى اآلب" (

، ت لتؤمنــوا أن �ســوع هــو المســیح ابــَبــتِ جــاء فــي الخاتمــة: "وأمــا هــذه فقــد �ُ المــدخل الخلفــي،  • ن للااَّ
 ).٣١:٢٠" (تكون لكم إذا آمنتم حیاة �اسمهولكي 

 إنجیل یوحنا والسید المسیح
"، "االبن الهوت ابن للااَّ "تحدث اإلنجیلي عن  شر�ك اآلب في السرمد�ة"، "الخالق"، "ابن للااَّ

"، مؤ�ًدا أ�ًضا حقیقة تأنسه، وذلك للرد على �عض الهرطقات التي ظهرت مع نها�ة  الوحید"، "حمل للااَّ
 القرن األول و�دا�ة الثاني.

صحاح نجد شهادة حّیة لالهوت السید المسیح، وجاء أكثر من نصف السفر �عرض لنا أفي �ل 
ز على أمر�ن: و�أن اإلنجیلي قد ر�َّ أسبوع البصخة أو األسبوع األخیر من حیاته على األرض. 

 ص العالم.لِّ خَ المسیح الكلمة اإللهي المتجسد، والمسیح مُ 
�كونه ابن للااَّ المتجسد، وفي  لنؤمن �هم لنا اإلنجیلي یوحنا في هذا السفر شخص المسیح دِّ قَ �ُ 

 ! ننتظرهالتي له، وفي الرؤ�ا لكي  لكي ننعم �سمة الحبرسائله 

 �الكشف عن شخص ر�نا �سوع المسیح:اإلنجیلي انشغل 
 . )١٩:١٩ ؛٣٧-٣٣:١٨ ؛١٣:١٢ ؛٤٩:١( �كونه ملك الیهود أوًال:

"الذي �تب عنه  )؛٢٢ -١٣:٢ر هیكله �أورشلیم (مرة: ُ�طهِّ  ٢١تكرر  �سوع هو المسّیا: انًیاث
واهب الحر�ة  .)٦-٥:٣٥إش )؛ تحقق فیه قول إشعیاء (١٨:١٨ تث ؛٤٥:١موسى واألنبیاء" (

الحیاة  ع)؛ ینبو ١:٦٠؛ ١:٩ ؛ إش٤٦:١٢؛ ١٢:٨؛ ٩ ،٥:١النور الحقیقي ( ؛)١:٦١ ؛ إش٣٦:٨(
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 ١٠ 

الملك الراعي  ).١١:٥٨؛ ١:٥٥ ؛ إش٧-١:١٧ ، خر٤ الخ؛ ص ٣٧:٧ى الرتواء شعبه (الحّیة ُ�عط
 قالت المرأة السامر�ة: ؛)١١ ان األحیاء واألموات (یود�َّ  )؛٣٤ ؛ حز١٠ الذي �فتقد شعبه بنفسه (ص

 .)٢٩ ،٢٥:٤(لعل هذا هو المسیح؟!" ... أال له المسیح �أتي"أنا أعلم أن مسّیا الذي ُ�قَ 
؛ ٥-٣:٣بذ�ر الملكوت إال مرتین ( قد�م السید المسیح �كونه الملكوت �عینه، فلم �أتِ : تثالًثا
 ) لكنه ُ�علن عنه خالل تمتعنا �المسیح نفسه ملكوتنا األبدي.٣٦:١٨

السید  ع لوصا�ا أو طقوس قدر ما قدم شخصه �سّر حیاة.شرِّ �مُ المسیح م السید دِّ : لم ُ�قَ ا�عً ار 
 ).٨-١:١٥ ؛٢٥:١١ ؛١٩:١٤؛ ١٠:١٠؛ ٤:١؛ ٦:١٤(المسیح هو "الحیاة" 

 -٣:٣" خالل التغییر الكامل لطبیعتنا في سّر المعمود�ة (الحیاة"المسیح عنا �السید ق تمتُّ یتحقَّ 
)، ونوالنا المغفرة المستمرة في سّر ٥٨ -٥٢:٦( فخارستیا)، واتحادنا معه وثبوتنا فیه في سّر اإل٨

 قوة الصلیب واستحقاقات الدم.هذه جمیعها تحققت � .)٢٣:٢٠التو�ة (
 م لنا القد�س یوحنا شخص �سوع المسیح من زاو�ة معینة تمّس دِّ قَ �ل اصحاح �ُ  : معًساماخ

 خالصنا وتشبع �ل احتیاجاتنا. 

 من هو �سوع؟

 دها. دِّ جَ ح النفوس ومُ رِّ فَ : ابن اإلنسان مُ ٢ یو  : الكلمة واهب سلطان البنوة هلل.١یو 
 : الطبیب العظیم. ٥یو   : را�ح النفوس العجیب.٤یو   لهي. م اإللِّ عَ : المُ ٣یو 
 : نور العالم. ٨یو      : ماء الحیاة.٧یو   : خبز الحیاة.٦یو 
 : واهب الحیاة والقیامة. ١١یو    : الراعي الصالح.١٠یو   : واهب االستنارة.٩یو 
 ي. : المعزي السماو ١٤یو    : غاسل األرجل.١٣یو   : ملك إسرائیل.١٢یو 
 : رئیس الكهنة العظیم. ١٧یو  ل الروح القدس. : ُمرسِ ١٦یو  : الكرمة الحقیقیة.١٥یو 
 : غالب الموت. ٢٠یو  : الملك المرفوض. ١٩یو   : المسیا المتألم.١٨یو 
 یم النفوس الساقطة ورافعها إلى السماء. قِ : مُ ٢١یو 

 المسیح في إنجیل یوحنا
"ألنه هكذا أحب هللا العالم  ).٤: ١الحیاة �انت نور الناس" (یو "فیه �انت الحیاة و : فیه حیاتنا. ١

؛ راجع یو ١٦: ٣ن له الحیاة األبد�ة" (یو حتى بذل ابنه الوحید لكي ال یهلك �ل من یؤمن �ه بل تكو 
 ).٣١: ٢٠یو ؛ ٢٦-٢٥: ١١؛ ٤٠: ٦

في الظلمة (یو "أنا قد جئت نوًرا إلى العالم حتى �ل من یؤمن بي ال �مكث : فیه استنارتنا. ٢
٤٦: ١٢.( 

"ألنه �ما أن اآلب له حیاة في ذاته �ذلك أعطى االبن أ�ًضا أن تكون له حیاة في : هو الحیاة. ٣
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 ١١ 

 ).٢٦: ٥ذاته" (یو 

"وأما �ل الذین قبلوه فأعطاهم سلطاًنا أن �صیروا أوالد هللا أي المؤمنون : فیه نصیر أبناء هلل. ٤
 ).١٢: ١�اسمه" (یو 

ل إلّي فال �جوع قبِ أنا هو خبز الحیاة. من �ُ  :"فقال لهم �سوع: �نا لنروي آخر�ن�شبعنا و�رو . ٥
 ).٣٨: ٧یو ؛ راجع ٣٥: ٦ومن یؤمن بي فال �عطش أبًدا (یو 

 المسیح واآلب
ا أن تكون له "ألنه �ما أن اآلب له حیاة في ذاته �ذلك أعطى االبن أ�ًض : االحتواء المتبادل. ١

... صدقوني إني في  ).٢٦: ٥حیاة في ذاته (یو  اآلب "ألست تؤمن إني أنا في اآلب واآلب فيَّ
 ).٢٠: ١٤یو ؛ ١٣: ١٤یو  ؛١١-١٠: ١٤واآلب فّي" (یو 

"لیكون الجمیع واحًدا �ما أنك أنت أیها اآلب فّي وأنا فیك. لیكونوا هم : �جمعنا فیه مع اآلب. ٢
  ).٢٣: ١٧یو راجع  ؛٢١: ١٧أ�ًضا واحًدا فینا لیؤمن العالم أنك أرسلتني" (یو 

"اثبتوا فيَّ وانا فیكم. �ما أن الغصن ال �قدر أن �أتي بثمر من ذاته إن لم یثبت في : فیه َنْثبت. ٣
. أنا الكرمة وأنتم األغصان. الذي یثبت فيَّ وأنا فیه هذا �أتي  ،الكرمة �ذلك أنتم أ�ًضا إن لم تثبتوا فيَّ
طرح خارًجا �الغصن فیجف و�جمعونه و�طرحونه في النار ... إن �ان أحد ال یثبت فيَّ �ُ �ثیرٍ  بثمرٍ 

-٩؛ راجع ٧-٤: ١٥إن ثبتم فيَّ وثبت �المي فیكم تطلبون ما تر�دون فیكون لكم" (یو  فیحترق.
١٠.( 

قد �لمتكم بهذا لیكون لكم فيَّ سالم. في العالم سیكون لكم ضیق. ولكن : والنصرة فیه السالم. ٤
 ).٣٣: ١٦(یو " ثقوا. أنا قد غلبت العالم

من  ن و الغنوسی ما سقط فیهفی سقطحتى ال ن دور اآلباإلنجیلي  أّكد: إنجیل یوحنا واآلب. ٥
واحد مع أبیه �كونه �لمته وابنه في نفس الوقت قد أرسله اآلب  فاالبن، اإلعتقاد بثائیة الالهوت

رس أعماله )، و�ما٣:١٧؛ ٢٩:٦؛ ٣٤:٣ن �لماته (جاء ُ�علِ  ).٢١:٢٠؛ ٤٢:١١؛ ٥٧:٦؛ ٣٦:٥(
مسّیا ال ).٩:١٤الخ،  ٤٤:١٢الخ؛  ٢٣:٥من یراه یرى اآلب، ومن یؤمن �ه ینظر اآلب ( .)٣٦:١٠(

یوحنا مثل نسر �حلق عالًیا و�بلغ إلى إرادة اآلب واحدة مع إرادته.  ؛واحد مع أبیه كلمة للااَّ المخلص
، اآلب نفسه و�قول: "  ].١" [و�ان الكلمة للااَّ في البدء �ان الكلمة، والكلمة �ان عند للااَّ

 إنجیل یوحنا والروح القدس
 ."إنجیل الروح القدسالبعض " یه�سم ،جاء الحدیث عن الروح القدس خالل السفر واضًحا و�قوةٍ 

