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كلمات شكر وتقدور من الناشر
لقػػد ػػد إلػػدكتور كولاػػاف كتػػاي ي حاػػترإتي يل إلاػػيد ػ إل ػرإز ي

ا ػػنل  .3691ػ ػ نا ػػس إلا ػػنلئ ثدرؾ ة ػػارل إلناػ ػ ل إ نك يز ػػل ثف كت ػػاي

كولا ػػاف ار ػػل ام ػػـ لام ػػـ إل ػ ػرإز وإلت ا ػػذ  .وإنتش ػػرع اةر ػػل ثتاي ػػل كت ػػاي
كولااف تُر ـ حلى إلةديد اف إل غاع .وتُر ـ ثيضا حلى إل غل إلةربيل .ثاػا
إلطبة ػػل إلانقح ػػل إكولػ ػػى ا ػػف كتػ ػػاي كولا ػػاف بال غ ػػل إلةربيػ ػػل م ػػا انااػ ػػبل
اص ػػل.

ر ػػع ت ػػذب إلطبة ػػل باناا ػػبل ز ػػار كولا ػػاف إلقص ػػير ل إرضػ ػ

إلاقدال و داته يما.
يرغػػي إلناشػػر ثف ية ػػر عػػف شػػكرب كشػ اص كويػػر ف اػػاتاوإ ػ
حص ػػدإر ت ػػذب إل ت ػػاي وإا ػػطل اا ػػاعدتمـ وعا م ػػـ إلش ػػاؽ .نش ػػكر ػػروس
اػػي س إلػػذق ناػ ةػػدوـ كولاػػاف حلػػى إلػػبرد إلاقداػػل .ت ػربد كولاػػاف إلاقػػيـ
ثار كا وبروس إلاقػيـ ػ إلقػدس ثوإصػر إلصػدإةل .ثدع تػذب إلصػدإةل

حلػى ةػز ز ػار كولاػاف ااكنػل وإلػى حصػدإر إلطبةػل إكولػى إلانقحػل بال غػل
إلةربيل.
نػػود ثف نشػػكر لػػور س ةاػػيس  -اػػف يػػع اػػاحور  -ع ػػى عا مػػا
إلدةي

طباعػل إلػنص إلةربػ  .وثيضػائ نقػدر عاػز بااػـ ثدرن ػ  -اػف

إلقػدس  -ع ػى صػور إلغػػرؼ إلػذق يشػاز ػػون بطػرس وطػون اػػاةاف.
شػػك إر لمػػـ .نشػػكر ثيضػػا شػػركل رإق ل دعايػػل وإلتاػػو
ك ز تصايـ إلغرؼ.
5

– اػػف يػػع لحػػـ -

نش ػػكر إلق ػػس الدددور

حن ػػا كتناش ػػو – ثا ػػتاذ إلرت ػػوع ػ ػ ك ي ػػل

إلناصػػر إ ن ي يػػل – ع ػػى عا ػػه وتنقيحػػه إلرتػػوت وإل غػػوق ل طبةػػل إلةربيػػل
إكولػػى .لقػػد عاػػز إلقػػس حنػػا اتػػدإ ػ تر اػػل إلةديػػد اػػف إلاق ػرإع إلت ػ
كانع ااقود

إلطبةل إكولى .ثيضائ ااتـ إلقس حنا

وثشرؼ ع ى إلشكز إلنمائ ل طبةل إكولى إلانقحل.

ترتيػي إلػنص

ث ي ػرإئ نشػػكر إلػػدكتور روبػػرع كولاػػاف .لقػػد اػػاح لنػػا ثف ننشػػر
إل ت ػػاي بال غ ػػل إلةربي ػػل تا ػػر ثف يا ػػت دـ ري إل ػ ػرإز وا ػػيدتا ت ػػذإ إل ت ػػاي
إلةرب لا د هللا .يأاز كولااف ثف يااعد تذإ إل تاي ع ى توصػيز راػالل

إل رص وع ى ت اذ إلةديد اف ةاطن إلشرؽ إكواد .هلل إلا د.
إلقس رو ر إل ز
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مقدمة ادلنقح
تز يحتاج إلةالـ إلةرب حلػى إلااػيح تػز يحػي هللا إ ناػاف إلةربػ
وتػز اػاع إلااػيح ك ػز إلةػري ف يكاػ ثف نقػوؿ نةػـ .ػز ي ػي ع ينػػا
ثف ناحص ة وبنػا ونقػيـ حياتنػا ػ ضػوة ك اػل هللا .و ػي ع ينػا ثف ناػأؿ
ثناا ػػناا ا ػػاذإ نةا ػػز ػ ػ اػ ػ يز توص ػػيز را ػػالل إلاا ػػيح حل ػػى ثحبائن ػػا وث ن ػػاة
ا يز توصيز راالل إلاايح

شة نا .ااذإ تةاز إل نيال إلةربيل

حف إلاشػاعر وحػدتا ف

تز يو ػد عنػدنا طػل ل وصػوؿ حلػى إل اػوع
ت ا ػ لقيػػاد إلناػػوس إلضػػالل حلػػى إلااػػيح .اػػا ت ػ
حلػػى شػػة نا إلاةػػان بأا ػ وي ةػػاؿ واواػػر كي ػ

إلااػػيح وكي ػ

طتنػػا كي ػ

نصػػز

نقػػود إل طػػا حلػػى ثةػػدإـ

نحق ػ إ راػػاليل إلةظا ػػى نوإ ػ ػ اةكػػـ ثف عن ػػدنا إلرغبػػل

وإلحااس .نوإ ػ ثف بةػض كنائاػنا ةػد ث ػذع طػوإع اضػحيل ػ اػ يز
إلوص ػػوؿ حلػػػى إل ا ػػاتير إلضػ ػػالل .نوإ ػ ػ إن ػػه يو ػػد إل وي ػػر ا ػػف إل ػ ػرإا
وإلنشاطاع .ل ف تز يو د طل وإاترإتي يل
لقد شػاتدنا إل ويػر اػف إل نػائس إلةربيػل إلتػ ت ػذي إل اػوع ول نمػا ف
تاػ ػػتطيل ثف تحػ ػػا ف ع يمػ ػػا .ػ ػػأيف إل ط ػ ػػأ

لا ػ ػػاذإ ف يو ػ ػػد إل ويػ ػػر اػ ػػف

إلاجانيف إلاكرايف إلقادر ف ع ى نشر راالل وتة يـ إلاايح حلى كػز ثر ػاة
إلػوطف إلةربػ

ثر ػوكـ ثف تاكػػروإ ػ تػذإ إلاػجإؿ
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ديػل منػػاؾ إلاريػػيف

اف إلناوس إلةربيل اازإلع تنتظر رصا .تنائ ند ز

تذإ إل تاي إلقيـ.

ص ي اوضػوع

يةػ ػػرض روبػ ػػرع كولاػ ػػاف حاػ ػػترإتي يل إلاػ ػػيد ػ ػ إل ػ ػرإز  .تػ ػػذب
إ اترإتي يل ت إلواي ل إ لميل ل وصوؿ حلى إل اوع .يحدونا كولااف عف
انم يل إلايد إلاايح .حذإ إلتزاػع كنائاػنا

واانيل ابادل كتا يل ُو دع
مػػذب إلابػػادل اػػوؼ نشػػمد نمضػػل عربيػػل ونػػر ائػػاع إ فؼ اػػف إلناػػوس
إلةربيػػل اػػا د ثاػػاـ ثةػػدإـ إلػػري إلا ػػص ياػػوع إلااػػيح .يص ػ

كولاػػاف

ابادل إلااػيح إل رإز ػل إلتػ ف تنحصػر زاػاف ثو ا تاػل ثو اكػاف .مػ
صالحل لا تال إلقرف إكوؿ وصالحل ل ا تال إلةرب إليوـ.

عن ػػداا ةػ ػرثع ت ػػذإ إل ت ػػاي كوؿ ا ػػر ش ػػةرع بالتبكي ػػع واػ ػ دع ع ػػى
رك

طالبا اف هللا ثف يات دان لا د إااه .لقد ةا ن روح هللا إلقدوس

ع ػػى صػػاحاع ت ػػذإ إل تػػاي .لق ػػد ثريػػع إ تاػػاال إ ي عنػػداا ػػدثع ثدرؾ
عا ػ وةػػو حاػػترإتي يل إلااػػيح ػ إلوصػػوؿ حلػػى إلةػػالـ .ثص ػ

ثف إلػػذق

لاػػس ة ػ ي اػػس ة ػػوبكـ ويحػػرككـ نحػػو حتبػػاع حاػػترإتي يل إلااػػيح إلاة ػػـ.
حنما إ اترإتي يل إلاو ى

إل رإز .
إلقس حنا كتناشو
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تقدوم بولي جراهام
ينتاػ ػ كت ػػاي كولا ػػافئ يحا ػػترإتي يل إلا ػػيد ػ ػ إل ػ ػرإز يئ حل ػػى إل ت ػػي
إلق ي ػػل إلااػػاتال بشػػكز ك يػػر ػ ػ إاتػػدإد إلبش ػػار ػ

ي ن ػػا .تح ػػد ت ػػذإ

إل تػػاي إلااتػػاز ئوإلانتا ػ حلػػى ا اوعػػل كتػػي إلط ػرإز إكوؿئ ثعػػدإدإ ك يػػر
اػػف إلنػػاس دإعيػػا واػػدربا حيػػاتـ ع ػػى توصػػيز راػػالل إلااػػيح ل ةػػالـ .وثنػػا
اارور ثف تذإ إل تاي ةد ثور

إلناس إ ور اف ورويف انل واازإؿ يػجور

يمـ.
لػػيس اػػف إلصػػةي ع ينػػا إ تشػػاؼ اػػر تػػأوير تػػذإ إل تػػاي ػ إلناػػوس
إل وير  .حف إلدكتور كولااف ف يةتاد ع ى اا يتناغـ ال إكاػاليي إلحديوػل

ثو ت ر اوضل

ترو

إلا يةاع ل نه يةتاد ع ى إل تاي إلاقدس.

تااةؿ كولااف اجإف وتر ا وامااا اا ت حاترإتي يل إلاايح

قد

إل رإز

وبمذإ ةادنا كولااف حلى إلابادل إل تا يل إلبايطل وإلوا تل ع ى ار إك ياؿ.
تذب إلابادل إلةايقل ت إكااس إلصحيح كق كرإز دير بالوقل.
إاػػتنادإ حلػػى اػػا ا ػ ئ ثعتقػػد ثف ةياػػل تػػذإ إل تػػاي ف تػػنقص ثو تػػزوؿ
ال ارور إكيػاـ .وكاػا تحػد تػذإ إل تػاي ر ػاف وناػاة ك وػر اػف وروػيف
انلئ تتحد تذب إلطبةل إلحديول يز إليوـ وتقػدـ لمػـ لاحػل عػف ة ػي ري
إل رإز .
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ثصػ

ثف ياػػتار هللا ػ إاػػت دإـ تػػذإ إل تػػاي لتن يمنػػا كولويػػاع هللائ

ثق تقػػديـ إلبشػػار إلاػػار إلاتة قػػل ر ػػاة هللا وغا إرنػػه واػػراه ل ةػػالـ إلمالػػؾ
وإلزإئز وإلارتبؾ .عطايا هللا اتو ر ل ةالـ وإاطل ياوع إلاايح.

ي
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رإتاـ

متهود
السود وخطًه
ي ثنا تو إلطر ي (يوحنا 31ا )9

 -0المشكمة ىي في أساليب الكرازة
إلم ػػدؼ إلاق ػػدس وإلوا ػػي ل إلارئا ػػل – ت ػػذإف تا ػػا إكاػ ػرإف إلحيوي ػػاف
إل ػػذإف ي ػػي ثف ي ػػع يماػػا بشػػكز ةػػاطل .وكػػر إكاػػر ف اتػػدإ رف اةػػا.

وع ػى ةػػدر اػػا ن ة ماػػا اتػػالايف اتنااػػقيفئ ع ػى ةػػدر اػػا ت ػػوف تنػػاؾ نتػػائ

ةال ػػل لنش ػػاطنا .حف ا ػػرد إنماا ن ػػا ػ ػ إلةا ػػزئ ثو امارتن ػػا ػ ػ ثدإئ ػػه ف
يةنيػاف بالضػػرور ثننػػا ثن زنػػا شػػيئا وإناػا إلاػجإؿ إلػػذق ي ػػي ثف ناػػأله ع ػػى
إلػػدوإـ ت ػػوا ت ػػز إلةاػػز إل ػػذق نق ػػوـ ب ػػه ياػػتح ثف نةا ػػه وت ػػز نا ػػتطيل
واائ نا تذب ثف نصز حلى إلن اح إلذق نبغيه
تذإ تو إلاجإؿ إلذق ي ػي ثف نطرحػه ثااانػا دإئاػام ياػا يتة ػ

نشػا

إل نياػػل ػ إل ػرإز  .تػػز إلا مػػودإع إلت ػ ن ػػذلما ػ اػػير إكاػػور تحق ػ
إ راػػاليل إلةظاػػى إلت ػ ك انػػا مػػا إلااػػيح

تػػز نػػر بةيوننػػا ااعػػل اػػف

إكش اص إلاكرايف إلذيف يزدإد عددتـ بصال ااتار وإلذيف يحا وف حلػى
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إلةػػالـ را ػػالل إ ن يػػز كنتي ػػل ل ػػداتنا ف ثنك ػػر ثف كنائاػػنا انشػػغ ل ػػ
رإا كرإز ل ول ف تز نحف عاا وف ع ى تحقي إلمدؼ إلانشود

 -5الوسيمة تتبع اليدف
تنػػا يتضػػح لنػػا ثف تنػػاؾ حا ػػل حلػػى إاػػترإتي يل ادرواػػل درا ػام يػػدإم

ل تحرؾ يوايا اف ث ػز تحقيػ إلمػدؼ ع ػى إلاػد إلبةيػد .و ػي ثف نامػـ

كيايػػل إتاػػاؽ انم يتنػػا اػػل إل طػػل إلشػػاا ل إلت ػ وضػػةما هللا لنػػا كف مانػػا
اػػي مي ححاااػػنا بالااػػئوليل إلةظاػػى إلا قػػا ع ػػى عاتقنػػا .ويصػػدؽ تػػذإ
إل ػػرـ ع ػػى ثق ح ػرإة ػػاص نمػػدؼ اػػف و إرئػػه حلػػى نشػػر إ ن يػػزئ وكاػػا

ُي نى إل ناة فاتةااؿ وغرض اةيف تكػذإ ي ػي ثف يكػوف ل ػز شػ ة نةا ػه
غػػرض اةػػيفئ وإف ػػاف نشػػاطنا يضػػيل تبػػاة انوػػو إمر با ػ ي إفرتبػػاؾ وعػػدـ

وضل طل احدد .

 -7دراسة في المبادئ
ػ إلوإةػػلئ تػػذإ تػػو إلا ػ ي إلرئيا ػ إلػػذق ُكتػػي إل تػػاي ك ػػه .حف

د إراػػتنا تتط ػػي ا مػػودإم لاةر ػػل إلابػػادل إلانظاػػل لتحركػػاع إلاػػيد إلااػػيح
لة ن ػػا نقت ػػدق ب ػػه ػ ػ

طت ػػه .وف يح ػػاوؿ ت ػػذإ إل ت ػػاي ثف ياا ػػر إلوا ػػائز

إلاةينل إلت كاف يات داما ياوع

إل رإز ل رإد ثو ل ااتير .حف تػذإ

إل تػػاي اػػا تػػو حف د إراػػل ل ابػػادل إلت ػ كانػػع تقػػوـ ع يػػه داتػػه .حػػددع

تػػذب إلابػػادل واػػائز ك ػرإز إلااػػيح .لمػػذإ اػػاينا تػػذإ إل تػػاي ي إاػػترإتي يل
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إلاػػيد ػ إل ػرإز ي .حنمػػا إ اػػترإتي يل وإلانم يػػل إلتػ اػػار ع يمػػا إلااػػيح
حياته ع ى إكرض.

 -1الحاجة إلى مزيد من البحث
ااا يدعو حلى إلدتشل ثف اا كتي

تذإ إلاوضوع ة يز .ال ع انا

ثف اةظػػـ إل تػػي إلت ػ تتحػػدئ عػػف واػػائز إل ػرإز تتحػػدئ بصػػور اػػو ز .

وتػػذإ اػػا يقػػاؿ ثيض ػام عػػف إلد إراػػاع إلتػ عال ػػع اوضػػوع طػػرؽ ياػػوع ػ
إلتة يـئ وكذلؾ اا كتي
لةز ثو ى درإال

إلدرإااع إلتار يل عف حيا وثعااؿ إلاايح.

طل إلاايح إل ر ل رإز ت اا كتبه إلػدكتور

ي ث .ي .ػروس –  A. B. Bruceي تحػع عنػوإف ي تػدر ي إفونػ عشػػر

–

 The Training of the Twelveي .وةد ظمرع طبةته إكولػى عػاـ 3783ئ
وـ طبل ل ار إلوانيل بةد تنقيحه عاـ  .3766حف شرح روس لناو إلترايذ
تحػػع عنايػػل إلااػػيح عايػ وف يو ػػد لػػه انػػاظر .و و ػػد ثيضػػا ا ػػد امػػـ
ت ر اتة

مذإ إلاوضوع .كتي تػذإ إلا ػد تنػرق ليػوـ

(Henry Latham

) تحع عنوإف (  .) Pastor Pastorumوةد ُنشػر اػنل  .3761يمػتـ كتػاي
تنرق تدر ي ياوع لترايذب ول نه ليس شاار اوز كتاي روس.
وانػذ نمايػػل إلقػػرف إلتااػل عشػػرئ ظمػػرع كتػػي صػغير إلح ػػـ اػػف تػػذإ

إلق يزئ وثدع داتما

تحر ؾ إلشةور زوـ إلدرإال إلااتايضل ػ تػذإ

إلاوض ػػوع .ول ػػـ يك ػػف ل ػػز ت ػػذب إل ت ػػي ناػ ػػس إلرت ػػوع إ ن ي ػ ػ ئ ل نم ػػا
ايةم ػػا تتاػ ػ

ياػ ػا يتة ػ ػ ب ػػاكار إلارك ػػزق ػ ػ عا ػػز يا ػػوع ا ػػل تراي ػػذب.
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ويص ػػدؽ ت ػػذإ إل ػػرـ ثيضػ ػام ع ػػى كوي ػػر ا ػػف إلاجلا ػػاع إلاتة ق ػػل ب ػػالتط ي
إلةا إلةا يل وإلت تتحدئ عـ إلا إرحػز إلةديػد لحيػا إل نياػل و ػداتما .
ُنشرع تذب إلاجلااع ػرؿ إلاػنوإع إك يػر  .و ػي ع ينػا ثف نمػتـ بشػكز
اص بالاجلااع إلاتة قل ناو إلا اوعاع إل نايل إلصػغير وناػو إلشػماد
عند إلة اانييف.
لػػـ يةػػر تػػجفة إل تػػاي اوضػػوع حاػػترإتي يل إل ػرإز ثتايػػل ك يػػر ئ ل ننػػا
نشػػكر مػػودتـ كنمػػـ تةػػاا وإ اػػل ابػػادل إل داػػل إكاااػػيل إلاتة قػػل

داػػل

وإرا ػػاليل إل ػػري ياػ ػػوع .وا ػػل ثنن ػػا نقػ ػػدر ثتةػػػاي إل ػػذيف ثعطوتػ ػػا ةػػػد إمر اػ ػػف

إفتتااـئ وف نغض إلطرؼ عف إلنتائ إلت وص وإ حليمػائ حف ثننػا ف نػزإؿ
ػ ػ حا ػػل حل ػػى از ػػد ا ػػف إلبح ػػئ وإلتقصػ ػ ئ صوص ػػا د إرا ػػل إلاص ػػادر

إكااايل.

 -2خطتنا في الدراسة
لمػ ػػذإئ ل إزاػ ػػا ع ينػ ػػا ثف نػ ػػذتي حلػ ػػى إلةمػ ػػد إل ديػ ػػد وف اػ ػػياا إكنا يػ ػػز

إكربةػػل لنػر

طػػل ياػػوع ػ إل ػرإز  .اكنا يػػز وحػػدتا تػ روإيػػل شػػمود

إلةياف إلذيف ثروإ إلاايح وتػو يةاػز ( لوةػا 3ا  2و  1و وحنػا 21ا  11و
23ا 21ئ  3يوحنػػا 3ا  .)3وإكنا يػػز كت ػػع لغػػرض ثااا ػ ئ ل ػ تر نػػا
ياوع إلاايح إ ف هللا ول

يكوف لنا با يااف به حيػا بااػاه ( يوحنػا 21ا

 )13ئ ول ػػف اػػا نة ػػز عػػف تحقيقػػه ثحيانػػا تػػو ثف تػػذب إلحيػػا ػ إلااػػيح
تشتاز ثيضام ع ى إلطر قل إلت عاشما إلاايح وع ػـ إ

ػر ف ثف يةيشػوتا.

ي ػػي ثف نتػػذكر ثف إلشػػمود إلػػذيف كت ػوإ تػػذب إكنا يػػز لػػـ يػػروإ قػػد إلح ػ
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وضػػوحئ ل ػػنمـ عاشػػوب عا ي ػام ػ حيػػاتمـئ وةػػد تغيػػرع حيػػاتمـ بػػه .ك ػز
تػػذإ إلا ػ ي ن ػػد ثنمػػـ وتػػـ يػػرووف لنػػا ةصػػل حيػػا إلااػػيح ف يحيػػدوف عػػف
ذكر إكشياة إلت ثورع يمـ و

غيرتـ لدر ل ثنمـ تركوإ كز ش ة وتبةػوإ

إلاػػيد .وبػػالطبل لػػـ يػػدونوإ لنػػا كػػز ك يػػر وصػػغير ػ حيػػا إلااػػيح .وف
ياوتن ػػا ثف ن ػػذكر ثف كت ػػاي إلبش ػػائرئ او ػػز ب ػػاة كتب ػػل إلروإي ػػاع إلتار ي ػػلئ
إتتا ػ ػوإ راػ ػػـ إلصػ ػػور إلةااػ ػػل وإاػ ػػطل شػ ػػرح ااصػ ػػز لػ ػػبةض إكش ػ ػ اص
إلاايز ف وبةض إف تبارإع إلامال .راػاوإ تػذب إلصػور إلةااػل ػ حطػار
توضػػيح ةضػػايا وتر ػػل .لقػػد إ تػػاروإ ودون ػوإ إكاػػور دةػػل وثاانػػل وبػػوح
إلػػروح إلقػػدس .واػػف ػػيف إكشػػياة إلت ػ إ تاروتػػا ودونوتػػا تة يانػػا إل يايػػل
إلتػ نتبػػل مػػا طر ػ إلاػػيد ػ إل ػرإز  .ولمػػذإ ػػاف إلشػػمادإع إلت ػ دونمػػا

إ ن يػػز عػػف ياػػوع تةطينػػا ث ضػػز وثصػػدؽ كتػػاي عػػف إل ػرإز  .حنػػه كتػػاي
كرإز بر ثق طأ وف يو د له اويز.
واػػف تنػػا نػػر ثف طػػل تػػذب إلد إراػػل تػ

ػ إةتاػػاة طػوإع إلااػػيح

كا ػػا را ػػاتما لن ػػا إكنا يػ ػز ا ػػف غي ػػر إلر ػػوع ب ػػر ض ػػرور حل ػػى إلاص ػػادر
إلوانويل .و

تذإ إلبحئ انةال

تاةف ورويل كز اا اة بػه إلػوح عػف

حي ػػا يا ػػوع وعا ػػه .وا ػػننظر حل ػػى ت ػػذب إلا ػػير إلابارك ػػل ا ػػف زوإي ػػا كوي ػػر
احاوليف ثف نكتش

إلا ي إلاحرؾ وإلاةاؿ إلذق ك ه إ تار تذإ إلطر

داته .وةد ح ع ططه إل رإز ل بقصد اةر ػل إلاةنػى إك ػر لطػرؽ

إتصاله بالناس .ولقد تـ درإال داته تح يز ا ا ما.
نةتػػرؼ ثف إلاحاولػػل لػػـ ت ػػف اػػم ل ع ينػػا .وثنػػا ثوؿ اػػف يةتػػرؼ بػػأف
تناؾ ثاػو إمر ث وػر إحتػاج حلػى تة امػا .حف حػدود ري إلا ػد إلتػ ف تحػد ف
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ياكف ثف توضل

نطاؽ تااير بشرق .وك اا ثطاؿ إ نااف إلنظر حليهئ

ثر ت اةا ث ر لـ يصز حليما بةد.

 -3المسيح ىو المثال الكامل
واػ ػػل إعت إر نػ ػػا مػ ػػذب إلحقيقػ ػػلئ أنػ ػػه ف تو ػ ػػد د إراػ ػػل اايػ ػػد اوػ ػػز تػ ػػذب

إلدرإال .وال ثف طاةتنا احػدود إ درإؾ ل ننػا نة ػـ ثف إلااػيح تػو إلاة ػـ
إل ااػز.

ػـ ياةػػز طيػل اػا ػ حياتػه .واػػل ثنػه إشػترؾ اةنػػا ػ حياتنػػا

إلبشر لئ وت ري

كز ش ة او نائ حف ثنه لػـ يكػف احػدودإم بحػدود إل اػد

إل ػػذق ثت ػػذب ك ن ػػا .وحت ػػى عن ػػداا ل ػػـ يق ػػز ثف يا ػػت دـ اةر ت ػػه إ لمي ػػل

إل اا ل كاف عق ه يتايػز بالوضػوح إل ااػز .لقػد عػرؼ دإئاػام اػا تػو إلحػ .

وتو – إ نااف إل ااز – عاش كاا يةيش هللا يف إلناس.

 -4كان غرضو واضحا
لـ ت ف ثياـ ت ادبئ حف تة ي إمر اة

وةته عف طل هللا إلت رااما

انػػذ إكزؿ .ولقػػد كانػػع تػػذب إل طػػل االئػػل عق ػػهئ ااو ػػل ثاػػاـ عينيػػه .كػػاف
اقصدب ثف ي ص اف إلةالـ شةبام لنااهئ وثف ينشئ كنيال تبقى حلى إك ػد
وف تقو ع يما عوإاز إلانػاة .كانػع ثاااػه رجيػا ذلػؾ إليػوـ إلػذق يػأت

ا وتػػه با ػػد وةػػو  .كػػاف تػػذإ إلةػػالـ لػػه كنػػه

يػه

قػػه ل نػػه لػػـ يشػػأ ثف يكػػوف

إلةػالـ ااػكنه إلػدإئـ .كانػع ةصػورب ػ إلاػااة .واضػى ل ػ يةػد لشػةبه

إلاك ػػاف إل ػػذق ل ػػه إكااا ػػاع إكزلي ػػل ػ ػ إلا ػػاوإع .ول ػػـ ي ػػرج ثح ػػدإم ا ػػف

اقاصػػدب إل ر اػػل .كانػػع اح تػػه ل ايػػل حذ كػػاف ي ا ػػص إلةػػالـ ي (يوحنػػا
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1ا  .)12لقد ثرإد هللا ثف ايل إلناس ي صػوف وإلػى اةر ػل إلحػ يق ػوف

( 3تياوواوس 2ا  .)1وك ز تذإ إلغرض ذؿ إلاايح نااه ليميػأ رصػام
اػػف كػػز طيػػل وك ػػز ايػػل إلنػػاس .وتػػو ةػػد اػػاع ك ػػز كػػز وإحػػد انػػائ

وك ز ايل إلناس دوف إاتوناة .وع ى إلنقػيض اػف تاكيرنػا إلاػطح لػـ

يضل إلااػيح تارةػل ػيف إ راػالياع إك ن يػل وإ راػالياع إلوطنيػل .كانػع
إل رإز

نظر إلاايح كرإز ل ةالـ ك ه.

 -5خطط لمربح
كانػػع حياتػػه ارتبػػل وانظاػػل طبق ػام ل غػػرض إلاوضػػوع ثاااػػه .وكػػز

شػ ػ ة ة ػػه ثو ةال ػػه ك ػػاف ػػزةإ ا ػػف إلنا ػػوذج إل اا ػػز وك ػػاف لم ػػذإ دفلت ػػه
إلوإضحل ع ى حياته حذ حققع إلغرض إكااى اف ت ادب ػ

ػدإة إلةػالـ

هلل .كانع تذب إلرجيػا تػ إلاحاػز لػه .كانػع تحكػـ وتػنظـ كػز تصػر اته.
كانػػع طوإتػػه ارتبػػل ل وصػػوؿ بػػه حلػػى تػػذإ إلمػػدؼ .ولػػـ تغػػي رجيػػل تػػذإ
إلمدؼ لحظل وإحد اف حيا ياوع.
لم ػػذإئ ن ػػر ثن ػػه ا ػػف إل ػػرزـ ثف نرح ػػف إلطر ػ ػ إلتػ ػ اػ ػ ما تحقيقػ ػام

لغرضه إلةظيـ وتو ػدإة إلةػالـ .لقػد كشػ

إلاػيد عػف إاػترإتي يل هللا ػ

ربػػح إلةػػالـ .وكانػػع لػػه إلوقػػل إك يػػد ػ إلااػػتق ز كنػػه كػػاف يةػػيش و قػػا

لت ػػؾ إل طػػل إلاراػػوال .ولػػـ يحػػدئ ش ػ ة صػػد ل ػ حياتػػه .ولػػـ ي ػػذؿ
ا مػػودإم ضػػائةام .ولػػـ ينطػ بك اػػل ارغػػل بػػر اةنػػى .لقػػد كػػاف ػ

داػػل

هللا إ ي (لوةا 2ا  .)16ةاش إلاايح وااع وةاـ طبقا ل ا طد إ لم .
وكقائػػد حرب ػ يراػػـ طػػل إلاةركػػلئ تكػػذإ راػػـ إلااػػيح و طػػد ل ػ ي ػربح
17

إلةالـ .و

تقديرب ووزنه ل ز إلةوإاز إلا ت ال

إل طل إلت لف يصي ما إلاشز.

إف تبار إلبشػرقئ راػـ

 -6أمر جدير باالعتبار
حف درإال طل ياوع اتة ف لنا ثشياة كوير عف حياته وعف اقاصدب
إكزليل .وإف إلتأاز إل اد

تذب إلنقطل ايصز ت ايػذ إلااػيح حلػى نتػائ

اذت ػػل ا يئ ػػل بالتح ػػدق ب ػػالرغـ ا ػػف حاكاني ػػل بط ػػأ إ درإؾ وص ػػةوبته .ػ ػ
إلوإةلئ حف إلنظر إكولى ةد ف تر نا ثنػه كػاف لياػوع طػل .وةػد ت شػ

لنػا

إلاحاولل إلوانيل عف بةض إلنوإح إل اصل إلت ت اع إلنظرئ ول ػف ياوتنػا
ثف نر إلناػوذج إلاوضػوع وإلػذق يقػ

ع ائي إاترإتي يل إلاايح .م

كأاػاس ل ػز ططػه .وتػذب ححػد

طل اتوإضةل تادئل صااتل ف ي حظما

إلقارل إلاتة ز ول ف عنداا تشػرؽ نورتػا ث يػ إمر ع ػى إلػذتف إلاتاػتح لت ايػذ
إلااػػيح ينػػذتز ثاػػاـ باػػاطتما وية ػػي كي ػ

ا ػ ع يػػه ثف ي إرتػػا اػػف ة ػػز.

اػ ػػل ذلػ ػػؾئ حف طػ ػػل إلااػ ػػيح عنػ ػػداا تػ ػػدرس تأاػ ػػزئ اػ ػػيظمر ثف اػ ػػاتما
إكااا ػػيل ت ت ػ ػ

ك ػػز إف ػػترؼ ع ػػف ط ػػل إل نيا ػػل إلةص ػػر ل لدر ػػل ثف

اااتياما تحاي وور ل.

واػػتحاوؿ إلصػػاحاع إلقاداػػل ثف ت ق ػ إلضػػوة ع ػػى إلابػػادل إلواانيػػل
إلت ػ ترشػػدنا حلػػى طػػل إلاػػيد .واػػل ذلػػؾ اػػف إلوإ ػػي ثف ثةػػوؿ ثف تػػذب

إل طوإع ف يامـ ثنما اوضوعل ترتيي بحيئ ثف إل طػو إك يػر ف ي ػوز
إت اذتػػا حف بةػػد حتقػػاف إل ط ػوإع إلاػػابقل .حف كػػز تػػذب إل ط ػوإع اتدإ ػػل
ػ بةضػػما إلػػبةضئ ػػز حنمػػا اية ػام ةػػد ظمػػرع حلػػى حػػد اػػا ػ إل طػػو
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إكولػػى .حف إلاقصػػود مػػذب إل رصػػل تػػو حعطائنػػا كػػر عػػف تركيػػي وبنػػاة
طل إلاايح

إل رإز وعف انطقما إلاتدرج .وايرحف إلقارل ثف داػل

ياوع إلاايح حذ تأ ذ

إفاتدإد وإفتاػاعئ اػتن

وضوحئ وانكوف ث ور حد إر ام ولااام لمذب إلابادل.

**********
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تػذب إل طػوإع بػأ ور

الفصل األول :االخًوــار
ي إ تار انمـ إون عشر ي ( لوةا 9ا )31

 -0كان الناس وسيمتو في الكرازة
ػػدثع كػػز ةص ػل إل ػرإز ػػدعو ياػػوع لةػػدد ة يػػز اػػف إلر ػػاؿ ليتبةػػوب.
ثع ػػف يا ػػوع م ػػذب إل ػػدعو إفت ػػاب إل ػػذق ا ػػيت ذب ػ ػ حا ت ػػه إفا ػػترإتي يل
ل رإز  .لـ يكف إتتاااه إكوؿ بال رإا إلتػ يصػز مػا حلػى إل اػاتيرئ ػز
بالر ػػاؿ إلػػذيف اػػتقتا إل اػػاتير طػوإتمـ .وااػػا تػػو ػػدير بافعتبػػار ثف

ياوع شرع

إ تيار تجفة إلر اؿ ة ز ثف ينظـ حا ل كرإز ل ثو حتى ة ز

ثف ي ق عظل ع ى إل امور .كاف إلر اؿ واي ته

ربح إلةالـ هلل.

كاف إلغرض إكاااػ اػف طػل ياػوع ثف ي نػد ر ػاف ياػتطيةوف ثف
يشػػمدوإ عػػف حياتػػه و وإصػ وإ إلقيػػاـ بةا ػػه بةػػد ر وعػػه حلػػى هللا إ ي .كػػاف

إندرإوس و وحنا ثوؿ إلادعو ف عنداا غادر ياوع انػاظر إلنمضػل إلةظياػل
إلت ػ ثحػػدوما يوحنػػا إلاةاػػدإف ػ

يػػع عنيػػا ع ػػر إكردف (يوحنػػا 3ا -13

 .)11وثحضػػر إنػػدرإوس ػػدورب ث ػػاب بطػػرس ( يوحنػػا 3ا  13و .)12و ػ
إليوـ إلتال و د ياوع ي بس وتو

طر قه حلى إل يز .وػـ إلتقػى ي ػبس

نونائيػػز (يوحنػػا 3ا  .)33 – 11ولػػيس تنػػاؾ اػػف دليػػز ع ػػى إلتاػػرع ػ

إ تيار تجفة إلترايذئ ز يو د ثدلػل ع ػى إلتاكيػر وإلتصػايـ ػ إ تيػارتـ.
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إ عدإد إلاابقل كوإحد اف إلا اوعػل

اورئ ف ُيذكر يةقوي ث و يوحنا
إلا تػػار ل نػػه ثنضػػـ حلػػيمـ بةػػد تػػذإ إل قػػاة بةػػد شػػمور ع ػػى شػػاطئ بحػػر
إل يز (ارةس 3ا 36ئ اتى 1ا  .)23وبةد ذلؾ باتر و يز صدر إكاػر
لاتػػى بػػأف يتبػػل إلاػػيد عنػػداا كػػاف ياػػوع ياػػر ػ ادينػػل كارنػػاحوـ ( اػػرةس
2ا  31و 31ئ اتػػى 6ا 6ئ لوةػػا 3ا  28و  .)27ولػػـ تػػذكر إكنا يػػز كػػز
إلتااصيز إلت ثحاطع دعو إلترايذ إ

إ تيارتـ ايةام

ر ف ول ػف اػف إلااػ ـ بػه ثنػه تػـ

رؿ إلانل إكولى اف دال إلري.

تذب إلا مودإع إلابكر

ربح إلناوس لـ يكف لما تأوير اباشر ع ى

زااف إلاايح ول ف تػذإ لػـ يماػه كويػ إمر .قػد إ تػار إلػري
إلحيا إلدينيل
تػػجفة إلترايػػذ إلقرئػػز إكوإئػػز ليصػػيروإ ياػػا بةػػد ةػػاد إل نياػػل إلت ػ كػػاف
ع يما ثف ت رز با ن يز ل ةالـ ك ػه .و ػ نػور إلغػرض إكاػاى إلاوضػوع
ثاااهئ كاف تأوير حيػاتمـ ت ػذ ػ إفاتػدإد حتػى يصػز حلػى إك ديػل نااػما.
وتذإ تو إلش ة إلوحيد إلذق ياتح انا كز تقدير.

 -5عندىم القابمية لمتعمم
وعاا اة

إ ن يز بأ ور وضوح عف تجفة إلر اؿ ثنمػـ ػ بػادل

إكاػػر لػػـ يا ػوإ ةػػو ل تػػأوير ع ينػػائ حذ تػػـ لياػوإ اػػف ثصػػحاي إلناػػوذ .ولػػـ

يشغز ثحد انمـ ا إر ز اراوةػل ػ إلا اػل .ولػـ ينتاػ ثحػدتـ حلػى ر ػاؿ
إل منػػوع إلػػروق .كػػانوإ اػػف صػػاوؼ إلةاػػاؿ إلةػػادييف .وإلاػػر حئ ثنمػػـ لػػـ
يحصػ ػ وإ ع ػػى ثق ة ػػدر ا ػػف إلتة ػػيـ إلانػ ػ حف إلق ي ػػز ا ػػف إلاةر ػػل إلرزا ػػل
لامنتمـ .ورباا كاف اف ينمـ عدد ة يز اف إلطبقل إلاتواطل كا ن زبدق
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ول ف لـ يكف وإحد انمـ غنيا .ولـ يحص وإ ع ى در اع ااةيل
و اػااع عصػرتـ .كػانوإ اوػػز اػيدتـ اػف حيػئ إلتة ػػيـ.

نػوف

ػـ يػزد تة ػػيامـ

ع ى اػا ت قػوب ػ اػدإرس إلا اػل .ونشػأ اةظامػـ ػ إكحيػاة إلاقيػر اػف
ثرض إل يز .و دو لنا ثف إلت ايذ إلوحيد اف يف إفون عشر إلذق رج
اػػف ةطػػاع ث وػػر رةيػػا كػػاف يمػػوذإ إفاػ ر وط  .وبػػأق اقيػػاس اػػف اقػػاييس

إلوقا ل إلاةترؼ ما

ثياامـ ثو

ثياانػائ كػانوإ يحاػ وف بالتأ يػد

يطػا

غر بػػا اػف إلناػػوس ف ت ػػانس يػػه .حف إلاػػرة يتػػوفب إلة ػػي اتاػػائرما كيػ

إاػ ػػتطاع ياػ ػػوع ثف ياػ ػػت دامـ ن قػ ػػد كػ ػػانوإ انػ ػػد ةيفئ اػ ػػر ة إفناةػ ػػاؿئ

يغت ػػاظوف با ػػموللئ كا ػػا كان ػػع لم ػػـ بط ية ػػل إلح ػػاؿ – ك ػػز ثنػ ػوإع إلتةص ػػي
إلاتاشيل

يئتمـ .وا از إلقوؿ كاف تجفة إلر ػاؿ إلػذيف ث تػارتـ إلػري

ياو ػػوف ػػزةإ عاديػػا اػػف إلا تاػػلئ مػػـ لياػوإ اػػف طػرإز إلنػػاس إلػػذيف نتوةػػل
ثف يربحوإ إلةالـ ل اايح.
ل ػػف يا ػػوع – ا ػػل ك ػػز ذل ػػؾ – ثر

وإلقياد إل ا يل فاتدإد إلا وع

ػ ػ ت ػػجفة إلق ػػوـ إلبا ػػطاة إلق ػػو

كز ربوع إكرض .لقد كػانوإ ػ إلوإةػل

ي ع ػػديا إلة ػػـ وع ػػااييف ي طبق ػػا لاق ػػاييس إلة ػػالـ (ثعا ػػاؿ 1ا )31ئ ل ػػنمـ
كانوإ ةا يف ل تة ـ .وال ثنمـ كانوإ ثحيانا ا طئيف

ثحكاامـئ اتباطئيف

ػ حدرإؾ إكاػػور إلروحيػػلئ كػػانوإ ثانػػاة ااػػتةديف لرعت ػرإؼ باػػا يحتػػا وف

حليػػه .ورباػػا كانػػع تةػػوزتـ إل باةػػل ػ تصػػر اتمـئ ثو لةػػز اقػػدرتمـ كانػػع
احػػدود ئ ل ػػنمـ – بااػػتوناة إل ػػائف يمػػوذإ – كانػػع لمػػـ ة ػػوي ك يػػر  .نػػر
ش ػػوةمـ إلا ػػص حل ػػى هللا وإل ػػى اةر ػػل إلحق ػػائ ع ػػف ش ص ػػيته .كا ػػا ثف
اطحيل إلحيا إلدينيل إلت كانع احيطل مػـ لػـ تقتػز ػيمـ إلر ػاة إلابػارؾ
با ػ ػ ة إلاا ػػيا ( يوحن ػػا 3ا  13و  13و 16ئ 9ا  .)96لقػػد ا ػػئاوإ ر ػػاة
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وتصنيل إلقياد إلدينيػل وإكراػتقرإطيل إلحا اػل .وإشػترؾ إلػبةض اػنمـ ة ػز
ذلػػؾ ػ إلنمضػػل إلروحيػػل إلت ػ كػػاف يقودتػػا يوحنػػا إلاةاػػدإف ( يوحنػػا 3ا

 .)13كػاف تػجفة إلر ػاؿ يتط ةػوف حلػى اػف يمػديمـ طر ػ إل ػرص .لقػد
إاتطاع إلاايح ثف يشك مـ ويكي
كانوإ ثدإ طيةل

حياتمـ

إلقالي إلذق ثرإدب لمػـ كنمػـ

يديه إلاباركتيف .حف ياوع إلاايح ياتطيل ثف ياػت دـ

ثق حنااف يرغي ثف يشتغز

كراه.

 -7التركيز عمى فئة قميمة
تكػػذإئ عنػػداا نة ػػـ حاكانيػػل ياػػوع ػ إاػػت دإـ ثق ش ػ ص نرغػػي ػ
تة ـ إاترإتي يل وانم يل إلاايح .تنا تت ػى لنػا حكاػل إلواػي ل إلتػ كػاف
إل رإز  .و

ا يز ارحظتما يػدإئ ف ػد لنػا اػف إلر ػوع

يتبةما إلايد

واني ػ ػػل حل ػ ػػى إلا ػ ػػدث إكاااػ ػ ػ

ػ ػ ػ إلتركي ػ ػػز ع ػ ػػى ثولئ ػ ػػؾ إل ػ ػػذيف ةص ػ ػػد ثف

يات دامـ .حف إ نااف إلوإحد ف ياتطيل ثف يغير إلةالـ ك ػه حف حذإ تغيػر

كػز ػػرد ػ إلةػػالـ ع ػػى حػد  .وف ياكػػف ل ػرإد ثف يتغيػػروإ حف حذإ وضػػةوإ
عينيه .لذلؾ نر إلضرور وإضحل

يف يدق إلايد ليشك مـ كاا يحاف

لػيس قػػد ػ إ تيػػار عػدد اػػف إكشػ اص ليقواػوإ بةاػز إل ػرإز ئ ول ػف ػ

إفحتا ػػاأ بأة ػػز ع ػػدد ااك ػػف ا ػػف ت ػػذب إلا اوع ػػل ل ػ ػ ياك ػػف إلةا ػػز اةم ػػـ
بطر قل انت ل واجور .
اف تنا نر ثنه بازدياد عدد إلتابةيف لياوع وإلا تاػيف حولػهئ كػاف اػف

إلضػ ػػرورق ػ ػ نص ػ ػ

إلاػ ػػنل إلوانيػ ػػل اػ ػػف داتػ ػػه ثف يضػ ػػي دإئػ ػػر إلائػ ػػل

إلا تػػار حلػػى ثةػػز عػػدد ااكػػف .وبنػػاة ع يػػه ي دعػػا ياػػوع ترايػػذبئ وإ تػػار
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اػػنمـ إون ػ عشػػر إلػػذيف اػػااتـ ثيضػػا را ػرم ي ( لوةػػا 9ا 38 – 31ئ ةػػارف

ارةس 1ا  .)36-31بغض إلنظر عف إلاةنى إلرازق ػ إ تيػارب إفونػ

عشػػر ت ايػػذإئ اػػف إلوإضػػح ثف ياػػوع ةصػػد اػػف إ تيػػارب تػػجفة إلر ػػاؿ ثف

يكوف لمـ إاتيازإع ر د واائولياع احدد

دال إلا وع.

تذإ لػيس اةنػاب ثف ةػرإر إلااػيح با تيػارب إفونػ عشػرئ حػرـ إ

ػر ف

اػػف حتباعػػه .كننػػا نة ػػـ ثف عػػددإم ك ي ػ إمر كػػاف اػػف تابةيػػه .صػػار بةضػػمـ
دإاا نا ةيف ػ إل نياػل .ة ػى اػ يز إلاوػاؿ ف إلحصػرئ نػذكر إلاػبةيف

ت ايذإ (لوةا 31ا )3ئ وارةس ولوةا إل ذيف كتبا إلبشػارتيف إلاناػوبتيف لماػائ
ويةقوي ث ا إلري (  3كورنوػوس 33ا  8وغرطيػل 2ا 6و32ئ ةػارف يوحنػا

2ا  32و 8ا  .)31-2وال ذلؾ انه لزإـ ع ينا ثف نقػرر تنػا ثف إكولويػل
إلت ثعطيع لغير إفون عشر ث ذع

إلتناةص إلار ل.

وكػػذلؾ ػ دإ ػػز إلا اوعػػل إلراػػوليل إلا تػػار ئ كػػاف بطػػرس ويةقػػوي

و وحنا يتاتةوف بةرةل ثوو بالاايح وث ور تقربا حليه اف إلتاةل إ

ر ف.

م ػػجفة إلورو ػػل ق ػػد دوف غي ػػرتـ ي ػػدعوتـ إلاا ػػيح لي إر ق ػػوب حل ػػى غر ػػل إ ن ػػل

يػػايرس (ا ػػرةس 3ا 18ئ لوة ػػا 7ا )33ئ وت ػػـ وح ػػدتـ يص ػػةدوف ا ػػل إلا ػػيد
ويةػػاينوف ا ػػدب ع ػػى

ػػز إلت ػ ( اػرةس 6ا 2ئ اتػػى 38ا 3ئ لوةػػا 6ا

 .)27ثيضائ كاف تجفة إلورول ةر يف اف اػيدتـ وتػو يصػ
واياان

ػ باػتاف

يف ثش ار إلز توف (ارةس 31ا 11ئ اتى 29ا .)18

ك ػػاف تاض ػػيز إلاا ػػيح لم ػػجفة إلورو ػػل ش ػػيئام ا حوظػ ػامئ لدر ػػل إن ػػه ل ػػوف

ت اد إلاحبل

شػ ص إلااػيحئ ل انػع اشػاعر إلحقػد ةػد اػ ع صػدور
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بقيل إلترايذ ضد تجفة إلورول إلااض يف .وحيئ ثف إلػوح ف ياػ ز لنػا

شػػيئا اػػف إلشػػكو اػػف ػرإة تاضػػيز تػػجفة إلوروػػلئ اػػل ثنمػػـ تػػذاروإ ػ

انااػػباع ث ػػر ئ ياكننػػا ثف ن ػػرج مػػذب إلنتي ػػلئ وت ػ ثف إك ض ػ يل اتػػى
ظمػػرع ػػروح طيبػػل وك ػػز غػػرض صػػالح ػػاف إلغػػيف وإلحقػػد ف يكػػوف لماػػا

و ود.

 -1مراعاة ىذا المبدأ
كز تذإ يجكد لنػا انم يػل ياػوع ػ إل ػرإز وكيايػل إاػتواار حياتػه اػل

ثولئػػؾ إلػػذيف كػػانوإ ير ػػدوف ثف يت ػػدربوإ ع ػػى إل ػ ػرإز ئ وتك ػػذإ تتضػػح حقيق ػػل
إلا ػػدث إكااا ػ ل تة ػػيـ وتػػو ثنػػه ك اػػا تركػػز إفتتاػػاـ ػػدإئر احػػدود اػػف
إلرإغ يف

إلتة يـ ك اا كانع إلارصل ثعظـ ل تة يـ إلانت وإلاوار.

كػ ػػرس ياػ ػػوع إلشػ ػػطر إك ػ ػػر اػ ػػف بقيػ ػػل حياتػ ػػه ع ػ ػػى إكرض لمػ ػػجفة
إلترايذ إلقرئز .وف نبالغ حذإ ة نا ثنه صص كػز داتػه ك مػـ .ث ػد

إلةػػالـ عػػدـ إ تػرإئ بػػهئ ل نػػه لػػـ يتغ ػػي ع ػػى إل طػػل إلتػ وضػػةما إلااػػيح

نص ػػي عيني ػػه .ل ػػـ يب ػػاؿ إلاا ػػيح تابةي ػػه وت ػػـ يناض ػػوف ا ػػف حول ػػه عن ػػد

ا ػوإ متمـ باةنػػى إلا ػػوع ( يوحنػػا 9ا )99ئ ل نػػه لػػـ ياػػتطل ثف يحتاػػز
ثف ياقد ترايذب إلاقربوف حليه .كػاف ع ػيمـ ثف ياماػوإ إلحػ و تقداػوإ بػه (

يوحنػ ػػا 38ا )38ئ وإف ضػ ػػاعع كػ ػػز مػ ػػودب .وتكػ ػػذإ ص ػ ػ ى لػ ػػيس ك ػ ػػز
إلةالـئ ز ل قرئز إلذيف ثعطاتـ هللا حياب اف إلةالـ ( يوحنا 38ا  9و .)6
ك ػػاف ك ػػز شػ ػ ة اتوةاػ ػام ع ػػى ثا ػػانتمـ حذ ك ػػاف إلة ػػالـ ا ػػيجاف ب ػػه وإا ػػطل

كرامـ ( يوحنا 38ا .) 21
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 -2من غير إىمال لمجميور
وال ذلؾ اف إل طأ ثف نتصور – ع ػى ثاػاس اػا كنػا نجكػدب إ ف ثف
ياػػوع لػػـ يةػػف بال اػػاتير ولػػـ يةػػرتـ إلتااتػام .تػػذإ إلػػزعـ بةيػػد كػػز إلبةػػد عػػف

إلوإةػػل .حف ياػػوع عاػػز ث و ػػر اػػف إلاتوةػػل اػػف إ ػػز إلوص ػػوؿ حل ػػى ا ػػوع

إلنػػاس .وثوؿ ش ػ ة ةػػاـ بػػه عنػػد ػػدة داتػػه إلة نيػػل تػػو إرتباطػػه وإنداا ػػه
بال اػػاتير ثونػػاة إلنمضػػل إلروحيػػلئ حذ ط ػػي اػػف يوحنػػا إلاةاػػدإف ثف يةاػػدب
(ارةس 3ا 6ػ33ئ اتى 1ا  31ػ 38ئ لوةا 1ا  23و  .)22بةد ذلؾئ إتػتـ
بأف ياتدح عاز ذلؾ إلن

إلةظيـ (اتى 33ا  8ػ 33ئ لوةػا 8ا  21ػ )27ئ

وتػ ػػو نااػ ػػه كػ ػػاف يكػ ػػرز بصػ ػػال ااػ ػػتار ل اػ ػػوع إلت ػ ػ تبةتػ ػػه وتػ ػػو يصػ ػػنل
إلاة ػزإع .قػػد ع امػػـ تةالياػػه إلاػػاايل .وثطةامػػـ عنػػداا كػػانوإ ياعػػا.
وشػػاى ارضػػاتـ .وث ػػرج إلشػػياطيف اػػنمـ .وبػػارؾ ثطاػػالمـ .وثحيانػػائ كػػاف
يقض إليوـ ك ه اةمـ لي ػدـ حا يػاتمـ لدر ػل ثنػه لػـ ي ػد لحظػل ػرإغ يأ ػز
يمػػا طةااػام (ا ػرةس 9ا  .)13وبكػػز طر قػػل ااكنػػلئ ثظمػػر ياػػوع ل اػػاتير
إلشػػةي عطاػام حقيقيػام وإتتاااػام ة يػام بالنػػاس إلػػذيف ػػاة ل ػ ي صػػمـ .وةػػد
ثحػ مـ وبكػى ع ػيمـ وث يػ إمر اػاع ع ػى إلصػ يي ل ػ ي صػمـ اػف طيػتمـ.
وف ي رج ثحد ثف يقوؿ ثف ياوع ثتاز إل ااتير ثو ثعرض عف ك إرزتمـ.

 -3إثارة الجماىير لم تكن ىدفو
ػ ػ إلوإة ػػلئ
طيػػر ػ

ق ػػع اق ػػدر يا ػػوع ػ ػ إلت ػػأوير ع ػػى إل ا ػػاتير اش ػػك ل

داتػػه .لقػػد ػػغ ياػػوع ذرو إلن ػػاح ػػ إلتة يػػر عػػف عطاػػه
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وإةتدإرب لدر ل ثنمـ ثرإدوإ ار ي ثف يأتوإ و تطاػوب لي ة ػوب ا ػاي (يوحنػا 9ا

 .)33ةػػاؿ ترايػػذ يوحنػػا إلاةاػػدإف ػ تقر ػػر لمػػـ ثف إل ايػػل يػػأتوف حليػػه
(يوحنا 1ا  )29حتى إضطر إلار ايوف ثناامـ لرعتػرإؼ ياػا يػنمـ بػأف ي
إلة ػػالـ ةػ ػػد ذت ػػي ورإةب ي ( يوحنػ ػػا 32ا  .)36كان ػػع تػ ػػذب إلحقيق ػػل شػ ػػديد
إلا ػرإر ع ػػى رجاػػاة إل منػػل وإلار اػػييف ةقػػدوإ ا اةػػا وةػػالوإ ي اػػاذإ نصػػنل
ػػاف ت ػػذإ إ نا ػػاف يةا ػػز تي ػػاع كوي ػػر  .حف تركن ػػاب تك ػػذإ ي ػػجاف إل اي ػػل ب ػػهي

(يوحنػ ػػا 33ا  18و  .)17وإلشػػ ػ ة إلاجك ػ ػػد ثف ا ػ ػ ز إ ن ي ػ ػػز لػ ػػـ يش ػ ػػر
تص ػػر حام ثو ت ايحػ ػام ثف يا ػػوع كان ػػع تنقص ػػه إلق ػػدر ع ػػى ػػذي إل ا ػػاتير

وإلتاػػا مـ حولػػه .وةػػد ظ ػػع شػػمر إلااػػيح حلػػى إلنمايػػلئ بػػالرغـ اػػف ثف وفة

إل اػ ػػاتير كػ ػػاف اتا ػ ػاا بش ػ ػ ة اػ ػػف إلتػ ػػردد .وكػ ػػاف إل ػ ػػوؼ اػ ػػف اشػ ػػاعر
إل ااتير حزإة ياوع تو إلذق حرؾ ثعدإةب ل قبض ع يػه ػ غيػاي إلشػةي

( ارةس 32ا 32ئ اتى 23ا 29ئ لوةا 21ا .)36
لو كاف ياوع ةد ش ل تذإ إلتحرؾ إلشة

نحوبئ فاػتطاع ػ اػمولل

وياػػر ثف ي ضػػل ااالػػؾ إلةػػالـ عنػػد اػػوطئ ةدايػػه .كػػز اػػا كػػاف ع يػػه ثف
ياة ػػه ت ػػو ثف يش ػػبل ض ػػوؿ إلن ػػاسئ و مي ػػأ لم ػػـ حا ػػاتمـ إلزاني ػػل باػ ػ طانه
إلاػػائ ل ط يةػػل .تػػذب تػ إلت ربػػل إلتػ عرضػػما إلشػػيطاف ع ػػى ياػػوع وتػػو
إل ر ل حيناا ط ي انه ثف يحوؿ إلح ار حلى

زئ وثف ي قػ

نااػه اػف

وؽ ناح إلميكػز إاػتنادإم ع ػى حاػف هللا لػه (اتػى 1ا 8-3ئ لوةػا 1ا 1-3

و .)31-6

تػػذب إكشػػياة إلاويػػر ف ػػد ثنمػػا ةػػادر ع ػػى تش ػ يل حع ػػاي إل اػػاتير
وتحاامـ .وإلوإةل ثف إلشيطاف لـ يةرض ع يه شيئام اػف عنػدب عنػداا وعػدب
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ثف يةطيػػه ااالػػؾ إلةػػالـ حذإ اػ د لػػه (اتػػى 1ا  .)31-7حف ذلػػؾ إلا ػػادع

إك ػػر ةػػد ع ػػـ يػػدإم ثف ياػػوع ا ػي ذي حليػػه ايػػل ااالػػؾ إكرض بطر قػػل
ت قائيػ ػػل با ػ ػػرد ثف يشػ ػػغز نااػ ػػه بػ ػػأاور إلحيػ ػػا إلحاضػ ػػر ئ ويطػ ػػرح اطالػ ػػي

إلا وع إك دق انبام.
ل ػػف ياػػوع لػػـ يكػػف تد ػػه ػ إلحيػػا ثف يويػػر إل اػػاتير و ػػذي حليػػه
إكنظار .ز بالةكس كاف ي ذؿ مػدإم ك يػ إمر ػ إلحػد اػف حاػاس إل اػاتير

إلتػ ػ ػ شػ ػ ػاتدع اة إزت ػ ػػه ( ثنظ ػ ػػر يوحن ػ ػػا 2ا 1-21ا  1و 9ا  29و )28ئ
وثحيانػػا كوي ػػر كػػاف يط ػػي ااػػف ش ػػااتـ ثف ي ػػذيةوإ ت ػػذب إك ب ػػار ل ػ ػ يان ػػل
حااس إل ااتير إلذيف ياكف حوارتمـ بامولل .وإلترايذ إلذيف شاتدوإ ا دب
عى

ز إلت

ي ثوصاتـ ثف ف يحدووإ ثحدإ باا ثبصروإ حف اتى ةاـ إ ػف

إ نااف اف إكاوإع ي (ارةس 6ا 6ئ اتػى 38ا  .)6و ػ انااػباع ث ػر
كان ػػع إل ا ػػاتير تمتػ ػ

ا ػػف حول ػػهئ ينا ػػا ك ػػاف يا ػػع ا ػػنمـ ا ػػل

ل ػػه وت تػ ػ

ترايذبئ وياض حلى اكاف ت ر ل
كوي إمر اا ثزعػ تػذإ إلاوةػ

يوإصز داته.

تابةيػه إلػذيف لػـ ياماػوإ طتػه إفاػترإتي يل

ػ إل ػرإز  .وحتػػى ث وتػػه وث وإتػػه إلػػذيف لػػـ يكونػوإ ةػػد تانػوإ بػػه بةػػدئ ثلحػوإ
ع يػ ػػه ثف يغيػ ػػر تػ ػػذإ إلاا ػ ػ ؾ ويظمػ ػػر نااػ ػػه ل ةػ ػػالـئ ل نػ ػػه ر ػ ػػض ثف يأ ػ ػػذ
نصيحتمـ (يوحنا 8ا .)6-2

 -4فيم قميمون رسالتو
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وبازإة تذإ إلتصػرؼ لػـ يكػف ثاػ إمر ع يبػام ثف نرحػف ثف عػددإم ة ػيرم اػف
إلنػػاس تػػـ إلػػذيف ت ػػددوإ ة ػرم ت ديػػدإم حقيقي ػام وإضػػحام ثونػػاة داػػل إلااػػيح.

ونحػػف ف ننكػػر ثف كويػػر ف تان ػوإ بالااػػيحئ باةنػػى ثف داتػػه إ لميػػل كانػػع

اوضػػل إلق ػػوؿ وإفرتيػػاح ل ػػف عػػددإم ة ػػيرم اػػنمـ ثدركػوإ ةػرم اةنػػى إ ن يػػز.
ورباا كاف إلةدد إ

اال كتباعه إلا صيف حتى نمايػل داتػه ث وػر ة ػيرم

ثاا إلذيف إنتظروإ

ثورش يـ لق ػوؿ اةاوديػل إلػروح إلقػدس كػانوإ

اف  311ثخ وتـ إلذيف ظمر لمـ ياوع بةد إلقياال (  3كورنووس 33ا .)9
إلة يل

 321ناا ػام قػػد (ثعاػػاؿ 3ا )33ئ ولػػيس تػػذإ إلةػػدد صػػغي إمر حذإ وضػػةنا ػ

إفعتبار ثف داته إلة نيل لـ تاتار ث ور اف ورئ اػنوإع .واػل ذلػؾ ػ ذإ
ثردنا ثف نقيس نتائ ك إرزته بةدد إلات ػدديف ع ػى يديػهئ ننػا ف ناػتطيل ثف

نضل ياوع يف عظااة إلابشر ف

تار خ إل نيال.

 -5خطة يسوع االستراتيجية
لاػػاذإ ركػػز ياػػوع إتتاااػػه ع ػػى عػػدد ة يػػز ػػدإم اػػف إلنػػاس ثلػػـ يػػأع
لي ص إلةالـ ك ػه واػل إ عػرف إلبػاتر إلػذق ثع نػه يوحنػا إلاةاػدإف ثاػاـ
إل ااتير إلاحتشد كػاف ػ حاكػاف إلاػيد بانتمػى إلاػمولل ثف يكاػي تفؼ
إلناس حذإ ثرإد ثرإد ذلؾ.

ااذإ لـ ينتمز تذب إلارص و ند يشا ةويام اػف

إلاػػجانيف ياػػتولوف ع ػػى إلةػػالـ كالةاصػػال كػػاف ػ اقػػدور إ ػػف هللا بكػػز

تأ يد ثف يضل لنااه رناا ام ػذإبام ياػتايز حليػه إل اػاتير ػ ثةصػر وةػع
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وبأةػػز ا مػػود .ثلػػيس ااػػا يػػدعو حلػػى إليػػأس ثنػػه رغػػـ كػػز إلقػوإع إل اضػػةل
كارب لػـ يتبةػه ػ إلنمايػل ثف عػدد ة يػز اػف إلترايػذ إلباػطاة اػل إلة ػـ ثنػه

عاش وااع لي ص إلةالـ
حف إل وإي ع ى تذإ إلاجإؿ يتركز

إلغرض إلحقيق اف طته

إل ػرإز  .حف ياػػوع لػػـ يحػػاوؿ ثف يويػػر حع ػػاي إل اػػاتيرئ ل نػػه ػػاة ل ػ

إحتياج حلى ثش اص ت ػوف اماػتمـ

ية ف إلا وع .تذإ اةناب ثنه كاف

ةيػػاد إل اػػاتير .وثق يػػر ي نيػػه إلااػػيح اػػف حتبػػاع إلنػػاس لػػه حف لػػـ يكػػف

لمجفة إلناس ارشدوف واة اػوف لمػدإيتمـ ػ طر ػ إلحيػا

لقػد ظمػر ػ

انااػػباع عديػػد ثف إل اػػاتير كانػػع ر اػػل اػػائغل ل لمػػل إل اذبػػل حذ تركػػع
ػػدوف رعايػػل انااػػبل .كانػػع إل اػػاتير اوػػز ثغنػػاـ تمػػيـ ع ػػى و وتمػػا بػػر

تدؼ ثاااما حذ تركػع بػر رإع (اػرةس 9ا 11ئ اتػى 6ا  19و 31ا .)31
كانع ع ى إاتةدإد ثف تاير و إرة ثق ش ص يغر مػا بػأق وعػدئ اػوإة كػاف
تػػذإ إلش ػ ص صػػديقام ثو عػػدوإم .وتػػذب بػػر شػػؾ اأاػػا إلاػػاعل .كػػاف اػػف
إلامز ع يه حيقاأ إلتط ةاع إلن ي ل
إلناسئ ل نمـ كانوإ ين دعوف اػر ةام

بأ اذيي إلا طاع إلدينيل إلحا ال.

حف ةػػاد حاػرإئيز إلةايػػاف روحيػام (يوحنػػا 7ا  11و 6ا  13-16و 32ا
11ئ ةػارف اتػى 21ا  )16-3ػ اػل ثنمػـ ة ي ػو إلةػدد ناػ يام ػ كػانوإ ياػيطروف

اػػيطر تااػػل ع ػػى اصػػائر إلشػػةي .لمػػذإ ثر ياػػوع ثف تػػجفة إلات ػػدديف

ع ػػى يديػػه ايتةرضػػوف ل اػػقو

ػ إفرتبػػاؾ وإليػػأسئ وثف حػػالتمـ إك يػػر

اػػت وف ثشػػر اػػف إكولػػى اػػا لػػـ يقػػـ ر ػػاؿ ثتقيػػاة ثةويػػاة لقيػػادتمـ وحاػػايتمـ
وتو يتمـ

إلح إلاايح  .وتكذإ كانع طل ياوع
30

إل رإز  .حنػه ة ػز

تق ػػديـ ثق اا ػػاعد روحي ػػل ل ة ػػالـئ ي ػػي حةاا ػػل ثن ػػاس ث ا ػػاة يا ػػتطيةوف ثف
يقودوإ إل ااتير حلى ثاور هللا.

لقػػد كػػاف ياػػوع وإةةيػام .قػػد تحقػ اػػف ضػػة

وتق ػػي إلط يةػػل إلبشػػر ل

إلااةطلئ كاا كػاف اتأ ػدإ اػف ةػوإع إلظػرـ وت اةمػا ضػد إلبشػر ل إلبائاػل.
و ػ نػػور تػػذب إلاةر ػػلئ وضػػل ثاػػاس ك إرزتػػه ع ػػى طػػل ت تق ػ

ػ إلنمايػػل

بحا اع إلناس.
كان ػػع إل ا ػػاتير ناوا ػػما إلح ػػائر ع ػػى إا ػػتةدإد ثف تتب ػػل يا ػػوعئ ل ػػف

إلاا ػػيح ك ػػاف ػ ػ حا ػػل حل ػػى ثن ػػاس ثان ػػاة يتة ػػاونوف اة ػػهئ ويةط ػػوف ت ػػجفة

إلناس اا يحتا وف حليه اف رعايل وعنايل .وكاف ثا ه إلوحيد ثف ي د إلناس
إلذيف يأ ذوف اف روحه و تشربوف بحياته ياتطيةوف ثف يقواوإ ك ػه مػذإ

إلةاز إلةظيـ .واف تنا نة ـ ثنه كرس نااه ك ز ثولئؾ إلذيف كػاف ع ػيمـ
ثف يكونػ ػوإ إل دإي ػػل وإلط ية ػػل لم ػػذب إلقي ػػاد  .وا ػػل ثن ػػه ة ػػدـ إلاةون ػػل إلرزا ػػل
ل ا ػػاتير ع ػػى ة ػػدر ا ػػا ثتا ػػل ل ػػه وةت ػػه و م ػػدبئ حف ثن ػػه ك ػػاف يق ػػدس ذإت ػػه
صيصػ ػام لة ػػدد ة ي ػػز ا ػػف إلن ػػاس (ف ل ا ػػاتير) رغب ػػل ان ػػه ػ ػ ثف ت ػػتاكف

إل ا ػػاتير ػ ػ إلنماي ػػل ا ػػف إلحصػػػوؿ ع ػػى إل ػػرص .تػػػذب إ اػػػترإتي يل
عبقر ل.

 -6تطبيق المبدأ اليوم
ااػػا يػػدعو ل غ إربػػلئ ثنػػه بػػالرغـ اػػف وضػػوح إل طػػل إلت ػ وضػػةما ياػػوع
نصي عينيه ل وصػوؿ حلػى إل اػاتيرئ ػاف تػذإ إلا ػدث ة اػا يط ػ عا يػا ػ
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تػ ػػذب إكيػ ػػاـ .حف اةظػ ػػـ ا مػ ػػودإع إل نياػ ػػل ػ ػ إل ػ ػرإز ت ػ ػػدث بال اػ ػػاتيرئ

فعتقادتا ثف عندتا إلاجترع إل ا يل لحاف إلناوس إلت ت اػ ما .وإلنتي ػل
ثنن ػا نة ػ إليػػوـ ثتايػػل ع ػػى انظػػر إكعػػدإد إلض ػ ال ل ات ػػدديفئ وطػػال
إلاةاوديػػلئ وإزديػػاد عضػػويل إل نياػػل .وة اػػا نمػػتـ بالرعايػػل إلحقيقيػػل لناػػوس
إلات ػ ػػدديف وبنيػ ػػانمـ ػ ػ احبػ ػػل وةػ ػػو هللا .ناتيػ ػػؾ عػ ػػف إفحتاػ ػػاأ بالةاػ ػػز

وإلاوا ر يه .وبالتأ يد حذإ كاف ل ا دث إلذق ااراه إلاايح ثق اةنى عندنائ
ي ي ثف ية انا ثف إلوإ ي إكوؿ ع ى إلرإع (ثو إل ارز) ثف يضل ثاااػام
إل دإيل ت نى ع يه دال تبشير ل اجور وااتار ل ااتير.