لمسیح مع نیقود�موس تحدث السید عن دور الروح القدس في الوالدة الجدیدة افي حوار السید 
وقد  .لروح القدس �عتبر أحد معالم إنجیل یوحنا الرئیسیةحدیث السید هنا عن المیالد �ا ). ٣(ص 

ال �دونه جاء منسجًما مع السفر �كل، فإننا لن ندرك الهوت السید المسیح بدون الروح القدس، و 
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 ١٢ 

 .)٢٤:٤نمارس العبادة هللَّ �الروح والحق (
لذا وقف في  الجماهیر تمارس العید �طقوسه دون الشبع الروحي الداخلي،المسیح السید  ىلقد رأ

 ).٣٩-٣٧:٧د بتقد�م روحه القدوس �میاه حّیة تنفجر في داخل المؤمنین (الیوم األخیر من العید َ�عِ 
�كونه  ،لتعز�ة تالمیذهم السید المسیح الوعد �الروح القدس قدَّ ) ١٧-١٤ (ص يوفي حدیثه الوداع

 لى مثال عر�سها: لها على الدوام، فتصیر عوُ�شكِّ  �نیسته قلیط المعزي �عمل فياالبار 
 ُ�شكِّل طبیعتنا على صورة السید المسیح ومثاله. ،Advocate المحامي�كونه  •
 الخ). ١٣:١٦؛ ٢٦:١٤م التالمیذ و�قودهم و�رشدهم إلى �ل الحق و�شهد خاللهم (لِّ عَ �ُ : المعلم •
  .حمل صلیب رب المجد �سوعن ماعند) .الخ ٦:١٦( ي زِّ عَ المُ  •

 إنجیل یوحنا والكنیسة
مسیح م لنا "دِّ قَ "، �ُ إنجیل الكنیسةي "ُدعِ  إال أنه من عدم استخدامه تعبیر "الكنیسة" �الرغم
و�ین مسیح الكنیسة  الر�ط بین السید المسیح التار�خي هوالفكرة الالهوتیة الرئیسیة هنا  ."الكنیسة

ل، فإن �نیسته إن �ان السید المسیح "كلمة للااَّ المتجسد" هو مر�ز اإلنجیفالحال فیها لیعمل فیها. 
 �كرازتها وعبادتها خاصة األسرار الكنسیة تحتل مر�ًزا رئیسًیا فیه، إذ �حدثنا عن:

 الخ). ٢٠:١٢الخ؛  ٣١:٤(یوإرسالیتها . ١
علن خالل �نیسة المسیح ع المجد عن هیكل أورشلیم لیُ ُأنتزِ حیث  ،"عبادتها "�الروح والحق. ٢

 الخ). ١٩:٤الخ؛  ١٣:٢؛ ٥١، ١٤:١المصلوب القائم من األموات (
 .والكهنوت فخارستیالمعمود�ة واإلا� السفر هتما ، من جهة أسرار الكنیسة. ٣
 ).١٥:١طر�ق تمهیدي لمعمود�ة المسیح �الروح القدس (�) ٨:١( معمود�ة یوحناقدم  •
�ان تحو�ل ماء التطهیر الیهودي إلى خمر عالمة مسیانیة ، )١٢ -١:٢في عرس قانا الجلیل ( •

 .فخارستیا)، ور�ما �شیر إلى اإل٤:٢قد جاءت (أن ساعته 
 ).٧- ١:٣( تحدث مع نیقود�موس صراحة عن سّر المعمود�ة •

 إنجیل یوحنا وجامعیة الكنیسة
م دَّ قَ  .ولم �حّدها �جماعة الیهود ،"الكنیسة الجامعةب هذا السفر للكنیسة في العالم �له "إذ ُ�تِ . ١ 

 كل إنسانٍ "كان النور الحقیقي الذي ینیر  .)٢٩:١(" یة العالمیرفع خطالذي "حمل للااَّ  المسیح �كونه
، أي المؤمنون  كل الذین قبلوه"وأما  .)٩:١(آتًیا إلى العالم"  فأعطاهم سلطاًنا أن �صیروا أوالد للااَّ

بل  ،یهلك �ل من یؤمن �ه لكي ال ،حتى بذل ابنه الوحید أحب للااَّ العالم"هكذا  .)١٢:١(�اسمه" 
"لي  .)٣٢:١٢(" أجذب إلّي الجمیع"وأنا إن ارتفعت عن األرض  .)١٦:٣(حیاة األبد�ة" تكون له ال

، ینبغي أن آتي بتلك أ�ًضا، فتسمع صوتي، وتكون رعّیة واحدة لیست من هذه الحظیرةخر أ خراف
 .)١٦:١٠(وراٍع واحٍد" 
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 ١٣ 

؛ ٨-١:٧ ،٤٤، ٣:٤ورغبتها في قتله ( للمسیا ظهرت جامعیة الكنیسة من رفض الیهود�ة .٢
رفض و  ).١٩: ١٢(ومن مقاومة الفر�سیین له، قائلین: "هوذا العالم قد ذهب وراءه" ). ١٦-٧:١١

 ).١٧:١٩من أسوارها إلى الجلجثة ( هقنطالا)، و ٥٩:٨( أورشلیم الرب هیكل
)، والذي �أتي منه الخالص ١٤:١٢) المجید (١٦:٢بیت أبیه ( "هیكل أورشلیمعوض ". ٣

 قیامة لكل البشر�ة.الم سّر دِّ قَ ذي �ُ الخ) ال ٢٣:٢( هیكل جسدهن مجد علِ �ُ  ،)٢٢:٤(
 الخ). ٢٣: ٤للعبادة �الروح والحق (موضع ة الهرطوقیة "السامرة" إلى نیمدتحول ال. ٤
 .األمميرمز العالم  ،المقبلالحصاد الحقول المبیضة للحصاد تشیر إلى . ٥
)، قیافا ٤١:١( ، مسیا)٣٨:١( Rabbi إذ �كتب اإلنجیلي للكل �قدم تفسیًرا للكلمات:. ٦

)، وعالقتهم �السامر�ین ٤٠:٩)، وفي الدفن (٦:٢). �ما یوضح طرق الیهود في التطهیر (٤٢:١(
الذي  بنطس ) و�الط بیالطس٢:٥بیت حسدا ( موقعشرح و�). ٤:٦( یهوديٍ  )، والفصح �عیدٍ ٩:٤(

  .)١٣:١٩یدعى �العبرانیة جباثا (

 نقضائیة (األخرو�ة)إنجیل یوحنا والحیاة اإل 
مجيء  عندق �األكثر في األ�ام األخیرة زائیة إلى ملكوت هللا الذي یتحقَّ األناجیل اإل نابینما توجه 

 حیاته الیومیة. فيالحیاة األبد�ة  ق تذوَّ �اإلنجیلي یوحنا یؤ�د أن المؤمن ی االمسیح الثاني القر�ب، إذ
اإلنقضائیة خالل العمل الخالصي الذي نتمتع  نها�ة العالم، لكنه �شف عن الحیاة عن تحدثلم ی

 س هنا:مارَ �ه �الصلیب، فنتذوق الحیاة األبد�ة خالل عر�ونها هنا، ونختبر أمجادها �حیاة تُ 
 تذوق عر�ون الحیاة األبد�ة.ل)، ٤٠، ٤: ١١؛ ١١: ٢؛ ١٤: ١( إعالنه عن مجد المسیح •
ن العامل، إذ �قول: "الحق الحق اإل�ما� ،وغلبة على الموت ،الخالص هو ارتفاع فوق الزمن •

 .)٢٤:٥(أقول لكم إن من �سمع �المي و�ؤمن �الذي أرسلني فله حیاة أبد�ة" 
فیشاهد في  ،إنجیل یوحنا �جد نفسه قد ارتفع إلى الحیاة اإلنقضائیة فعًال خالل عر�ونهاق من یتذوَّ 

حبة هذا العالم، وعلى عدو على الموت �ما على م یقیةأعماقه المسیح الممجد، و�ختبر الغلبة الحق
؛ ٣١:١٢؛ ١٩-١٨:٣( ح خارًجارِ د وطُ الخیر إبلیس الذي تسلط على العالم زماًنا، واآلن ُقیِّ 

 الحیة.السماو�ة صلیب ر�نا �سوع دخل بنا إلى هذه الخبرة  .ان، لیس له موضع فی)٣٣:١٦

 إنجیل یوحنا واآل�ات 
(والبعض �عتبرها  نتقى منها سبع آ�اتاالمجد  �ثیرة صنعها ربّ  آل�اتٍ  الرسولة �الرغم من معرف 

م آ�ات لیدخل بنا إلى دَّ قَ لقد  .ل اإل�مان �السید المسیحلیعرضها في إنجیله، فنتقبَّ  )آ�اتثمان 
فننعم �الحیاة األبد�ة، األمر الذي لمسه نیقود�موس، فقال: "لیس أحد �قدر أن �عمل هذه  ،اإل�مان

. �ما أكد السید المسیح نفسه: "ال تؤمنون إن لم )٢:٣(ن للااَّ معه" اآل�ات التي أنت تعمل إن لم �ك
فقد أشهد هذه اآل�ات ضد الجاحدین، قائًال: "لو لم أكن قد عملت ). ٤٨:٤(تروا آ�ات وعجائب" 
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 ١٤ 

قالوا: "ماذا ف قادة الموقف،. أدرك )٢٤:١٥(بینهم أعماًال لم �عملها أحد غیري لم تكن لهم خطیة" 
 . )٤٨، ٤٧:١١(اإلنسان �عمل آ�ات �ثیرة، إن تر�ناه هكذا یؤمن الجمیع �ه؟!" نصنع، فإن هذه 

 اآل�ات ومعانیها

 المسیح الخالق، مصدر الحیاة، وواهب الفرح. ١٢-١:٢ تحو�ل الماء خمًرا
 المسیح صاحب سلطان حتى على �عد. ٥٤-٤٦:٤ ابن خادم الملك
 المسیح الطبیب الفر�د. ١٤-١:٥ شفاء المفلوج

 المسیح خبز الحیاة. ١٤-١:٦ اع الجموعإشب
 المسیح صاحب السلطان على الطبیعة. ٢١-١٥:٦ المشي على المیاه

 المسیح نور العالم، واهب االستنارة. ٤١-١:٩ شفاء المولود أعمى
 المسیح القیامة، له سلطان على الموت. ٤٥-١٧:١١ إقامة لعازر
 في الحیاة الجدیدة.الشر�ة الكاملة و المسیح  ١٤-١:٢١ صید السمك