ت ػػذإ يتط ػػي تركيػ ػ إز ث و ػػر ػ ػ إلوة ػػع وإلاوإت ػػيئ ع ػػى ئ ػػل ة ي ػػل ا ػػف

ثعض ػػاة إل نيا ػػل .و ػ ػ نا ػػس إلوة ػػع ف ي ػػي حطا ػػاة إل ػػذو إلاتق ػػد لػ ػربح
إلةػالـ ل ااػػيح .وتػذإ اةنػػاب حةااػػل ةيػاد ادربػػل ي لةاػػز إل داػل ي اػػل إل إرعػ
وإل ػػدإـ (إ اػػس 1ا  )32وثف عػػددإم ة ػػيرم اػػف إكش ػ اص إلاكراػػيف اػػوؼ
يحركوف إلةػالـ ك ػه ػ إلوةػع إلاةػيف ليػأت حلػى هللا .حف إلاةركػل ف ياكػف
ثف يةقد لما لوإة إلنصر عف طر إل ااتير.

لةػػز إلػػبةض يةترضػػوف ع ػػى اااراػػل تػػذإ إلا ػػدثئ بقػػولمـ حف إلتحيػػز
ي ةي دورب

إ تيار تجفة إك رإد إلقرئز اف يف ثعضاة إل نياػل .ول ػف

ليكف اا يكوف اف تذإ إلا دث ف يزإؿ تو إلطر إلػذق كػرس إلااػيح ك ػه

حياتهئ واف إلزـ إكاور ثف نطيةػه عا يػام حذإ ثردنػا ثف يكػوف لنػا ةيػاد دإئاػل
ادربل .وحيواا ياارس باحبل صادةل ل نيال ك مائ وباتتااـ فئ بحا اع

إلناسئ قد تترشى إفعترإضاع عنداا ير إلاةترضوف ن ػاح إل طػل إلتػ

تركمػػا لنػػا إلااػػيح .واماػػا كػػاف إكاػػر ػػاف إلمػػدؼ ي ػػي ثف يكػػوف وإضػػحام
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ثاػػاـ ػػادـ إ ن يػػزئ وف ي ػػي ثف يكػػوف تنػػاؾ ثق ثوػػر ل احابػػا ػ عرةتػػه
ال إل ايل .وكز اا يةاز ال نار ة يز حناا يمدؼ ل رص إل ااتير.

 -01مثل معاصر
تذإ إلا دث ػ ا دث إف تيار وإلتركيز ػ انقوش ع ى صاحل إل وفئ ويػأت
نتػػائ اجكػػد بغػػض إلنظػػر عاػػف يااراػػهئ وا ػوإة تانػػع بػػه إل نياػػل ثو لػػـ

تجاف .اػورئ إنظػر حلػى ثيػل ػرإا نا حػل تمػدؼ حلػى تػدر ي ةػاد اػاتر ف
ػ حدإر إكعاػاؿ ثو ػ إلاناصػػي إلحكوايػل ثو إلةاػكر ل .وااػا ياػػترع

إنتباتنػػا ثف إلشػػيوعييف ػ وتػػـ حر صػػوف دإئا ػام ع ػػى تط ي ػ اػػا يص ػ ح اػػف

إلابادل ػ ةد ت نوإ ع ػى نطػاؽ وإاػل تػذب إلطر قػل إلتػ وضػةما إلػري وكأنمػا

اف ناع ث كارتـ .وةد إات داوتا ػ ثغ إرضػمـ إل اصػل ػدئوإ بحانػل اػف
إلغيػور ف انػذ اػس واػبةيف اػنل وصػار لمػـ ػ باضػز تػذب إلطر قػل ػ ثتبػاع
كز اكافئ وب غ عددتـ
إلةالـ .وةد رتنوإ

وةع اف إكوةاع اا يقري اف نص

اكاف

عصرنا إلحاضر ع ى ن ػاح إل طػل إلتػ ثشػار حليمػا

إلااػ ػػيح وضػ ػػوحئ وت ػ ػ ثف إل اػ ػػاتير ياكػ ػػف إ تاػ ػػا ما باػ ػػمولل حذإ ثحاػ ػػف
إ تيار إلقياد إلرشيد .

 -00وقت لمعمل
لقد حاف إلوةع إلذق ي ي ع ى إل نيال ثف توإ ه يه إلاوةػ

وإةةيػل

ػاة .حف إل رن ػػاا
و دي ػػل .حف ثياان ػػا إلتػ ػ نقض ػػيما ػ ػ إلتر ي ػػه تاضػ ػ تب ػ م
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إل رإزق ل نيال ػ بأااليبه إلةصر ل ػ ةد ثضػر بكػز مػل تقر بػام اػف
إلةا ػػز إل ناػ ػ  .و ػ ػ اةظ ػػـ إل ػػدإف ن ػػد ثف إل نيا ػػل إلااتض ػػةال ليا ػػع
مػاع

بقػ ػػادر ع ػ ػػى ااػ ػػاير إفنا ػ ػػار إلاػ ػػكان  .و ػ ػ ناػ ػػس إلوةػ ػػع تةاػ ػػز ة ػ ػوإع
إلشيطاف

تذإ إلةػالـ بػر تػوإد ئ وبةز اػل بػار ػ ت وامػا .وإنػه كاػر

ا ػػجلـ ثف ياك ػػر إلا ػػرة ػ ػ ت ػػذب إلحال ػػل إلاحزن ػػل .و ػ ػ عصػ ػرنا ت ػػذإ ل ػػدينا
إلتاػميرع إل ويػػر لحاػػز إ ن يػز بالاوإصػػرع إلاػػر ةلئ حف ثننػا ثةػػز حنتا ػػا
ربح إلةالـ ل اايح ااا كنا ع يه ة ز إ ترإع واائز إلاوإصرع إلحديول.
و ػ تقػػديرنا ل حالػػل إلاحزنػػل إلتػ وصػ نا حليمػػا إليػػوـئ ف ي ػػي ثف ي ػػغ
نػػا إلحاػػاس حلػػى حػػد احاولػػل تغييػػر إفت ػػاب ػػيف لي ػػل وضػػحاتا .ولةػػز تػػذب

ت اشك تنا إل ر إلت نةػان انمػا كويػ إمر .و ػ احاولػل تغييػر إكوضػاعئ
ةػػد وضػػةنا رناا ػام بةػػد رنػػاا تا ػػيف ػ توصػػيز ك اػػل هللا إلا صػػل حلػػى
إلناس .ول ف اا ش نا

حد إر ه عنداا حاةػع نػا إلمز اػل تػو ثف إلاشػك ل

إلحقيقيػػل لياػػع اػػل إل اػػاتير وإياانمػػا وطر قػػل حكامػػا وتغػػذيتما .كػػز تػػذب
إكاور إلامال ت عرضل لراتغرؿ .قد ياتغز إلبةض إكاور إلاػذكور

ثعرب لاناةتمـ إلش صيل .وة ػز ثف نحػز اشػا ز إاػتغرؿ إلنػاس ع ينػا ثف

نصز ل ذيف يقودوف إلناس.

حف إتتااانػػا إكوؿ تػػو ربػػح وتػػدر ي ثولئػػؾ إلػػذيف ا ػ

لمػػـ ثف شػػغ وإ

ا إر ػػز ةيادي ػػل .ول ػػف حذإ كن ػػا ف نا ػػتطيل ثف ن ػػدث ا ػػف إلقا ػػلئ ن ػػدث حي ػػئ
نحػػفئ ونػػدري عػػددإم ة ػػيرم اػػف إكشػ اص إلباػػطاة إلاتوإضػػةيف ليكونػوإ ياػػا

بةػػد إلقػػاد إلةظاػػاة إلنػػا حيف ػ ربػػح إلناػػوس ل ااػػيح .ولنػػذكر ثيضػام ثنػػه
ل ػيس ضػػرور ام ثف يكػػوف إلوإحػػد انػػا اتاتة ػام باركػػز اراػػوؽ ػ إلةػػالـ ل ػ
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ياكنػػه ثف ي ػػدـ ن ػػاح ػ ا ػػوع هللا .ػػاف ثق وإحػػد يرغػػي رغبػػل صػػادةل
ػ إتبػػاع إلااػػيح ياػػتطيل ثف يصػػير ذإ ةػػو وناػػوذ ع ػػى إلةػػالـئ بشػػر ثف

يكوف تذإ إلش ص بط يةل إلحاؿ ادربام تدر بام فئقام ل دال.

واف تنا ي ي ثف ن دث ػ تاااام او اا ةز إلااػيح .واػيكوف إلةاػز ػ
بادل إكاػر بطيئػام وشػاةام واجلاػام .ورباػا ف يكػوف ا حوظػام اػف إلنػاس ول ػف
إلنتي ػػل إلنمائيػػل اػػت وف رإئةػػل وا يػػد حتػػى ولػػو لػػـ يقػػدر لنػػا ثف نحيػػا حتػػى

نرإتا بةيوننا .وإذإ دثنا مذب إلطر قل إلتػ وضػةما إلااػيح نكػوف ةػد إت ػذنا
ة إر إمر ك ي إمر

إل دال .وع ى إلاػرة انػا ثف يقػرر ثيػف ير ػد ثف ت ػوف داتػه

اوضػػل إلتقػػدير .تػػز ػ إفاتحاػػاف إلػػوةت اػػف إلنػػاسئ ثـ ػ إاػػتواار

حياتػه ػ عػدد ة يػز اػف إكشػ اص إلا تػار ف إلػذيف ايوإصػ وف عا ػه بةػػد
ثف ياض تو حلى إلا د إك دق

ػ إلوإةػػلئ حف إلاػجإؿ إلػػذق ي ػػي ثف ياػػأله كػػز وإحػػد انػػا لنااػػه تػػوا

كق يز نحف ن دـ
لنا ثف نر كي

ي ي ثف ناض

داتنا بر توة  .واف إلػرزـ

دري ياػوع ر الػه ل قيػاـ بةا ػه .حف إلاوػاؿ ك ػه اػا تػو حف

زة اف ناس إلطر قل إلت اار ع يما .وليس
عػػف إل انػػي إ

إ

ر ف.

اقدورنا ثف ناصػز انبػام

ػػر ػػدوف حلحػػاؽ إلضػػرر بال داػػل ذإتمػػا وزوإؿ تأويرتػػا ػ

**********
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الفصل الٌاني :الوجود معه
يتا ثنا اةكـ كز إكياـي (اتى 27ا )21

 -0كان المسيح يمكث كثي ار مع تالميذه
بةػػد ثف ث تػػار ياػػوع ر الػػهئ كػػاف اػػف عادتػػه ثف ياكػػئ اةمػػـ .وكػػاف
تذإ وتر رناا ه إلتػدر ئ ا ػرد ثف يػدع ترايػذب يتبةونػه .وعنػداا يقػ
إ نااف ااك إمر

تذإ إكارئ يشةر ثنه اف إلبااطل بحيئ ف يكاد يصدةه.

ػػـ يك ػػف ل اا ػػيح ادرا ػػل را ػػايل وف ك ي ػػاع فتوتي ػػل وف رص ػػل اوإض ػػيل

ل د إراػل وف صػوؿ د إراػػيل ياػ ز يمػػا ثتباعػه ثاػااةتـ .ف شػ ة اػف تػػذب
إ

ػرإةإع إلانظاػػلئ وإلتػ لمػػا روعػػل وثتايػػل ػ ثياانػػا .ف شػ ة اػػف تػػذإ

إلق يز كاف له د ز حطرةام

داته .مذب إلصػور إلاذت ػل ػ باػاطتمائ

كاف كز اا ة ه ياوع لتة يـ تػجفة إلر ػاؿ تػو ثف ػذ مـ حليػه ليكونػوإ ع ػى

إلدوإـ بالقري انه .كاف تو إلادرال وكاف تو إلانماج.
كانػػع طر قػػل ياػػوع إلط يةيػػل ت ت ػ

كػػز إف ػػترؼ عػػف طػػرؽ إل تبػػل

إلراػػايل إلتق يديػػل .كػػاف اة اػػو إلػػديف ػ ثيااػػه ي زاػػوف ترايػػذتـ بالتااػػؾ

با ػرإئض وطقػػوس اةينػػلئ وحاػػف صػػيغ اقػػرر اػػف إلاةر ػػلئ مػػا ياكػػنمـ ثف

ياتػػازوإ عػػف غيػػرتـ .بالاقا ػػزئ كػػز إلػػذق ط بػػه ياػػوع اػػف ترايػػذب تػػو ثف
يتبةوب ويقتاػوإ طوإتػه .لػـ ي قػف ياػوع إلاةر ػل لترايػذب ػ عبػارإع ةانونيػل
ثو احاوظاع عقائديل ول ف عػف طر ػ ش صػيته إلحيػل إلراةػل وتػو ياػير
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يػ ػػنمـ .وكػ ػػاف ترايػ ػػذب ااتػ ػػاز فئ ف با ػ ػ ي تااػ ػػكمـ باظػ ػػاتر ار يػ ػػل ثو

إتباعمـ طقواا اةينل ول ف لا رد و ودتـ اةهئ وبػذلؾ إاػتطاعوإ ثف يت قػوإ
إلتة يـ انه اباشر (يوحنا 37ا .)36

 -5المعرفة في الوجود معو
كػػاف اػػف نتي ػػل إتبػػاع إلترايػػذ ل ااػػيح ثف عر ػوإ ي ثاػرإر ا ػػوع هللا ي
(لػػو 7ا  .)31لقػػد حص ػ وإ ع ػػى إلاةر ػػل وإاػػطل إتبػػاعمـ ل ااػػيح ة ػػز ثف
يكتاػ وتا بالشػػرح وإلتوضػػيح .وف ن ػػد تة ي ػ إر لمػػذب إلحقيقػػل ث ضػػز ااػػا ػػاة
ع ى لااف إلاايح عنداا األه وإحد انمـ وتػو ػ حاػر باػ ي عػدـ حدرإؾ

عقيػػد إلوػػالوئ إكةػػدس كيػ

نةػػرؼ إلطر ػ

وعندئػػذ ث ابػػه إلااػػيحا ي ثنػػا

تو إلطر ػ ئ وإلحػ ئ وإلحيػا ي (يوحنػا 31ا  3و  .)9كػأف إلااػيح ير ػد ثف

يقوؿا ثنه تو إل وإي لاجإؿ إلترايذ عف إلوالوئ ل نمـ يحتا وف ثف ياتحػوإ
عيونمـ ع ى إلحقيقل إلروحيل إلات اد إلقائال ينمـ.

تػػذب إلطر قػػل إلباػػيطل ل ػرإز ةػػد ثع نػػع اػػف إل دإيػػل عنػػداا ةػػدـ ياػػوع
إلدعو كولئؾ إلر اؿ إلذيف ثرإدوإ ثف يشغ وإ اركز إلقياد  .وةد ةاؿ إلاايح
ليوحن ػػا وإن ػػدرإوس ي تةالي ػػا وإنظػ ػ إر يئ حي ػػئ ك ػػاف إلاا ػػيح ياك ػػئ (يوحن ػػا 3ا
 .)16ولـ يقز إلاايح ث ور اف ذلؾ .ل نه بالتأ يػد ةػاؿ لماػا ثشػياة ث ػر
ث ور اف ذلؾ عنداا ذتبا اةه حلى حيػئ يقػيـ .و ػ

يكش

ػو اػل إلااػيح كػاف

لماا عف ط يةته وعا ه .وكذلؾ ي بسئ قد و ه حليػه إلااػيح ناػس

إلقػػوؿ ي إتبةن ػ ي (يوحنػػا 3ا  .)11وكػػاف وةػػل تػػذب إل اػػل إلباػػيطل عظياػام
ع ى ي بسئ حتى ثنػه ػ تػأورب دعػا نونائيػز ةػائرم لػه ي تةػاؿ وثنظػري (يوحنػا
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3ا  .)19حف اوعظل حيل وإحد ث ضز وثنال اف اائل رتػاف .و ياػا بةػدئ
إلتقػػى ياػػوع يوحنػػا وبطػػرس وإنػػدرإوس .وبيناػػا كػػانوإ يصػ حوف إلشػباؾ ةػػاؿ
إلاػيد ناػس إل اػػاع إلاألو ػل ي ت اػوإ و إرئػ ي .و ػ تػذب إلاػػر ثضػاؼ ع ػػى
إلػػدعو اػ بام و يمػام حذ ةػػاؿ لمػػـ ي ػػأ ة ـ صػػيادق إلنػػاس ي (اػػرةس 3ا 38
ةارف اتى 1ا 36ئ لوةا 3ا  .)31وكػذلؾ دعػا اتػى وتػو ػالس عنػد اكػاف
إل بايل ناس إلدعو ي إتبةن ي (ارةس 2ا 31ئ اتى 6ا 6ئ لوةا 3ا .)28

 -7مراعاة المبدأ
إنظػػروإ حلػػى إفاػػترإتي يل إلةظياػػل لمػػذإ إلا ػػدث .حف إلاػػجانيف إاػػت ا وإ

لمػػذب إلػػدعو وإنضػػاوإ اػػر ةام حلػػى ادراػػل إلاػػيد حيػػئ إتاػػل مامػػـئ وتو ػػع

حياانمـ وكانع ثااامـ بالتأ يد ثاو إر كوير ثع ػى اػف حد إر مػـ .وإعتر ػوإ مػذب

إلااائز إلةويصل ع يمـ وتـ ياػيروف اةػه .ول ػف كػز تػذب إلاشػا ز كانػع
اياور إلحز طالاا كانوإ
اا كانوإ

ر قل ياوع .و

حضورب إاتطاعوإ ثف يةر ػوإ

حا ل حلى اةر ته.

ةد ثات دـ تذإ إلا دث إلذق طبقه إلاايح اف إل دإيل .ظمر تػذإ إلا ػدث
وضوح عنداا إ تار اف ااعل إلاجانيف إفون عشر ت ايذإ ي ليكونوإ اةه

ي (اػ ػػرةس 1ا  31ةػ ػػارف لوةػ ػػا 9ا  .)31وثضػ ػػاؼ ثنػ ػػه ينػ ػػوق ثف يرا ػ ػ مـ ي
ليكرزوإ ويكوف لمػـ اػ طاف ع ػى ح ػرإج إلشػياطيف ي .ول ننػا كويػ إمر اػا ناشػز
اةر ل اا اة ثوفما تز إلو ود اةػه ثو إل ػرإز با ن يػز

ثوضػح ياػوع

لنػػا إكاػػرئ حذ ة ػػز ثف ي ػػرج إلترايػػذ ي ل ػرإز ي و يح ػرإج إلشػػياطيفي كػػاف
ع يمـ ثف يكونػوإ اةػه .و ػ إلوإةػلئ حف تة ياػاع إلااػيح ػ ثف يكونػوإ ػ
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شػركل ااػػتار اةػه ػػزةإ اماػا اػػف ت ػػيامـ تاااػا اوػػز تاػويض إل ػرإز  .ػػز
كاف إلو ود اةه ث ور ثتايل حذ كاف إ عدإد إلرزـ ل اور إلرحقل.

 -1ازدياد الصمة عند نياية التدريب
اض ػػى إلاا ػػيح بةز ا ػػل وا ت ػػل ػ ػ حتا ػػاـ اما ػػل إلت ػػدر ي ل تراي ػػذ حل ػػى

إلنمايلئ وتػذإ وإضػح اػف إك بػار إك يػر لاػيرته .وع ػى إلنقػيض ااػا كػاف
ينتظ ػػر حذ ثن ػػه عن ػػداا إات ػػدع دا ػػل إلاا ػػيح حل ػػى إلا ػػنتيف إلواني ػػل وإلوالو ػػلئ
ثعطى ترايذب إلا تار ف وةتام ثطوؿ .وكوي إمر اػا كػاف يأ ػذتـ اةػه ػ

حلى بقةل

يل بةيدإم عف إلناس إلذيف يةر ونه ل

ػو

يت نػي ػ بقػدر إ اكػاف ػ

اتاعػػي إلظمػػور .وذت ػوإ اة ػام ػ رحػػرع كويػػر حلػػى صػػور وصػػيدإ نحػػو
إلشااؿ إلغرب (ارةس 8ا 21ئ اتػى 33ا )23ئ وإلػى حػدود إلاػدف إلةشػر

(ا ػػرةس 8ا 1ئ ة ػػارف ات ػػى 33ا )26ئ وإل ػػى نػ ػوإح دلاانوو ػػل ن ػػوي ش ػػرؽ
إل يز (ارةس 7ا 31ئ ةارف اتى 33ا )16ئ وإلى ةر ةيصر ل ي بس حلى

إلش ػ ػػااؿ إلش ػ ػػرة (ا ػ ػػرةس 7ا 28ئ ة ػ ػػارف ات ػ ػػى 39ا  .)31وكان ػ ػػع ت ػ ػػذب
إلرحرع ػ حلى حد اا ػ با ي اقاواػل إلار اػييف وعػدإة تيػرودس لػه .ول ػف

إلغػػرض إكاااػ انمػػا ثف ياػػوع شػػةر بالحا ػػل حلػػى إف ػػترة اػػل ترايػػذب.
وبةد ذلؾ ةضى ياوع عد شمور ال ترايػذب ػ

ير ػل شػرة إكردف (لوةػا

31ا 36-22ا 27ئ يوحنػ ػ ػ ػػا 31ا 33-11ا 31ئ اتػ ػ ػ ػػى 36ا 21-3ا 11ئ

اػػرةس 31ا  .)32-3وإذ إشػػتدع إلاقاواػػل ووصػ ع حلػػى ذروتمػػا ي لػػـ يكػػف
ياوع ثيضام ياش

يف إليمود عرنيل ز اضى اف تناؾ حلى إل ور إلقر بػل

اػػف إل ر ػػل حلػػى ادينػػل يقػػاؿ لمػػا إ ػرإيـ واكػػئ تنػػاؾ اػػل ترايػػذبي (يوحنػػا  3ا

 .)31وعنػػداا ػػاة إلوةػػع ث يػػ إمر ليػػذتي حلػػى ثورشػػ يـئ ث ػػذ إفون ػ عشػػر
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ت ايػػذإم ع ػػى إنا ػرإدئ وتػػو ياضػ
38ئ ةارف ارةس 31ا .)12
حذإ ث ػػذنا ك ػػز ا ػػا اػ ػ

ػ طر قػػه اتأنيػام حلػػى إلادينػػل ( اتػػى 21ا

بة ػػيف إفعتبػػارئ ف نا ػػتغري ا ػػف ع ػػدـ ا ػػااح

ياوع ل ترايذ ثف ي تةدوإ عنه ػ ثاػ وع إ فـ.

حف ناد إمر .وحتى وتو يص

وحدب ػ

ػـ ياػاح ثف ي تةػدوإ عنػه

واػياان ئ لػـ يكػف ترايػذب بةيػديف

عنػػه حف ااػػا ل رايػػل ح ػػر (لوةػػا 22ا  .)13ثلػػيس تػػذإ بالضػػبد اػػا تاة ػػه
كػػز ثاػػر عنػػداا تػػدنو اػػاعل إلرحيػػز

حف كػػز دةيقػػل لمػػا ةياتمػػائ كف تػػذإ

إفرتبا إل ادق إلووي اتناصػـ عػرإب بػر عػود  .وإل اػاع إلتػ تقػاؿ ػ

اناابل كمذب يكوف لما وةل اص وذكر دإئـ .و

إلوإةلئ لـ يكف إلترايػذ

ع ى إاتةدإد لتامـ إل وير اف إلاةػان إلةايقػل لو ػودب اةمػـئ حف عنػد ةػري

إلنمايػػل (يوحنػػا 39ا  .)1وتػػذإ يوضػػح إلا ػ ي إلػػذق ك ػػه صػػص كتػػاي
إكنا يػػز إكربةػػل كويػ إمر اػػف إتتاػػاامـ مػػذب إكيػػاـ إك يػػر اػػف حيػػا إلااػػيح.
حف نص

إلشمور إك ير اف حياته.

اا ا ز عف ياوع حدئ

حف إلاػنم إلػذق ثتبةػػه ياػوع طػوإؿ حياتػػهئ اػار ع يػه ثيضػام ػ إكيػػاـ

إلت ػ ت ػػع إلقيااػػل .وااػػا ت ػػذ ارحظتػػه ثنػػه ػ كػػز اػػر اػػف ا ػرإع ظمػػورب
إلةشر ئ كانع ا صصل لتابةيه وع ى و ه إل صػوص لترايػذب إلا تػار ف.

وع ى ةدر اػا يكشػ

لنػا إ ن يػز انػه لػـ يكػف ااػاوحام لشػ ص وإحػد غيػر

اػػجاف ثف يػػر إلػػري إلاا ػػدئ واػػل ذلػػؾ لػػـ يكػػف تػػذإ بػػاكار إلغر ػػيئ حذ لػػـ
ت ػ ػػف تنػ ػػاؾ حا ػ ػػل وػ ػػار إل اػ ػػاتير ػ ػ عرف ظمػ ػػورب واػ ػػا إلػ ػػذق كػ ػػاف ػ ػ
إاتطاعتمـ ثف ياة وب

ثاػا إلترايػذ إلػذيف ػروإ يائاػيف بةػد إلصػ ي .كػانوإ

ػ حا ػػل حلػػى حنةػػاش حياػػانمـ وتو يػػتمـ ػ إلراػػالل إلاوكولػػل حلػػيمـ .كانػػع
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داتػػه ك مػػا تػػدور حػػولمـ وتتة ػ

مػػـ .وتػػذإ اػػا حػػدئ بالاةػػزئ ػػاف إلوةػػع

إلػػذق إاػػتوارب ياػػوع اػػل ترايػػذب إلقرئػػز كػػاف إ وػػر ػػدإم اػػف إلوةػػع إلػػذق
ثعطاب لغيرتـئ ااا يدؿ ثوضح إلدفلل ع ى ثف تذإ إلتصرؼ كػاف نابةػام اػف

إاترإتي يل اوضوعل تصايـ.

وبالاةز ثاضى ياوع ال ترايذب وةتام ثطوؿ ااا ثاضاب ال كز إلنػاس

إلةالـ ا تاةيف اةا .قػد ث ػز اةمػـئ ونػاـ اةمػـئ وتحػدئ اةمػـ ػرؿ

اةظ ػػـ ثوة ػػاع دات ػػه .لق ػػد ا ػػاروإ اة ػػا ػ ػ إلط ػػرؽ إلبةي ػػد ع ػػف إلةاػ ػرإف

اناػػرديف .وزإروإ اةػػا إلاػػدف إلاكتظػػل بالاػػكاف .وع ػػروإ اةػػا بحػػر إل يػػز.
وصػادوإ إلاػػاؾ اةػػا .وصػ وإ اةػػا ػ إلصػحار وإل بػػاؿ .وتة ػػدوإ هلل اةػػا
إلميكز و

إلا اال.

 -2ومع ذلك فمم يزل في خدمة الجماىير
ف ياك ػ ػػف ل نا ػ ػػاف ثف يت ات ػ ػػز ثيضػ ػ ػام ثن ػ ػػه ينا ػ ػػا ك ػ ػػاف يا ػ ػػوع ي ػ ػػدـ
إل ا ػ ػػاتيرئ ك ػ ػػاف إلتراي ػ ػػذ دإئاػ ػ ػام اة ػ ػػه .واػ ػ ػوإة ك ػ ػػاف ي اط ػ ػػي إل ا ػ ػػاتير

إلاحتشد حولهئ ثو يتحادئ ال إل تبػل وإلار اػييف إلػذيف ثرإدوإ ثف يصػطادوب

بك اػػلئ ثو يػػت ـ حلػػى شػػحاذ ات ػػوؿ ػ إلطر ػ ئ كػػاف إلترايػػذ بػػالقري انػػه

ارزاػيف لػه وك مػػـ عيػوف ترحػػف وتذإف تصػغ  .وبمػذب إلطر قػػل كػاف ياػػوع

ياػػتوار وةتػػه إاػػتواا إمر اضػػاعاام .مػػو دوف ثف يماػػز إل اػػاتير ثو يغ ػػض
إلطػرؼ عػف حا ػاتمـئ يقػػوـ

داػل ااػتار لترايػػذب و ػودتـ اةػه .وتكػػذإ

كػانوإ ياػتايدوف اػػف كػز اػا كػػاف يقولػه ثو ياة ػه ل

كاف يقدـ لمـ اف تاايرئ واا يدل حليمـ اف اشور .
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ػػر فئ با ضػا ل حلػى اػػا

 -3ىذا كمو يأخذ وقتا
وكػػاف اةنػػى تػػذب إلشػػركل إلوويقػػل إلااػػتار ثف ياػػوع لػػـ يكػػف لػػه وةػػع

ياػ ػػتطيل ثف ياػ ػػايه وةتػ ػػه إل ػ ػػاص بػ ػػه .وكأطاػ ػػاؿ صػ ػػغار يط ػ ػػوف إنتبػ ػػاب

وإلديمـئ تكذإ كاف إلترايذ دإئاا عند ةدا إلايد .وحتى إلوةع إلػذق كػاف

يقضػػيه ػ تة ػػدب إلش ص ػ كػػاف اةرضػػا لاقاطةػػل إلترايػػذ لػػه (اػػرةس 9ا

17-19ئ ة ػػارف لوة ػػا 33ا  )3ل ػػف يا ػػوع ل ػػـ ي ػػرد ثف تتغي ػػر طت ػػه اةم ػػـ.
كانػع رغ تػػه ثف يكونػوإ دإئاػام اةػػهئ حذ كػانوإ ثوفدب بػػالروح (اػػرةس 31ا 21ئ

يوحنا 31ا  11و 23ا  .)3حف إلطر قل إلوحيد إلت ياػتطيل مػا إكي ثف
يرب ثوفدب تربيل اناابلئ ت إ وار اف إلو ود اةمـ.

 -4أساس المتابعة
واػػل ثف تػػذإ إلا ػػدث وإضػػح كػػز إلوضػػوحئ حف ثنػػه اماػػز تاااػػا .وتػػو
بط يةت ػػه ا ػػألوؼ ف يش ػػد إفنتب ػػاب وا ػػف عػػػاد إ نا ػػاف ثف يت ات ػػز إكاػػػور
إلةاديل وف يةيرتا إتتاااا .وال ذلؾ اف إلاايح لـ يرغي ث ػدإ ػ ثف ياقػد
إلترايػذ ثتايػل تػذإ إلا ػدث .و ػ ثونػػاة إكيػاـ إك يػر اػف حياتػه شػةر إلاػػيد
ثنه اف إلرزـ ثف ي ور تاكيرب اا كاف يقوـ به اف ثعااؿ .اورمئ إلتاع
يوا ػام حلػػى إلػػذيف كػػانوإ يتبةونػػه اػػد وػػرئ اػػنوإع وةػػاؿ لمػػـا وتشػػمدوف ثنػػتـ
ثيضام كنكـ اة اػف إف تػدإة (يوحنػا 33ا  .)28وبػدوف دعايػل ثو ناػخ ػ

إك ػوإؽئ واػػف غيػػر ثف ي حظػػه ثحػػد اػػف إلنػػاسئ كػػاف ياػػوع يقػػوؿ ثنػػه يػػدري

ر اف ليكونوإ شمودإم له بةػد ثف ياضػ اػف تػذإ إلةػالـ .وكانػع طر قتػه ػ
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تدر مـ تنحصر
وباتمـ اةه

إلو ود اةمـ .ثو كاا ةاؿ

ت اربه ةد عينمـ ليكونوإ ةاد

اناابل ث ر ثنه باػ ي

ا وته إكزل حيئ يأ وف

ويشػ ػربوف ع ػػى اائدت ػػهئ و ا ػػوف ع ػػى ع ػػروش و ػػدينوف ثا ػػبا حاػ ػرإئيز
إفون عشر (لوةا 22ا .)11-27
واف إل طأ ثف نةتقد ثف إلاتابةل كانع احصور بالترايذ .نةػـئ ركػز
ياوع إتتاااه ع ػى ر الػه إلا تػار ف ل نػه إتػتـ ثيضػا باتبػاع ت ػر ف .ة ػى
ا ػ يز إلاوػػاؿئ بةػػد توبػػل زكػػا و رصػػه ػ ش ػوإرع ثر حػػائ ذتػػي ياػػوع حلػػى

انزلػػه واكػػئ عنػػدب (لوةػػا 36ا  .)8ثيضػػائ نرحػػف إنػػه بةػػد توبػػل و ػػرص
إلا ثر إلااار ل اكئ ياوع يػوايف ػ اػو ار لػية ـ ثت مػا .يقػوؿ إل تػايا ي
ااف به اف ت ؾ إلادينػل كويػروف اػف إلاػاار يف باػ ي كػرـ إلاػ ثر ي (يوحنػا

1ا  .)16ةضى ياوع اةمػـ بةػض إلوةػع ااػا ثد حلػى إنضػااـ ثشػ اص
كويػػر ف حلػػى إ ياػػاف .يقػػوؿ إل تػػاي ثنػػه تاػػف بػػه كويػػر ف لػػيس با ػ ي كػػرـ
إلا ػ ثر ل ػػف باػ ي اػػااع إلاػػيد إلااػػيح و مػػا لو ػػه (يوحنػػا 1ا .)12 – 13

لقد ااح ياوع ل ناس إلذيف لاس حياتمـ ثف يكونوإ اف ثتباعه .ة ى ا يز

إلاواؿئ إنضـ بارتيااوس إكعاى حلى اوكي ثتبػاع ياػوع (اػرةس 31ا 32ئ
ات ػػى 21ا 11ئ لوة ػػا 37ا  .)11وبم ػػذإ ن ػػر ثف إل وي ػػر ف ش ػػاركوإ إلتراي ػػذ
إفونػ ػ عش ػػر إتب ػػاع ا ػػيدتـ إ ت ػػروإ عنايت ػػه .وا ػػا ي ػػدؿ ع ػػى ت ػػذإ إكا ػػر
وض ػػوح ت ػػو إلتراي ػػذ إلا ػػبةيف إل ػػذيف ك ػػانوإ ا ػػل يا ػػوع عن ػػداا ػػدـ ان ػػاط

إليموديػػل (لوةػػا 31ا 3ئ  .)38نةػػـئ إعتنػػى ياػػوع بكػػز تػػجفة ل نػػه لػػـ يةػػتف
مـ كاا إعتنى وإتتـ بافون عشر ت ايذإ.
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و دير نػا ثف نػذكر ثيضػا ت ػؾ إل ااعػل إلصػغير اػف إلناػاة إكاينػاع

إل ػوإت كػػف ي ػػداف إلااػيح اػػف ثاػوإلمف ثاوػاؿ اػػر ـ واروػػا (لوةػػا 31ا -17
 )12واػ ػػر ـ إلا دليػ ػػل و ونػ ػػا واواػ ػػنلئ وث ر ػ ػػاع كوي ػ ػرإع (لوةػ ػػا 7ا )1-3
وبةض تجفة إلنااة كف اةه حتى إلنمايل .وتو بالطبل لـ ير ض داتمف
إل ر ا ػػل .وكويػ ػ إمر ا ػػا إنتم ػػز إلارص ػػل ػ ػ تقوي ػػل حيا ػػانمف .وا ػػل ثن ػػه رح ػػي
باا ػػاعدتمف حف ثن ػػه ل ػػـ يض ػػـ ثولئ ػػؾ إلا ػػيدإع حل ػػى إل ااع ػػل إلا ت ػػار ا ػػف
ترايػػذب .لػػـ يكػػف عنػػد ياػػوع اتاػػل اػػف إلوةػػع لرعايػػل ايػػل تػػجفة إلنػػاسئ
اػوإة كػانوإ اػف إلر ػاؿ ثو إلناػاة .وتػذإ إلةػدد إلات إزيػد اػف إلاػجانيف وضػل
ع ػػى عػػات إلترايػػذ ااػػئوليل رعػػايتمـ .ول ػػف كػػاف ع ػػى ياػػوع ثف يكػػرس
نااػػه و ػػه ث ػػص لاماػػل تػػدر ي ت ػػجفة إلترايػػذ ليحا ػوإ إلةػػيةئ ويقوا ػوإ
رعايل إلات دديف حديوام ع ى إلو ه إك از.

 -5الكنيسة :شركة مستمرة
ػ إلحقيقػػلئ حف إلاشػػك ل ػ حعطػػاة إلرعايػػل إلش صػػيل ل ػػز اػػجاف ف

ت د حر لمػا حف ػ إلامػـ إل ااػز لط يةػل وراػالل إل نياػل .ويحاػف نػا ثف
نرحف تنا ثف اير إل نيال ع ى تذإ إلا دث حيئ يتاح ل ز اجاف ثف يد ز
ػ شػػركل اػػل ايػػل إلاػػجانيف تػػو اػػا كػػاف ياػػير ع يػػه إلاػػيد نااػػهئ حناػػا
تواػػل ث وػػر اػػل إفونػ ػ عشػػر ت اي ػػذإ .ولقػػد كانػػع إل نياػػل تػػ إلوإا ػػطل

لاتابةػػل ايػػل إلػػذيف تبةػوإ إلااػػيح .واةنػػى تػػذإ إل ػػرـ ثف ايػػل إلاػػجانيف
صاروإ اد إلاايحئ وإف كز عضو ةاـ

دال كز عضو ت ػر اػوإة كػانوإ

اناػػرديف ثو ا تاةػػيف .حف كػػز عضػػو ػ ثتػػز إ ياػػاف ع يػػه انػػي حيػػوق
اػػف ت ا ػػل تػػذب إل داػػل .وكػػاف ػ اقػػدرتمـ ثف يقوا ػوإ مػػذب إل داػػل كنم ػـ
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كػػانوإ ا ماػػيف واػػدربيفا وطالاػػا كػػاف ياػػوع اةمػػـ ػ إل اػػد قػػد كػػاف لمػػـ

إلرثس وإلقائد .ول ف ياا بةدئ كاف اف إلضرورق ع ى ثعضػاة إل نياػل ثف

يقواوإ دور إلقياد تحػع حرشػاد إلػروح إلقػدس .ول اػر إلوانيػلئ نقػوؿ ثف تػذإ
اةنػػاب ثف ياػػوع كػػاف ع يػػه ثف يػػدري ترايػػذب ع ػػى إلقيػػاـ مػػذإ إلةاػػز إلػػذق
كاف يتط ي شركته إلش صيل إلااتار اةمـ .وع ى تذإ إلانوإؿئ ي ػي ثف

ياير إلترايذ ال إتباعمـ.

 -6مشكمتنا
حف إلػػوعف ل اػػاتير ػ اػػل

اتػػى تػػتة ـ إل نياػػل تػػذإ إلػػدرس إل يػػر

لزواػػه ػ ف يكا ػ ث ػػدإم عػػدإد إلقػػاد ل ػرإز  .كاػػا ثف إ تااعػػاع إلصػػر

لاناا ػ ػػباع اص ػ ػػلئ و ص ػ ػػوؿ إلت ػ ػػدر ي ل ػ ػػدإـ إلاا ػ ػػيحييف ف ت ػ ػػجدق ت ػ ػػذإ
إلغػػرض .حف نػػاة إلحيػػا إلروحيػػل ل نػػاس لػػيس مػػذب إلاػػمولل مػػو تط ػػي

ادإواػ ػػل إلرعايػ ػػل إلش صػ ػػيل لمػ ػػـئ تااا ػ ػام اوػ ػػز إلرعايػ ػػل إلت ػ ػ يةطيمػ ػػا إكي
كوفدب .وتػػذإ ش ػ ة لػػيس ػ اياػػور ثيػػل انظاػػل ثو ثق صػػز ادرا ػ ثف

يقػػوـ بػػه .حف إلوإلػػديف ف يوك ػػوف ثحػػدإ غيػػرتـ ل قيػػاـ باماػػل تربيػػل ثوفدتػػـ.
حف اواؿ إلاايح ية انا ثف تػذإ إلغػرض يتحقػ

حلى ني ال إلذيف يرغ وف

حرشادتـ.

واف إلوإضح ثف إل نيال ةد ش ع
حلى إلرواة .ال رـ كوير

قػد و ػود إكشػ اص نبػا

تذإ إكارئ و ش ع بشكز يدعو

إل نيال حوؿ إل رإز وإلتنايػل إلااػيحيلئ ول ػف

إفتتاػػاـ ة يػػز بالشػػركل إلش صػػيل اػػل إلػػذيف نر ػػد ثف ن ػػدامـئ و صوص ػام
عن ػػداا يتط ػػي ت ػػذإ إلةا ػػز تضػػحيل اصػػل ا ػػف ان ن ػػا .وف ػػدإؿ ػ ػ ثف
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اةظػػـ إل نػػائس تمػػتـ لحػػاؽ إكعضػػاة إل ػػدد بصػػاوؼ طػػال

إفنضػػااـئ

إلت ػ ت تاػػل اػػاعل وإحػػد كػػز ثا ػ وع لاػػد شػػمر وإحػػد ثو ث وػػر اػػف ذلػػؾ.

ول ػػف إلش ػػاي إلات ػػدد ح ػػديوام ف يتة ػػرض ل رن ػػاا اا ػػيح وإض ػػحئ حف حذإ
كانع له رصل لحضور إل دااع إلتة ديل بال نيال وادرال إكحد.

واػػا لػػـ يكػػف ل ااػػيح إل ديػػد ث ػوإف ااػػيحياف ثو ثصػػدةاة ااػػيحيوف

ياتطيةوف ثف يا ئػوإ تػذب إلوغػر بطر قػل حقيقيػلئ انػه يتػرؾ وحػدب باحوػا عػف
ح وؿ لاشا ه إلةا يػل إلةديػد إلتػ توإ ػه حياتػه .وإف ثيػل اشػك ل اػف تػذب

إلاشا ز ةد ت وف ا با

ضياع حياانه.

وباوز تذب إلاتابةل إلةرضيل ف ع ي حذإ كػاف نصػ

إلػذيف ينضػاوف

ل نيا ػ ػػل ب ػ ػػا ةرإر ينحر ػ ػػوف ثو ياق ػ ػػدوف ت ػ ػػأل إف تب ػ ػػار إلاا ػ ػػيح إكوؿ.

وة ي ػػوف ت ػػـ إل ػػذيف ينا ػػوف ػ ػ إلنةا ػػل وإلاةر ػػلئ بحي ػػئ ياك ػػنمـ ثف يقواػ ػوإ
دال اػا فاتػدإد إلا ػوع .وإذإ كانػع ػدااع يػوـ إكحػد و صػوؿ تػدر ي

إكعضاة ت كز اػا تقداػه إل نياػل ل ات ػدديف حػديوا لاػيرتـ نحػو إلنضػوج

إلروح ئ ر د ثنمـ ي اقوف
اوز تذإ إل رناا إلضةي

تحقي ثغرإضمـ .وإذإ كاف إلشػ ص يتبػل
انه يضرب ث ور ااا يناةه .وببااطل وصرإحلئ

ثةػوؿ ثنػػه ف يو ػػد ػػديز لرتصػػاؿ إلش صػ بالنػػاس .واػػف إلة ػػئ ثف نأاػػز

ن احا

حنشاة ةياد اايحيل ةويل مذب إلطرؽ حف حذإ حدوع اة ػز  .وإذإ

كاف ياوع إ ػف هللا إلاا ػد و ػد ثنػه اػف إلضػرورق ثف ياكػئ بصػال ااػتار

ال ترايذب إلقرئز دإم اد ورئ انيفئ وال ذلؾ اف وإحدإ انمـ إنحرؼ
عف إلطر إلااػتقيـ واضػى حلػى اكانػهئ كيػ
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تنتظػر كنياػل ثف تقػوـ مػذإ

إلةاز

ل ز إلانل

إ تااع ك ير يةقد ار

إكا وع ت وف ثياـ إل قاة ة ي ػل بالناػبل

 -01تطبيق المبدأ اليوم
حف طػػل ياػػوع ػ تػػذب إلنقطػػلئ تة انػػا وضػػوح ثف ثيػػل طر قػػل تت ناتػػا

إل نياػػل ل اتابةػػل ي ػػي ثف يكػػوف ثاااػػما إلرعايػػل إلش صػػيل كولئػػؾ إلػػذيف
ت ػػجتاف ع ػػى رع ػػايتمـ .وثف ثي ػػل طر ق ػػل ث ػػر ا ػػتجدق حل ػػى ت ػػرؾ إلا ػػجانيف

إل ػػدد ل ش ػػيطاف .ت ػػذإ اةن ػػاب ثف ثق نظ ػػاـ تا ػػير ع ي ػػه إل نيا ػػلئ ي ػػي ثف
يضل كز ات دد

يد صدي اايح ثايفئ حلػى ثف ينضػ روحيػائ ويقػوـ

دورب ت اذ ش ص ت ر .وع ى تذإ إلاجاف إلذق اة نااف حلى إلاايح

ثف ياػتار ػ ارزاتػػه لػػه ك اػػا ثاكنػه ذلػػؾئ يدراػػاف إل تػػاي إلاقػػدس اةػػائ
ويص ياف اةا .كاا ثف ع ى تذإ إلاجاف إلناض ثف ي يي إلاجاف إلحديئ
إ يااف ع ى ثائ تهئ اوضحا له إلح ئ وياػةى اةػه ػ ااػاعد إ

ػر ف.

وإذإ ل ػػـ يك ػػف ػ ػ إل نيا ػػل ة ػػاد اكرا ػػوف يرغ ػػوف ػ ػ إلقي ػػاـ م ػػذب إل دا ػػلئ

ة يمػػا ثف تػػدري بةػػض ثعضػػائما لمػػذإ إلغػػرض إلةظػػيـ .حف إلطر ػ إلوحيػػد

لتدر مـ تو حعطائمـ ةائدإم يتبةونه.
تػػذإ تػػو إل ػوإي ع ػػى ا ػجإؿ كوي ػ إمر اػػا يتػػردد ػ ثذتاننػػائ وتػػوا كي ػ

تػ ػػدري ثعضػ ػػاة إل نياػ ػػل ع ػ ػػى إلقيػ ػػاد و ػ ػػي ثف نػ ػػدرؾ ثف تػ ػػذب إلطر قػ ػػل

اتحق إلغرض انما عنداا ياارس إلتابةوف اا يتة اونه عا يػا .وتنػا ي ػرز
ثااانا ا دث ثااا ت ر اف إلابادل إلت وضةما إلاايح
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طته.

**********
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الفصل الٌالث :الًكروــس
ي إحا وإ نيرق ع يكـ ي (اتى 33ا )26

 -0الطاعة ىي المطمب األول
إنتظ ػػر إلاا ػػيح ا ػػف إكشػ ػ اص إل ػػذيف تبة ػػوب ثف يطية ػػوبئ ػػـ ي ت ػػرتـ
كنم ػػـ و م ػػاة ػػز ا ص ػػيف ثو ي ػػاة .وك ػػاف إل ػػوفة لا ػػيدتـ ا ػػف إلةرا ػػاع

إلاايز إلتػ يةر ػوف مػائ ػدعوإ ي ترايػذ ي باةنػى ي إلاتة اػيف ي اػف إلاػيدئ
ولـ يااوإ ي اايحييف ي حف بةد ذلؾ وةع طو ز ( ثعااؿ 33ا  )29اػل ثف
تػػذب إلتاػػايل إل ديػػد كانػػع ثا ػ إر حتايػػا ف ػػد انػػهئ كف إلتػػابةيف إلاطيةػػيف

لايدتـ ينتاوف له ويأ ذوف ط يةته.

ـ يط ػي

حف بااطل تذإ إفت اب كانع ثا إمر ع يبام ثف لـ يكف اذترم.
اف ثق وإحد اف إلترايذ ثف يقر باػا يػجاف بػهئ ثو يق ػز عقيػد احػدد ئ ولػو
ثنمـ عر وإ باا ف يدع ا افم ل شؾ بأف ياوع تو إلاايا إلانتظر (يوحنػا 3ا

 13و  13و 16ئ لوةا 3ا  .)7كاف كز إلاط وي انمـ

بادل إكار ثف

يتبة ػوإ ياػػوع .وبػػالطبل كانػػع دع ػػوتمـ إكولػػى تتضػػاف دع ػػو حلػػى إ ياػػاف
بشػ ص إلااػػيح وإلطاعػػل ل راػػه .وإذإ لػػـ يكػػف تػػذإ إكاػػر اامواػػا عنػػدتـ

اف إل دإيلئ ر د ثنمػـ ثدركػوإ ذلػؾ ػرؿ إتبػاعمـ ل اػيد واػيرتـ اةػه .وف
يتبل حنااف ش صام ت ر اا لـ تتو ر عندب إلوقل يه .وف ياتطيل ثف ي طػو
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طػو إ ياػػاف ػ رصئ اػػا لػـ يكػػف رإغبػام اػػف كػز ة بػػه ثف يطيػػل ةائػػدب ػ
كز اا يقوؿ.

 -5طريق الصميب
كاف إتباع ياوع ي دو

انتمى إلامولل

ثوؿ إكار .وكاف عندتـ

ذلؾ إلتصور كنمػـ لػـ يكونػوإ ةػد تبةػوب حلػى ااػا ل بةيػد  .وإتضػح لمػـ ياػا

بةد ثف ة ولمـ ت اذ إلايد إلاايح ينطوق ع ى ش ة إ وػر اػف إلق ػوؿ إلاػرح
ل وعد با
ل ايد

ة إلاايا .حف ت اذ إلاػيد إلااػيح اةناتػا تاػ يـ إلحيػا
ضوع اط

ا تمػا

لا طانه .ليس تناؾ ا اؿ ل اااوال.

ي ف يقػػدر ػػادـ ثف ي ػػدـ اػػيديفئ كنػػه ثاػػا ثف يػػبغض إلوإحػػد و ػػي
إ

ػػر ثو يػػرزـ إلوإحػػد ويحتقػػر إ

ػػر .ف تقػػدروف ثف ت ػػداوإ هللا وإلاػػاؿ ي

(لوةػ ػػا 39ا  .)31كػ ػػاف ل إزاػ ػػا ع ػ ػػيمـ ثف يترك ػ ػوإ إل طيػ ػػل نمائي ػ ػام .كاػ ػػا ثف
عػػادإع واا ػرإع تػػذإ إلةػػالـئ وطػػرؽ إلتاكيػػر إلقدياػػلئ كػػاف اػػف إلوإ ػػي ثف
تطبػػل بطػػابل إلنظػػاـ إل دي ػػد لا ػػوع هللا ( اتػػى 3ا 8 - 3ا 26ئ لوة ػػا 9ا

 .)16-21حف إلاحب ػػل إل اا ػػل تػ ػ إلق ػػانوف إل دي ػػد ل اػ ػ وؾ(اتى 3ا )17

وع ػػى تػػذب إلاحبػػل ثف تظمػػر نااػػما ػ إلطاعػػل ل ااػػيح (يوحنػػا 31ا  23و
 )21وتة ػػر عػػف و ودتػػا بػػا

رص ل ػػذيف اػػاع إلااػػيح لي صػػمـ (اتػػى

23ا  .)19-13وكاف إلص يي وإضحام
نك ػػار إل ػػذإع ك ػػز إ

تذب إلحيػا إل ديػد ثق إلرضػى

ػػر ف (ا ػػرةس 7ا  17-11و 31ا 13-12ئ ات ػػى

39ا 29 -21ئ 21ا 27-38ئ لوةػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا 6ا 23-21ئ يوحنػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا 32ا
23و29و31ا .)21-3
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تػػذإ إلتة ػػيـ ةػػوق .لػػـ ياػػتطل كويػػروف اػػنمـ ثف يق ػػوب .لقػػد رح ػوإ ثف
يكون ػوإ تابةيػػه عنػػداا ا ػ بطػػونمـ بػػال ز وإلاػػاؾ .ل ػػف عنػػداا ػػدث ياػػوع
يح ػػدومـ ع ػػف اايػ ػزإع إلا ػػوع وص ػػااته إلروحي ػػلئ وع ػػف إلتض ػػحيل إلرزا ػػل
ل ػػد وؿ ي ػػه (يوحن ػػا 9ا )36-23ئ ر ػػل كوي ػػروف ا ػػف تراي ػػذب ول ػػـ ية ػػودوإ

ياش ػػوف اة ػػه (يوحن ػػا 9ا  .)99وع ػػروإ ع ػػف ذل ػػؾ بق ػػولمـ ي حف ت ػػذإ إل ػػرـ
صػػةي اػػف يقػػدر ثف ياػػاةه ي (يوحنػػا 9ا  .)91وإلشػ ة إلاػػدتش إنػػه لػػـ
ي ر ورإةتـ احاوفم ثف يةيدتـ حليػه ليحتاظػوإ بأاػاائمـ ػ اػ ز إلةضػويل.
ثنػػه كػػاف يػػدري ةػػاد إلا ػػوعئ وإذإ ثرإدوإ ثف يكون ػوإ ثوإنػ صػػالحل ل داػػلئ

كاف ع يمـ ثف يد ةوإ إلواف.

 -7وجوب حساب النفقة
حف إل ػػذيف لػػػـ يرغ ػ ػوإ ػ ػ اوإص ػ ػ ل إلا ػػير ا ػػل ياػػػوعئ ا ػػقطوإ

ان ػػي

إلطر ػ ػ ئ و صػ ػ وإ ثناا ػػمـ ع ػػف إل ااع ػػل إلا ت ػػار باػ ػ ي اح ػػتمـ ل ػػذوإتمـ.
يموذإئ اورمئ إنكش

ثارب ثنه شػيطاف (يوحنػا 9ا  .)81وإاػتار ع ػى ذلػؾ

حتػ ػ ػػى إلنمايػ ػ ػػل .وث ي ػ ػ ػ إمر ةػ ػ ػػادب إلطاػ ػ ػػل حلػ ػ ػػى ثا ػ ػ ػوث اصػ ػ ػػير (اػ ػ ػػرةس 31ا

31و33و11و11ئ اتى 29ا  39-31و 31-18ئ لوةا 22ا  9-1و -18
16ئ يوحنا 37ا  .)6-2وبا

ااؿ ف ياتطيل إ ناػاف ثف يتبػل ياػوع حلػى

إلنمايل دوف ثف يناصز عف إلةالـ .وثاا إلذيف تبةوب إدعػاة ػـ ي ػوإ ع ػى
ثناامـ حف إلندـ وإلحار (اتى 28ا 31-1ئ ثعااؿ 3ا  37و .)36
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ولةػز تػذإ تػو إلاػ ي إلػذق ك ػه ت ػـ إلااػػيح بقاػو اػل إل اتػي إلػػذق

اة حليه ةائرم ي يا اة ـ ثتبةؾ ثيناػا تاضػ ي .أ ػاي ياػوع بصػرإحل ع ػى

تػػذإ إلاتطػػوع ل داػػل بػػأف إتباعػػه لػػيس اػػمرم .ةػػاؿ ياػػوعا ي ل وةالػػي ثو ػػر

ولطيور إلاااة ثوكار وثاا إ ػف إ ناػاف ػيس لػه ثيػف ياػند ثراػهي (اتػى 7ا

36و21ئ لوةػػا 6ا 38ئ  .)37وط ػػي انػػه ت ايػػذ ت ػػر ثف يةايػػه اػػف وإ ػػي
إفلتػزإـ إلاباشػػر لػػهئ وياضػ ل ةنايػػل بأ يػػه إلشػػيخئ ل ػػف ياػػوع لػػـ ياػػاح لػػه
ذلؾئ ز ةاؿ له يإتبةن ودع إلاوتى يد نوف اوتػاتـ وثاػا ثنػع اذتػي ونػاد

با ػػوع هللاي (اتػػى 7ا 23و22ئ لوةػػا 6ا  36و .)91وثظمػػر شػ ص ت ػػر
رغ ته

إتباع ياوعئ ول ف ع ى شر ثف يتـ ذلؾ

إلوةع إلذق يناابه.

قد ط ي اف إلاايح ثف يأذف له بالذتاي لتوديل ثتػز يتػه لة ػه كػاف يتانػى

ثف ت وف له رصل ث ور صرحيل لتنايذ رغ ته .ل ػف ياػوع ةػاؿ لػه بصػر ح

إلةبار ي ليس ثحد يضل يدب ع ى إلاحرإئ و نظر حلى إلورإة يص ح لا وع
هللاي (لوةا 6ا  .)92لـ يكف عند إلاايح إلوةع وف إلرغبل ليشتع نااػه ػيف

ثولئؾ إلذيف يضةوف شروطام اةينل ل ت اذ .

ولمذإ كاف ع ػى كػز شػ ص يرغػي ػ إلت اػذ ثف ي ػس ثوف ويحاػي
حا ػػاي إلناق ػػل ي .يق ػػوؿ إل ت ػػايا يوا ػػف ا ػػنكـ وت ػػو ير ػػد ثف ي نػ ػ

ر ػ ػام ف

ي س ثوفم ويحاي إلناقلئ تز عندب اا ي ػزـ ل االػه ي (لوةػا 1ا  .)27وإذإ

لػػـ ياةػػز ذلػػؾ يةػػرض نااػػه ل اػ ر ل اػػف إلنػػاس .ويط ػ تػػذإ إل ػػرـ ثيضػام
ع ػػى إلا ػػؾ إلػػذق يكػػوف ػ حالػػل حػػري اػػل ا ػػؾ ت ػػر وف يحاػػي ت ػػالي
إلنصػػر ة ػػز ثف ي ػػدث إلةػػدإة .ي ػػص إلااػػيح كػػز تػػذإ يقػػوؿ ي كػػذلؾ كػػز

وإحػػد اػػنكـ ف يتػػرؾ ايػػل ثاوإلػػه ف يقػػدر ثف يكػػوف ل ػ ت ايػػذإي (لوةػػا 31ا

11ئ ةارف ارةس 21ا 23ئ اتى 36ا 23ئ لوةا 37ا .)22
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 -1قميمون يدفعون الثمن
وعنداا تركػه انتمػزو إلاػرص ػ كارنػاحوـ كنػه لػـ يحقػ لمػـ اػاربمـ.
لػػـ ي ػ اةػػه حف حانػػل اػػف إفتبػػاع إكانػػاة .وإلتاػػع حلػػى إفونػ عشػػر وةػػاؿ

لمػـ ي ثلة ػـ ثنػػتـ ثيضػام تر ػدوف ثف تاضػوإ ي ( يوحنػا 9ا  .)98وكػاف تػػذإ
إلا ػجإؿ حااػػاامئ حذ كػػاف ير ػػد ثف يأ ػػذ اػػنمـ ة ػ إر إر نمائيػػا ةاطة ػام .ولػػو كػػاف
تػػجفة إلر ػػاؿ إلقرئػػز ةػػد تركػوإ ياػػوع اػػف يتبقػػى اةػػه كواػػر ل داتػػه

ل ػػف

اػػاةاف بطػػرس ث ابػػه ع ػػى إلاػػور كةادتػػه ةػػائرا ي حلػػى اػػف نػػذتي يػػا ري

وكرـ إلحيا إك ديل عندؾئ ونحف ةػد تانػا وعر نػا ثنػؾ ثنػع إلااػيح إ ػف هللا
إلح ي (يوحنا 9ا  97و  .)96و

إلوإةلئ كانع تذب إل اػاع إلتػ نطػ

ما بطرس اطائنل لق ي إلاايحئ كنه إ تػدث بةػد ذلػؾ يكوػر اػف إلحػديئ اػل

ترايػػذب عػػف تفاػػه واوتػػه .وكػػاف يػػت ـ ػػذلؾ بػػأ ور صػرإحل ااػػا ثعتػػاد ػ
إلااض .

 -2الطاعة ىي الطريق إلى المعرفة
وال كز ذلؾئ يس اةنى تػذإ ثف إلترايػذ ماػوإ اػر ةا كػز اػا ةالػه

إلاايح عف إكلػـ وإلاػوع .ػز ع ػى إلنقػيض اػف ذلػؾئ لػـ يػدركوإ إلحقػائ
إلةايقػػل لاػػوع إلااػػيح إل اػػارق .كانػػع كػػز حػػدود إلضػػة

إلبشػػرق تةي ػ

اقػػدرتمـ ع ػػى إلامػػـ وإ درإؾ .ث ػػر ياػػوع إلترايػػذ بةػػد إلتصػػر ح إلةظػػيـ
ػ ةيصػػر ل ي ػػبسئ بػػأف زعاػػاة إليمػػود اػػوؼ يقواػػوف ع يػػه ويقت ونػػه ػ
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ثورش ػ يـ .وبا ػػرد ثف نط ػ ياػػوع مػػذإ إل ػػرـ ثةتػػري انػػه بطػػرسئ وثنتم ػرب

ةائرم له ي حاشاؾ يا ري .لف يكوف لؾ تػذإ ي (اتػى 39ا 22ئ ةػارف اػرةس

7ا  .)12وع ي ػػهئ ل ػػـ يك ػػف ثا ػػاـ إلاا ػػيح حف ثف يق ػػوؿ ل ص ػػياد إل ي ػػر ثف
إلشػػيطاف دعػػه ػ ت ػػؾ إل حظػػل ي كنػػؾ ف تمػػتـ باػػا هلل ل ػػف باػػا ل نػػاس ي
(اتػػى 39ا 21ئ اػػرةس 7ا  .)11وحتػػى تػػذإ إل ػػرـ لػػـ يضػػل حػػدإم نمائي ػام
لةػػدـ مامػػـ .شػػةر إلااػػيح ا ػ إر إر وت ػ إر إر ػػزوـ إلحػػديئ اةمػػـ عػػف اوتػػهئ
وا ػػا ينط ػػوق ع ي ػػه ا ػػف اة ػػاف ا ػػاايل لم ػػـئ ل ػػنمـ ل ػػـ يك ػػف ػ ػ ط ػػاةتمـ ثف

ياتوع وإ تذب إلحقيقل حف بةد ثف ُا ـ كيدق ثعدإئه.
وإذ لػػـ يػػدركوإ وضػػوح راػػالل إلص ػ ييئ لػػـ ياما ػوإ ع ػػى و ػػه إليقػػيف

اكػػانمـ إلحقيق ػ

ػ إلا ػػوع .كػػاف صػػةبام ع ػػيمـ ثف يق ػوإ تة ػػيـ إلااػػيح

عػػف إلتوإضػػل و داػػل إ

ػػر ف (لوةػػا 22ا 11-21ئ يوحنػػا 31ا .)21-3

وح ػػدوع اش ػػا ر يا ػػا ي ػػنمـ ح ػػوؿ اػػف ا ػػنمـ يك ػػوف إكعظ ػػـ ػ ػ إلا ػػوع

(اػػرةس 6ا 18-11ئ اتػػى 37ا 3-3ئ لوةػػا 6ا  .)17-19رغبػػا يةقػػوي
و وحنػ ػػا ثف يكػ ػػوف لماػ ػػا ثعظػ ػػـ اكػ ػػانيف (ا ػ ػرةس 31ا 18-13ئ اتػ ػػى 21ا

)21ئ ثاػػا إلةشػػر إلترايػػذ إ

ػػر ف قػػد غػػاروإ وإغتػػاظوإ (اػػرةس 31ا 13ئ

اتى 21ا )21ئ وكػانوإ ةاػا ػ حكامػـ ع ػى اػف ي ت ػ

اةمػـ ػ إلػرثق

اف غير ضػرور لمػذب إلقاػو (لوةػا 6ا  .)31-33لقػد نظػروإ بغضػي حلػى
إلوإلديف إلذيف ط وإ اف ياوع ثف يبػارؾ ثطاػالمـ (اػرةس 31ا  .)31واػف

إلوإضح ثنمـ لـ ي ت روإ تاااام إلاةنى إلحقيق

تباع إلاايح.

واػ ػػل ذلػ ػػؾئ ػ ػػاف ياػ ػػوع إحتاػ ػػز بص ػ ػ ر إلضػ ػػةااع إلبشػ ػػر ل لترايػ ػػذب
إلا تػػار فئ كنمػػـ بػػالرغـ اػػف كػػز عيػػوبمـ وتقصػػيرإتمـ كػػانوإ رإغ ػػيف ػ ثف
54

يتبة ػػوب .ونقػ ػ ثر ع ػػنمـ ثنم ػػـ بة ػػد دع ػػوتمـ إكول ػػى وة ػػع ةص ػػير ع ػػادوإ حل ػػى

امنتمـ إكص يل ػ صػيد إلاػاؾ (اػرةس 3ا  39واتػى 1ا 37ئ لوةػا 3ا

3-2ئ ةػػارف يوحنػػا 3ا  .)12-13ول ػػف عػػودتمـ حلػػى صػػيد إلاػػاؾ لػػـ ي ػػد
ثنه عاز اف ثعااؿ إلةصياف وإلتاػرد .وكػز اػا ػ إكاػر ثنمػـ لػـ يتحققػوإ
غرضه إلةظيـ لحياتمـ

إلقيػاد ئ ثو لةػز إلااػيح لػـ يكػف ةػد ث ػرتـ بةػد

م ػػذإ إلقص ػػد إلا ػػاا  .وكياا ػػا ك ػػاف إكا ػػرئ ان ػػه عن ػػداا إلتق ػػى م ػػـ ثون ػػاة

عا م ػػـ ودع ػػاتـ ليص ػػيروإ ص ػػيادق إلن ػػاس .ػ ػ إلح ػػاؿئ تركػ ػوإ ك ػػز شػ ػ ة

وتبةوب (لوةا 3ا 33ئ ةارف اتى 1ا 22ئ اػرةس 3ا  .)21وبةػد ذلػؾ باتػر
اػػف إل ػػزافئ وبػػالرغـ ا ػػف ثنػػه ك ػػاف ية ػػوزتـ إل وي ػػر ليتة ا ػػوبئ قػػد ك ػػاف ػ ػ

حاكػػانمـ ثف يقولػػوإ ثنم ػػـ ف ي إزلػػوف ع ػػى وفئم ػػـ ل ااػػيح (اػ ػرةس 31ا 27ئ

اتػػى 36ا 28ئ لوةػػا 37ا  .)27اػػل ر ػػاؿ اػػف ت ػػذإ إلطػ ػرإزئ كػػاف ياػػوع
ااتةدإم ثف يغض إلطرؼ عف كز إلنقائص إلت نت ع عػف عػدـ نضػو مـ
إلروح  .كاف ياوع ع ى يقيف ثنمـ اوؼ يتغ وف ع ى تذب إلنقائص وتػـ
ػ طػػر قمـ حلػػى إلناػػو ػ إلنةاػػل وإلاةر ػػلئ وإف ت ػػاةمـ إلروحيػػل اتتاػػل

لتق ز إلوح إ لم طالاا كانوإ ااػتار ف ػ اااراػل وتط يػ إلحػ إلػذق
ياماونه بطر قل ش صيل وعا يل.
وبمذب إل يايلئ كانع إلطاعل ل اايح ت إلواي ل إلاةالل إلت إاتطاع

مػػا ترايػػذب ثف يتة ا ػوإ از ػػدإ اػػف إلح ػ  .ثنػػه لػػـ يط ػػي اػػف ترايػػذب ثف

يتبةػوإ حف إلحػ ول ػػف اػػا اػػف ثحػػد إاػػتطاع ثف يتبةػػه دوف ثف ية ػػـ اػػا تػػو

إلح ػ (يوحنػػا 8ا  .)38لم ػػذإ إلاػ ػ يئ لػػـ يػػد ل يا ػػوع ترايػػذب حلػػى تاػ ػ يـ
حياتمـ حلى عقيد ئ ز حلى ش ص كاف تو إلةقيد ئ وعف طر ػ وبػاتمـ ػ
ك اته كاف

اقدورتـ ثف يةر وإ إلح (يوحنا 7ا  13و .)12
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 -3برىان المحبة
كانع إلطاعل إل اا ػل ل ااػيح تة يػ إر عػف اح ػتمـ لػه .وةػد ماػوإ تػذإ
إلدرس إلةظػيـ وضػوح ػ إل ي ػل إلتػ ثاػ ـ يمػا .قػد إ تاػل إلترايػذ ػ
إلة ي ػػل وع ػػػى ثو ػػر تن ػػاولمـ إلاص ػػح ة ػػاؿ لم ػػـ إلاا ػػيح ي حف كن ػػتـ تح ػػػونن

ػػاحاظوإ وصػػاياق … إلػػذق عنػػدب وصػػاياق ويحاظمػػا يحبػػه ث ػ وثنػػا ثحبػػه

وثظمػػر لػػه ذإت ػ … حف إح ن ػ ثحػػد يحاػػف كرا ػ ويحبػػه ث ػ وإليػػه نػػأت
وعنػ ػػدب نصػ ػػنل انػ ػػزف … إلػ ػػذق ف يح ن ػ ػ ف يحاػ ػػف كرا ػ ػ وإل ػ ػػرـ إلػ ػػذق
تااةونه ليس ل

ز ل ي إلذق ثرا ن … حف حاظتـ وصاياق تو تػوف ػ

اح ت … تذب ت وصيت ثف تح ػوإ بةضػكـ بةضػام كاػا ثح ػت ـ ثنػا ...
ثنتـ ثحبػائ حف ة ػتـ اػا ثوصػيكـ بػهي (يوحنػا 31ا  33و  23و  21و 21

و 33ا  31و .)32

 -4يسوع يؤيد القول بالعمل
كانع إلطاعل إلاط قل رإد هللا ت إلا ػدث إكاااػ
و

ػ حيػا إلاػيد.