 أقسامه
، واحتماله اآلالم حتى الموت عن نفسه السفر في مجمله �حمل أمر�ن، هما إعالن السید المسیح

 من أجل هذا اإلعالن، بهذا �مكن تقسیم السفر هكذا:
 .١٨-١:١   المقدمة .أ

 .١٢–١٩:١ كتاب اآل�ات .ب
 .٢٠–١٣  كتاب اآلالم .ج
 .٢١   الخاتمة  .د

 ول: �تاب اآل�اتالكتاب األ 
 .٤٢:٤– ١٩:١ المعمود�ة و�رسال الروح القدس�إقامة عهد جدید   -۱
 .٤٧:٥– ٤٣:٤  إعالنه عن نفسه أنه مع اآلب مصدر الحیاة  -۲

 .٦         وأنه خبز الحیاة
 .١٢-٧          ونور العالم

 الكتاب الثاني: �تاب اآلالم
 .١٧-١٣  الحب والتعز�ة واالتحاد�إعالنه عن نفسه لتالمیذه   -۱
 .١٩-١٨        اآلالم طر�ق تأسیس الكنیسة  -۲
 .٢١-٢٠      القیامة وارتباطها �حلول الروح القدس  -۳

 �مكننا تقد�م التقسیم التالي لتسهیل الدراسة:
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 ١٥ 

 .١٨-١:١    الكلمة المتجسد :أوًال: مقدمة
 .١٢ص  -١٩:١  ثانًیا: آ�اته وأعماله تعلن عن الهوته

 .١٧-١٣   هثالًثا: إعالنه عن ذاته لخاصت
 .١٩-١٨      را�ًعا: ابن هللا الذبیح

 .٢٠    خامًسا: قیامته تشهد لالهوته
 .٢١        خاتمة سادًسا:

 ]١٨ -١:١[ الكلمة المتجسد :أوًال: مقدمة
معه إلى ما وراء الزمن لنرى  رَ بُ عْ اإلنجیلي یوحنا الحبیب �من یدعونا أن نَ یبدو : األول األصحاح

�فارق العقل اإللهي، والعقل الذي لن ینفصل عن �لمته؛ االبن الوحید الجنس الواحد كلمة هللا الذي ال 
جد وِ ونلمس واهب الحیاة ومصدر النور، خالق الزمن، ومُ  ى مع أبیه في ذات الجوهر. إنه یدعونا لنر 

 كل خلیقة في السماء وعلى األرض و�أنه ال �شغله أمر ما سوى اإلنسان محبو�ه الفر�د!
 سید المسیحالشهادة لل

]. هو ٢ -١. اللوغوس (الكلمة) األزلي الواحد في الجوهر مع اآلب واألقنوم المتمایز عنه [١
 ].١٣ -٣واهب الحیاة والنور، وفیه ننال سلطان التبني لآلب [

 ".مصدر النعم اإللهیة خاصة نعمة الخلق ونعمة البنوة هلل مع فیٍض من النعم "نعمة فوق نعمة. ٢
ص لنا اإلنجیلي السفر �له مؤ�ًدا أن �سوع المسیح هـو الكلمـة اإللهـي، األزلـي. لـم خِّ لَ في المقدمة یُ 

 �كن للااَّ قط دون �لمته. وهو االبن المولود �نوٍر من نوٍر.
، إنما هو االبن الكائن معه أزلًیا، واحد معه في  لم یرسل اآلب ابنه إلى العالم لیصیر ابن للااَّ

). متمایز عن اآلب وغیر منفصل ٢:١ ؛ عب١٦:١ الخالق (كو الجوهر. لیس هو �المخلوق بل
ن عن أسرار اآلب الذي لم یره أحد علِ عنه. یهبنا النعمة والحق، األمر الذي �عجز الناموس عنه. �ُ 

)١٨.( 
 ، الحقیقة الثانیة إن �ان المسیح هو االبن األزلي صار إنساًنا، فإننا نحن البشر نصیر أبناء للااَّ

 ه �التبني هللَّ �نعمة إلهیة، ولیست والدة طبیعیة.ع خاللنتمتَّ 
 م اإلنجیلي البشر�ة إلى فر�قین:سِّ قَ �ُ 

.نع بنعمة البالفر�ق األول: غیر مؤمن ال یتمتَّ   وة هللَّ
 وة:نالفر�ق الثاني: مؤمن یتمتع �الب

 .لیست من دم أي لم نرثها عن آ�ائنا 
  ة وثقافتنا الزمنیة.لیست حسب مشیئة جسد، أي لیست ثمرة معرفتنا البشر� 
 .لیست حسب مشیئة رجل، أي لیست نا�عة عن مر�ز �شري، أو سلطان زمني نناله 
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 ١٦ 

 .عطیة مجانیة لمن یؤمن :  إنها من للااَّ

 ]١٢ص -١٩:١[ ن عن الهوتهعلِ ثانًیا: آ�اته وأعماله تُ 
 :(یتبع) األول األصحاح

ط األضواء على شهادته إنما �سلّ  على المسرح هنا دون ذ�ر تفاصیل عنه، یوحنا المعمدان �ظهر
للنور اإللهي الصادر من النور، االبن المشهود له �الروح القدس. "جاء لیشهد للنور لكي یؤمن الكل 

، عرفه �الروح القدس المستقر )٣٤:١(" هذا هو ابن للااَّ ). "أنا قد رأیت وشهدت أن ٧:١بواسطته" (
 ).٣٣:١علیه (
مون له دِّ قَ : "كهنة والو�ین" الذین جاءوا �ُ ن أمام إسرائیل الرسميشهادة القد�س یوحنا المعمدا .١

ص في أنه لیس له اسم، إنما هو مجرد و�انت إجابته علیهم مختصرة للغا�ة. إجابته تتلخَّ  ،ثالثة أسئلة
 .]٢٨ -١٩[ " أمام المسیح"صوت صارخ

أن المسّیا �أتي ال في  یؤ�د لهم]. ٣٧ -٢٩: ١[ شهادة القد�س یوحنا المعمدان أمام تالمیذه. ٢
 .]٣٦[ ، مجده الحب وحمل خطا�ا العالمومخذولٍ  صورة ملو�یة مجیدة �ما �ظن الیهود بل �متألمٍ 

، حیث یتم لقاء حقیقي شخصي وعمیق تبعیة تالمیذ القد�س یوحنا المعدان للسید المسیح. ٣
دخل إلى صمیم نفس سمعان، یؤول إلى تغییر �امل للحیاة �ما للكیان واالسم. فنرى السید المسیح ی

 .]٤٢[ ر اسمه ورسالته وحیاته و�یانه �لهیِّ غَ ه إلى �طرس الرسول؛ فیُ لَ وِّ حَ و�حتل أعماقها، لیُ 
یؤ�د اإلنجیلي انفتاح السماء  .دعوة السید المسیح لبقیة تالمیذه في الجلیل منذ البدا�ة. ٤

 .]٥١ -٥٠: ١[ وصعود المالئكة ونزولهم على شخص السید المسیح

 س قانا الجلیلرْ عُ  الثاني: األصحاح
أول آ�ة صنعها �سوع لیؤ�د أنه ما جاء إلى العالم لعمل معجزات وآ�ات الستعراض قوته اإللهیة 

 ).١١:٢ل میاهنا الباردة إلى خمر فرحه. "أظهر مجده فآمن �ه تالمیذه" (وِّ حَ إنما لكي �ُ 
ثالثة أ�ام اب: "انقضوا هذا الهیكل وفي بیت أبیه سألوه أن �ظهر لهم آ�ة. أجر الهیكل طهَّ إذ 

 في الیوم الثالث هي اآل�ة التي تؤ�د الهوته وسلطانه على الموت.قیامته  ).١٩:٢" (قیمهأُ 
في  قانا الجلیل سِ رْ �كر المعجزات أال وهي معجزة تحو�ل الماء خمًرا في عُ اإلنجیلي یوحنا م لنا دِّ قَ �ُ 

ل میاه التطهیرات حسب الناموس القد�م إلى نًیا، فیه تتحوَّ ، حیث بدأ عصًرا جدیًدا مسیابدء خدمته
ه للبشر�ة، فیحملها إلى السماء �ما بَّ ن حُ علِ ، لكي �ُ سِ رْ بدأ �سوع �العمل في العُ  خمٍر من صنف جدید.

ؤ�د أنه جاء إلى ی إنه ع �الفرح السماوي، ونحمل انعكاس بهاء مجده علینا.إلى حجاٍل للعر�س. نتمتَّ 
حو�ل ماء حیاتنا إلى خمر �شیر إلى الفرح الروحي األبدي ت. فرحٍ مُ  سٍ رْ ل حیاتنا إلى عُ وِّ حَ العالم لیُ 

 ).٢٠-١٨:٥أف  ؛١: ٥٥(إش 

 نیقود�موس والمیالد الجدیدحدیثه مع : لثالثا األصحاح
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 ١٧ 

تقف نفس غیر المؤمن الجادة في طلب خالصها لتجد نفسها محتاجة مع نیقود�موس أن تدخل 
ف على اإلمكانیات الجدیدة الموهو�ة لها. تنحني أمامه السید المسیح، و�ذ تتعرَّ  ي معفي حوار سرّ 

 ع بروحه القدوس �المیالد الثاني الجدید خالل العماد.تطلب االتحاد معه لتتمتَّ 
�سوع أنه السماوي الذي یهب المیالد ر�نا م، فكشف له لِّ عَ عرف رجل الناموس أن �سوع هو مُ 

). �ان نیقود�موس رجًال تقًیا من الجانب األخالقي، و�ان ١٦:٣( ن للااَّ الوحیدابالجدید. قال له أنه 
یهودً�ا له معرفة قو�ة �الناموس، مع هذا �ان محتاًجا إلى اكتشاف أعماق جدیدة لحب للااَّ الذي یهب 

 مؤمنیه البنوة له.

 لقاء مع السامر�ة: الرا�ع األصحاح
ت قبال �خمسة سامر�ة تزوجَّ  �امرأة لتقى عند البئر واِ  ،رةفي الطر�ق عبر السید المسیح على السام

رجال والذي معها لیس برجلها. دخل معها السید في حوار �الرغم من العداء بین الیهود والسامر�ین، 
عت �المعرفة، في النها�ة أدر�ت أنه . اجتذبها فتمتَّ بل وجعلها �ارزة �الخالص ،فاجتذبها إلى خالصها

. و�عد دقائق تر�ت جرتها لتجتذب مدینة سوخار �أسرها و�ؤمن �ثیرون نا �كل شيءٍ المسیا الذي �خبر 
 �ه سماته، فیصیر هو أ�ًضا را�ًحا للنفوس. شارِ �السید المسیح. حًقا من یلتقي برا�ح النفوس العجیب �ُ 

المسیا الذي أعلن لنیقود�موس الیهودي �المیالد والبار حسب الناموس في عیني نفسه وأعین 
، هو أ�ًضا یبحث عن سامر�ة غر�بة الجنس مُ ا ة أخالقًیا. إنه لم �أِت نحلَّ لناس أنه محتاج إلى البنوة هللَّ

لیدینها وال لیجرح مشاعرها وال لیفضحها، بل لیكشف لنا عن حاجتها إلى المیاه الحّیة والمیالد الجدید 
و �الحقیقة المسیح المخلص" : "هذا هأهل السامرة). وقال ٢٦:٤�الروح. "أنا الذي أكلمك هو" (

)٤٢:٤.( 

 شفاء مر�ض بیت حسدا: الخامس األصحاح
عاًما.  ٣٨لقاء بین السید المسیح، الطبیب السماوي، ومر�ض بیت حسدا الذي عانى من الفالج تّم 

وهو طبیب فر�د �سعى نحو المر�ض دون أن �طلبه، و�ن �ان ال �شفیه قسًرا بل �سأله: "أتر�د أن 
�ه عند بیت حسدا التي �ان لها خمسة أروقة، إشارة إلى �تب موسى الخمسة، أو إلى  تبرأ". التقى

قادر أن الالناموس. فالناموس �فضح الخطیة، و�ؤ�د لنا المرض، والحاجة إلى الطبیب السماوي 
"أتر�د سم �الوداعة. فعندما سأله السید: �عالج. أبرز الطبیب ما في المر�ض من سمات صالحة، فقد اتَّ 

�ا سید لیس لي إنسان یلقیني في البر�ة متى تحرك " ن تبرأ" لم یثر، بل في وداعة عجیبة أجا�ه.أ
 ".خرآینزل قدامي  تٍ آبل بینما أنا ، الماء

لماذا أمر السید هذا الشخص أن �حمل سر�ره في یوم السبت وقد منع الناموس هذه األعمال، 
)؟ أظهر السید أن الیهود قد ١٥: ١٣نح  ؛٢١: ١٧؛ إر ٨: ٢٠خاصة حمل األمور الثقیلة (خر 

لكي و  ، خاصة لمجد هللا ونفع اإلنسان.سلیمٍ  روحيٍ  أساءوا فهم السبت، فمارسوه �طر�قة حرفیة بال فهمٍ 
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 ١٨ 

الكنیسة في العهد  إلىع األنبیاء اني. فقد تطلَّ ح�حمل صورة عملیة حیة عن الكنیسة في العصر المسی
بینهم األعمى  ...رب شعبك "خلص �ا )،٨: ١٤٦م المنحنین" (مز الجدید وترنموا قائلین: "الرب �قو 

 ). صارت �ل أ�امها سبت (راحة) ال ینقطع، وعید مفرح مستمر.٧: ٣١واألعرج" (إر 

 الحیاة زالمسیح خب: السادس األصحاح

رفع �سوع عینه لیرى الجموع الجائعة. لم ینتظر من �طلب طعاًما أو من �شبع الجموع، إنما 
كما �عطي �أخذ، عالمة فتقدمة غالم صغیر.  لَ بِ م طعاًما للشعب قَ دِّ قَ �ُ  وهو .همإلى احتیاجات یتطلع هو

رفع من معنو�ة الغالم وهو یرى تقدمته الصغیرة  وفي نفس الوقتالحب المتبادل بین هللا والبشر�ة. 
 أشبعت �ل الجماهیر وفاضت �اثنتي عشرة قفة من الكسر.

 الجدید والقد�م، والخمس خبزات إلى أسفار موسى الخمسة.ترمز السمكتان إلى العهدین 
أن یتكئوا على العشب الذي �شیر إلى الجسم، فال نجعل من الجسم قائًدا، بل �خضع  شعبسأل ال

 الجسم لحساب شهوات الجسد.لنفس الناضجة فال �عمل ل
]، لذا ٢٦ت وشبعت [ع �صانع اآل�ات، و�نما ألنها أكلعادت الجموع تبحث عنه في الغد، ال للتمتُّ 

 .م لهم السید المسیح مائدة جدیدة مختلفة: جسده ودمه المبذولین طعاًما یهب الحیاة األبد�ة والقیامةدَّ قَ 
 ،أحد من هذا الخبز �حیا إلى األبد أكلإن  .أنا هو الخبز الحي الذي نزل من السماء"قال لهم: 

من هذا ". لكن لألسف ]٥١" [ة العالمبذله من أجل حیاأهو جسدي الذي  أعطيوالخبز الذي أنا 
 الكبیر القد�س �یرلسیرى . ]٦٦" [ولم �عودوا �مشون معه ،الوقت رجع �ثیرون من تالمیذه إلى الوراء

ون �الجلوس في األماكن المظلمة، هكذا �النسبة أنه �ما یهرب ضعیفو البصر من الشمس وُ�سرّ 
 كشف السّر اإللهي العظیم.الذي � لمرضى الذهن یهر�ون من المسیح شمس البّر،

 "یهوه - أنا هو "كائن
 .)١٢:٨( أنا هو نور العالم      .)٣٥:٦( أنا هو خبز الحیاة

 .)١١:١٠( أنا هو الراعي الصالح   .)٥٨:٨( قبل أن �كون إبراهیم أنا �ائن
 .)٦:١٤( أنا هو الطر�ق والحق والحیاة     .)٢٥:١١( أنا هو القیامة والحیاة

 .)١:١٥( ة الحقیقیةأنا هو الكرم

 عن حلول الروح القدسالسید المسیح  حدیث: االصحاح السا�ع

في األ�ام  ن عن حلول الروح القدس واهب االرتواء والفرح.علِ لیُ عید المظال صعد إلى أورشلیم في 
ه. لهذا ص إلسرائیل وحدصَّ خَ األخیر فمُ  العالم، أما الیوم �لذ�ائح من أجل مون دِّ قَ األولى للعید �انوا �ُ 

م دعوة دِّ قَ �ُ في هذا الیوم وقف السید المسیح  ب "العظیم"، له تقدیره الخاص.كان الیوم الثامن ُ�حسَ 
�ما قال الكتاب تجرى من  بي"من آمن مها عالنیة منادً�ا �صوٍت عاٍل. للشعب العائد إلى بیوتهم، قدَّ 
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وح القدس �المطر المبكر والمتأخر هوا عمل الر بِّ شَ اعتاد الیهود أن �ُ  .]٣٨[" حي�طنه أنهار ماء 
 ).٢٣: ٢؛ یوئیل ٤–٣: ٤٤؛ إش ٩–٨: ٣٦والینابیع واآل�ار واألنهار الخ (مز 

ال یبخل هللا بروحه على البشر�ة، فقد خلق اإلنسان لیعمل روح هللا فیه، و�ستقر فیه. لكن اإلنسان 
في رجال هللا وفي األنبیاء، بل له، فصار الروح أشبه �ضیٍف �عمل بَ قْ �إرادته أعطى ظهره له ولم �َ 

د الرب على الصلیب ودفع الثمن وأحیاًنا حتى في غیر المؤمنین �ي �جتذبهم لإل�مان. أما وقد تمجَّ 
. الروح القدس هو ٨: ٢لغفران خطا�انا وتمجیدنا فیه، وهب الروح �فیض �ما سبق فوعد في یوئیل 

حلوله على الكنیسة وسكناه في قلب المؤمن، العطیة العظمى، بل واهب العطا�ا الذي نلنا وعًدا �
 وتوز�ع مواهب وعطا�ا حسبما شاء، لمجد هللا و�نیان الكنیسة وخالص النفوس.

 المسیح نور العالم: االصحاح الثامن

م حسب شر�عة ه علیها إن �انت ُترجَ مِ ت في زنا وسألوه عن ُحكْ كَ م الكتبة والفر�سیون امرأة ُأمسِ دَّ قَ 
عون أنه یوافق على رجمها، فیطلبون منه أن یبدأ �الرجم، فینفر هم �انوا یتوقَّ موسى أم ال. ولعل

ب �اسًرا للناموس الكثیرون منه �عد أن لمسوا فیه الرقة واللطف حتى مع الخطاة، و�ن رفض ُ�حسَ 
 فیلزم محاكمته.

ضت عرَّ یرى البعض أن المرأة ت ].١١" [اذهبي وال تخطئي أ�ًضا ،دینكأوال أنا  :قال لها �سوع
إذ انسحب المشتكون  لمعاملة غا�ة في القسوة والعنف ممن أمسكوا بها، فاكتفى بهذا التأدیب لها.

أكمل السید المسیح تعلیمه  ،بوا اضطراً�ا و�لبلة وسط الجمع ثم انسحبت المرأة بِّ سَ الذین أرادوا أن �ُ 
]. بدونه یبقى الكل في الظلمة ١٢" [أنا هو نور العالم...للشعب، وغالًبا ما لخص حدیثه �العبارة: "

 والبؤس والموت.
". سبق أن دعوه جلیلًیا، "سامري ر عن عداوة شخص ألمة الیهود �لها مثل بِّ عَ لم �كن یوجد لقب �ُ 

لیعنوا بذلك إنه إنسان خسیس، أما دعوته سامرً�ا فیعني أنه مستحق للمحاكمة، ألنه عدو األمة 
 الیهود�ة.