ط يةته إلبشر ل ضل تاػاـ إل ضػوع وبصػال ااػتار رإد إ ي ااػا
ة ػػه يحقػ إلغػػرض إلاقصػػود اػػف حياتػػه ع ػػى إلو ػػه إك اػػز .كػػاف يقػػوؿ

ويةيد إلقوؿ ي طةاا ثف ثعاز حرإد إلذق ثرا ن وثتاـ عا ػه ي (يوحنػا 1ا
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ػػز اشػػيئل إ ي إلػػذق ثرا ػ ن ي (يوحنػػا 3ا 11ئ

)11ئ ي ف ثط ػػي اشػػيئت

ةارف 9ا )17ئ ي حاظػع وصػايا ث ػ وثو ػع ػ اح تػه ي (يوحنػا 33ا 31ئ

ةػػارف 38ا  .)1ول ػػص تػػذإ إلتا ػ يـ إل ااػػز ػ صػػر ته وتػػو ػ باػػتاف
واياان ئ ي لت ف ف حرإدت

ز حرإدتؾ ي (لوةا 22ا 12ئ ةارف ارةس 31ا

19ئ اتى 29ا 16و12و.)11
كػػاف إلص ػ يي ذرو تا ػ يـ ياػػوع رإد هللا تا ػ ياا كػػاار .وةػػد ثو ػػع
ياػوع ػ بالػػدليز إلقػػاطل ػ ثف إلتاػ يـ إل ااػػز ف ػػدإؿ يػػه ثو ااػػاوالئ ػػز
تاػ ػ يـ حت ػػى إلا ػػوع .حف ثص ػػحاي إلةق ػػوؿ إلةالاي ػػل
إليمودق ػ ع روإ عف إلحقيقل عنػداا ةػالوإ ػ اػ ر لا ي

ػ ا ػػف ر ػػاؿ إل ػػديف
ػص ت ػر ف وثاػا

نااػػه ػػر يقػػدر ثف ي صػػما ي (اػػرةس 33ا 13ئ اتػػى 28ا 12ئ لوةػػا 21ا

 .)13وتذإ تو عيف إلصوإيئ حذ لػـ ي تػار ثف ي ػص نااػه كنػه لػـ يػأع
ل ػ ي ػػص نااػػهئ ػػز ثتػػى ل ػ ي ػػص إلةػػالـ .إنػػه ػػاة ي ف ل ػ ُي ػػدـ
ز لؾ َي دـ و ذؿ نااػه ديػل عػف كويػر ف ي ( اػرةس 31ا 13ئ اتػى 21ا

 .)27إنه اة ي ل
ل

يط ي و ص اا ةد ت ػؾ ي (لوةػا 36ا .)31

يقدـ نااه ذ يحل هلل ك ز طايا ايل إلناس.

ػاة

اة ل ػ ياػوع .لػـ

يكف ثاااه طر ت ر رضاة إلشر ةل إ لميل إلةادلل.
تذإ إلص ييئ إلذق كاف ةد ة ه انذ إكزؿ (رجيا 31ا 7ئ ةارف ثعااؿ
2ا  )12ةػػز كػػز طػػو اػػف ط ػوإع إلااػػيح ع ػػى إكرض باوابػػل ة ػػوؿ
اط

لقصد هللا إكزلػ

ػ حياتػه .لمػذإ إلاػ يئ عنػداا ت ػـ إلااػيح عػف
حياته لدر ل ثف إلترايذ إاػتطاعوإ

إلطاعلئ كانع إلطاعل شيئام ا اواام

ثف يروتػػا حقيقػػل ات اػػد ػ صػػور بشػػر ل .وةػػد ع ػػر إلااػػيح عػػف تػػذب
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إلحقيقػػل بقولػػها ي ثعطيػػت ـ اوػػافم حتػػى كاػػا صػػنةع ثنػػا بكػػـ تصػػنةوف ثنػػتـ

ثيضام .إلح إلح ثةوؿ ل ـ ثنه ليس ع د ثعظـ اف ايدب وف راوؿ ثعظـ
ا ػػف اراػ ػ ه .حف ع ا ػػتـ ت ػػذإ طوب ػػا ـ حف عا تا ػػوب ي ( يوحن ػػا 31ا  33و

 .)39وف ياكػػف ثف يغيػػي تػػذإ إلػػدرس عػػف ذإ ػػر ثحػػد اػػف إلترايػػذئ وكاػػا
و د ياوع رحه إل ااز

عاز اشيئل ث يهئ تكذإ ي د تابةوب رحمـ يما.

تػذإ تػو إلوإ ػي إكوحػػد ع ػى إل ػادـ نحػو اػػيدب .وف ياكػف ثف يق ػز شػ ة

ثةػػز اػػف تػػذإ اػػف ترايػػذ إلااػػيح (لوةػػا 38ا 31-9ئ ةػػارف 7ا 23ئ اػػرةس
1ا 13ئ اتى 32ا .)31

 -5المبدأ تحت الدراسة
و ضرم عػف ذلػؾئ اػف حيػئ إكوضػاع إفاػترإتي يلئ كػاف تػذإ إلا ػدث

إلطر ػ إلوحيػػد لصػػياغل حيػػاتمـ وت ييامػػا وإاػػطل ك اتػػه .ولػػـ يكػػف تنػػاؾ
واي ل ث ر لتنايل ث رةمـ وااو ثتدإ مـ حف تذب إلواي ل .إنػه لػزإـ ع ػى
إكي ثف ية ـ ثوفدب ثف يطيةوب حذإ ثرإد ثف يتاو وإ به.
واا ػػا تػػو ػػدير بال ػػذكر ثيض ػػائ ثف يا ػػوع ك ػػاف يصػػنل إلر ػػاؿ إل ػػذيف

يقػودوف إل نياػل حلػى ػتح إلةػالـ ل ن يػز .وف يتاػنى لوإحػد ثف يكػوف ةائػػدإم
اا لـ يتة ـ ثوف ثف يتبل ةائدإ ت ر .وك ز ذلؾئ كػاف يػدري ةػاد إلااػتق ز

ك ػػز إلطر ػ ػ ع ػػى ل ػػزوـ إل ض ػػوع وإفحتػ ػرإـ لاػ ػ طته إلة ي ػػا .و ػ ػ

ػػيش

إلاايح ف ياكف ثف يكوف تارد ثو ن ػذ ل طاعػل .وف ثحػد اوػز ياػوع يةػرؼ

تااا ػام ثف ة ػوإع إلظػػرـ إلشػػيطانيل إلوإةاػػل لمػػـ بالارصػػادئ ت ػ

ػ ثةصػػى

در ػاع إليقظػػل وإلتأتػػي وإلتحاػػزئ وتاػػتطيل ثف ت ةػػز اػػف ثق ا مػػود ػػاتر
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ػ إل ػػرإز ئ ا مػػودإم اش ػرم وعا ػرم ضػػائةام .وف ياػػتطيل نػػود إلااػػيح ثف
يتاوةػوإ ع ػػى ةػوإع إلةػػدو اػػا لػػـ يكونػوإ اتحػػديف تاااػػا اػػل ةائػػدتـ إلػػذق ي ػػـ
حلاااام كاارم بااترإتي يل إلنصر .تتط ي إلنصر طاعل اط قل رإد إلايد
حتى ولو تتط ي إكار تنازؿ اط

عف حرإدتمـ إلش صيل.

 -6تطبيق المبدأ في أيامنا الحاضرة
ي ػػي ع ينػػا ثف نػػتة ـ إليػػوـ تػػذإ إلػػدرس اػػر وانيػػلئ ػػر ا ػػاؿ ل ت ػػج
وإضػػاعل إلوةػػع اػػل ثوإاػػر إلااػػيح .نحػػف ػ حػػري عنياػػل نتائ مػػا حيػػا
واػػوع .وكػػز يػػوـ ياضػ ع ينػػا ونحػػف غيػػر اكت ػرويف بااػػئوليتنائ تػػو يػػوـ

ضائل بالنابل لقضيل إلاايح.

وإذإ كنػػا ةػػد تة انػػا ثباػػد إلابػػادل إكاااػػيل ل ت اػػذ ئ ي ػػي ثف نةػػرؼ

ثننػػا اػػدعووف لنكػػوف ع يػػدإم لاػػيدنا وربنػػا طػػائةيف ل راػػه .ولػػيس اػػف وإ نػػا

ثف ناػػت وي انطقيػػل وصػػايابئ اػػا ع ينػػا حف ثف نناػػذتا .واػػا لػػـ يكػػف عنػػدنا
إلت ػػر س إل ااػػز وإلطاعػػل إلاػػر ةل ل ػػز اػػا نةػػرؼ ثنػػه ير ػػد انػػا ثف نةا ػػه

إليوـئ اماا كاف مانا ناةصام وغير ناض ئ ػاف تقػدانا وتةاقنػا ػ حياتػه

وإرا ػػاليته ثا ػػر اشػػػكوؾ ي ػػه .ف اك ػػاف حطرةػ ػام ػ ػ إلا ػػػوع ل اػػػوؿ ثو
اتمػ ػػاوفئ كف اوةا ػ ػام اػ ػػف تػ ػػذإ إلق يػ ػػز ف يةطػ ػػز قػ ػػد تقػ ػػدانا ػ ػ إلنةاػ ػػل
وإلاةر لئ ل نه يت

اةركل إل رإز ل ةالـ ك ه.

ويااد ثق نال

وا ػػف وإ ن ػػا ثف نا ػػأؿا لا ػػاذإ يقػ ػ

ع ػػدد ك ي ػػر ا ػػف إلاا ػػيحييف إلي ػػوـ

عػا ز ف عػػف إلناػػو وغيػػر اػػجور ف ػ شػػمادتمـ ثو لنضػػل إلاػجإؿ بصػػور
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ثوالا لااذإ وةاع إل نيال إلاةاصر عا ز عف تأديل شمادتما ل ةػالـ

ثف

ير ل إلا ي حلى عدـ إف ترإئ كوإاػر إلااػيح وإلػى اشػا ل إلةػالـ وتػذإ
ثا ػػر انتش ػػر ػػيف ر ػػاؿ إل ػػديف وإلة ا ػػانييف ع ػػى ح ػػد اػ ػوإة .ثي ػػف طاع ػػل
إلصػ يي ي ػػدو لنػػا ثف تةػػاليـ إلااػػيح عػػف إلت ػػر س وإنكػػار إلػػذإع ةػػد ح ػػع
اكانما إلا اال إلقائ ل ي ثعاز اا يحاف

عينيؾ ي.

وإلاأاػ ػػا إل ػ ػػر ت ػ ػ ثننػ ػػا ف نحػ ػػاوؿ ثف ن ػ ػػذؿ مػ ػػدإم ػ ػ حصػ ػػرح

إلاوة  .وبالتأ يد حف حا ل إلاػاعل لياػع حلػى إليػأس ول ػف ل ةاػز .وةػد
اة إلوةع إلانااي إلذق يه تاار إلةضػويل ػ إل نياػل ع ػى ثنمػا ت اػذ

حقيقيػػل ل ااػػيح .ول ػػف تػػذإ إلةاػػز وحػػدب اػػل ثتايتػػهئ لػػف يكػػوف كا يػػا .حف

إلتابةيف ي ي ثف يكوف لمـ ةاد  .وتذإ اةناب ثنه ة ز ثف نةاز ال ثعضاة

إل نياػل ي ػػي ثف نةاػػز اػل ةػػاد إل نياػػل .وإذإ ػػدع لنػا تػػذب إلاماػػل ث ػػر
اف طاةتنائ ياكننا ثف ن دث بةدد ة يز اف إكشػ اص إلاكراػيف ون ػئ ػيمـ
اةنى إلطاعل.
وعنػػداا يق ػػز تػػذإ إلا ػػدث وياػػارس اح ي ػام ناػػتطيل ػ تػػذب إلحالػػل ثف

نتميأ ل طو إلتاليل

إاترإتي يل إلايد ل رإز إلاةالل.

**********
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الفصل الرابع :اليــــــذل
ي إة وإ إلروح إلقدسي (يوحنا 21ا )22

 -0بذل ليم نفسو
ثرإد إلاا ػػيح ا ػػف ثتباع ػػه ثف يطية ػػوبئ ول ػػف ػ ػ اػ ػ يز تة ػػيامـ ت ػػذإ

إلحػ ئ كػػاف اتأ ػػدإم اػػف ثف ترايػػذب اػػيد وف حلػػى إ تبػػار ثعاػ اػػل روحػػه

إلقػدوس .و ػ ة ػولمـ ل ػروح إلقػػدس عر ػوإ احبػل هللا ل ةػالـ إلمالػؾ .ك ػػز
تذإ كانع ثوإارب ل طاعل اوضل إلق وؿ وإلتا يـ بر إعترإض ثو اناةشل اف
ػػان مـ .ثدرؾ إلتراي ػػذ ثنم ػػـ لياػ ػوإ ا ػػرد ح ػػا ظيف لق ػػانوفئ ل ػػنمـ ك ػػانوإ

ات اوبيف ال ش ص يح مـ وااتةد ثف ي ذؿ نااه ك مـ.
كانػع حيػػا ياػػوع حيػػا ػػذؿ .لقػد ثعطػػى ترايػػذب اػػا تاػ اه اػػف إ ي
(يوحنا 33ا  33و 38ا  1و  7و  .)31ثعطاتـ اػراه إلػذق ياػندتـ ػ

ثوةاع إلضي (يوحنا 39ا  11ةارف اتى 33ا  .)27ثعطػاتـ رحػه إلػذق
به إاتطاع ثف يوإصز عا ه واد إ فـ وإكحزإف إلاحيطل به (يوحنا 33ا

33ئ 38ا  .)31ثعطػػاتـ ااػػاتيح ا وتػػه إلػػذق ف تاػػتطيل ة ػوإع إل حػػيـ
ثف تقػ ػػو ع يػ ػػه ( اتػ ػػى 39ا 36ئ ةػ ػػارف لوةػ ػػا 32ا  .)12و ػ ػ إلوإةػ ػػلئ
ثعطاتـ ا دب إل اص به إلذق كاف له ة ز حنشاة إلةالـئ ل

يكونوإ وإحػدإ

اةه كاا ثنه وإحد ال إ ي (يوحنا 38ا  22و  .)21وبا

ااؿئ ثعطػاتـ

ةػرم كػػز اػػا كػػاف لػػه .لػػـ يانػػل عػػنمـ شػػيئامئ حتػػى حياتػػه ػػذلما لمػػـ .تكػػذإ
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إلاحبػلئ حنمػا ت ػذؿ نااػػما دإئاػام .وعنػداا ت ةػز اػػف نااػما اركػز إلػػدإئر ف
ت وف احبل .وبمذإ إلاةنى ركز ياوع ثااـ تابةيه اا تو إلاقصػود بػالقوؿا
ي تكذإ ثحي هللا إلةػالـ ي (يوحنػا 1ا  .)39كػاف إلاامػوـ اػف تػذإ إلقػوؿ ثف
هللا ػ ػػذؿ كػ ػػز اػ ػػا لديػ ػػه ل ػ ػػذيف ثح ػ ػ مـئ حتػ ػػى ي إ نػ ػػه إلوحيػ ػػد ي ثعطػ ػػاب لمػ ػػـ.
وبالنابل لر ف إلوحيد إلذق ت ادع يه ت ؾ إلاحبلئ كاف اةنى تػذإ إلقػوؿ
ثنه تنازؿ عف حقه

إلحيػا وثعطػى حياتػه ك ػز إلةػالـ .و ػ تػذإ إلنػور

قػد ػ عنػداا وضػل إف ػف نااػه ػ اكػاف إلةػالـ ػ ناػتطيل ثف ن ػدث ػ

مػـ

إلصػ يي .و ػ تػػذإ نػػر ثف إلصػ يي ثاػػر حتاػ ف ااػػر انػػهئ كف احبػػل
هللا غير إلاحدود تاتطيل قػد ثف تة ػر عػف نااػما بطر قػل غيػر احػدود .
وتذإ كاف بالضبدئ او اا كاف ع ى إ نااف ثف ياوع با ي طيتهئ تكػذإ

كاف ع ى هللا ػ با ي اح تػه ػ ثف ي ػذؿ ث نػه لياػوع ػدفم عنػا .ي لػيس حػي
ثعظـ اف تذإ ثف يضل إ نااف حياته ك ز ثحبائهي (يوحنا 33ا .)31

 -5دافع ال ُيقاوم لمكرازة
لمػػذإ إاػػتغز إلااػػيح كػػز رصػػل لينقػػز شػػة ل تة قػػه بػػاهلل .كػػاف يويػػر

إنطباع ثتباعه باحبػل هللا إلشػديد ل ةػالـ إلمالػؾ .كػز اػا ةالػه ثو ة ػه كػاف
باعوػػه شػػة ل إلت إزاػػه بػػاهلل إلػػذق يحػػي إل طػػا  .كانػػع حياتػػه باػػاطل عبػػار
عف حعرف اة

وةته .حنػه حعػرف عػف ةصػد هللا إكزلػ لػي ص لنااػه

شػػةبام اص ػام .تػػذإ تػػو ثعظػػـ اػػا كػػاف إلترايػػذ ػ شػػديد إلحا ػػل حلػػى ثف
يتة اوبئ ف نظر ام ز عا يام.
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و ثروإ تذإ إفلتزإـ إلةاي إلا تمي ثااامـ

طرؽ كوير كز يوـ .ال

ثنه كاف اف إلصةي ع يمـ تق ز إكاو ل إلةا يػل اوػز غاػز إكر ػز (يوحنػا
31ا )21-3ئ حف ثنمػػـ ما ػوإ إلاةنػػى إلاقصػػود اػػف ورإة ذلػػؾ .ثروإ كي ػ
ك ػػاف إلاا ػػيح ينك ػػر ناا ػػه اػ ػرإع عدي ػػد ياتن ػػل ع ػػف ااػ ػرإع ت ػػذإ إلة ػػالـئ
كػػاف يطػػرح ورإة ظم ػرب إكشػػياة

ويصػػير ادا ػام يػػنمـ .ثروإ بةيػػونمـ كي ػ
إلت كانوإ يتمػا توف ع يمػا كالشػمر ئ وإلاقػاـ إلر يػلئ وإشػباع رغبػاع إل اػد.
ثة ػز ياػوع عػف طيػي ػاطر ع ػى إكشػياة إلتػ كػانوإ

كاا ثروإ ثيضػام كيػ
يناػػروف عنمػػائ اوػػز إلاقػػر وإلاذلػػل وإلحػػزف وإلاػػوع .كػػاف ياةػػز كػػز ذلػػؾ

ك مػ ػػـ وحبػ ػ ػام لم ػ ػػـئ وإذ ك ػ ػػانوإ يرحظونػ ػػه وت ػ ػػو ي ػ ػػدـ إلارض ػ ػػىئ وية ػ ػػزق
إلح إزنػػىئ ويكػػرز با ن يػػز ل ااػػا يف .كػػاف وإضػػحام ثاػػاامـ ثف إلاػػيد لػػـ
ياتصغر دالئ ولـ ياتةظـ تضحيل كانع ت ذؿ ك ز ا د هللا.

 -7يقدس ذاتو ليم
ةػػدس إلااػػيح ذإتػػه هلل بااػػتارإر عػػف طر ػ

ػػدااع إلاحبػػل ل

ػػر ف.

كػػاف تػػذإ وإضػػحام ػ ص ػرته إل منوتيػػل عنػػداا ةػػاؿا ي كاػػا ثراػ ػ تن حلػػى
إلة ػػالـ ثراػ ػ تمـ ثن ػػا حل ػػى إلة ػػالـ .ا ػػف ث م ػػـ ثة ػػدس ثن ػػا ذإتػ ػ ئ ليكونػ ػوإ ت ػػـ

اقداػػيف ػ ػ إلحػ ػ ي (يوحن ػػا 38ا  37و  .)36وا ػػف إلام ػػـ ثف نرح ػػف ثف
ح رإز إلاايح نااه هلل كاػا تشػير حليػه إل اػل ي ثةػدس ذإتػ يئ لػـ يكػف شػيئام
فزاا ل تطميرئ حذ ثنه كاف ع ى إلدوإـ ث از در اع إلطمار  .ولـ يكف
تذإ إلارز بالنابل له فزاا ل حصوؿ ع ى ةو ل دال كف إلقو كانع دإئاػا
اتو ر له .حناا كاف تذإ إلتقديسئ كاا تايد ةر نل إل رـئ
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ا اؿ إلتا يـ

ل امال إل ر إلت ثراػز حلػى إلةػالـ ك مػا .و ػ ت ر اػه لغػرض إل ػرإز
ثعطى حياته بااتارإر ك مـ.

لـ يكف تقدياه حذف تحقيقام لغايل ش صيلئ ل نه كػاف يمػدؼ اػف و إرئػه

ي ػ إمر ك ػػز ترايػػذب ل ػ يكون ػوإ ياقداػػيف ػ إلح ػ يئ باةنػػى ثنػػه كػػاف ػ

حعطاة ذإته هلل ةد ثعطى ذإتػه ل احيطػيف لػه حتػى يةر ػوإ ػ حياتػه إلةا يػل
تا ػ ياا ااػػاور ل راػػاليل إلت ػ
إل رإز ل

ػػاة حلػػى إلةػػالـ اػػف ث مػػا .كانػػع طتػػه

ا تما اتة قػل مػذإ إلت ػر س .وبالتػال ئ كػاف إلاحػور إلػذق تػدور

ع يػػه ثاانػػل إلترايػػذ إلػػذيف ثعط ػوإ حيػػاتمـ ػػروح إلاحبػػل ل ةػػالـ إلاحػػيد مػػـ

اتة قل ثيضا ت ر س إلايد.

 -1مؤىالت الخدمة
كانػػع تػػذب إلاحبػػل ت ػ إلاقيػػاس إلت ػ يقياػػوف مػػا ػػداتمـ ل

ػػر ف

بااػػـ إلااػػيح .كػػاف ع ػػيمـ ثف يةط ػوإ ا انػػا كاػػا ث ػػذوإ ا انػػا (اتػػى 31ا

 .)7وكاف ع يمـ ثف يح وإ بةضمـ بةضا كاػا ثحػ مـ تػو (يوحنػا 31ا 11

و  .)13مذإ إلشةار كانوإ يةر ػوف ػيف إلنػاس ثنمػـ ترايػذ إلااػيح (يوحنػا
33ا  6و )31ئ و ػ ػ إلاحب ػػل ة ػػد ت اة ػػع ك ػػز وص ػػاياب (يوحن ػػا 3ا  32و

38ئ ةػ ػػارف اتػ ػػى 22ا 11-18ئ اػ ػػرةس 32ا  11و 13ئ لوةػ ػػا 31ا .)28
الاحبل ػ احبػل إل

وػل ػ كانػع إلاقيػاس إكع ػى إلػذق يقياػوف بػه حيػاتمـ.

وكاػػا ثروإ بةيػػونمـ لاػػد وػػرئ اػػنوإع صػػور إلاحبػػل إلات اػػد ئ تكػػذإ كػػاف
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ع ػػيمـ ثف يةط ػوإ ثنااػػمـ ػ ت ػػر س ػػاؿ اػػف إكنانيػػل ل ػػذيف ثح ػ مـ إ ي

وإلذيف ااع إلاايح ك مـ (يوحنا 38ا .)21

كانػػع تػػذب إلاحبػػل ػ ػ حيػػا إلترايػػذئ ت ػ إلطر ػ ػ إلػػذق بػػه يةػػرؼ
إلةػػالـ ثف إ ن يػػز ع ػػى ح ػ  .وكي ػ

يتاػػنى ل اػػاتير ثف تقتنػػل واػػي ل

ث ػػر غيػػر تػػذب إلواػػي ل .حف إلاحبػػل تػ إلطر ػ إلوحيػػد ف تاػػاي ة ػػوي
إلناس .وتذإ اياور قد وإاطل حضػور إلااػيح ػ إلق ػي .لمػذإ صػ ى
إلااػيح ةػائرما ي ثيمػا إ ي إلبػػار حف إلةػالـ لػـ يةر ػؾئ وثاػػا ثنػا قػد عر تػػؾئ
وتجفة عر وإ ثنؾ ثنع ثرا تن وعر تمـ باااؾ واػأعر مـ ل ػ يكػوف ػيمـ
إلحي إلذق ثح تن وث وف ثنا يمـ (يوحنا 38ا  23و .)29

 -2عمل الروح القدس
ف ينبغ ثف ي طر بػاؿ ثحػد ثف تػذإ إف تبػار اػل إلااػيح ياكػف ثف
يتولػػد بالامػػار إلش صػػيل ثو إلاطنػػل إلبشػػر ل .ثوضػػح إلااػػيح لاػػا ف يػػدع
ا ػػاف ل شػػؾ ثف إلػػروح إلقػػدس قػػد ي ة نػػا نشػػبه ياػػوع .يقػػوؿ إل تػػايا ي
إلروح تو إلذق يحي ثاا إل اد ر يايد شيئامي (يوحنا 9ا  .)91لمذإئ اف
اػػف ير ػػد ثف ي ػػدث إلحيػػا ػ إلااػػيح ف ػػد ثف يولػػد وفد

ديػػد (يوحنػػا 1ا

 .)6-1حف ط ية ػػل إ ناػ ػػاف إلاااػ ػػد ف ػ ػػد اػ ػػف ت ديػ ػػدتا وإاػ ػػطل إلػ ػػروح
إلقػػدسئ حت ػػى تتحػػوؿ حل ػػى ص ػػور هللا إلاط وبػػل .وع ػػى ت ػػذإ إلقي ػػاس ك ػػاف

إلروح إلقدس تو إلااند وإلاغػذق لحيػا إلت ايػذ إل ديػد ػ اوإصػ ته إلناػو
ػ ػ إلاةر ػػل وإلنةاػ ػػل (يوحن ػػا 1ا  31و 8ا  17و  .)16وب ػػالروح إلقػ ػػدس
ذإته يصير إ نااف طات إمر بال ال واار إمز هلل ك ز إل داػل إلاقداػل (يوحنػا
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33ا  1و 38ا 38ئ ة ػ ػػارف إ ا ػ ػػس 3ا  .)29حف إ تب ػ ػػار إلاا ػ ػػيح إلحػ ػ ػ

بطر قل ش صيلئ كاف اف إل دإيل حلى إلنمايل عاز إلروح إلقدس.

حف إلػػروح إلقػػدس قػػد تػػو إلاقػػوق ل ناػػاف ع ػػى حاػػز راػػالل إلاػػدإة

وإل رإز  .وةد ثع ف ياوع تذإ إلح ارإع عديد حف اا عا ه كاف بالتةػاوف

إل ااز ال روح هللا .وباضز ااحل إلروحئ كاف يكرز با ن يز ل ااا يفئ

ويشا إلانكارق إلق ويئ و نػادق ل اأاػور ف بػالةت ئ وياػتح عيػوف إلةاػ ئ
و رج إلشياطيفئ و راز إلاناػحقيف ػ إلحر ػل ( لوةػا 1ا 37ئ اتػى 32ا

 .)27لقد كاف ياوع تو هللا إلذق ظمر بال ادئ ثاا إلروح إلقدس كاف تو
هللا إلةااػػز ينػػا .حف إلػػروح إلقػػدس تػػو واػػي ل هللا لقيػػاد إلنػػاس حلػػى إ تبػػار

إل رص عف طر إلابشر ف.

وتكػػذإ ثع ػػف ياػػوع لترايػػذب ثف إلػػروح إلقػػدس تػػو إلػػذق يميػػأ إلطر ػ
ل داتمـئ ويةطيمـ كراام عند إ تتاح ث وإتمـ (اتى 31ا  36و 21ئ ارةس
31ا 33ئ لوة ػػا 32ا  .)32ت ػػو يبك ػػع إلة ػػالـ ي ع ػػى طي ػػلئ وع ػػى ػػرئ
وع ػػى دينونػػل ي (يوحنػػا 39ا  .)6يةطػ ػ إلػػروح إلقػػدس إفاػػتنار إلروحيػػل
يةػػرؼ إلنػػاس إلػػري ياػػوع (اتػػى 22ا 11ئ ةػػارف ا ػرةس 32ا 19ئ يوحنػػا

39ا  .)31وبقو إلروحئ وعد إلترايذ ثف ت وف لمـ ناس إلقدر إلت كانػع

ل ػػري يا ػػوعئ يةا ػػوف ثعاال ػػه (يوحن ػػا 31ا  .)32و ػ ػ ن ػػور ت ػػذإ إل ػػرـ

ناتطيل ثف نقوؿ ثف إل رإز لـ ت ف ع ى إ طرؽ حن ا إمز بشر امئ ل نما عاز
إلمػ اػػف إل دإيػػل .واػػتبقى كػػذلؾ بقػػدر هللا حلػػى ثف يتحق ػ غػػرض هللا ػ

رص إلناس .حف إل رإز اػا تػ حف عاػز إلػروح إلقػدس ا ػل وتاصػيرم.
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وكػػز اػػا كػػاف اط وب ػام اػػف إلترايػػذ تػػو ثف ياػػاحوإ ل ػػروح إلقػػدس ثف يأ ػػذ
ة وبمـئ وثف ت وف له إلايطر إل اا ل ع ى حياتمـ.
اكانه إلرئ

 -3المعزي اآلخر
كػػاف إلترايػػذ ػ حا ػػل حلػػى اةر ػػل عايقػػل ل ةرةػػل إلوويقػػل ػػيف إلػػروح
إلقػػدس وبػػيف ربنػػا ياػػوع .عػػرؼ ياػػوع بػػالطبل حػػا تمـ حلػػى تػػذب إلاةر ػػل.

وك ػػز ذلػػؾ ت ػػـ إلػػري كوي ػ إمر عػػف إلةرةػػل إلا يػػد  .كػػاف يكوػػر اػػف إل ػػرـ
عػػف تػػذب إلصػ ل ك اػػا كانػػع ثيااػػه ع ػػى إكرض تقتػػري اػػف نمايتمػػا .و ػ

كز ثياـ داته كاف دإئاام اةمـ .كاف اةز مـئ واة امـئ وارشػدتـ .و ػ

شركتمـ اةػه إ ت ػر إلترايػذ إلشػ اعل وإلقػو  .و ػ إلو ػود اةػه شػةروإ ثف

كز ش ة ااتطاع واياور لمـ .ول ف ااذإ اػياة وف وتػوذإ ياػوع ياضػ
حل ػػى إلا ػػااة وتح ػػع ت ػػذب إلظ ػػروؼئ إحت ػػاج يا ػػوع ثف يوض ػػح لم ػػـ كيػ ػ

ياكنمـ ثف يوإص وإ إلةاػز بةػد إرتااعػه حلػى إلاػااة .و ػ ذلػؾ إلوةػع ةػاؿ

لمػػـ ياػػوع عػػف إلػػروح إلقػػدس إنػػه ي إلاةػػزق إ
يق ػ

ػػر ي .حنػػه إلاحػػاا إلػػذق

حلػػى ػػان مـئ و ج ػػدتـئ و ػجإزرتـ بقوتػػه .وتػػو إلش ػ ص إلػػذق يأ ػػذ

بالضػػبد نا ػػس إلاكػػاف إلػػذق كػػاف يشػػغ ه ياػػوعئ حف ثف إل ػػروح غيػػر ارئػػ

(يوحن ػػا 31ا  .)39وكا ػػا ة ػػاـ يا ػػوع ع ػػى ػػداتمـ طي ػػل و ػػرئ ا ػػنوإعئ
اػ ػػيتولى إلػ ػػروح إلقػ ػػدس إ ف حرشػ ػػادتـ حلػ ػػى كػ ػػز إلح ػ ػ (يوحنػ ػػا 39ا .)31
اػ ػ ػ ػ ػػيةينمـ ع ػ ػ ػ ػ ػػى إلصػ ػ ػ ػ ػػر ( يوحنػ ػ ػ ػ ػػا 31ا  32و 31ئ 39ا  21و .)21

اػػي رتـ بػػأاور تتيػػل (يوحنػػا 39ا  .)31اػػيةر مـ بكػػز اػػا يحتػػا وف حلػػى
اةر تػػه (يوحنػػا 31ا  .)29وبا

اػػاؿئ اػػيا د إلػػروح هللا إف ػػف .اػػيأ ذ

كز اا ل اايح و ة ػه حقيقػل لتابةيػه ( يوحنػا 39ا  31و  .)33حف إلةػالـ
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ف يقدر ثف يق ز تذإ إلح كنه لـ يةػرؼ ياػوعئ ول ػف إلترايػذ عر ػوب كنػه

كاف اةمـئ وايبقى اةمـ حلى إك د بالروح إلقدس (يوحنا 31ا .)38

واػػا كػػاف ياػػوع يتحػػدئ عن ػػه لػػـ يكػػف نظر ػػاع ثو عقائ ػػد ثو ترتيب ػػاع
اجةتل .ل ف ياوع كاف ينطػ

وعػد حقيقػ يةوضػمـ عاػا اػي ح

مػـ اػف

اائر .حف إلاةزق إ ر ايكوف بالنابل لمـ اوز إلاايح تاااامئ واػيا
ة وبمـ بحضور إلايد نااػه .و ػ إلوإةػلئ اػت وف إفاتيػازإع إلتػ اػيتاتل
ما إلترايذ

تذب إلص ل إل ديد بالروح إلقدسئ ثةػو وثعظػـ ااػا عر ػوب

ػػرؿ إلاػػد إلت ػ ةضػػاتا ياػػوع اةمػػـ .وبةػػد كػػز تػػذإ إلػػذق ذكرنػػابئ ػػاف
اد وإحد

اكاف وإحػدئ ل نػه ػ

ياوع بحكـ ت ادبئ كاف احصو إمر
إلػروح ػػدوف كػػز تػػذب إلحػػدود .وإ ف ياػتطيل ياػػوع ثف يكػػوف اةمػػـ دإئاػامئ

ر يتركمـ وف يما مـ وياػتطيل ثف يحقػ لمػـ تػذإ إلوعػد حر يػام (اتػى 27ا
21ئ ةػػارف يوحنػػا 31ا  .)39وإذ ننظػػر حلػػى إلاوضػػوع اػػف تػػذب إلزإويػػل ف
ياةنا حف ثف نقوؿ ثنه كاف يػ إمر لياػوعئ بةػد ثف ثن ػز عا ػهئ ثف يةػود حلػى

إ ي و راػػز تػػذإ إلاةػػزق إلابػػارؾ لي ػػأت حلػػى ترايػػذب ويأ ػػذ اكانػػه ػػيمـ

(يوحنا 39ا .)8

 -4سر الحياة المنتصرة
اف إلامز ع ينا حذف ثف نةرؼ إلاػ ي إلػذق ك ػه ط ػي اػف ترايػذب
ثف ياكو ػوإ ػ ثورش ػ يـئ حلػػى ثف يتحق ػ لمػػـ تػػذإ إلوعػػد إلةظػػيـ (لوةػػا 21ا
16ئ ثعاػ ػ ػػاؿ 3ا  1و 3ئ 7ئ 2ا  .)11كي ػ ػ ػ
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كػ ػ ػػاف ياكػ ػ ػػنمـ ثف يتاا ػ ػ ػوإ

إلاماػػل إلت ػ وضػػةما إلػػري ع ػػى عػػاتقمـ باػػرح عظػػيـ واػػرـ ة ػ عاي ػ ئ

بغير تذب إلواي ل

لقد كػانوإ ػ حا ػل حلػى إ تبػار إلااػيح إ تبػا إمر حقيقيػام

يا ػ حي ػػاتمـ م ػػل حضػػورب .ك ػػانوإ ػ ػ حا ػػل ثف تص ػػير إل ػ ػرإز إلت إزاػ ػام

ا تمب ػام ػ دإ مػػـ .يطمػػر رغبػػاتمـ و مػػدق ث كػػارتـ .ف ش ػ ة يا ػ تػػذب

إلحا ػػل حف إلاةاوديػػل إلش صػػيل اػػف إلػػروح إلقػػدس .حف تػػذإ إلةاػػز إلػػذق

ياػوؽ طاةػل إلبشػػر وإلػذق دعػوإ حليػهئ كػاف يتط ػػي اةونػل حلميػػل .كػاف تػػذإ

إلةاز يتط ي ااحل إلقػو اػف إكعػال  .وتػذإ اةنػاب ثف إلترايػذ بػاعت إر مـ
تأصز إل ر ػاة وتغ غػز إلةػدإو ػ ة ػوبمـئ ةػد د ػوإ با ياػاف حلػى إ تبػار
ديػػد واطمػػر لحيػػاتمـ .وبا ياػػافئ ا ػ اوإ حيػػاتمـ تا ػ ياا كػػاار ل ااػػيحئ
وذلػؾ باضػز إاػترئمـ اػف إلػروح إلقػدس .وإلوإةػلئ و ػود عيػوي ػ تػػجفة

إلر اؿ كغيرتـ اف إلناسئ لـ يكف عائقا دوف إاترئمـ اف إلػروح .حف تػذب
إلحقيقل إلا يد تػذكرنا بػالقو إلة يبػل ل ػروح إلقػدس ػ حن ػاز اقاصػدب ػ

إلنػػاس إلػػذيف ي ضػػةوف لػػه ضػػوعام كػػاارم .وبةػػد كػػز ش ػ ة ف ياوتنػػا ثف
نقػػوؿ ثف إلػػروح إلقػػدس تػػو إلاصػػدر إكوحػػد ل قػػو  .ت اػػف كػػز إكتايػػل ػ

اةر ل تويل إلروح إلقدس وةدرته وليس

اةر ل ةدرتنا وةوتنا.

 -5الحق المخفي عن غير المؤمنين
وكيااا كاف إكارئ اػف إل يػر لنػا ثف نػذكر اػر ث ػر ثف ثولئػؾ قػد
إلػػذيف تبة ػوإ ياػػوع كػػز إلطر ػ ةػػد حص ػ وإ ع ػػى ا ػػد تػػذإ إف تبػػار .ثاػػا
إلػػذيف تبة ػوإ ياػػوع اػػف ع ػػى بةػػد اوػػز اػػاتير إلشػػةيئ ثو إلػػذيف ر ض ػوإ
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بةناد ثف يا وإ

نػور ك اتػه كالار اػييفئ لػـ ياػاةوإ ػ ولػو ا ػرد اػااع ػ

بةاػػز إلاةػػزق إلابػػارؾ .وكاػػا فحظنػػا اػػابقام ثف ياػػوع لػػـ يطػػرح دررب ةػػدإـ

إلذيف لـ ير ػدوتا .وتػذب اصػيل بػارز اػف ػوإص تة ياػه كػز ثيػاـ حياتػه.

حف ياػػوع ةصػػد ثف يحػػتاف لترايػػذب إلا تػػار ف إلقرئػػز ػ وبػػاك ص إفونػ

عشػر ت ايػذإم ػ بػأعا وثتػػـ تةالياػه ( لوةػا 31ا 22ئ اتػى 33ا 28ئ ةػػارف
39ا  .)38و إلوإةلئ حف ثعينمـ وتذإنمـ كانع اطوبل كف ثن ياة وا وكػام
كوي ػػروف إش ػػتموإ ثف ي ػػروإ إكش ػػياة إلتػ ػ رثوت ػػائ وثف ياػػػاةوإ إكش ػػياة إلتػ ػ

ااةوتا ل نمـ لـ يقدروإ (اتى 31ا  39و 38ئ لوةا 31ا  21و 21ئ ةػارف

اتى 31ا 31و33ئ ارةس 1ا 31و33ئ لوةا 7ا  6و  .)31وةد ي دو تذإ
إكا وي غر با اف ش ص إلاايح حلى ثف نتأ د اػر ث ػر ثف ياػوع تةاػد

ثف ياػػتوار كػػز اػػا لديػػه ػ ثولئػػؾ إلر ػػاؿ إلقرئػػز ل ػ ياػػتةدوإ إفاػػتةدإد

إلانااي ل قياـ بةا ه.

 -6تطبيق المبدأ اليوم
كز إكار

اوضوع إل ػرإز يت ػه نحػو شػ ص إلااػيح .حف طر قػه

ت حياته نااما وتكذإ ي ي ثف يكػوف اػل تابةيػه .ي ػي ثف ت ػوف حياتػه
ين ػػا ب ػػالروح إلق ػػدس حذإ ثردن ػػا ثف نةا ػػز ونط ػ ػ تة يا ػػه تط يقػ ػام عا يػ ػام ػ ػ
حياتنا .وثق عاز كرإزق دوف ذلؾ تو عاز بر حيا وبر اةنى .عنػداا
يةظـ روح إلاايح

حياتنا إ ف هللا ناتطيل ثف ن ذي إلناس حلى إ ي.

وبالطبلئ ف ناتطيل ثف نةط شػيئام لاػنا نات ػهئ كف اةػد إلشػ ة ف

يةطيه .حف ذإع إلاقدر إلت

ما ن ذؿ حياتنا
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إلاايح ت ثعظـ رتػاف

ع ػػى إاتر نػػا لمػػذب إلحيػػا  .كاػػا ثننػػا اػػف إل انػػي إ

ػػرئ ف ناػػتطيل ثف

ناتنػػل عػػف ػػذؿ حياتنػػا إلت ػ نا مػػا ػػروح إلااػػيحئ ونظػػز ػ ناػػس إلوةػػع
احتاظ ػػيف م ػػا .حف روح هللا يص ػػر دإئا ػػا ع ػػى ثف ن ة ػػز إلاا ػػيح اةرو ػ ػام
ل ايل .وتذإ تو إلتناةض إلةظيـ

ثناانا ل

نحيا

إلاايحئ و

إلحيا  .نحف ي ػي ثف ناػوع عػف

تذإ إ نكار لذوإتنا ي ي ثف ن ذؿ ناوانا

إل داػل وإلػوفة لاػيدنا .تػذب إلطر قػل كانػع طر قػل إلااػيح ػ إل ػرإز .

وةد شاتدتا ثوفم ثتباعه إلقرئػز دوف غيػرتـ .ول ػف وإاػطتمـ صػارع تػذب
إلطر قل ةو هللا

إفنتصار ع ى إلةالـ.

ول نن ػػا ف ياكنن ػػا ثف نقػ ػ

عن ػػد ت ػػذب إلنقط ػػل .ا ػػف إل ػػرزـ ثف ي ػػر

إلناس ينا دليرم وإضحام ع ى ثننا نحيػا حيػا إلااػيح .وبمػذب إل يايػل ي زانػا

ثف نامـ انبام ت ر اف وإني ياوع ال ترايذب.

**********
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الفصل اخلامس :ادلٌـــــــال احلي
يثعطيت ـ اوافي (يوحنا 31ا )33

 -0أراىم كيف يحبون
ةصػػد ياػػوع ثف يػػتة ـ ترايػػذب طرةػػه ػ إلحيػػا واػػل إ ناػػاف .عػػرؼ
ثنػػه لػػيس كا يػام ثف يػػأتوإ بالنػػاس قػد حلػػى شػػركل روحيػػل اةػػه .كػػاف ترايػػذب
يحتا وف ثف يةر وإ كي ياكف إفحتااأ با تبػارتـ إلش صػ ػ إلااػيحئ
واشػ ػػاركل إ

ػ ػػر ف يػ ػػهئ حذإ ثر ػ ػػد لمػ ػػذإ إف تبػ ػػار ثف ياتػ ػػد و ػ ػػدوـ .واػ ػػف

إل ديم ثف إلحيا تا

إلةاػز .ل ننػائ اػف و مػل نظػر عا يػلئ نحػف نحيػا

باػػا نةا ػػه .ة ػػى إ ناػػاف ثف ياتنشػ ػ إلمػ ػوإةئ ويأ ػػز إلطة ػػاـئ ويا ػػارس
إلر اضػػػلئ وياض ػ ػ حلػ ػػى عا ػ ػػه حذإ ثرإد ثف يناػ ػػو و تقػ ػػو  .واتػ ػػى ثتا ػ ػػع
وظائ

إل اـئ ف إلحيا تتوة  .تذإ تو إلا ي إلذق ك ه ي ذؿ ياوع

مػػدب ل ػ يامػػـ تػػابةوب ثا ػرإر تػػأويرب إلروح ػ ئ وإف تػػذب إكا ػرإر ي ػػي ثف

توضل اوضل إفعتبار كانمػاج ثاااػ ل طػل إل ػرإز  .حف تػذإ إكاػر ػ
نظر ياوع بالغ إكتايل.

 -2ممارسة الصالة
ػػذئ ع ػػى ا ػ يز إلاوػػاؿئ حيػػا إلصػػر عنػػد ياػػوع .بالتأ يػػد لػػـ يكػػف
إكاػػر اصػػاد ل ثف ياػػاح ياػػوع لترايػػذب ثف يػػروب وتػػو يتحػػدئ اػػل إ ي.
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لقػػد إاػػتطاعوإ ثف يػػروإ إلقػػو إلت ػ ثعطتمػػا إلصػػر لحياتػػه .واػػل ثنمػػـ لػػـ

ياػػتطيةوإ ثف ياماػوإ تاااػام كػػز اػػا يحػػيد بالصػػر ػ حيػػا إلااػػيحئ ل ػػنمـ
تيقن ػوإ ثنمػػا ف ػػد ثف ت ػػوف ػػزةإ اػػف ثا ػرإر حياتػػه .و ػػي ثف نضػػل ػ
إفعتبػػار ثف ياػػوع لػػـ ي ػػرتـ ع ػػى اةر ػػل تػػذإ إلػػدرسئ ل نػػه ظػػز يص ػ
ثااامـ حتى إشتاةوإ ث ي إمر ثف ياألوب لية امـ كي

يص وف.

إنتمز ياوع رصته تقػدـ ليةطػيمـ إلػدرس إلػذق كانػع ة ػوبمـ ااػتةد
لق ول ػػهئ وثوض ػػح لم ػػـ بة ػػض إلاب ػػادل إكااا ػػيل ل ص ػػر  .وة ػػز ثف ي ت ػػتـ
حديوه اةمػـ ث إرتػـ إلاقصػود اػف وضػةه تػذب إلصػر إلناوذ يػل (لوةػا 33ا
1-3ئ اتى 9ا .)31-6
وةد ي طػر بػاؿ إلوإحػد انػا ثف تػذب إلاااراػل تػ دوف ااػتو تػجفة
إلترايذ ػ وإلاقصود ااارال وضل ك ااع

ث ػوإتمـ ل ػ يتة اػوإ إلصػر

ػ ل ػػف ياػػوع لػػـ يػػرد ثف يأ ػػذ ثاػ إمر اماػام كالصػػر كقضػػيل ااػ ـ مػػا .و ػ
إلوإةػػلئ حف وضػػل ك اػػاع ػ ث ػوإب إلترايػػذ عبػػار عػػف طر قػػل ثاااػػيل ػ
إلتة يـ .ت طر قل فزال وف غنى عنما لاف ثرإد ثف ي تزـ بالصػر  .ل ػف
كيااا كاف وةػل تػذإ إلػدرس إكوؿ ع ػى إلترايػذئ ػ ف ياػوع صػاـ ع ػى ثف
يتة اوإ تذإ إلػدرس ثوف .و ياػا بةػد كػاف يجكػد اػر ت ػو إك ػر ثتايػل حيػا

إلصر حيناا كاف يتحدئ ال ترايذب .كاف يزدإد تواةا ػ إلحػديئ عػف

اةػ ػػان إلصػ ػػر وتط يقمػ ػػا إلةا ػ ػ ئ عنػ ػػداا كػ ػػاف يػ ػػر مامػ ػػـ وإاػ ػػتيةا مـ
زةإ اماا

ل حقائ إلروحيل إك ور عاقام .لقد كاف تذإ إلتة يـ عف إلصر
ػ تػدر مـ .مػـ اػيقواوف تة ػيـ إلصػر ل ػر ف .واػف إلاجكػد ثنػػه حف
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لػػـ يػػدركوإ اةنػػى إلصػػر ئ و تة ا ػوإ كي ػ

شيئام كوي إمر اف حياتمـ.

يااراػػونما بااػػتارإرئ ػػف ي ن ػوإ

 -7استخدام الكتاب المقدس
عرض ياوع انبػا ت ػر اػف حياتػه ثاػاـ إلترايػذ.

قػد ع ػر وضػوح

عػػف ثتايػػل إكاػػاار إلاقداػػل وو ػػوي إاػػت دإاما .كػػاف تػػذإ وإضػػحام ا ػوإة
ا ػ ػػف م ػ ػػل تة ػ ػػدب إلش صػ ػ ػ ثو ػ ػ ػ كا ػ ػػي إ

ػ ػػر ف حل ػ ػػى إلطر ػ ػ ػ (ثق

إلاايحيل) .وكوي إمر اػا كػاف ي ػذؿ ا مػودإم ل ػ يوضػح لتابةيػه اةنػى عبػار

ث ػػدإم عػػف إاػػتةااؿ إل تػػاي إلاقػػدس

اةينػػل ػ إل تػػاي إلاقػػدس .لػػـ يك ػ

اةمػػـ .و و ػػد ا ػػا ف يقػػز ع ػػف اػػتل واػػتيف ش ػػاتدإم اػػف إلةم ػػد إلقػػديـ ػ ػ

ثحاديوػ ػػه اػ ػػل إلترايػ ػػذ كاػ ػػا دونتمػ ػػا إكنا يػ ػػز إكربةػ ػػل .وتػ ػػذإ ض ػ ػرم عػ ػػف

إ شػػارإع إك ػػر إلت ػ ف تقػػز عػػف تاػػةيف حشػػار حلػػى إلةمػػد إلق ػػديـئ ػػ
كراه ال إ

ر ف.

اػػاعد كػػز تػػذإ إلتراي ػػذ ل ػػ يةر ػوإ ثتايػػل اةر ػػل وإاػػت دإـ إل تػػاي
إلاقدس ع يمـ ػ حيػاتمـ إلش صػيل .كانػع ابػادل إل تػاي تاػارس عا يػام
ثااامـ ا إر إمر وت إر إمر حتى ف تاوتمـ ع ى إكةز إلقوإعػد إكاااػيل ػ تااػير

إل تػػاي وتط يقػػه ع ػػى حيػػاتمـ .و ض ػرم عػػف ذلػػؾئ ػػاف اقػػدر ياػػوع ع ػػى
إاتذكار ث زإة اف إلةمد إلقديـئ ف د ثف يكوف ةد ثور ػ إلترايػذئ وث إرتػـ

و ػػوي اةر ػػل وإاػػتذكار إل ويػػر اػػف تيػػاع إل تػػاي إلت ػ اػػف إلااػػروض ثف

ت وف ثااس تةاليامـ وح

مـ.
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ػ ػ ك ػػز شػ ػ ة ك ػػاف إكا ػػر ػ ػ غاي ػػل إلوض ػػوح وإل ػػرة .حف إل ا ػػل

إلاكتوبػػل ػ إكاػػاار إلاقداػػل تتا ػ تااا ػام اػػل إل اػػل إلت ػ ت ػػرج اػػف ػػـ
إلاايحئ وليس ينماا تناةض ز ت از ححدإتاا إك ر  .كػاف تة ػيـ ياػوع

اوضػ ػػوع ة ػ ػػوؿ وإتتاػ ػػاـ إلترايػ ػػذ .واػ ػػف تنػ ػػائ كانػ ػػع تيػ ػػاع إل تػ ػػاي اػ ػػل
انطوةاع اه ثاااام رإا ام ياانمـ بالاايح .زد ع ى ذلػؾئ كػاف وإضػحام
ثنه ل ياتاروإ إلشركل اةػه روحػه إلقػدوس بةػد صػةودبئ كػاف ع ػيمـ
ثف يظ وإ وا تيف

ك اته (يوحنا 33ا .)8

 -1االىتمام الكبير في ربح النفوس
مذب إل يايل عف إكاو ػل إلةا يػلئ كانػع وإنػي حيػا ياػوع إلش صػيل
ت إلتركػل إلتػ تركمػا لترايػذب .ول ػف اػف ث وػر إكاػور ثتايػل ػ اػف و مػل
نظر اقصدب إكااى ػ ثنه كاف ية امـ

كػز حػيف كيػ

يكونػوف نػا حيف

ربح إلناوس.
واف ناحيل عا يلئ كاف كز ش ة يقوله ياوع ثو ياة ػه انااػبا لةا مػـ
ػ ػ إل ػ ػرإز اػ ػوإة حذإ وض ػػح لم ػػـ حق ػػا روحيػ ػامئ ثو حذإ ثرش ػػدتـ حل ػػى كياي ػػل

إلتةااز ال إلناس .لـ يكف
إاتغز اوإة

حا ل حلى

ثاو ل تة يايل نظر ل.

قد

إلحيػا إلةا يػل لت ػوف ادراػل لمػـ .كػاف تة ياػه وإةةيػا .ػ

إلوإة ػػلئ ك ػػاف إلتراي ػػذ ػ ػ اةظ ػػـ إكوة ػػاعئ ي تما ػػوف تة يا ػػه ا ػػف غي ػػر ثف

يشةروإ ثنمـ يتدربوف لػربح إلنػاس هلل .الترايػذ يتػدربوف ع ػى ربػح إلناػوس
ػػناس إل يايػػل إلت ػ ي ػربح مػػا إلااػػيح إلناػػوس هلل .الترايػػذ يتػػدربوف ع ػػى

ربح إلناوس ناس إل يايل إلت يربح ما إلاايح إلناوس هلل.
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 -2التعميم بطريقة طبيعية بال تكمف
تػػذب إلنقطػػل إلت ػ ثشػػير حليمػػا ا ػرإع كويػػر تاػػتح انػػا رعايػػل اص ػل.
كاف ياوع ايدإم ػ تة ياػه بكػز اةنػى إل اػل بحيػئ لػـ ياػاح لواػي ته ػ
إلتة يـ ثف ت ا إلدرس إلذق ةصدب .حنه ةز إلناس ي تاتوف حلى إلح ف
حلى كيايل عرضهئ كانع طر قته ثف ي ا ثف له ثا وبا اةينا .لقد كاف تو

نااه إكا وي.

ويصةي ع ينا تصور تذإ

عصرنا إلحاضر إلذق تةػدد يػه إلتاػنف

بانم يل وتقنيل إلتة يـ .ا بةض نوإح إلاةر ل يكػاد يكػوف اػف

إلاتة

إلصػػةي ع ينػػا ثف ن طػػو حلػػى إكاػػاـ طػػو وإحػػد ئ اػػف غيػػر ثف يكػػوف ػ

اتن ػػاوؿ ثي ػػدينا دلي ػػز اش ػػروح ش ػػرحام وإ يػ ػام يحت ػػوق ع ػػى كوي ػػر ا ػػف إل ػ ػرإئد
إلا ونػػلئ ل ػ تةيننػػا ع ػػى إلامػػـ وإفاػػتيةاي .وثةػػز اػػا نتوةةػػهئ ثف يكػػوف
ل ترايذ صز د إراػ

ػ كيايػل ربػح إلناػوس .واػل ذلػؾ ػ وةػد ي ػدو إكاػر

غر بػام ع ينػػا ػ حف إلترايػػذ لػػـ يكػػف عنػػدتـ شػ ة اػػف تػػذإ إلق يػػز .لػػـ يكػػف
عندتـ اا نحابه فزـ وضرورق ل تبشير.
كز اا كاف لد إلترايػذ تػو إلاة ػـ إلػذق اػارس اةمػـ اػا كػاف يتوةػل
ثف يتة اوب .لقد ت ادع إل رإز ثااـ عيونمـ

روحما وانم يتما .و ياػا

تػـ يدراػػوف اػيدتـ تة اػوإ كػز شػ ة يتة ػ بػال رإز  .لقػػد ةػادتـ حلػػى لاػػس
إلحا ػػل إلاتأصػ ل ػ كػػز طبقػػاع إلنػػاسئ واةر ػػل ث ضػػز إلطػػرؽ ل وصػػوؿ

حليمـ.
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لقد فحظوإ كي
حياػػانمـ .كي ػ

ذي إلاايح إلناس حليه .كي

ث تاي وقتمـ وةػو

ػػتح لمػػـ طر ػ إل ػػرص ودعػػاتـ حلػػى إت ػػاذ ة ػرإر تا ػ يـ

حي ػػاتمـ هلل وإل ػػى ةػ ػرإر حتب ػػاع هللا .ػ ػ ك ػػز إلاوإةػ ػ ئ وب ػػيف ا ت ػ ػ

ثنػ ػوإع

إلناسئ اف غنػ ثو قيػرئ اػ يـ ثو اػر ضئ عػدو ثو صػدي ئ كانػع عيػوف

إلترايػذ شا صػل حلػػى إلاػيد وتػو يػربح إلناػوس .لػـ يكػػف إل رنػاا ا صػام

ع ى ا ور ثااامـئ وف اكتوبام
حرشادإته .كانع طر قل ياوع

ثو ت

كتاي اقرر ل درإال ل

يايروإ باو ػي

إل رإز طر قل حقيقيل وط يةيػل بػر تصػنل

.

 -3كانت الدراسة دائما مستمرة
يصدؽ تذإ إل رـ اػوإة ػ إتصػاله بال اػاتيرئ ثو ػ اةاارتػه اػل

إك ػرإد .كػػاف إلترايػػذ دإئا ػام تنػػاؾ يرإة ػػوف كراػػه وثعاالػػه .وإذإ لػػـ يكػػف
بةض إلانااباعئ كاف كز اا ع يمـ اجإؿ إلايد حيضاح

كراه وإضحام
اػػا ةالػػه .اػػورمئ بةػػد ثف ضػػري إلااػػيح اوػػز إلػزإرع ثاػػاـ اػػوع كويػػر اػػف

إلناس (اػرةس 1ا 3ئ ةػارف اتػى 31ا 6-3ئ لوةػا 7ا  )7-1اػأله إلترايػذ
ع ػى إناػرإد عػف اةنػػى تػذإ إلاوػز ( لوةػػا 7ا 6ئ ةػارف اػرةس 1ا 31ئ اتػػى

31ا  .)31وبن ػػاة ع ػػى اػ ػجإلمـ ث ػػذ ياػػػوع يش ػػرح لم ػػـ بالتاص ػػيز اةن ػػى
إلتش يماع إلت ثوردتػا ػ إلاوػز إلاشػار حليػه .ػ إلوإةػلئ ةضػى إلااػيح

اػػف إلوةػػع اػػل ترايػػذب وروػػل ثاوػػاؿ ااػػا ث ػػذب اػػف إلوةػػع وتػػو ياػػرد إلاوػػز
(اتى 31ا 21-31ئ ارةس 1ا 23-31ئ لوةا 7ا .)37-6
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وعنػػداا كػػاف إلترايػػذ يحتػػاروف ويا ػػتغربوف اػػف ثةػػوإؿ إلااػػيحئ ك ػػاف

ياػػوع يبػػادر يوضػػح اػػا ثُغ ػ

ماػػه ع ػػيمـ.

ػػذ ةصػػل إلشػػاي إلغنػ

مػ

ح ػػادئ او ػػال لا ػػا نح ػػف بص ػػددب إ ف .بة ػػد ثف وإ ػػه يا ػػوع ذل ػػؾ إلش ػػاي
ش ػػونل وبة ػػد ثف اض ػػى إلش ػػاي حز نػ ػام كن ػػه ثح ػػي ثاوإل ػػه ث و ػػر ا ػػف حب ػػه

لا وع هللائ إت ه ياوع حلػى ترايػذب وةػاؿ لمػـا يثنػه يةاػر ثف يػد ز غنػ

حل ػػى ا ػػوع إلا ػػاوإعي (ات ػػى 36ا  21ة ػػارف اػ ػرةس 31ا 21ئ لوة ػػا 37ا
 .)21ي مػػع إلترايػػذ حلػػى إلغايػػلي (اػػرةس 31ا  .)21ااػػا ةػػز إلااػػيح
يامي

حديوه ال إلترايذ يذكر لمـ إلا ي إلػذق اػف ث ػه ػاوي تػذإ

إلشػػاي صػػاحي إك ػػرؽ إلحاػػنل .ػ ناػػس إلوةػػع إنتمػػز ياػػوع إلارصػػلئ
ط ػ تػػذإ إلا ػػدث ا ػػدث إلت ػ عػػف إل ػػز ك ػػز هللا ع ػػى إلترايػػذ (اػػرةس

31ا 13-21ئ اتى 36ا 21-21ا 39ئ لوةا 37ا .)11-23

 -8المبدأ تحت الدراسة
كانػػع طر قػػل ياػػوع تنػػا شػػيئام ث وػػر اػػف عظػػل اتوإص ػ ل .كانػػع ثشػػبه
درس عا ػ  .كػاف تػذإ اػر تػأوير ياػوع ػ إلتة ػيـ .ػـ يط ػي اػف ثحػد
ثف ياةز شيئام ثو ثف يتص

بأار لـ يااراه تو عا يام

حياته إل اصػل.

وبمػػذب إلطر ق ػػل ل ػػـ يك ػػف قػػد يج ػػد ثف طر قت ػػه ااكن ػػل ػػز ثو ػػع ثنم ػػا ت يػ ػ
راا ليته

إلحيا  .وكاف

حاكانه ثف ياةز ذلؾئ كنه كػاف ع ػى صػ ل

ااتار ترايذبئ ـ ت ف لقاةإع إلتدر ي لما نمايل .كز ش ة ةالػه و ة ػه
ك ػػاف دراػ ػام ش ص ػػيام ػ ػ وإة ػػل إلحي ػػا  .وبا ػػا ثف إلتراي ػػذ ك ػػانوإ اتوإ ػػديف
فحظوإ تةاليـ ياوع .كانع كز ااعاع يقظتمـ درواام ااتار واتوإص ل.

78

كيػ

ياكػػف ل ترايػػذ ثف يتة اػوإ طر قػػه بغيػػر تػػذإ إكا ػ وي

حنػػه اػػف

إل ير ثف ن ر إلناس ااذإ نقصد اف كرانائ ول ف إك ضز ػدإ ثف نػر مـ
كي

نةاز باا نقوؿ .حف إلناس يتط ةوف حلى إلاواؿ إلح إلةا ػ ئ ولػيس

حلى إلتاايرإع وإلتوضيحاع إلنظر ل.

 -7تطبيق المبدأ
لنق

إ ف ثااـ إل رصل

كز اا تة انػاب .نحػف إلػذيف نبحػئ عػف

ثش اص ندربمـئ ي ػي ثف نكػوف ةػدو صػالحل ل ػ يتبةونػا ػ كػز شػ ةئ

كاػػا نتبػػل نحػػف إلااػػيح ( 3كورنوػػوس 33ا  .)3لقػػد صػرنا انظػ إمر واةرضػام
ل نػػاس ( ي ػ 1ا 38ئ  3تا ػػالونيك 2ا  8و  7ئ  2تياوو ػػاوس 3ا .)31

ت ػػـ يةا ػػوف ناػػػس إكش ػػياة إلت ػ ػ ياػػػاةونما و رونم ػػا ينػػػا ( ي ػ ػ 1ا .)6
وبارور إلوةع ناتطيلئ عف طر تذإ إلنػوع اػف إلقيػاد ئ ثف ن ةػز طر ػ
حياتنا إلا ن ع ى حتباع إلاايح انما ا ل ذيف ع ى إتصاؿ دإئـ نا.
ي ػػي ثف ياػػتقر تػػذإ إلح ػ

ػ ثعاػػاؽ حياتنػػا .ػػنحف ف ناػػتطيل ثف

نتمػػري اػػف ااػػئوليتنا إلش صػػيل ػ حظمػػار حياتنػػا ل ػػذيف نػػدربمـ .حظمػػار
حياتنا مذب إلصور ف د ثف يشاز إلنتائ إلةا يػل لو ػود إلػروح إلقػدس ػ
ة وبنػػا .تػػذب ت ػ طر قػػل إلاػػيدئ وف ش ػ ة ت ػػر

لتدر ي إ

ر ف ع ى إلقياـ بةاز إلاايح.

ػػرؼ تػػذب إلطر قػػل يناػػل

حف حظمار حياتنا ثااـ اف ندربمـ ي ة نػا عرضػل ل لػـ وإلاباحوػل.
نحف ف نتاـ بال ااؿ اوػز ربنػا ياػوع .يظمػر إناتػاح حياتنػا ثاػاـ إ
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ػر ف

تقصػػيرنائ ل نػػه رباػػا ي ػػيف ثيضػػا إاػػتةدإدنا لرعت ػرإؼ وإلتوبػػل عنػػداا نػػدرؾ
ث طائنػػا .لن ػػدع تراي ػػذنا ياػػاةوإ إعت ػػذإرنا ل ػػذيف ثاػػأنا حلػػيمـ.

ػػيس اػػف

إلااػروض ثف يةيػ ضػػةانا إلت اػػذ ئ صوصػػا حذإ ظمػػر اػػف رلػػه إلت إزاػػا
صادةا

حتباع إلاايح.

كاػػا تة ػػـئ حف ا ػػرد إلاةر ػػل لػػيس كا يػام .ف ػػد ثف يػػأت وةػػع ل ةاػػز.

وإف عػػدـ إ ترإونػػا مػػذإ إكاػػر ياػػتطيل ثف يبطػػز تػػأوير كػػز اػػا حصػ نا ع يػػه
رؿ تر تة انا.

إلوإةلئ حف إلاةر ل حذإ لػـ تط ػ ع ػى إلحيػا تصػبح

ح ػػر عوػػر  .ف ثحػػد يػػدرؾ تػػذب إلحقيقػػل ث وػػر اػػف إلاػػيد نااػػه .قػػد كػػاف

يػػدري إلر ػػاؿ ع ػػى إلةاػػز .وعنػػداا كػػانوإ يةر ػػوف إكاػػورئ كػػاف يحػػرص
ع ى و وي تط ي تذب إلاةر ل ع ى إلحيا إلةا يل.

حف تط ي ػ تػػذإ إلا ػػدث تػػو اػػف إلوضػػوح بحيػػئ ي ػػي ثف يةت ػػر ػػزةإم

ت ػػر اػػف إاػػترإتي يل إلااػػيح ػ ربػػح إلناػػوسئ وإاػػطل ثش ػ اص اػػدربيف

ثتقياةئ وعندتـ إليقظل إلروحيل إل ا يل.

**********
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الفصل السادس :إعطاء ادلسىولوة
أ ة اا صيادق إلناس (اتى 1ا )36

ي ت ـ ورإئ

 -0عين المسيح ليم عمال
ك ػػاف يا ػػوع يةا ػػز ػ ػ

دات ػػه حل ػػى ثف ػػاة إلوة ػػع إل ػػذق ي ػػه يتاػ ػ ـ

ترايذب عا هئ و ر وف حلى إلةالـ ن يز إلادإة .تذب إل طل كانع تزدإد
ووضوحام ثوناة إتباع إلايد .إلص ر إلذق ثظمرب ياوع

توضيح اائوليل

إل ػرإز ل ترايػػذئ يةكػس اػػد إعتبػارب لقػػدرتمـ ع ػى إلامػػـ وإلػتة ـ.

ااتة رم ثو اابقام ل وإف

ػػـ يكػػف

حلحاحه ع ػيمـ و ػوي إلنمػوض بالةاػز .حف

إلػػدعو إكولػػى حلػػى إلترايػػذ ليتبةػػوب لػػـ تقػػز شػػيئام عػػف ػػرو مـ حلػػى إلةػػالـ

وتبشػػيرتـ با ن يػػزئ اػػل ثف تػػذب إل طػػل كانػػع انػػذ إل دإيػػل .كانػػع طر قتػػه

ثف يحصز إلترايذ ع ػى إ تبػار حيػوق اػل هللائ وثف ي ػيف لمػـ كيايػل إلةاػز

ة ز ثف يضل ع ى عاتقمـ ااجوليل إلةاز.
واػػف إل انػػي إ

ػػرئ نػػر ثف ياػػوع لػػـ يػػوتف عػزإئامـ ػ رغ ػػتمـ ثف

يشمدوإ عف حياانمـ.

ر ف باا

إلوإةلئ إ تم عنداا ثرإدوإ ثف ي روإ إ

رثوب وو ػػدوب .ان ػػدرإوس ثت ػػى بط ػػرسئ و ي ػػبس و ػػد نونائي ػػزئ وات ػػى دع ػػا
ثص ػػدةاةب حل ػػى وليا ػػل ػ ػ

يت ػػهئ وةا ػػز ياػػػوع ت ػػذب إلايػػػوؿ إل دي ػػد باػػػرح

وإ تماج .ثيضائ ي ػدر نػا ثف نرحػف ثنػه ػ انااػباع عديػد ط ػي ياػوع
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اػػف إلػػذيف ثاػػد حلػػيمـ داػػل ثف يػػذيةوتا ػػيف إلنػػاس .ل ػػف لػػـ يحػػدئ ػ

ت ػػذب إكاو ػػل إلابك ػػر ثف ػػاة إكا ػػر بص ػػر ح إلةب ػػار ػ ػ تحقيػ ػ إلغ ػػرض
إكااى اف حياتمـئ وتو إلشماد ل ناس.
لقد إاػت دـ ياػوع ترايػذب ػ طػرؽ ث ػر لااػاعدته ػ عا ػهئ اوػز

إلحصوؿ ع ػى طةػاـ ك ػز إل اػاتير إلتػ تبةتػه وإلةنايػل ةػااتمـ .ط ػي
اػػنمـ ثيضػام ثف يةاػػدوإ بةػػض إكشػ اص إلػػذيف إاػػتيقظع ضػػاائرتـ باػ ي

راالته (يوحنا 1ا  .)2ياا عدإ ذلؾئ أنه ثار اذتز ثف نرحػف إكنا يػز
إلت ت يف ثف تجفة إلترايذ إكوإئز لـ يةا وإ شيئام ياتح إلػذكر حف ارإةبػل

ياوع وتو يةاز .إاتار إلحاؿ ع ى تذإ إلانػوإؿ لاػد اػنل ثو ث وػر .لقػد

حاػػف إلرجي ػػا ثا ػػاامـ وإا ػػطل نش ػػاطه ػ ػ إلةا ػػز .ثا ػػا ػ ػ دعوت ػػه إلواني ػػل
ل ص ػػياديف إكربة ػػل ق ػػد ذك ػػرتـ ب ػػأف اةن ػػى حتباعػ ػه ت ػػو ثف يكونػ ػوإ ص ػػيادق
إلنػػاس (اػػرةس 3ا 38ئ اتػػى 1ا 36ئ لوةػػا 3ا  .)31ل ػػف ي ػػدو ثنم ػػـ ل ػػـ
يةا ػوإ شػيئام ػ تػذإ إلا ػاؿ .وحتػػى بةػد ثف اضػع شػػمور ع ػى تنصػػي مـ
راػ ػػايام لمػ ػػذب إل داػ ػػل (ا ػ ػرةس 1ا 36-31ئ لوةػ ػػا 9ا  )39-31ػ ػػانمـ لػ ػػـ
يظمػػروإ ثق دليػػز ع ػػى ةيػػاامـ بةاػػز إل ػرإز ئ ولةػػز تػػذب إلارحظػػل تةطينػػا

از دإم اف إلص ر نحو حديو إ يااف إلذيف يتبةوننا.
ول ػػف عنػػداا ػػدث ياػػوع رح تػػه إلتبشػػير ل إلوالوػػل ػ إل يػػز (اػػرةس 9ا
9ئ اتى 6ا  )13تحق بر شؾ ثف إلوةع ةد اة لينمض ترايذب بالةاز
اةه بصور حي ا يل اباشر  .ع ى إكةز ةد شاتدوإ اا يه إل اايػل ليحػركمـ
ل ػ ػػدة ػ ػ إلةاػ ػػز .وإحتػ ػػا وإ ثف يضػ ػػةوإ اػ ػػا ثروإ ياػ ػػوع يةا ػ ػػه ػ ػ حيػ ػػز
إلاااراػػل إلةا يػػل .لػػذلؾ يقػػوؿ إ ن يػػزئ يدعػػا إفونػ عشػػر وإ تػػدث يراػ مـي
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(ارةس 9ا 8ئ ةارف اتى 31ا 3ئ لوةا 6ا  3و  )2واوز إلنار إلػذق ية ػـ
صػػغارب إلطي ػرإف يػػد ةما ػػارج إلةػػشئ تكػػذإ د ػػل ياػػوع ترايػػذب حلػػى إلةػػالـ

ل

يدربوإ ث نحتمـ ويااراوإ عا مـ.