 )٨(یوحنا  حوار بین المسیح والفر�سیین

 الفر�سیون  المسیحالسید 
 )١٣( شهادتك لیست حًقا. ).١٢أنا هو نور العالم (

 )١٩( أین هو أبوك؟ (ابن غیر شرعي). ).١٤أنا أعلم من أین أتیت و�لى أین أذهب (
 )٢٠( لم �مسكه أحد. ).١٩لو عرفتموني لعرفتم أبي أ�ًضا (

 )٢٢( ألعله �قتل نفسه؟! ).٢١حیث أمضى أنا ال تقدرون أنتم أن تأتوا (
 )٢٥( من أنت؟ ).٢٤ ،٢١تموتون في خطیتكم (

 )٣٣( إننا ذر�ة إبراهیم، ولم نستعبد ألحد قط. ).٣٢وتعرفون الحق والحق �حرر�م (
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 )٣٩( إننا أبناء إبراهیم. ).٣٤من �عمل الخطیة هو عبد للخطیة (
.إننا لم نولد م ).٤١أنتم تعملون أعمال أبیكم (إبلیس) (  )٤١( ن زنى. لنا أب واحد وهو للااَّ

 )٤٨( ألسنا نقول حسًنا أنك سامري و�ك شیطان. ).٤٦لماذا لستم تؤمنون بي؟ (
إن �ان أحد �حفـظ �المـي فلـن یـرى المـوت إلـى األبـد 

)٥١.( 
 )٥٢( قد مات إبراهیم واألنبیاء.

الــذي تقولــون أنــتم أنــه إلهكــم  ،أبــي هــو الــذي �مجــدني
)٥٤.( 

- 

 )٥٧( لیس لك خمسون سنة �عد، أفرأیت إبراهیم؟ ).٥٦براهیم تهلل �أن یرى یومي (أبو�م إ
 )٥٩( رفعوا حجارة لیرجموه. ).٥٨قبل أن �كون إبراهیم أنا �ائن (

 

 تفتیح عیني المولود أعمى: االصحاح التاسع

ف المؤمنون ن عن شخص السید أنه جاء �فتح البصیرة الداخلیة، لكي یتعرَّ علِ شفاء المولود أعمى �ُ 
على أسرار هللا. وفى نفس الوقت �فضح عمى القیادات المرائیة المتعجرفة التي لم تستطع أن تكتشف 

ص، أما طلبته من لِّ خَ نه الخالق المُ أاستخدم التراب في خلق العینین لیؤ�د عماها الروحي وخطا�اها! 
ة لننعم �استنارة الروح القدس خالل األعمى أن �غتسل في بر�ة سلوام لیؤ�د الحاجة إلى میاه المعمود�

مسیح لسید المسیح، دى اا لموضعً  مله وا�االستنارة لیجد ون د الیهود المتمتعرِ لقد طُ المیالد الجدید. 
 .المطرودین والمرذولین

 الراعي الصالح: العاشر األصحاح

من المجمع رد معجزة تفتیحه عیني المولود أعمى الذي طُ نع ص �عدهذا الحدیث اإلنجیلي ر صوَّ 
حرفیة الناموس لینعم �العضو�ة في أصحاب د من قطیع طرَ التلمیذ الحقیقي للسید المسیح �ُ فالیهودي. 

 لمعاینة أسرار الملكوت. مقطیع المسیح الذي تفتحت أعینه
ه السید المسیح نفسه براعي الخراف المهتم �قطیعه، والكنیسة في العالم أشبه �مرعى، حیث بِّ شَ �ُ 

)، لیتحدوا معه �قطیٍع مقدٍس یرعاه الراعي ٥٢: ١١شتتة في العالم (یو ها الخراف المُ تضم في داخل
). أما استخدام قطیع الخراف ٥: ٢القدوس، هذا الذي �حتضنه فیكون لهم سور ناٍر لحمایتهم (زك 

سمت �ه الخراف من وداعة وهدوء وتسلیم بین یدي راعیها، ما اتَّ كرمٍز لكنیسة المسیح، ذلك لِ 
 تصاقها ببعضها البعض. وال

بل یؤ�د لهم أنه یرسلهم "وسط  ،إذ یرسل الراعي الصالح خرافه لیس في الطر�ق الذي بال ذئابٍ 
مهم في الطر�ق حتى إذا ما هاجمتهم الذئاب إنما تهاجمه هو، )، لذلك یتقدَّ ١٦: ١٠الذئاب" (مت 

لیب واآلالم، حتى ال �خشى القطیع ل الذئاب إلى حمالن ود�عة. لقد تقدم قطیعه في مرعى الصوِّ حَ فیُ 
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 طر�ق الجلجثة، وال یهابون الموت، ماداموا في رفقة المصلوب.
هو �اب ل إلى حمٍل حقیقٍي. "، لن �قدر ذئب أن یدخل منه ما لم یتحوَّ �اب الخرافیدعو نفسه "

فال المرعى، �اب الكنیسة. َ�غلق الباب ال لیحبس القطیع، و�نما لیحمیه من الذئاب واللصوص 
ق في وجه غلَ یهلكون. إنه الحكمة والقوة والبّر من یدخل منه یدخل إلیه، و�نعم بهذا �له. إنه �اب مُ 

  قي مًعا في شر�ة الحب األخوي.الذئاب، لكنه �اب الحب للخراف �ي تدخل وتخرج وتلت

 إقامة لعازر من األموات: الحادي عشر األصحاح
�ذا �أختیه ترسالن لمحبو�هم العجیب �سوع رسالة المرض جًدا حتى فقد وعیه، و  لعازراشتد ب

صغیرة للغا�ة تكشف عن ثقتهما في حبه وقدرته وحكمته، إذ جاء فیها: "�ا سید هوذا الذي تحبه 
 ]. لم تطلبا شیًئا، ألنهما تعرفان حبه له!٣مر�ض" [

ك درِ تین لكي یُ ]. دعاها �اسم األخ١لم �قل اإلنجیلي "قر�ة لعازر" بل قر�ة "مر�م ومرثا أختها" [
مرثا األخت الكبرى لكن �انت )، ومن جانب آخر ٢٨: ٣المؤمن في المسیح لیس ذ�ر وأنثى (غل 

]، وهي التي �انت تجلس ٢سبقتها الصغرى مر�م، ألنها "دهنت الرّب �طیب ومسحت رجلیه �شعرها" [
 ).٤٢: ١٠ ع منها (لوعند قدمي الرّب تسمع له، إذ اختارت النصیب الصالح الذي ال ُینزَ 

]، �ما �انتا تؤمنان ٢١آمنت مرثا ومر�م أنه لو �ان السید موجوًدا معهما لما �ان �موت أخوهما [
، قائًال: "أنا هو القیامة �ا من هو الذي یتكلم معهمادرِ رفعهما الرّب لیُ أنه سیقوم في یوم الرّب العظیم؛ 

یم لعازر من موت الجسد فحسب، قِ لیُ  ]. جاء إلیهما، ال٢٥والحیاة، من آمن بي ولو مات فسیحیا" [
یم أ�ًضا مر�م ومرثا و�ل الحاضر�ن، بل واألموات �الروح عبر العصور، فیقولون مع مرثا: "أنا قِ إنما لیُ 

]، فیتمتع المؤمنون �ما اشتهى أن یتمتع �ه ٢٧قد آمنت أنك أنت المسیح ابن هللا اآلتي إلى العالم" [
ص العالم الذي انتظرته األجیال. لِّ خَ ا إ�مانها �أن �سوع هو المسیَّا مُ اآل�اء واألنبیاء. لقد أعلنت مرث

 یم �نیسته من �ل األمم والشعوب.قِ وأنه جاء إلى العالم لیُ 
). بدأ اإلنجیلي �أول ٢٧:١١قالت مر�م: "أنا قد آمنت أنك أنت المسیح ابن للااَّ اآلتي إلى العالم" (

یل، وختم المعجزات �إقامة لعازر من األموات �عد أر�عة أ�ام. قانا الجل سِ رْ معجزة صنعها �سوع في عُ 
ل میاه وِّ حَ ن ذاته للفرحین �ما للحزانى. �ُ علِ كل المعجزات التي اختارها اإلنجیلي تؤ�د الهوته. إنه �ُ 

 ع �الحیاة المقامة.تمتُّ الل المآتم إلى وِّ حَ فرح العالم الزائل إلى خمر فرحه األبدي، و�ُ 
: یوم �ان آدم في الفردوس، و�وم عاش اإلنسان تحت الناموس ر�عة أ�اممرت البشر�ة �أ

الطبیعي، والیوم الثالث تحت الناموس الموسوي، وأخیًرا الیوم الرا�ع في عهد النعمة. وجاء المخلص 
 لیهب البشر�ة �لها عبر هذه األ�ام الحیاة المقامة وذلك �كونه القیامة والحیاة.

 في بیت لحم عشاء: االصحاح الثاني عشر
خدمت مرثا  �عد إقامة لعازر قام السید المسیح بز�ارة ود�ة لبیت لعازر قبل الفصح �ستة أ�ام. 
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برهان على حقیقة قیامته التي  ]٢[وجوده وأما لعازر فكان المائدة تعبیًرا عن تقدیرها العظیم للسید. 
ب ناردین خالص �ثیر الثمن، عبَّرت عن حبها �سكب رطٍل من طیومر�م وهبه إ�اها السید المسیح. 

كان  حیث دهنت قدمیه ومسحتهما �شعر رأسها، فامتأل البیت من رائحة الطیب. دانها یهوذا حاسًبا أنه
ن أنها قامت �عمٍل روحي نبوي فائق، فقد تنبأت عن علِ للفقراء، إذا �السید المسیح �ُ  ثمنه تقد�م�جب 

فها أعلنت عن رائحة یح وموته ودفنه، و�تصرُّ ها تالمست مع آالم السید المستكفینه. خالل حبّ 
 الخالص الذ�یة.

تزاید �األكثر حسد ف�إقامة لعازر التهبت قلوب الكثیر�ن �الشوق نحو رؤ�ة �سوع واإل�مان �ه 
في نفس  رؤساء الكهنة، وتشاوروا مًعا، فلم �جدوا سبیًال آخر للخالص من هذا الموقف سوى قتله.

على �ل المستو�ات: المستوى الفردي �طیب أخت لعازر، والمستوى الوقت جاءت الشهادة لمجده 
السماء، وأنبیاء العهد  الجماعي �مو�ب أورشلیم، المستوى الخارجي (الیونانیون)، �ما شهدت له

"وأنا إن ارتفعت عن  قال للیونانیین:إذ  القد�م، و�عض الرؤساء، وأخیًرا شهد السید المسیح لنفسه.
 ).٣٢:١٢میع" (األرض أجذب إلّي الج

ٍص لِّ خَ ، لكن الشعب استقبله �ملٍك مُ زمنيٍ  مع أنه جاء فقیًرا بال مجدٍ  :دخوله أورشلیم منتصًرا
روا عن ). قبلوا مملكته �كل قلو�هم، عبَّ ٦: ٢إلسرائیل. أدر�وا أنه الملك البار القادم �اسم الرب (مز 

 " أو "هوشعنا"، وتعني "خلصنا". أوصناذلك �قولهم "
موا له هدا�ا وسجدوا له، في میالده اجتذب المجوس من الشرق، حیث قدَّ  :الیونانیین لیسوعتكر�م 

كما شهدوا له �طر�ق أو آخر في القصر الملكي و�ین الكهنة ورؤساء الكهنة. وعند صلبه اجتذب 
ل رعیًة الشرق مع الغرب، و�صیر الك قد جاء لیضمّ السید عوا برؤ�ته. و�أن الیونانیین من الغرب لیتمتَّ 

حجاب الواحدًة لراٍع واحٍد. جاء هؤالء الیونانیون �بكوٍر لألمم الذین یدخلون اإل�مان، إذ شق الصلیب 
م مِّ تَ قد أتت الساعة لیبسط ید�ه على الصلیب، و�ُ  بین السماء واألرض، و�ین الیهود واألمم. فاصلال

 ضاء في جسده الواحد.المصالحة بین اآلب و�ني البشر، �ما �ضم الیهود واألمم مًعا أع

 ]١٧ -١٣[لخاصته "خدمته الخاصة لتالمیذه" عن شخصه  ثالًثا: إعالنه

 :األصحاح الثالث عشر
التصق التالمیذ �السید أثناء خدمته العامة للیهود، وقد شهدت أعمالـه وأقوالـه عـن الهوتـه. اآلن قـد 

بوع البصـــخة"، فقـــد صـــاروا حـــّل األســـبوع األخیـــر مـــن وجـــوده علـــى األرض �الجســـد، والـــذي نـــدعوه "أســـ
 لقبول صلبه وتمتعهم �قیامته.وهیأهم السید �الحق أكثر التصاًقا �ه، 

 ال نعجب أن �أخذ الیهود حجارة لیرجموه، فإنه:
  یهوه، �ما أعلن لموسى النبي ( :�رر قولهكثیًرا ما ،  ).١٤:٣خر "أنا هو" وهو لقب �خص للااَّ
 " ١٧:٥" (أبيعادل نفسه �اهللَّ ملقًبا إ�اه.( 

22



 ٢٣ 

  ١٢:٨، من یتبعه ال �سلك في الظلمة بل تكون له نور الحیاة (نور العالم إنهقال.( 
 ) ٥٨:٨حسب نفسه أزلًیا، قبل أن �كون إبراهیم هو �ائن.( 

) أعلن ذاته لتالمیذه لیقبلوه و�عیشوا �ه: "أنتم ٥٣ -٤٧:١١إذ رفضه الیهود وفكروا في قتله (
 ). ٢١، ١:١٤�حبني �حبه أبي وأنا أحبه وأظهر له ذاتي" ( تؤمنون �اهللَّ فأمنوا بي... الذي

 ت األحداث الرئیسیة التالیة:في هذا األسبوع تمَّ 
 ).١٩:١٢: دخوله أورشلیم منتصًرا، وقد أدرك الفر�سیون: "هوذا العالم قد ذهب وراءه" (یوم األحد

.: طهَّ اإلثنین  ر الهیكل بیت للااَّ
 سماوي. سٍ رْ لكة الظلمة)، مع الكشف عن الملكوت �عُ : صراع مع المقاومین (ممالثالثاء
 : قبول یهوذا الخیانة لسیده.األر�عاء
). فإن �ان قد أعلن عن الهوته، إنما وهو الخـالق ١١ -١:١٣: قام �غسل أقدام تالمیذه (الخمیس

فـأنتم �جـب  م قـد غسـلت أرجلكـملِّـعَ ینحني لیغسل أقدام خلیقته المحبو�ـة لد�ـه. "فـإن �نـت وأنـا السـید والمُ 
 ).١٤:١٣علیكم أن �غسل �عضكم أرجل �عض" (

م أ�ًضا جسده ودمه المبذولین �إرادته الفصح الحق القادر أن �غفر الخطا�ا و�هب الحیاة قدَّ 
 األبد�ة.

ًنا أنه علِ )، مُ ٣٠ -١٨:١٣إنه سیعبر إلى الصلیب في خطة إلهیة دقیقة، لهذا أعلن عن الخائن (
 عالم �كل شيء.

 ألرجلخدمة غسل ا
اآلن یبدأ في أحادیث خاصة مع تالمیذه قبل القبض  ،إذ انتهى السید المسیح من أحادیثه العامة

ث معهم ، وتقد�م نصائح وداعیة. یتحدَّ الكشف عن أسرار الخالص وتعز�تهم أثناء آالمهعلیه، غایتها 
انتقاله من العالم لهذا أراد  م لهم حكمته میراًثا �غنیهم و�سندهم. لقد جاءت ساعةدِّ قَ مع أوالده، �ُ  كأبٍ 
  ر أمور بیته.بِّ دَ أن یُ 

ال نعجب أن �طرس  ." �مفهوٍم جدیدٍ غاسل األرجل المسیحاآلن �حدثنا اإلنجیلي یوحنا عن "
م أنت اآلن ما أنا أصنع، ولكنك لَ عْ تَ  لستَ الرسول رفض أن �غسل له الربُّ قدمیه، فقد قال له السید: "

). �ان لغسل األقدام مفهوًما �شرً�ا، وهو أنه غالًبا ما �ان �قوم �ه العبید ٧: ١٣" (یو ستفهم فیما �عد
ما لم �كن ُیدِر�ه �طرس هو دور السید المسیح  .�عیدةٍ  أو الخدم للضیوف القادمین من مسافاتٍ 

ح لهم فرصة . ما �شغل قلب السید أن غسل أقدام نفوس مؤمنیه حتى و�ن لم ُتتَ كغاسل األقدام الفر�د
. لم َ�ْغِسل د�ماس اللص الیمینلعل ما ُیبِهرني ما فعله غاسل األقدام مع  ألقدام الجسد�ة.غسل ا

 –إن صح التعبیر  – his soulالربُّ قدمیه الجسدیتین، لكنه وهو على الصلیب غسل قدمي نفسه 
فانطلقت نفسه وقد تمتَّعت �الشر�ة مع المصلوب، ودخل الفردوس. على العكس غسل الرب قدمي 
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 ٢٤ 

أما  .الرب ید�ه لیغسل قدمّي نفسه، فعوض التو�ة مضى وخنق نفسه وذا تلمیذه، لكنه رفض أن �مدّ یه
�وه غسل األقدام. ولعل إستفانوس رئیس شارِ العطیة الجمیلة التي نعتّز بها، فهي أنه یهب مؤمنیه أن �ُ 

ع راجمیه �غسل الشمامسة هو أول من قام �غسل األقدام �عمل المسیح الساكن فیه؛ اشتهى أن یتمتَّ 
 ).١٠: ٧فطلب "�ا رب، ال ُتِقم لهم هذه الخطیة" (أع  ،أقدامهم

 الحدیث الوداعي األول للسید المسیحالرا�ع عشر: األصحاح 

�ان  ).٣٨، ٢٦: ١٣عن خیانة یهوذا له و�نكار �طرس له ثالث مرات (یو  كشف السید المسیح
م طِّ حَ ب البعض أن إبلیس، الذئب المفترس، سیُ ن أشبه �عاصفة هبت على التالمیذ، وحسان الخبر هذا

ثالثة أحادیث وداعیة، ال  همم لدَّ مین، لذا قَ طَّ حَ محب البشر مُ  یتر�هم لم الراعي الصالح مع رعیته.
د لنا وللكنیسة عبر العصور أالَّ نخاف من المجهول، ألن �ل كَّ تزال تهب �نیسته تعز�ة وراحة. لقد أَ 

، الثالوث القدوس، العامل لحساب ملكوته فینا، وشر�تنا في األمجاد األحداث هي �سماٍح من هللا
 د.تحدث في صراحة عن اهتمام الثالوث القدوس �اإلنسان لكي �ستنیر و�ؤمن فیتمجَّ  األبد�ة.

أرسل االبن المتجسد لكي �حملنا فیه و�رتفع بنا إلى سماواته المتسعة جًدا. "في  :من جهة اآلب
]. وفي نفس الوقت �أتي مع االبن ٢.. قد قلت لكم أنا أمضي ألعّد لكم مكاًنا" [بیت أبي منازل �ثیرة.

أما �یف نلتقي �اآلب؟ �جیب السید  ].٢٣الوحید لیسكن في المؤمن و�صنعان فیه منزًال لهما [
-٢... أنا هو الطر�ق والحق والحیاة" [يَّ المسیح: "أنا أمضي ألعد لكم مكاًنا... آتي أ�ًضا وآخذ�م إل

 ]. ٩، "الذي رآني فقد رأى اآلب" []٦
ل الضیق إلى وِّ حَ م رعیته، بل �ُ طِّ حَ مه ولن تُ طِّ حَ لن تُ  التي تهب ضده: فالعاصفة من جهة االبن

م للمؤمنین دِّ قَ صلیٍب أو إلى مر�بة إلهیة تحمل مؤمنیه إلى العرش لینعموا �شر�ة مجده. طر�ق اآلالم �ُ 
 ].١٢و�عمل أعظم منها" [التي أنا أعملها �عملها هو أ�ًضا، ل إمكانیات جدیدة: "من یؤمن بي فاألعما

م السید المسیح نفسه ومعه اآلب لیصنعا من قلوب المؤمنین دَّ فكما قَ  ،من جهة الروح القدسأما 
منزًال لهما، فإن الروح القدس المعزي یرسله اآلب �اسم االبن، �قود المؤمنین و�نیر قلو�هم: "فهو 

]. عمل الروح أن �كشف لنا عن المسیح �كونه ٢٦ر�م �كل ما قلته لكم" [كِّ ، وُ�ذَ مكم �ل شيءٍ لِّ عَ �ُ 
من ینحرف عنه �سقط في الفخاخ.  ألنالطر�ق، و�قودنا فیه حتى نسیر بثباٍت، وال نخرج عنه. 