 -5تمخيص التعميمات
وة ػ ػػز إلاػ ػػااح لمػ ػػـ بالػ ػػذتاي ثعطػ ػػاتـ بةػ ػػض إلتو يمػ ػػاع إلا تصػ ػػر
تذب إلاناابل له ثتايل ك ير

إل اصل رااليتمـ .واا ةاله لمـ

إلد إراػػل كنػػه ل ػػص لمػػـ تصػػر حا اػػا ا ػ

تذب

ثف ةػػاؿ لمػػـ ت ايح ػام .وةػػد عػػاد

أ ػػد لمػػـ غرضػػه لحيػػاتمـئ حذ كػػاف ع ػػيمـ ثف يػػذت وإ ي ليكػػرزوإ با ػػوع هللا

ويشاوإ إلارضىي (لوةػا 6ا  3و 2ئ ةػارف اتػى 31ا 3ئ اػرةس 9ا  .)8لػـ
يكف ػ تػذب إلوصػيل شػ ة ديػدئ ل نمػا ثعطػتمـ نػو إر ث وػر وضػوحام بشػأف
اماػتمـ إلتػ ك اػوإ مػا .وةػػد ث ػػدع لمػػـ تػذب إلتو يمػػاع إل ديػػد ئ بضػػرور

إ اػرإع ػ اماػتمـئ حذ كػاف ع ػيمـ ثف ية نػوإ ي ثنػه ةػد ثةتػري ا ػوع هللا ي
(اتػػى 31ا  .)8كػػذلؾ ذكػػرع لمػػـ إلتة ياػػاع بصػػور كاا ػػل اػػد اػ طانمـ
حذ ل ػػـ يك ػػف ثاػ ػػاامـ ق ػػد ثف يشػ ػػاوإ إلارض ػػى ول ػ ػػف ي ثف يطمػػػروإ إل ػ ػػرص

و ر وإ إلشياطيف ويقياوإ إلاوتىي (اتى 31ا .)7
ل ف ياوع لـ يتػركمـ عنػد تػذإ إلحػد .ثنػه ث ػذ يقػوؿ لمػـ عاػف ي ػي

ثف يذت وإ حليه ثوف ا ي حلػى طر ػ ثاػـ ف تاضػوإئ وإلػى ادينػل ل اػاار يف ف

تػد وإ ػز إذت ػوإ بػالحرق حلػػى ػرإؼ يػع حاػرإئيز إلضػالل ي (اتػػى 31ا 3
و .)9كأف إلاايح ير ػد ثف يقػوؿ لمػـ ثف يػذت وإ ثوف حلػى ث وػر إلنػاس ة ػوف
لراػػالتمـ .تػػذإ تػػو إلطر ػ إلػػذق ػػدث إلااػػيح بػػه داتػػهئ اػػل إنػػه باػػرور
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إلوةع لـ يربد نااه بػه .وحيػئ ثف إكتػز وإلةشػير إلوإحػد اتشػا موف اػل

إلترايذ وقا يا ودينيائ قد كاف اف إلط ية ثف ي ػدثوإ ػداتمـ اةمػـ .واػف

إلاوير لرنتبػاب ثنػه عنػد حراػاؿ إلاػبةيف لػـ يكػرر لمػـ تػذإ إلقػوؿئ ولةػز ػ
تذإ حشار ضانيل ثنه ةد حاف إلوةع ل ذتاي حلى اػا ورإة إلػروإبد إلط يةيػل
حعرف دعو إلاايح.
وبشػػأف حعػػالتمـئ قػػد كػػاف ع ػػيمـ ثف يضػػةوإ وقػػتمـ ػ هللا ػ تػػد ير
حػػا تمـ .ةػػاؿ لمػػـ إلااػػيح ثف يقػػداوإ ػػدااتمـ ا انػػا اػػذك إر حيػػاتـ بػػأنمـ
ث ػ ػذوإ اػ ػػف اػ ػػيدتـ كػ ػػز ش ػ ػ ة ا ان ػ ػام (اتػ ػػى 31ا  .)7و ػ ػ نمايػ ػػل تػ ػػذب
إلتو يمػػاع نصػػحمـ إلااػػيح بػػأف ف يوق ػوإ ع ػػى ثنااػػمـ بأاتةػػل كويػػر ليا ػوإ
حا ل حليما (اتى 31ا  6و 31ئ ارةس 9ا 7و 6ئ لوةػا 6ا  .)1وباػا

ثنمـ كانوإ ثاناة هللئ اف هللا ايت از تد ير حا ػاتمـ ي كف إلااعػز ااػتح
طةااه ي (اتى 31ا .)31

 -7لنتبع طريقو
كانع طل إلاايح لترايذب احدد بشأف إلبحئ عف صدي

ادينل يذت وف حليمائ وتناؾ يقياوف

انزله كز اد

ػ كػز

داتمـ إلتبشير ل ػ

ت ػػؾ إلانطقػػلئ ي وثيػػل ادينػػل ثو ةر ػػل د تاوتػػا ا حص ػوإ اػػف يمػػا ااػػتح

وثةياوإ تناؾ حتى ت ر وإ ي (اتى 31ا 33ئ ةػارف اػرةس 9ا 31ئ لوةػا 6ا

 .)1كانع إلتو يماع ل ترايذ ثف يركزوإ وةػتمـ ع ػى إك ػرإد إلاػأاوؿ ػيمـ
ثف يوإص ػ وإ إلةاػػز بةػػد تػػركمـ إلاكػػاف .كػػاف ع ػػيمـ ثف يضػػةوإ تػػذإ إكاػػر
ػ ػ إلاكػ ػػاف إكوؿ اػ ػػف حيػ ػػئ إكتايػ ػػل .وإذإ لػ ػػـ يقػ ػػدروإ ثف ي ػ ػػدوإ ثحػ ػػدإم
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ياػػتق مـ ػ

يتػػهئ كػػاف ع ػػيمـ بحاػػي إلتة ياػػاع إلاةطػػا لمػػـ ثف يناض ػوإ

غبػػار ثر م ػػـ شػػماد ع ػػيمـ .حن ػػه اػػيكوف كرض ا ػػدوـ وعاػػور ػ ػ ي ػػوـ
إلدينونل حالل ث ور إحتااف اف ت ؾ إلادينل (اتى 31ا 33-31ئ ةػارف لوةػا

6ا 3ئ اػػرةس 9ا  .)33وف ي ػػي ثف نق ػػز اػػف ا ػػدث حنشػػاة ركيػػز ػ كػػز

اكػػاف ديػػد ل ةاػػز با تيػػار ش ػ ص اووػػوؽ بػػهئ يكػػوف ااػػئوفم عػػف اتابةػػل

إلةاػػز .لقػػد إتبػػل ياػػوع تػػذب إلطر قػػل اػػل ترايػػذب وإنتظػػر اػػنمـ ثف يحػػذوإ

ح ػػذوب .وكان ػػع طت ػػه بأ ا م ػػا ػ ػ إل ػ ػرإز تةتا ػػد ع ػػى ت ػػذإ إلا ػػدثئ وك ػػز
إكاػػا ف إلت ػ ر ضػػع رصػػل إلترايػػذ ػ تط ي ػ تػػذإ إلا ػػدث

ػػع ع ػػى

نااما دينونل إلظرـ إلدإاس إلا ي .

 -1لنتوقع الشدائد
إلوإةػػل ثف ر ػػض بةػػض إلنػػاس داػػل إلترايػػذ كػػاف اػػف إكاػػباي إلتػ

حركػػع إلااػػيح ثف يحػػذر إلترايػػذ اػػف إلاةاا ػػل إلت ػ يتوةةػػوف ثف ي قوتػػا ي
ول ػ ػػف إحػ ػػذروإ اػ ػػف إلنػ ػػاس كنمػ ػػـ يا ػ ػ اونكـ حلػ ػػى ا ػ ػػالس و ػ ػ ا ػ ػػااةمـ

ي ػػدونكـ وتاػػاةوف ثاػػاـ ثا ػـ وا ػػوؾ اػػف ث ػ شػػماد لمػػـ ول اػػـ ي (اتػػى
31ا  38و  .)37ول ػػـ ت ػػف ت ػػذب إلاةاا ػػل حف ش ػػيئام ط يةيػ ػامئ كن ػػه ي ل ػػيس

إلت ايذ ث ضز اف اة اه وف إلة د ث ضز اف ايدب ي (اتى 31ا  .)21وةد

ة ػػاؿ إلحك ػػاـ ع ػػف يا ػػوع ي ب ػػه بة زب ػػوؿ يئ وا ػػف إلط يةػ ػ ثف ثت ػػز يت ػػه ف

يتوةةػػوف اةاا ػػل ثةػػز اػػوةإ اػػف تػػذب (اتػػى 31ا  .)23تػػذإ اةنػػاب بةبػػار

ث ػػر ا ثف طر قػػه اضػػاد واةػػارض ل ةػػرؼ إل ػػارق وإلاق ػػوؿ اػػف إلحكاػػل
إلةالايل .ك ز ذلؾ انمـ اػيكونوف ابغضػيف اػف إل ايػل (اتػى 31ا 22

و .)21وبالرغـ اف تذإ ك ه ػاف إلااػيح شػ ةمـ ةػائرما ي ف ت ػا وإ ي ػاف
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هللا لف يت ى عنمـ .وال ثف شمادتمـ كانػع تةػرض حيػاتمـ ل طػرئ ل ػف
إلػػروح إلقػػدس ةػوإتـ ع ػػى اوإ مػػل إلاوإة ػ

إل طػػر (اتػػى 31ا  21و.)23

وبغض إلنظر عاا حدئ لمـ اف ياوع ث د لمـ ثف كز اف يةترؼ به ةػدإـ

إلن ػػاس ا ػػوؼ يةت ػػرؼ ب ػػه ثا ػػاـ ث ي ػػه إلا ػػااوق (ات ػػى 31ا  .)12وف يا ػػل
إ ناػػاف حف ثف يتػػأور اػػف إلاوةػ

إلػوإةة إلػػذق إت ػػذب ياػػوعئ حذ لػػـ ياػػاح

ل ترايػػذ ثف ياػػتمينوإ بقػػو إلةػػدو ثو يغض ػوإ إلطػػرؼ عػػف إلاقاواػػل إلط يةيػػل
ن يػز إلاػادق .مػـ لػـ يكونػوإ بػػاحويف عػف إلاتاعػي .و ػ إلوإةػلئ كانػػع

وصػػيل إلػػري لمػػـ ي كون ػوإ حكاػػاة كالحيػػاع وباػػطاة كالحاػػاـ ي (اتػػى 31ا
 .)39ااػ ػ ػػا يػ ػ ػػدعوتـ حلػ ػ ػػى إليقظػ ػ ػػل وإلحػ ػ ػػذر .ول ػ ػ ػػف بػ ػ ػػالرغـ اػ ػ ػػف تػ ػ ػػذب
إفحتياطػاعئ ػاف إلةػػالـ لػـ يكػػف ااػتةدإم ثف يقا ػز إلترايػػذ بالرضػى عنػػداا
ةااوإ بأاانل ل رإز با ن يز .كانوإ ك رإؼ واد ذئاي (اتى 31ا .)39

 -2إنجيل يفرق بين الناس
واػ ػػف إكاػ ػػور إلت ػ ػ لمػ ػػا اغػ ػػز عاي ػ ػ ئ ثف ياػ ػػوع ذكػ ػػرتـ بالط يةػ ػػل

إلحااػػال لػػدعو إ ن يػػز .ػػر ياكػػف إفتا ػػاؽ اػػل إل طيػػل بػػأق حػػاؿ اػػف

إكحػػوإؿ .وك ػػز ت ػػذإ إلاػ ػ يئ ا ػػينزع كػػز إل ػػذيف يا ػػاواوف ع ػػى إلحػ ػ

إ لمػ اػػف وعػػف إلترايػػذ .إنمػػـ لػػـ يكونػوإ ا ػػرد ابةػػوويف يحػػا ظوف ع ػػى
ةوإعػػد إلارطاػػل وإلا اا ػػل .ةػػاؿ ياػػوعا يف تظنػوإ ثن ػ

ع ى إكرضئ اا ئع كلقػ اػراا ػز اػياام .ػأن

ئػػع كلقػ اػػراا

ئػع ك ػرؽ إ ناػاف

ضد ث يه وإف نل ضد ثاما وإل نػل ضػد حااتمػا .وثعػدإة إ ناػاف ثتػز يتػه.

اف ثحي ثبا ثو ثاا ث ور ان
ان

ر ياػتحقن  .واػف ثحػي إ نػا ثو إ نػل ث وػر

ر ياتحقن واف ف يأ ذ ص يبه و تبةنػ
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ػر ياػتحقن ي (اتػى 31ا

 .)17-11وإذإ كانع لد إلترايذ ث كار اابقل عػف اػمولل عا مػـئ ر ػد
ثنمـ إنتزعوتػا نمائيػام اػف عقػولمـ بةػد تػذب إلتصػر حاع إل طيػر  .لقػد كػانوإ
ار يف حلى إلةالـ ن يز وورقئ حذإ ثُطيةػع ثوإاػرب ثحػدئ تغييػ إمر وور ػام ػ

إلناس و

ا تاةمـ.

 -3االتحاد بالمسيح
حف إلحقيقػػل إلت ػ ثرإد ياػػوع ح رإزتػػا ػ كػػز تػػذب إلتو يمػػاعئ ت ػ ثف
حرااليل ترايذب لـ ت ف ا ت ال

إلا دث ثو إلواي ل عف حرااليته إل اصل.

لقد دث عطائمـ ا طانه وةوته ليقواوإ بةا ه (ارةس 9ا 8ئ اتػى 31ا 3ئ

لوة ػػا 6ا  .)3و ػػتـ بالتأ ي ػػد لم ػػـ ب ػػأف ا ػػا ك ػػانوإ يةا ون ػػه كأن ػػه يةا ػػه ت ػػو
نااػػه .ةػػاؿ ياػػوعا ي اػػف يقػ ـ يق نػ  .واػػف يق نػ يق ػػز إلػػذق ثراػ ن ي

(اتػ ػػى 31ا 11ئ ةػ ػػارف يوحنػ ػػا 31ا  .)21ولػ ػػؾ ثف تاكػ ػػر كوي ػ ػ إمر ػ ػ تػ ػػذب

إلوحد إلة يبلن الترايذ وإلاايح وإحد .كػاف إلااػيح ينظػر حلػى ترايػذب

باعتبػػارتـ إلااو ػػيف إلاة يػػيف لػػه وتػػـ ي ر ػػوف ل داػػل بااػػاه حلػػى إلةػػالـ.

كػػاف تػػذإ إفرتبػػا وإضػػحام حتػػى ثف اػػف اػػقى ولػػو كػػأس اػػاة بػػارد بااػػـ
ت ايذ إاتح إل زإة ع ى تذإ إلةاز إلرحيـ (اتى 31ا .)12

 -4أرسميم اثنين اثنين
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تذب ت إلنصائح إلت ثادإتا ياوع حلى ترايذب .ول ف ػ

ػرو مـ

حلػػى إلةػػالـ ثرا ػ مـ ر قػػا ر قػػا وكػػز ر ػ يت ػػوف اػػف ت ايػػذيف ( ا ػرةس 9ا
 .)8وبػػر شػػؾ كػػاف إلاقصػػود مػػذب إل طػػل ثف يميػػأ لترايػػذب إلر قػػل إلت ػ
يحتػا وف حليمػا ػ إلطر ػ  .وإذ ياػػير إفونػاف اةػام يةػاوف ثحػدتاا إ

ػػرئ

وإذإ وإ متماا صةوباع ػ وتذإ تػو إلاػر ح غالبػا ػ كانػا ياػتطيةاف ثف ي ػدإ
ػ اػػيرتاا اةػػا .كاػػا ثنػػه ف ياوتنػػا ثف تػػذإ إلتاكيػػر يةكػػس رغبػػل

إلا ػ و

إلااػػيح إل اصػػل ػ إرتبػػا إلترايػػذ وإتحػػادتـ اةػػائ يقػػوؿ إل تػػايا ي اػػا
ر وإ كانوإ ي تازوف

كز ةر ل يبشروف ويشاوف ػ كػز اوضػل ي (لوةػا

6ا 9ئ ة ػ ػػارف اػ ػ ػرةس 9ا  .)32ث يػ ػ ػرإئ ش ػ ػػرعع إل ااع ػ ػػل إلص ػ ػػغير ا ػ ػػف
إلترايذ اف ان ما إل اص

دال إلاايح نشا .

وبػالطبل لػـ ت ػػف داػل إلترايػذ اػ بام ػ توةػ

ياػػوع عػف إلةاػػزئ ثو

حةرله اف إل داػل .إنػه لػـ يط ػي ث ػدإ اػف حناػاف ثف يقػوـ بةاػز لياػع لػه
رغبل يه .وتكذإ حذ رج إلترايذ ل ةاز رج إلاػيد ثيضػا اػف تنػاؾ لػية ـ

ويكرز

ادنمـ (اتى 33ا .)3

 -5إرسالية السبعين
لـ تاض شمور كوير ع ى حرااليل إفونػ عشػر حتػى ثراػز ي اػبةيف

ت ػػر ف ي إونػػيف إونػػيف ل شػػماد لاػػيدتـ (لوةػػا 31ا  .)3ولػػيس اةرو ػػا ع ػػى
و ػػه إلتأ ي ػػد اػػف ت ػػجفة إلترايػػذ إ

ػػروف .ول ػػف ت ػػذإ ااػػا ي ػػدؿ بط ية ػػل

إلحاؿ ع ى إتااع إلةازئ وإزدياد نشا إفون عشر
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إلشماد ل اايح.

ونرحػػف كػػذلؾ ثف إلتة ياػػاع إلت ػ ثعطيػػع لمػػذب إل ااعػػل إل يػػر ت ػ

ناػػس إلتة ياػػاع إلت ػ ثعطيػػع اػػف ة ػػز لرون ػ عشػػر (لوةػػا 31ا .)39-3
ثضاؼ إلاايح شيئام ديدإ حذ ةاؿ لمجفة إلابةيف وتو يرا مـ ي ثااـ و مه

حلػػى كػػز ادينػػل واوضػػل حيػػئ كػػاف تػػو ازاةػػا ثف يػػأت ي (لوةػػا 31ا .)3
تذإ اةناب ثف امال تجفة إلترايذ كانع

تاميد إلطر ل داػل إلااػيح.

وتػػذب إلتة ياػػاع كانػػع ةػػد ثعطيػػع لمػػـ ة ػػز ذلػػؾ بأاػػا يل ة ي ػػل عنػػداا كػػانوإ

يتأت وف لرح ل حلى إلااار (لوةا 6ا  .)32و ػ إلوإةػلئ حف تػذب إلتة ياػاع
لػػـ ت ػػف ديػػد ع ػػيمـ حذ كانػػع لمػػـ اةر ػػل اػػابقل مػػا ول نمػػا ػػاةع ل تأ يػػد
لمـ و وي ااارال اا تة اوب اف ة ز بشأف إاترإتي يل إلايد

إل رإز .

 -6أوامر المسيح بعد القيامة
حف ا ػػدث حعطػػاة تة ياػػاع ل ترايػػذ بشػػأف إل ػرإز ئ ةػػد ثيػػدب إلااػػيح وانيػػل
ة ػز صػةودب حلػى إلاػااة ثق بةػد اوتػػه وةيااتػه .و ػ ثربػل انااػباع ع ػػى
إكةػػز إلتقػػى يمػػا اػػل ترايػػذب وث ػػرتـ ثف يػػذت وإ حلػػى إلةػػالـ ويةا ػوإ عا ػػه.

ذكر إلايد ثار إل رإز لترايػذب ولػـ يكػف تواػا اةمػـ ػ إلااػاة إكوؿ ليػوـ
إلقياا ػػل عن ػػداا ك ػػانوإ ا تاة ػػيف ػ ػ إلة ي ػػل .وبة ػػد ثف ثظم ػػر يا ػػوع تو ػػار

إلااااير

يديه وةدايه ل ترايذ إلان مر ف (لوةا 21ا  )11-17وشػاركمـ

ػ إلطةػػاـ (لوةػػا 21ا  )11-13عندئػػذ ةػػاؿ لمػػـا ي اػػرـ ل ػػـ كاػػا ثراػ ن

إ ي ثرا ػ ـ ثنػػا ي (يوحنػػا 21ا  .)23لقػػد ث ػػد لمػػـ ياػػوع اػػر ث ػػر وعػػد
إلروح إلقدس وا طانه ع ى إلقياـ بةاز إل رإز .
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وبةػػد ذلػػؾ بق يػػز يناػػا كػػاف ياػػوع يتنػػاوؿ طةػػاـ إ طػػار اػػل ترايػػذب

ع ػى شػاطئ بحػر ط ر ػػل ك ػ

بطػرس وػرئ اػرإع ثف يرعػى غناػه (يوحنػػا

23ا  .)38-33ت ػػذإ إلت يػ ػ

إل ػػذق ثعط ػػاب إلاا ػػيح ل ص ػػياد إل ي ػػر ك ػػاف

رتاف اح ته ل ايد.
وع ػػى

ػػز ػ إل يػػز ثعطػػى وصػػيته إلةظياػػل .لػػيس قػػد ل حػػد

عشر ت ايذإ (اتى 27ا  )39ول ف ثيضام ل نيال ك ما وكاف تةدإدتا حوإل

اا ػ ػ ػ ػػاائل ثخ (  3كورنو ػ ػ ػ ػػوس 33ا  .)9ك ػ ػ ػ ػػاف ت ػ ػ ػ ػػذإ حعرن ػ ػ ػ ػػا وإض ػ ػ ػ ػػحام

فاترإتي يته

غزو إلةالـ .ةاؿ ياوعا يد ل حل كز اػ طاف ػ إلاػااة

وع ػػى إكرض ػػاذت وإ وت ا ػػذوإ اي ػػل إكا ػػـ وعا ػػدوتـ باا ػػـ إ ي وإف ػػف

وإلروح إلقدس وع اوتـ ايل اا ثوصيت ـ به .وتا ثنا اةكـ كز إكياـ حلى
إنقضاة إلدتري (اتى 27ا 21-37ئ ةارف ارةس 39ا .)37-33

وث ي إمر وة ز صةودب حلى إ ي ثعاد إكار وانيل ل ار إك ير ا ينام لمـ
إليوـ إلوالئ كاف ف
ثف كز تذإ إلذق حدئ له اف ص ي واوع وةياال
ػػد ثف ي ػػتـ كا ػػا ثنب ػػأتـ ػػذلؾ (لوة ػػا 21ا  .)19-11واض ػػى يا ػػوع يق ػػوؿ
لتراي ػػذب ب ػػأف إلوإ ػػي ع ػػيمـ ي ثف يك ػػرزوإ بالتوب ػػل واغا ػػر إل طاي ػػا باا ػػاه
ل ايػػل إكاػػـ ا تػػدثيف اػػف ثورش ػ يـي (لوةػػا 21ا  .)18و ػ ا ػ يز تحقي ػ

تػػذإ إلغػػرض إ لم ػ لػػـ يكػػف نصػػيي إلترايػػذ ثةػػز اػػف نصػػيي اػػيدتـئ حذ

كػانوإ إكدإ إلبشػػر ل إلتػ تة ػػف إك بػػار إلاػار  .كػػاف إلػروح إلقػػدس اصػػدر
ةوتمـ

حرااليتمـئ ي اتنالوف ةػو اتػى حػز إلػروح إلقػدس ع ػيكـ وت ونػوف
ثورش يـ وإليموديػل وإلاػاار وإلػى ثةصػى إكرضي (ثعاػاؿ 3ا

ل شمودإم
7ئ ةارف لوةا 21ا 17و.)16
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 -01المبدأ واضح
إلوإض ػػح ثف يا ػػوع لػ ػـ يت ػػرؾ عا ػػز إل ػ ػرإز اض ػػةا لت ػػأوير ثو إرتي ػػاح
بشػرق .كانػع إل ػرإز ػ بػادل إكاػػر وصػيل احػدد ل ترايػػذ .ماػوإ تػػذب
إلوصػػيل بطر قػػل تتاػػـ بػػالت م

ع ػػى إلةاػػز ػػدوف اةر ػػل إلػػواف .وبالتػػدر

إتضحع إلرجيا ػ تاكيػرتـ وتػـ يتبةونػه .وث يػرإئ ت ػورع بصػور وإضػحل

لـ تدع ا اف ل شؾ .واا اف ثحد تبل ياوع زانا طػويرم إاػتطاع ثف يا ػع

اػػف تػػذب إلنتي ػػل .لقػػد كانػػع إلرجيػػا وإضػػحل ػ ذلػػؾ إلوةػػعئ وت ػ ثيض ػام

وإضحل إليوـ.

حف إلترايذ إلاايحييف تـ ثش اص ارا وف ػ وتػـ اراػ وف حلػى كػرإز
إلةػػالـ ك ػػه بافن يػػزئ وتػػو إلةاػػز إلػػذق ثُراػػز إلػػري لػػه وإلػػذق ك ػػه ػذؿ
حياته .حف إل رإز لياع عارم إ تيار ػام .حنمػا إلق ػي إلنػابض لمو تنػا ول ػز

ا ػػا دعين ػػا حلي ػػه .حنم ػػا اما ػػل إل نيا ػػل إلتػ ػ تةطػ ػ اةن ػػى ل ػػز شػ ػ ة ت ػػر

تضػػط ل ل قيػػاـ بػػه بااػػـ إلااػػيح .وبوضػػوح تػػذإ إلغػػرض يكػػوف ل ػػز ش ػ ة
نقولػه ثو نةا ػه تحقيػ ا يػد لقصػد هللا إلاػدإئ

ػ اػوإة كانػع تػذب إكعاػاؿ

اةاتػػد تربويػػلئ ثو ػػرإا إ تااعيػػلئ ثو ااتشػػاياع ير ػػلئ ثو إ تااع ػػاع
كناػيل ع ػى ا ت ػ

حن از تذب إ رااليل.

ثنوإعمػا ػ كػز شػ ة نةا ػه بااػـ إلااػيح لػه ت ر ػرب ػ
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ليس كا يام ثف ن ةز تذإ إلا دث اورم عاليام نرنو حليه بةيوننا .ز ي ي
ع ػػى إل ػػذيف يتبة ػػوف يا ػػوع ثف يةط ػػوب تة يػ ػ إمر احاواػ ػام وا اواػ ػام ووإض ػػحام

ل ايل .حف ث ضز طر ل تأ د اف ثف عاز إل رإز يتـ ةرم تو ثف نةػيف
ايدإف إل رإز ئ وننتظر اػنمـ ثف يقواػوإ

ع ى تابة إلاايح عارم احددإم

به ةرم .وباا ثنمـ ثروإ اابقام ثف عا مـ ةد تأيد بال رتػاف ػ حيػا ةائػدتـئ
يس تناؾ اف ا ي يدعو حلى عدـ ح ااؿ إلةاز إلػذق ك اػوإ بػه .وعنػداا
تأ ذ إل نيال تذإ إلدرس بصػال ديػل وتضػل يػه ة مػائ ػاف إل الاػيف ػ

إلاقاعد ايتحركوف ثيضام و نمضوف ل ةاز ك ز ا د هللا.

تذإ إلةاز ليس اةناب ثنه اياػتار

وكيااا كاف إكار اف اف ي دث

يه بكز تأ يد .وعنداا نتغ ي ع ى إلقصور إلذإت ون طو ثوؿ طػو ػ

إلةاػػز إلةظػػيـئ ػػاف إكاػػر يحتػػاج انػػا ثف نظػػز اتحػػركيف وناػػتار عػػاا يف
وناػ ػػير ػ ػ إفت ػ ػػاب إلصػ ػػحيح .وبالتأ يػ ػػد ػ ػػاف إلتو يمػ ػػاع إلت ػ ػ وضػ ػػةما
إلااػػيح ثاػػاـ ترايػػذب لػػـ ت ػػف ػ ع ػػى إكةػػز ػ بػػادل إكاػػر ػ ت ر ػػا اػػف

ادراػػل إلااػػيح .لقػػد كػػاف ثاػػاامـ إلشػ ػ ة إل وي ػػر ليتة ا ػػوب ة ػػز ت ػػر مـ.
وإلػػى ثف ػػاة تػػذإ إلوةػػعئ لػػـ يكػػف ةصػػدب ثف ي ة مػػـ بةيػػديف عػػف تو يمػػه
إلش ص لمـ .كاف إتتاااه
نةت رتا طو وانيل

تػذب إلارح ػل وإضػحام لدر ػل ثننػا نقػدر ثف

إفاترإتي يل إلاوضوعل نحو إلنصر إلنمائ .

**********
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الفصل السابع :اإلشــراف
ي ثف تشةروف بةد وف تاماوف ي (ارةس 7ا )38

 -0كان دائما يشرف عمييم
ك ػػاف يا ػػوع امتاػ ػام دإئاػ ػام باتابة ػػل رح ػػرع تراي ػػذب إلتبش ػػير ل ليا ػػال

تقار رتـ وليشتركوإ اةه ثيضام

ث رإح داتػه .تكػذإئ ياكننػا ثف نقػوؿ ثف

ثحاديوػه كانػػع تػدور حػػوؿ حعطػاة إلتو يمػػاع وتةيػيف إكاػػا ف إلتػ يػػذت وف

حليما .وعنداا إ تال اةمـ ااعدتـ ع ى مـ عاز اا ئ ثو ثعػدتـ ع ػى

تق ػ ػػز إ تبػ ػػار ديػ ػػد .كػ ػػز ثاػ ػػئ ته وتوضػ ػػيحاته وإنذإ إرتػ ػػه ونصػ ػػائحه كػ ػػاف

إلغرض انما ثف يةطػيمـ اػا يحتػا وف حلػى اةر تػه ل ػ يتااػوإ عا ػهئ وتػو
إل رإز ل ةالـ ث ال.
وبناة ع ى ذلؾ لـ ياض وةع طو ز ع ى حرااله إفون عشػرئ حتػى
إ تاةوإ ك مـ حلى ياوع ي وإ روب بكز ش ةئ كز اا ة وإ وكز اػا عا ػوإ ي

(ارةس 9ا 11ئ لوةا 6ا  .)31و تضح لنػا اػف إ ن يػز ثف تػذإ إف تاػاع
كاف ترتيي اا  .واف تنا نة ـ ثف تذب إلرح ل إفنارإديل ل ترايذئ كانػع
ا ػػرد تةيػػيف ايػػدإن لز ػػاد

ػرتمـ يناػػا إاػػتاروإ ػ تػػدر مـ تحػػع حرشػػاد

ايدتـ .حف إ تااع إلترايذ اا بةد إفنتماة اػف رح ػتمـ إلتبشػير ل ثعطػاتـ
بط يةػػل إلحػػاؿ اػػا كػػانوإ ػ حا ػػل حليػػه اػػف إل إرحػػل إل اػػديل وإلنااػػيل .ثاػػا
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إلوةػػع إلػػذق كػػاف يقضػػيه إلترايػػذ اةػػا ال تػػاي ف يػػذكرب .ولة ػػه ف يتةػػد

بضػػةل ثي ػػاـ ثو ثا ػ وعا ع ػػى إك و ػػر ل ػػف عنصػػر إلوة ػػع تنػػا لػػيس ػػذإع
ثتايػػل .حناػػا إلامػػـ تػػو ثف إ تاػػاعمـ كػػاف لتبػػادؿ إف تبػػارإع اػػل بةضػػمـ

إلبةض.
وع ػػى تػػذإ إلقيػػاس ػػرج إلاػػبةوف ت ايػػذإم ل ػرإز وػػـ دعػػاتـ ياػػوع حلػػى
إلةود ل ير ةوإ تقر إمر عف عا مـ .يقوؿ إل تػايا ي ر ػل إلاػبةوف باػرح
ةائ يف يا ري حتى إلشياطيف ت ضل لنا باااؾي (لوةا 31ا  .)38ونرحف
ثنه

إ رااليل إلاابقل لرون عشر لـ يرد ذكر عف ن اح ي اع إكنظػار
عا مـئ ول ف

تذب إلار اة تذإ إلتقر ػر إلااػرح عػف ن ػاح عا مػـ.

ولةز إلارؽ يف إلرح تيف تو تذإ إف تبار إل ديد إلذق إ تابه إلترايذ.