)، فنفقد شر�تنا مع اآلب واالبن ٣٠: ٤هللا القدوس (أف  ،ن الروح القدس�السقوط في الخطیة ُنحزِ 
ق قِّ حَ ط و�عطي أوامر، واالبن �ُ طِّ خَ سمع لقول القد�س ایر�ناؤس: "اآلب �ُ لن]. ١٨تامى [ونصیر ی

 و�خلق، بینما الروح القدس ینعش و�نّمي، وُ�صعد اإلنسان �ما على درجات نحو الكامل."

 للسید المسیح لثانيالحدیث الوداعي اعشر:  خامسالاألصحاح 
 روحه القدوس لهم�إعداد منازل لهم في بیت أبیه، و�رسال  ُمعز�ا تالمیذه م في حدیثه الوداعيدَّ قَ 

 ).٥:١٥ )، والثبوت فیه "ألنكم بدوني ال تقدرون أن تفعلوا شیًئا" (یو١٤من عنده (
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 ٢٥ 

ــ م الســید دَّ م لهــم الوصــیة الجدیــدة، إنهــا وصــیة الحــب التــي حملــت مفهوًمــا جدیــًدا �عــد مــا َقــدَّ أخیــًرا َق
 حب عن البشر�ة، التي أخذت موقًفا معادً�ا ضده. المسیح، الخالق، جسده ودمه ذبیحة

كانت أحادیثه في خدمته العامة للیهود تتر�ـز حـول أبیـه السـماوي، لكـي �قبلـوا ابنـه مخلـص العـالم. 
اآلن یتحدث مع تالمیذه عن روحه القدوس الذي ینبثق من اآلب، إنهم في حاجة إلـى عملـه هـذا الـذي 

 لعر�س السماوي و�حملهم إلى حضن اآلب.لها أ�قونة لكِّ شَ �قود الكنیسة لیُ 
لقد سبق أن تحدث عـن روحـه القـدوس إذ �ـه نبـدأ حیاتنـا المسـیحیة. �ـه ننـال المـیالد الثـاني فنـدخل 

وأنــه �فــیض  .�مــا تحــدث عــن ســكناه فینــا و�حضــوره نمتلــئ فرًحــا ،)٥:٣إلــى العائلــة اإللهیــة �أبنــاء هللَّ (
). اآلن یتحـدث عنـه �عامـل فینـا للشـهادة ١٤: ٤؛ ٣٩ -٣٨:٧�أنهار المیاه الحّیة فـي داخـل المـؤمن (

، و�تمتَّ  ص عـوا �ـالحق اإلنجیلـي (للمسیح، لكي �سحب �ل نفس من مو�ب الفسـاد إلـى مو�ـب أبنـاء للااَّ
١٦-١٤.( 

ر خالل أنبیائه أننا �رمته التي رَّ م لنا نفسه أنه الكرمة الحقیقیة ونحن أغصان فیها. سبق أن �َ دِّ قَ �ُ 
. لكننا فرحٍ ل إلى خمٍر سماوٍي مُ ر فیتحوَّ ها �ل إمكانیة لتكون مقدسة تثمر عنًبا جیًدا ُ�عَص م لدَّ قَ 

منا فیه، فنأتي بثمٍر ). صار مسیحنا نفسه �رمة لكي ُ�طعِ ٤: ٥�شرورنا صنعنا عنًبا ردیًئا (إش 
، واآلن )٨: ٨٠روحٍي سماوٍي فائٍق. أخرجنا اآلب من مصر قد�ًما لیغرسنا في أرض الموعد (مز 

نزل االبن نفسه إلینا من السماء لیغرسنا فیه أعضاء جسده، فنصیر فروع الكرمة السماو�ة الحّیة 
 ).٥: ١٥الكثیرة الثمر (یو 

 ].٢منا، أي ینزع عنا ما �عوق نمونا و�ثمارنا [لِّ عَ �سمح �التجارب ال ألذیتنا إنما لیُ 
)، مصدر ٨: ٤یو  ١، الحب الحقیقي (أما ثمرنا �أغصان في الكرمة هو أن نصیر أ�قونة للربّ 
]، لندرك حبه لنا ونمارس الحب له ١٠-٩الحب. لذا �شف لنا عن المحبة المتبادلة بینه و�ین اآلب [

). أعلن لنا التزامنا ٢٦: ١٧]. هذا الثمر سماوي �قوم على شر�ة حب هللا وثبوتنا فیه (یو ٩وإلخوتنا [
ا: "لیس ألحد حب أعظم من هذا، أن �ضع أحد نفسه ألجل م حیاتنا مبذولة من أجل إخوتندِّ قَ أن نُ 

ي خلیل ]. بهذا نرتفع من مرتبة العبید إلى مرتبة أحباء هللا وأصدقائه مثل إبراهیم الذي ُدعِ ١٣أحبائه" [
م ما �عمل سیده، لكني قد سمیتكم أحباء، ألني لَ عْ هللا. �قول: "ال أعود أسمیكم عبیًدا، ألن العبد ال �َ 

 ].١٥كل ما سمعته من أبي" [أعلمتكم �

صنا وأراد الخالص منه لِّ خَ یلیق أن نتهلل حین یبغضنا العالم و�ود الخالص منا، فقد أ�غض مُ 
یلیق بنا أالَّ نستصعب الحب حتى لألعداء، إذ وهبنا الرّب روحه القدوس المعزي �ما  ].٢٠-١٨[

 والعامل فینا.

  لسید المسیحل لثالثالحدیث الوداعي اعشر:  السادساألصحاح 
إني أعّد البشر�ة لتكون الكرمة السماو�ة كل أحادیثه طوال خدمته ُتعلن خالل األحادیث الوداعیة: "

25



 ٢٦ 

 ."موضع سرور �ل السمائیین

ألجل بنیاننا لم یتحدث من البدا�ة عن تطعیمنا نحن األغصان فیه، الكرمة الحقیقیة، هذا الذي 
). ما �نا نقدر أن نحتمل وال أن نفهم لماذا ٤: ١٦یب (�ستلزم جرحنا �عد أن �حمل هو جراحات الصل

ت �ه جراحات هة ضدنا، فحلَّ وجَّ ح هو أوًال لكي �ضمنا إلیه. �الصلیب تقبَّل السهام المُ ُنجرح، إنما ُجرِ 
الحب، وصرنا بروحه القدوس مسرور�ن أن ننال �رامة الشر�ة معه في آالم الحب والصلب بل 

عمل الروح القدس فینا �عد صلبه، �ضمنا إلى المصلوب و�هبنا فرح والموت فنقوم معه. هذا هو 
ان خیر لنا أن �صعد و�رسل روحه القدوس من عند اآلب، لیأخذ مما للمسیح و�خبرنا الروح. لذا �

 . �أخذ من جراحاته و�هبنا الشر�ة فیها. هذه الجراحات هي الدواء الشافي من جراحات الخطیة.]١٤[
یقودنا إلى شر�ة اآلالم والصلب والدفن والقیامة وترتفع قلو�نا لو في السماء وهأرسل روحه القدوس 

ب متى �ستقر �ل �یاننا الخاص �الجسد والنفس والروح في السماء معه. هذه هي إلى السماوات وتترقَّ 
 عملیة التطعیم العجیبة.

ت المؤمن كِّ بَ یُ . إنه أرسل لنا روحه القدوس لیعز�نا في مواجهة الخطیة ومقاومة إبلیس و�ل قواته
]، فیعلم أنه ما دام في الجسد �صارع ضد الخطیة، ولكن بروح الرجاء �غافر الخطا�ا. ٨[ على خطیة

]؛ �الروح القدس ندرك أننا لن نتبرر أمام هللا ما لم نتمتع �المسیح الذي صار ٨[ یبكت على برّ أ�ًضا 
 تنا أ�ًضا على دینونةكِّ بَ �ُ و  في بّر ابنه القدوس.)، فنترآى أمام الرّب مختفین ٣٠: ١ �و ١لنا بر�ا! (

من مملكة إبلیس الذي ظن ر�ي �سوع بدمه ]، فبعد أن �نت ُمداًنا على عصیاني للرّب، انتزعني ٨[
 أنه رئیس هذا العالم، وصار عدو الخیر ُمداًنا تحت قدمّي."

ا أن نشار�ه صلیبه، و�ختم �أنه ُ�جرح ببغض العالم له، و�هبن الوداعي الثالث لقد افتتح حدیثه
 ى الضیق!،" فبه نتحدَّ نا قد غلبت العالمأولكن ثقوا "حدیثه �قوله: 

 الصالة الوداعي :السا�ع عشر األصحاح
م لنا اإلنجیلي یوحنا الصالة الوداعیة العلنیة دِّ قَ �ُ  ،حة والمعز�ةفرِ �عد عرضه األحادیث الوداعیة المُ 

االبن في اللحظات األخیرة قبل تسلیمه للصلب. تتكامل مع  م مندَّ قَ أمامهم. وهي حدیث فر�د مُ 
ز على طلب غفران الخطا�ا، أما كِّ رَ منا إ�اها السید المسیح نفسه، ألن األخیرة تُ الصالة الر�انیة التي علَّ 

قها خالل الصلیب. لم قِّ حَ هذه الصالة فتكشف عما في قلب السید المسیح من اشتیاقات نحو الكنیسة �ُ 
هذه الصالة ًجا إلى الصالة لمغفرة الخطا�ا ألنه بال خطیة، بل هل نفسه غافر الخطا�ا. ل�كن محتا

تناسب ذاك الشفیع الكفاري إنها  قدسیة خاصة في نظر المؤمنین حیث جاءت في ظل الصلیب.
من  طلب بنوي حیث �حمل �نیسته فیه �أعضاء جسده المقدس لیقدمها ألبیه القدوس. هي  الفر�د

 ]، �مزق الحجاب الذي فصل البشر�ة عن اآلب.٢٤[أجل الخالص 

، صالة وداعیةمها رب العائلة السماو�ة عن الكنیسة �كل. وهي قدَّ  صالة عائلیةر عتبَ تُ 
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ث مع اآلب عالنیة من أجلهم، لیكشف لهم عن دوره لدى اآلب مها على مسمع من تالمیذه، یتحدَّ دَّ قَ 
�عد  كصالة سرائر�ةمها دَّ . قَ هنة �عمل لحساب شعبههو رئیس الك إذصالة �هنوتیة من جهتهم. وهي 

م لهم جسده ودمه المبذولین لغفران خطا�اهم وحیاة أبد�ة دَّ تقد�م سّر الفصح المسیحي، أي �عد أن قَ 
مها رب دِّ قَ �ُ  صالة ر�انیةهي و موها. في النعمة التي تسلَّ  الصالة من أجل حفظهملهم، وقد جاءت 

وقد امتألت صالته �العذو�ة،  في مواجهة الموت، هي صالة، �ما نصليمنا �یف لِّ عَ المجد لكي �ُ 
 ألنه یواجه الموت من أجل تقد�س أحبائه. 

 ]١٩ -١٨[را�ًعا: ابن للااَّ الذبیح "آالمه من أجل العالم" 

 د �آالم الحبجَّ الُممَ ابن للااَّ األصحاح الثامن عشر:  
م لهـم جسـده ودمـه المبـذولین عـن العـالم �لـه. دِّ َقـ�ُ منذ حوالي ساعتین �ان في العلیة وسط تالمیذه و 

،  ممِّ تَ ق النبـوات وُ�ـقِّـاآلن في البستان تسلم الكأس في طاعة ألبیه القدوس. جاء الخائن ال لُیحَ  خطـة للااَّ
 ن ما �فعله الخائن �كمال حر�ته.لكن النبوات جاءت ُتعلِ 

أ لها �األحداث عبر التار�خ هیَّ  يم، والتت الساعة التي �انت في ذهن للااَّ قبل سقوط آدلقد حلَّ 
 والناموس �كل شرائعه والنبوات.

 إنها ساعة مجد لآلب الذي �علن �مال حبه ببذل ابنه الحبیب ألجل محبو�ه اإلنسان.
 إنها ساعة مجد لالبن الذي وهو واحد مع اآلب �طیع حتى الموت موت الصلیب.

 ر عنه.خالقها حب�ا ال ُ�عبَّ  إنها ساعة مجد للبشر�ة المؤمنة التي ترى في
 إنها ساعة أعظم آ�ة �صنعها �سوع، حیث قال لهم: "انقضوا هذا الهیكل، وفي ثالثة أ�ام أبنیه" (یو

٢ :١٩.( 
لقد سلَّم السید نفسه للعسـكر والجمـاهیر �عـد أن أظهـر حنـّوه علـى تالمیـذه فتـر�هم یهر�ـون، وأوضـح 

بـرز الهـوت المسـیح ). لقـد أَ ٦:١٨فإنـه "قـال لهـم إنـي أنـا هـو" ( أنـه ُ�سـلِّم نفسـه طوًعـا ذبیحـة اختیار�ـة،
). وحـین ٦:١٨رجعـوا إلـى الـوراء وسـقطوا علـى األرض" ( أنـا هـوحتى وسط آالمه "فلمـا قـال لهـم إنـي 

دت أنـا، ولهـذا قـد أتیـت سـأله بـیالطس: "أفأنـت إًذا ملـك؟ أجـاب �سـوع أنـت تقـول إنـي ملـك. لهـذا قـد ُوِلـ
 . )٣٧:١٨إلى العالم" (

 )٧:١٩للااَّ ( ااالتهام الموجه ضده أنه جعل نفسه ابنً : األصحاح التاسع عشر
سـحبه قلبـه الخـائن، وجذبتـه محبـة المـال لیخـون سـیده. أمـا �طـرس فقـد أنكـر  ،یهوذا �إرادته الشـر�رة

ع أن الـذي عالي، ولم �كن یتوقَّ القضاء السیده ثالث مرات لكنه فعل هذا في ضعف. لقد دخل �ما في 
، بــالَ و�ه جار�ــة، فانفضــح أمامهــا. �ــان واثًقــا فــي نفســه �طر�قــة مُ جتســت غ فیهــا غیــر متكــئ علــى نعمــة للااَّ

 فأنكر سیده.
هرب �ل التالمیذ ولم یبَق إال القد�س یوحنا، ر�ما ألنه �ـان �عـرف العبیـد الـذین �ـانوا �شـترون منـه 

27



 ٢٨ 

 السمك الصغیر.
مها إلیــه �كونــه التلمیــذ و علــى الصــلیب �أمــه، فســلَّ ل لنــا القــد�س یوحنــا اهتمــام الســید المســیح وهــســجَّ 

ة �عتــز بهــا. فــإن مــن یرافــق الســید یــ). وحســب القــد�س هــذه العطیــة هبــة إله٢٦:١٩الــذي �ــان �حبــه (
 ا له!ل منه والدته ُأم� المسیح حتى الجلجثة یتقبَّ 

إرادتـه �ـان یتـرق ). و�أنـه �٣٠:١٩أخیًرا إذ تم الصلب قال: "قد ُأكمل. ونّكس رأسه وأسـلم الـروح" (
حتى أحداث الصلیب حتى �كمل الخالص، و�في الدین وعندئذ أسلم الـروح لتنطلـق إلـى الجحـیم تحطـم 

 متار�سه وتحمل نفوس الراقدین على رجاء إلى الفردوس.

 ]٢١ -٢٠[ خامًسا: قیامته تشهد لالهوته
ارًغـا فـذهبت إلـى �طـرس في فجر األحد، والظالم �اٍق، انطلقت مر�م المجدلیـة نحـو القبـر. وجدتـه ف

إنهم أخذوا السید من القبر. لكن إذ انحنى �طـرس فـي القبـر وجـد األكفـان موضـوعة  :و�وحنا تقول لهما
�مكــن أن تكـون سـرقة جســد!  ال ا)، والمنـدیل الـذي علـى الــرأس ملفوًفـا فـي موضــع وحـده... إنهـ٦:٢٠(

 موضع آخر �طر�قة منظمة.فإن من �سرق جسًدا ال ینتزع األكفان و�لف المندیل و�ضعه في 
م و حقیقـة أخـذ جسـدنا، لكنـه اآلن �قـ�ال ال ندهش إن �ان السید المسیح قـام تارً�ـا األكفـان، فـإن �ـان

 تر�ها �ما تترك الفراشة الشرنقة وتطیر. لقدروحاني ال حاجة له إلى ثیاب.  لكنه جسدذات الب
م الخـالص. مِّ تَ ابن للااَّ الذي تجسد لكي یُ أدرك التالمیذ ذلك خالل ظهوراته �عد القیامة، فتأكدوا أنه 

 وأن جسده القائم من األموات ال �حتاج إلى أبواب لكي �عبر إلى الُعلّیة.
 دت القیامة أن المصلوب هو للااَّ الكلمة الذي لن �مسك �ه الموت.كَّ لقد أَ 

 ).٨:٢٠دخل یوحنا القبر ورأى وآمن (
 ).١٩:٢٠دخل القائم من األموات واألبواب مغلقة (

 ) ٢٢:٢٠وهبهم الروح القدس .( 
  ٢٨:٢٠(: ر�ي و�لهي توماشهادة(. 

 خاتمة :األصحاح الحادي والعشرون 
  ٧:٢١( : هو الربللرب یوحناشهادة.(  
  ١٢:٢١(نه الرب إ: للرب التالمیذشهادة.( 
  ا آمنـتم "وأما هذه فقد ُ�تبت لتؤمنوا أن �سوع هو المسـیح ابـن للااَّ ولكـي تكـون لكـم إذغا�ة اإلنجیل

 ).٣١:٢٠حیاة أبد�ة" (

  حضــن �لمــة للااَّ فــي  وهــو ه، وختمــحضــن اآلبافتــتح اإلنجیــل �كلمــة للااَّ المتجســد الــذي هــو فــي
 .)٢٣: ٢١( المتجسد
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 تو�اتالمح
 اإلنجیل �حسب یوحنا

 المسیح �لمة هللا المتجسد حیاتنا
إنجیل ، )١٦: ٣(یو  لمقدسمفتاح الكتاب ا، سمات السفر، كاتبه، إنجیل یوحنا والكنیسة األولى

إنجیل یوحنا والروح ، المسیح واآلب، المسیح في إنجیل یوحنا من هو �سوع؟، یوحنا والسید المسیح
إنجیل یوحنا والحیاة اإلنقضائیة ، إنجیل یوحنا وجامعیة الكنیسة، إنجیل یوحنا والكنیسة، القدس

 :مهأقسا، اآل�ات ومعانیها، إنجیل یوحنا واآل�ات، (األخرو�ة)

 ]١٨ -١:١أوًال: مقدمة: الكلمة المتجسد [

 ]١٢ص -١٩:١ ثانًیا: آ�اته وأعماله ُتعِلن عن الهوته [
األصحاح الثالث: حدیثه مع ، األصحاح الثاني: ُعْرس قانا الجلیل، األصحاح األول (یتبع)
اء مر�ض األصحاح الخامس: شف، األصحاح الرا�ع: لقاء مع السامر�ة، نیقود�موس والمیالد الجدید

 االصحاح السا�ع: حدیث، یهوه" -أنا هو "كائن ، األصحاح السادس: المسیح خبز الحیاة، بیت حسدا

حوار بین المسیح ، االصحاح الثامن: المسیح نور العالم، السید المسیح عن حلول الروح القدس
شر: الراعي األصحاح العا، االصحاح التاسع: تفتیح عیني المولود أعمى، )٨والفر�سیین (یوحنا 

االصحاح الثاني عشر: عشاء في بیت ، األصحاح الحادي عشر: إقامة لعازر من األموات، الصالح
 .لحم

 ]١٧ -١٣عن شخصه لخاصته "خدمته الخاصة لتالمیذه" [ ثالًثا: إعالنه
األصحاح الرا�ع عشر: الحدیث الوداعي األول ، خدمة غسل األرجل األصحاح الثالث عشر:

األصحاح السادس ، ألصحاح الخامس عشر: الحدیث الوداعي الثاني للسید المسیحا، للسید المسیح
 األصحاح السا�ع عشر: الصالة الوداعي، عشر: الحدیث الوداعي الثالث للسید المسیح

 ]١٩ -١٨را�ًعا: ابن للااَّ الذبیح "آالمه من أجل العالم" [
د �آالم الحباألصحاح الثامن عشر:   االتهام الموجه األصحاح التاسع عشر: ، ابن للااَّ الُمَمجَّ

 )٧:١٩ضده أنه جعل نفسه ابًنا للااَّ (

 ]٢١ -٢٠خامًسا: قیامته تشهد لالهوته [
 األصحاح الحادي والعشرون: خاتمة

 المحتو�ات
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