ولـ يكف تناؾ ش ة ث ر ياتطيل ثف ي ي لياوع رحام ث ور اف تذإ

إلح ػػدئ .و ثر بةيني ػػه إلنص ػػر إلنم ػػائ إل ػػذق ا ػػيتحق بك ػػز تأ ي ػػد نتي ػػل

عا مػػـ قػػاؿ لمػػـا ي ثريػػع إلشػػيطاف اػػاةطام او ػز إل ػػرؽ اػػف إلاػػااة ي (لوةػػا

31ا  .)37و ػ ت ػػؾ إلاػػاعل تم ػػز ياػػوع بػػالروح إلقػػدس وةػػاؿا ي ثحاػػدؾ
ثيمػػا إ ي ري إلا ػػااة وإكرض كن ػػؾ ث اي ػػع تػػذب ع ػػف إلحكا ػػاة وإلاما ػػاة
وثع نتما ل طااؿي (لوةا 31ا  23و  .)22وتذإ اا كاف ياوع يةاػز اتػدإم
اف ث ه كز تذب إلشمور إلطو ػلئ وإ ف إ تػدث ثف يػر واػ إمر كتةابػه .واػل
ذلػػؾ كػػاف ياػػوع ػ انتمػػى إليقظػػل حتػػى ف يقػػود تػػذإ إلحػػدئ ترايػػذب حلػػى

إل ر ػػاة باػ ي اػػا ثن ػػزوب اػػف ثعاػػاؿ ولػػذلؾ ةػػاؿ لمػػـا ي ف تارحػوإ مػػذإ ثف

إكروإح ت ضػػل ل ػػـ ػػز إ رح ػوإ بػػالحرق ثف ثاػػااةكـ كت ػػع ػ إلاػػاوإع ي
(لوةا 31ا .)21
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 -5مراجعة مستمرة وتطبيق عممي
ػ تػذب إل اػاع إل اصػل باتابةػل إلترايػذ ناػتطيل ثف نػر وضػػوح
شػػيئام وتر ػػام .كػػاف ياػػوع ثونػػاة ا إر ةتػػه لر تبػػارإع إلتػػ حصػػز ع يمػػا
إلترايذ

داتمـ ػ ي رج اف تذب إف تبارإع تط ي عا

لحياتمـ.

ػػذ ػ ع ػػى اػ يز إلاوػػاؿ ػ إلطر قػػل إلتػ إاػػت اي مػػا إلاػػيد ل مػػود
إليائا ػػل إلتػ ػ

ػػذلما بة ػػض إلتراي ػػذ ػ ػ ش ػػااة صػ ػ

إلحادئ يناػا كػاف ياػوع ع ػى

و ػ غيابػػه حػػاوؿ إلترايػػذ إ

ا ػػر ض .وة ػػل ت ػػذإ

ػز إلت ػ واةػه بطػرس ويةقػوي و وحنػا.

ػػروف ثف يشػػاوإ ولػػدإم بػػه روح ث ػػرس كػػاف ةػػد

ثتػػى بػػه ث ػػوب .كانػػع إلاشػػك ل ث ػػر اػػف حياػػانمـ .وعنػػداا عػػاد ياػػوع ليػػر
كي ػ ػ

تاػ ػػير إكاػ ػػور و ػ ػػد إكي إلحػ ػػز ف وطا ػ ػػه إلاصػ ػػروع ثاػ ػػاـ إلترايػ ػػذ

إلةا ز ف .وبالطبل إعتنى ياوع بالولد إلار ض وث رج انه إلػروح إك ػرس
ل نه لـ يدع إلارصل تار اف غير ثف ي ق ع ى إلترايذ دراام تـ ػ ثشػد
إلحا ػػل حليػػه .تػػذإ إلػػدرس إلةظػػيـ تػػو كي ػ ياػػتطيةوف ثف يتااػػكوإ بػػاهلل
با وػػار اػػف إلصػػر وإلصػػوـ ( اػػرةس 6ا 26-38ئ اتػػى 38ا 21-31ئ
لوةا 6ا .)11-18
وإنظر ثيضام حلى إلطر قل إلتػ

ليظمر لمـ ةدرته ع ى كز ش ة و

مػا ثو ػع ع ػزتـ ػ حشػباع إل اػاتير
ناس إلوةػع ثعطػاتـ دراػام حيويػام ػ

إلتايي ػػز إلروحػ ػ (ا ػػرةس 9ا  11-11و 8ا 13ئ 7ا  6و 23-31ئ ات ػػى
31ا  23-31و 33ا 17-26ئ لوةػ ػ ػ ػ ػػا 6ا 38-31ئ يوحنػ ػ ػ ػ ػػا 9ا .)31-3
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وةةع حوإدئ تذب إلقصل يناا كانوإ ية ػروف بحػر إل يػز ػ اػاينل وكػاف

إلاػػيد اتضػػايقام اػػف إلاػػذإتي إلدينيػػل وت ػ تط ػػي لحػػاح تيػػاع واة ػزإع
(اػػرةس 7ا 32-31ئ اتػػى 33ا 16ئ 39ا  .)1كػػاف ياػػوع يشػػةر بحػػزف
شديد با ي اوة

إليمود

ط ي إ ياعئ وعندئذ إت ه حلى ترايػذب وةػاؿ

لم ػػـ ا ي تح ػػرزوإ ا ػػف اي ػػر إلار ا ػػييفي  .ول ػػف إلتراي ػػذ إكغ ي ػػاة روحيػ ػام
وإل ػػائةيف حلػػى طةػػاـ إل اػػد حذ لػػـ يكػػف عنػػدتـ ػ ذلػػؾ إلوةػػع حف رغي ػ
وإحػدئ ماػوإ اػػف ك اػل إلااػػيح ثنمػا تحػػذير لمػـ اػػف شػرإة إل ػػز اػف ثولئػػؾ

إلقػػوـ غيػػر إلاػػجانيف .لػػذلؾ تاػػاةلوإ ياػػا يػػنمـ اػػف ثيػػف يشػػتروف إل ػػز
ل و بػػل إلقاداػػل .وإذ ثر إلااػػيح ثنػػه ػػاتمـ إلػػدرس إلروحػ اػػف ارحظاتػػه

ةصػػد ثف يحػػذرتـ اػػف طيػػل عػػدـ إ ياػػاف قػػاؿ لمػػـا ي يػػا ة ي ػ إ ياػػافن

لاػاذإ تاكػروف ثف لػيس عنػدكـ
إ ف ة ػػوبكـ غ يظػػل

تػػذكروف

ػز

ثف تشػةروف بةػد وف تاماػوف

ثحتػى

ثل ػػـ ثعػػيف وف تبصػػروف ول ػػـ تذإف وف تاػػاةوف وف

حػػيف كاػػرع إكرغاػػل إل ااػػل ل ااػػل إ فؼ كػػـ ةاػػل اا ػػوة

كا إمر ر ةتـ .ةالوإ له إونت عشر ي (ارةس 7ا 36-38ئ ارةس 39ا .)7
بر شؾ ثعاد تذإ إلحديئ حلى ثذتاف إلترايذ ذكر اع ذلؾ إليوـ إلػذق
يػ ػػه ث ا ػ ػوإ إل اػ ػػوع ك ػ ػػز إلغػ ػػذإة وػ ػػـ ثروإ ياػ ػػوع يةاػ ػػز اة ػ ػػز إكرغاػ ػػل
إات دامـ

توز ل إلطةاـ ع ى إلناس أ ػذ

إل اال .تذكروإ ثيضام كي
كز وإحد كاايته وـ اةوإ اا ضز اف إل ار.

إلوإةلئ كانع ذكػر ف

تناػػى كف ك ػػز وإحػػد ا ػػف إفونػ ػ عش ػػر ت ايػػذإ ث ػػذ اةػػه ةا ػػل اا ػػوة ا ػػف
إلطةاـ بةد ثف ث ز إل ايػل وشػبةوإ .كػذلؾ تػذكروإ كيػ

ث ػذوإ اػبل اػرؿ

بةػػد ثف ثشػػبل ياػػوع ثربةػػل تفؼ ناػػس .وبمػػذإ إلػػدليز إلوإضػػح ع ػػى ةػػدر
ياػػوع إلاة ز ػػلئ لػػـ يكػػف عنػػدتـ شػػؾ ػ ةدرتػػه ع ػػى حشػػباعمـ بػػالرغي
96

إلوإحػػد حذإ ثر لزوا ػام لػػذلؾ .يقػػوؿ إل ت ػايا ي حينئػػذ ما ػوإ ثنػػه لػػـ يقػػز ثف
يتحػػرزوإ اػػف ايػػر إل ػػز ػػز اػػف تة ػػيـ إلار اػػييف وإلص ػػدوةييف ي ( 39ا
.)32

 -7دروس في الصبر
اػػف ث وػػر إل طابػػاع تػػأوي إمر وتقويا ػام اػػا ثلقػػاب إلػػري ع ػػى إلترايػػذ وتػػو
يتابل نشاطمـ ويرحف اػوةامـ بػازإة إلػذيف يةا ػوف بااػـ إلااػيح وتػـ لياػوإ
اػف ااعػػل إلراػػز .و ػػدو ثنمػػـ إلتقػوإ ػ ثونػػاة رحرتمػػـ ػػبةض ثشػ اص

ي ر وف إلشياطيف بااـ إلاايح .ول ف باا ثف تجفة إكش اص لػـ يكونػوإ

اػػف ناػػس إلا اوعػػل قػػد ثنمػػاؿ ع ػػيمـ إلترايػػذ توبي ػام وثوةاػػوتـ عػػف إلةاػػز
(ارةس 6ا 17ئ لوةػا 6ا  .)16وبػر شػؾ كػاف إلترايػذ يشػةروف ػ ةػرإر
ناوامـ ثنمـ ية اوف إلصوإي .ول ف عنداا ةػداوإ تقر ػرتـ حلػى ياػوع ثر
اف إلرزـ ثف يةطيمـ دراام

ث طار ححبا إ

ر ف إلػذيف يةا ػوف عاػز

إلااػ ػػيح ػ ػ رص (اػ ػػرةس 6ا 31-16ئ ات ػ ػػى 37ا  .)31-9ةػ ػػاؿ لمػ ػػـ

ياوعا ي ف تانةوبئ كف اف ليس ع ينا مو اةنا ي (لوةا 6ا .)31

وإذ ثرإد ثف ي ةػ ػػز كراػ ػػه انطبق ػ ػام بصػ ػػال عااػ ػػل ع ػ ػػى ايػ ػػل إك ر ػ ػػاة

وباك ص ع ى إكطااؿ إلصغارئ اضى ػ حديوػه ةػائرما واػف ثعوػر ثحػد
إلبحر
ير له لو طوؽ عنقه بح ر رحى وطرح
إلصغار إلاجانيف
(ا ػػرةس 6ا  .)12يق ػػوؿ إل ت ػػايا ي تك ػػذإ ليا ػػع اش ػػيئل ث ػػيكـ إل ػػذق ػ ػ
إلااوإع ثف يم ؾ ثحد تجفة إلصغار ي (اتى 37ا .)31
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و ػ ػ رح ػػل ث ػػر وإ ػػه إلتراي ػػذ اقاوا ػػل ػ ػ عا م ػػـ وت ػػـ ي ت ػػازوف

إلاػػاار  .وإشػػتةز يةقػػوي و وحنػػا غضػػبا وط بػػا ثف تنػػزؿ نػػا إمر اػػف إلاػػااة

وتان تجفة إلنػاس (لوةػا 6ا  .)31-33كػاف ياػوع وإةاػام

وإرتاػا التاػع

حليماا وإنتمرتاا ةػائرما ي لاػتاا تة اػاف اػف ثق روح ثنتاػا ػاف إ ػف إ ناػاف
لػػـ يػػأع ليم ػػؾ ثناػػس إلنػػاس ػػز لػػي صي (لوةػػا 6ا  33و  .)39وإذ ػػيف

لترايذب كي

يح وف اشك ل اف تذإ إلق يز ي اضوإ حلى ةر ل ث ػر ي (لوةػا

6ا .)39

 -1مراعاة المبدأ
كػاف ياػوع يتػابل

ياكننا ثف نذكر ةصصام ث ر كوير نت يف انما كيػ
ترايذب وتـ يوإ موف اوإةػ كويػر صػةبل .كانػع
إك ةاؿ ورد إك ةاؿ
عينه ع ػيمـ بااػتارإر اةطيػام حيػاتـ إنتباتػام ات إزيػدإ ك اػا كانػع داتػه تقػري
اف إلنمايل ولـ يااح لمـ بالتوة

عند إلن اح ثو إلاشز .واماا ةااوإ اػف

ثعااؿئ ر يزإؿ ثااامـ دإئاام شػ ة ث وػر ليةا ػوب ثو يتة اػوب .وكػاف ي ػتم
لن ػػاحمـ ول ػػف تد ػػه لػػـ يكػػف شػػيئام ثةػػز اػػف ربػػح إلةػػالـ ك ػػه .ونحػػو تػػذإ

إلمدؼ كاف دإئاام يتابل مودتـ ويحومـ ع ى اوإص ل إل دال.

كاف إلتػدر ي ع ػى يديػه ػ ث ضػز حالػل وثع ػى ااػتو  .كػاف ياػاح

لترايػػذب ثف ي ت ػػروإ إلحي ػا إلااػػيحيل وػػـ يػػذكروإ ارحظػػاتمـ وإنطباعػػاتمـ.
و ػػـ يأ ػػذ يا ػػوع اا ػػا يقولون ػػه و ة ػػز ان ػػه نقط ػػل إ ت ػػدإة ل ػػية امـ دراػ ػام ػ ػ

إلت اذ  .وإلحقيقل ثنمـ حاولوإ ثف يةا وإ عاز ايدتـ ولو شػ وإ يػه ثحيانػام.

كاف تذإ إلاشز يةطيمـ ححاااام اتزإيدإ بةدـ كاايتمـ وك ز ذلؾ كانوإ ث وػر
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إاػػتةدإدإم لق ػػوؿ تو يمػػاع إلاػػيد .ض ػرم عػػف ذلػػؾئ قػػد كانػػع ا ػوإ متمـ
لػػبةض اوإة ػ إلحيػػا تةط ػ إلااػػيح رصػػل لتة ػػيامـ وتط ي ػ اػػا تة اػػوب
تط يقام عا يام .حف إ نااف يزدإد تقديرب دإئاام ل تدر ي بةد إ تبارب تط ي اا

تة اه.

وإف يػػع إلقصػػيد ػ كػػز عاػػز ياػػوع ػ إ ش ػرإؼ وإلاتابةػػل تػػو ثف

ي ةػػز إلترايػػذ ياضػػوف بػػر توةػ

نحػػو إلمػػدؼ إلةظػػيـ إلػػذق وضػػةه لمػػـ.

وتو لـ يتوةل اف ترايذب شيئام ث ور ااػا كػانوإ ياػتطيةوف ثف ياة ػوب .ول نػه
كػػاف ينتظػػر اػػنمـ دإئا ػام ثف ياة ػوإ ثحاػػف اػػا يقػػدروف ع يػػهئ وتػػذإ اػػا كػػاف

ينتظػرب اػنمـ دإئاػام طالاػا كػانوإ ينةاػوف ػ إلاةر ػل وإلنةاػل .وكانػع طتػه
ػ إلتة ػيـ بااػػت دإـ إلاوػاؿ إلحػ ئ وبتةيػػيف إل ػدااعئ وبالاتابةػل إلااػػتار
اضاونل إلنتائ .

 -2تطبيق المبدأ اليوم
حف إل ػػذيف يرغ ػػوف إلي ػػوـ ػ ػ ت ػػدر ي إ

ػػر ف ع ػػى إل ػ ػرإز اط ػػال وف

باوإف إ شرإؼ ع يمـ بحيئ ف يقز تذإ إ شرإؼ صػ إمر وحزاػام عػف صػ ر

وح ػػزـ يا ػػوع ػ ػ حشػ ػ إر ه ع ػػى إلتراي ػػذ .ف ي ػػي ثف ي ػػغ ن ػػا إلظ ػػف ثف
إلش ػ ص إل إرغػػي ػ إل داػػل ف يحتػػاج انػػا حف حلػػى تو يمػػاع باػػيطل وػػـ

نراػ ه حلػػى إلةاػػز ويةػود اػػف عا ػػه نتػػائ رإئةػل واذت ػػل .حف ثاػػو إر ف تةػػد
وف تحصى ةد تحدئ تةتػرض إلطر ػ وتةطػز إلةاػز .واػا لػـ تةػال تػذب
إكاػػور بطر قػػل وإةةيػػل وإاػػطل ثش ػ اص ػػاتايف واقتػػدر ف ػػاف إلش ػ ص
إلذق يرغي

عاز إل رإز يتةرض بامولل ل اشػز وإلمز اػل .وباوػز ذلػؾ
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تحتاج إف تبارإع إلا م ل حلى از د اف إلتةا وإفاتنار عنداا تااػر ػ

نػػور إنتصػػار إلااػػيح إلنمػػائ ع ػػى إلةػػالـ .حنػػه حذإم ثا ػر حيػػوق ثف إلػػذيف
يقواوف بةاز إل رإز يحتػا وف حلػى إ شػرإؼ إلش صػ وإ رشػاد إلااػتار
حلى ثف يأت إلوةع إلذق يه ينض وف و تحا وف اائوليل إلةاز بااردتـ.

ي زانا ثف نذكر دإئاام ثف إلمدؼ تو ربح إلةالـ ك ه ل اايح .وف ي ي

ثف نكتاػ ػ بغ ػػرض ثةػ ػػز ا ػػف تػ ػػذإ إلغػ ػػرض .وك ػػـ ا ػػف ا ػ ػرإع إلتقين ػػا يمػ ػػا

بش ػ ص ػ اركػػز داتػػه وف يق ػػز از ػػدإم اػػف إلتػػدر ي ثو إ لمػػاـ وت ػػوف
إلنتي ل ثف نشاطه يكوف احصو إمر دإئر عا ه إلضيقل بػر ناػو وف رغبػل

ػ ػ إلتوا ػػلئ كا ػػا ثف إلاق ػػدر إل اان ػػل ػ ػ إل ػ ػرإز ف تظم ػػر وف ت ػػر .وف

ياض وةع طو ز حتى يضيل تػذإ إلقائػد إلػذق كػاف يبشػر بالن ػاح باػ ي
إلحا ػػل حل ػػى ا ػػف يش ػػرؼ ع ي ػػه و وا ػػل ت ػػاؽ إل دا ػػل ةدإا ػػه .حف إلن ػػاح
يضيل .واا كاف ي دو شيئام حانام يصير بةد تر اف إلزاف ح ر عور .
بػػر شػػؾ ػػاف ا مودنػػا ػ ا ػ يز إلا ػػوع يتنػػاور ويضػػيل تبػػاة لمػػذإ
إلا ي عينه .ونحػف ناشػزئ ف باػ ي ثننػا ف نحػاوؿ ثف نةاػز شػيئامئ ول ػف
كننا نااح لا مودإتنا إلضئي ل ثف تق عذ إمر يحوؿ دوف ةياانا بةاػز ث ػر
وت ػػوف إلنتي ػػل ثننػػا ن اػػر إاتيػػاز إلاػػنيف إلاةطػػا لنػػا ل قيػػاـ بةاػػز انػػت
وتضحيل اوار  .اتى نتة ـ درس إلاايح ر نكتا با رد إلبػا ورإع إلتػ

يأت

ما ثولئؾ إلذيف نرا مـ ل شماد
حف إلترايػػذ ي ػػزامـ ثف يصػ وإ حلػػى ارح ػػل إلنضػػوج وف ياكػػف ثف يكػػوف

تناؾ ديز ل نصر إلنمػائ  .حف حق نػا تػو إلةػالـ إلاتاػل بأ اةػه ونحػف لػـ
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نأ ذ إلدعو ل نكػوف اػدإ ةيف قػد ػز ل ػ نكػوف امػا ايف ثيضػام .و ػ
إل رإز .
تذإ إلنور ناتطيل ثف نامـ إل طو إلنمائيل فاترإتي يل ياوع

**********
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الفصل الٌامن :الًكاثر
ي ثنا إ ترت ـ وثةات ـ لتذت وإ وتأتوإ وار و دوـ واركـ ي (يوحنا 33ا )39

 -0انتظر المسيح منيم ثم ار
ةصػ ػػد ياػ ػػوع لترايػ ػػذب ثف ينت ػ ػوإ حيػ ػػا ش ػ ػ يمل بحياتػ ػػه ػ ػ إل نياػ ػػلئ
وبوإاػػطل إل نياػػل إلت ػ اػػتت ال اػػف كػػز بقػػاع إكرض .تكػػذإ تتضػػاع
داتػػه ػ إلػػروح إلقػػدس اػػرإع كويػػر وإا ػػطل داتػػه ػ حي ػػا ترايػػذبئ

وبوإاػ ػػطتمـ وعػ ػػف طر ػ ػ ثنػ ػػاس نظيػ ػػرتـ اتاػ ػػتار ػ ػ إفاتػ ػػدإد واػ ػػيأ ذ
احيطما

إفتااع حلػى ثف تةػرؼ إل اػاتير بطر قػل اااو ػل إلارصػل إلتػ

انحع ل ترايذ ال إلايد نااه .مذب إفاترإتي يل كاف كاي إلةالـ ااألل
وةع قد حذإ تو رع ثاانتمـ

تنايذ طل إلايد.

لقػػد نػػى ياػػوع ػ ترايػػذب كنياػػل تتحػػد كػػز ةػوإع إلاػػوع وإل حػػيـئ
وتنتصػػر ع يمػػا اية ػام .ػػدثع إل نياػػل صػػغير اوػػز حبػػل إل ػػردؿئ ول نمػػا

ناػػع وك ػػرع حتػػى صػػارع ث ػػر إلبقػػوؿئ وثصػػبحع ش ػ ر حتػػى ثف طيػػور

إلاػػااة تػػأت وتتػػاو

ػ ثغصػػانما (اتػػى 31ا 12ئ ةػػارف اػػرةس 1ا 12ئ

لوة ػػا 31ا  37و  .)36ل ػػـ ينتظ ػػر يا ػػوع ثف ك ػػز وإح ػػد ا ػػف إلن ػػاس ا ػػيق ز
إل ػرص .كػاف يةػرؼ تاػرد إلنػاس اةر ػل وإةةيػل بػالرغـ اػف غنػى إلنةاػػل
وا انيتمػػائ ل نػػه ثر ذلػػؾ إليػػوـ إلػػذق ينػػادق يػػه ن يػػز إل ػػرص بااػػاه
102

بق ػػو وإةنػ ػاع حل ػػى ك ػػز إل يق ػػل .كنيا ػػته إلا ات ػػد ا ػػت وف يوا ػػا إل نيا ػػل
إل ااةػ ػػل إلت ػ ػ اػ ػػتاتد حلػ ػػى كػ ػػز ربػ ػػوع إلةػ ػػالـ كاػ ػػا ثنمػ ػػا اػ ػػت وف إل نياػ ػػل

إلانتصر .
ل ػػف يك ػػوف ت ػػذإ إفنتص ػػار ا ػػمرم .ػػاف كوي ػػر ف ايقاا ػػوف إفض ػػطماد

وإفاتشػػماد ػ إلاةركػػل .ل ػػف بػػالرغـ اػػف إلت ػػاري إل ويػػر إلت ػ ي وزتػػا
شػػةبهئ وإلاةػػارؾ إل ويػػر إلوةتيػػل إلت ػ ي اػػرونمائ حف ثف إلنصػػر ثاػػر اجكػػد
كز إلتأ يد .حف كنياته ات اي إلحري
ولف ياتطيل ثف يق

إلنمايل .لف يقو ع يما شػ ة

ثاااما ثق حصف (اتى 39ا .)37

 -5االنتصار بواسطة الشيادة
تػػذب إلوقػػل إلةظياػػل ػ إلااػػتق ز ا نيػػل ع ػػى اةر ػػل إلااػػيح إلوويقػػل

بأش اص ا دوإ ويا دوف له

إلوةع إلحاضػر .لقػد عػرؼ ثف ترايػذب

ثدركوإ ع ى إكةز وتر ا دب .ل ص بطرس إعت إر ه إلةظيـ بقوله لياػوع

ي ثنػػع تػػو إلااػػيح إ ػػف هللا إلح ػ ي (اتػػى 39ا 39ئ ةػػارف اػػرةس 7ا 26ئ

لوةػػا 6ا  .)21كػػاف تػػذإ حقػام ةوي ػام إراػ ام ف تاحػػوب إك يػػاؿ .وع ػػى تػػذإ
إكااس ثر ياػوع إلصػور إلوإضػحل إلتػ اػت وف ع يمػا كنياػته إلانتصػر
أ اي ةائرما ي ثنع بطرس وع ى تػذب إلصػ ر ث نػ كنياػت ي (اتػى 39ا

.)37

توي ػػر ت ػػذب إل ا ػػاع حل ػػى إلاب ػػادر إلبش ػػر ل ػ ػ تحقيػ ػ ك ػػرـ إلاا ػػيح.
وبغػػض إلنظػػر عػػف إلا ػػادفع إلت ػ ثويػػرع ح ػوؿ تػػذب إلةبػػار ػ إلاحا ػػز
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إل نايلئ ننا نتا ع ى إكةز

ثف ك ااع إلري ياوع كانع او مل حلى

شػ ػ ص ك ػػاف ة ػػد ص ػػرح ػ ػ ةرإر إ يا ػػاف ػ ػ ا ػػيدب .ػ ػ إلوإة ػػلئ حف ت ػػذإ
إفعت ػرإؼ إلصػػر ح بػػأف ياػػوع تػػو إ ػػف هللا إلح ػ لػػـ يكػػف شػػيئام نابة ػام اػػف

ةر حػػل بطػػرس كاػػا ثوضػػح ياػػوع

ي ػام تػػذب إلحقيقػػل (اتػػى 39ا  .)38اػػل

حيا بطػرس كػاف وإةةػام ػ نطػاؽ
ذلؾ اف إ تبار تذإ إ عرف إلةظيـ
ي لحاػػه وداػػه يئ وعػػف طر ػ تػػذإ إفعت ػرإؼ إكاػػيف ت ػػؾ إلحقيقػػل ل ػػر ف
ثصبح اصير إل نياػل اػائ إمر نحػو إلنصػر .وكيػ
تترشػػى اػػف إلو ػػود

تم ػؾ كنياػل إلااػيح ثو

حف حياػػاف إلراػػز ػ إلاا ػيح إلح ػ ةػػد إاػػتقر ػ

حيػاتمـ حتػى ثصػبح تػذإ إ ياػاف ػ شػ ص إلااػيح صػ ر صػ بل ةويػل ػ
وتػ ػ إلصػػ ر إلتػ ػ إعتػػرؼ بط ػػرس بأنمػػا إلااػػيح ناا ػػه ي ح ػػر إلزإوي ػػل ي
وإلتػ صػػار ع يمػػا كػػز إلاػػجانيف يح ػػار حيػػلي ػ

2ا 7-1ئ ةارف ث اس 2ا .)22-21

نػػاة كنياػػته ( 3بطػػرس

وكيااػػا كػػاف إكاػػر ػػر ي ػػي ثف نغاػػز عػػف رجيػػل إلةرةػػل إلاباشػػر ػػيف

حاز إلشماد ل اايح وإفنتصار إلنمائ ع ى إلةالـ .ف ياكػف ثف يناصػز
إكاػ ػرإف ع ػػف بةض ػػماا ث ػػدإم .ك ػػز حقيق ػػل ا ػػف ت ػػاتيف إلحقيقت ػػيف ارتبط ػػل

بػاك ر  .حف حداػػاج تػػاتيف إلحقيقتػيف إلمػػائ تيف اةػام بقػو إلػػروح إلقػػدس تػػو
إلوإةل ثعظـ ار

طل إلاايح إفاترإتي يل ل رإز .

 -7مراعاة المبدأ
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يتوة ػ

ن ػػاح إل ػرإز ع ػػى ترايػػذ إلااػػيح .لقػػد كػػانوإ باوابػػل ط يةػػل

إل يش .إنتظر إلاايح ثف يجاف إ

روف ي وإاطل كرامـ ي (يوحنا 38ا

 )21وتػػجفة ي ػػروف غيػػرتـ .تكػػذإ تاػػتار إل ػرإز ػػيرم بةػػد يػػز حلػػى ثف
يأت إلوةع إلذق يه يةرؼ إلناس ايةام اف تو إلاايح وكق غرض اة
حلى إلةالـ (يوحنػا 38ا  .)21-23حف كػز إاػترإتي يل إلااػيح ػ إل ػرإز ػ
ثق تحقيػ إلغػػرض اػػف ا يئػػه حلػػى إلةػػالـئ واوتػػه ع ػػى إلصػ ييئ وةيااتػػه
إلا يػػد

ػ كػػاف اتوةا ػام ع ػػى ثاانػػل ترايػػذب إلا تػػار ف ل قيػػاـ مػػذب إلاماػػل.

ولياع إكتايل ػ إل ااعػل إلصػغير إلتػ

ينت ػػوف و ت ػػاوروف ع ػػف طر ػ ػ تة ػػػيامـ ل

ػدثع بالةاػز ول ػف إلامػـ ثنمػـ
ػػر ف وت ػػدر مـ وح ػػومـ ع ػػى

ضرور إ نتاج وإ واار .وتذإ تو إلطر إلػذق كػاف ع ػى كنياػل إلااػيح

ثف تا ػ ه ل ػ ت اػػي إلةػػالـ ل ااػػيح وإاػػطل ثش ػ اص اكراػػيف يةر ػػوف
إلا ص اةر ل حقيقيل لدر ػل ثف روحػه وطر قتػه ػ إل ػرإز يػد ةانمـ ل ػ
ي ػػروإ إ

ػػر ف .تػػذب ت ػ طر ػ إلااػػيح إلباػػيطل ول نمػػا ػ باػػاطتما

طر ػ إ ن يػػز لرنتصػػار .ولػػـ يكػػف لػػد إلااػػيح طػػل ث ػػر غيػػر تػػذب
إل طل إلبايطل وإلاةالل.

 -1محك خدمتو
تذإ تو إلاحؾ إلحقيق لاحص دال إلاايح .يا تر تز كاف عند

ترايذ إلاايح إلرغبل إلقويػل ػ اوإصػ ل عا ػه بةػد ثف صػةد حلػى إلاػااة

تػػز كػػاف عنػػد إلترايػػذ إلاقػػدر ع ػػى إلقيػػاـ بالةاػػز اػػف غيػػر حش ػ إر ه ع ػػيمـ
كاقػػدرتمـ لاػػا كػػاف حاض ػ إمر اةمػػـ واشػػر ام ع ػػيمـ وةػػد ي ػػدو ل ػػبةض ثننػػا
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نتوةػػل إل ويػػر ا ػف إلترايػػذ .حذإ لػػـ يكػػف عنػػد إلترايػػذ إلرغبػػل وإلقػػدر ع ػػى
إل رإز ر يكوف إاتواار إلاايح

حياتمـ ةد اة نتي ػل ا ز ػل فاتػدإد

إلا ػػوع .ول ػػو ك ػػانوإ ةػ ػػد شػ ػ وإ ػ ػ حعط ػػاة روح ػػه وطر قت ػػه ػ ػ إل ػ ػرإز
ل

ػػر ف إلػػذيف يرغ ػػوف ػ إاػػتارإر تػػذإ إلةاػػزئ ػػاف داتػػه اةمػػـ ط ػوإؿ

تذب إلانيف كانع تحاي بر دو وضربام اف إلة ئ.
وف ع ػػي حذف ثف ياػػوع ةػػد ثصػػر حص ػ إر إمر ةوي ػام ع ػػى ترايػػذب و ػػوي

إ واػػار وإلت ػػاورئ بحيػػئ ثف حياتػػه ػػيمـ ي ػػي ثف تنػػت حيػػا ش ػ يمل مػػا.
لتوضػ ػػيح تػ ػػذب إلحقيقػ ػػل وتاكينمػ ػػا ػ ػ ثذتػ ػػانمـئ ضػ ػػري لمػ ػػـ اوػ ػػز إل راػ ػػل
وإكغص ػػاف (يوحن ػػا 33ا )38-3ئ وت ػػو ا ػػف ث و ػػر إكاو ػػل با ػػاطل وعاقػ ػام.
وةػػد ثوضػػح إلااػػيح مػػذإ إلاوػػز إلغػػرض اػػف إل راػػل ( ثق ش صػػه ) واػػف
إكغصػػاف ( ثق إلا ػػجانيف ب ػػه ) وت ػػو إ تي ػػاف وا ػػر .ك ػػز غص ػػف ف ي ػػأت
واػر اػػا ع ػى إل ػرإـ حف ثف يقطةػػه كنػه بػػر ةياػل .اػػا تػػو ث وػر اػػف ذلػػؾ
إف إكغصاف إلاوار يأت حليما إل رإـ باقصه إلحاد لينقيما حتى تأت

وار

ث ور (يوحنا 33ا  .)2كاف إلاغػز إلوإضػح اػف تػذإ إلاوػز ثف ةػو إل راػل
إلت تاد إكغصاف إلاواػر بالحيػا لػـ يكػف لمػا ثف تةطػ إلحيػا بػر توةػ

ل غصػػاف إلت ػ توةاػػع عػػف إلحيػػا وعػػف إلواػػر .حف إلغصػػف إلػػذق ياػػتاد
حياتػػه اػػف إل راػػل ف ػػد لػػه ثف يواػػر كف إلواػػر ػػزة اػػف ط يةتػػه .ط ػ

ياػػوع تػػذإ إلاوػػز ع ػػى ترايػػذب .وباػػا ثنمػػـ بالتأ يػػد اشػػتركوف ػ حياتػػهئ
ة ػػيمـ ثف يحا ػوإ وا ػرب (يوحنػػا 33ا  3و  )7وثف يػػدوـ واػػرتـ (يوحنػػا 33ا
 .)39حف إلااػػيح إلةقػػيـ تػػو ش ػ ص يتنػػاةض اػػل ط يةػػل حياتػػهئ واػػل
إلغايل اف و ودب كف إلش ر تةرؼ اف وارتا.
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ث د إلاايح تذإ إلا دث ارإع اتةدد طوإؿ ثياـ داتهئ قد كػاف إلواػر

يػػر اكا ػػأ لذ يحتػػه إل اار ػػل عػػف إلةػػالـ (يوحنػػا 32ا  21ةػػارف يوحنػػا 38ا

 .)36كػػاف إلواػػر عا ػرم ااي ػ إمز ل ػػذيف ياة ػػوف حرإد ث ػػيمـ إلػػذق ػ إلاػػااة

(اتػػى 8ا 21-39ئ لوةػػا 9ا  .)13-11وكػػاف إلواػػر باوابػػل إك ػػر إلػػذق
يةطػ ػ لترايػ ػػذب ع ػ ػػى تة ػ ػ مـ ػ ػ إلحصػ ػػاد (يوحنػ ػػا 1ا  .)17-19وكػ ػػاف
إلحراػػاف اػػف إلواػػر عقاب ػام كولئػػؾ إلػػذيف ة ػوإ تاػػوـ إلةػػالـ وغػػرور إلغنػػى

وشػػموإع اػػائر إكشػػياة ت ن ػ ك اػػل هللا إلاغرواػػل ػ ة ػػوبمـ تصػػير بػػر

وا ػ ػػر (ا ػ ػػرةس 1ا 21-37ئ ات ػ ػػى 31ا  22و 21ئ لوةػػ ػػا 7ا  31و .)33
كا ػػا ثن ػػه ل ػػوحف ثف ع ػػدـ إلوا ػػر ت ػػو إلشػ ػ ة إلب ػػارز ػ ػ حي ػػا إلص ػػدوةييف
وإلار اػػييف ااػػا إاػػتحقوإ ع يػػه إلػػويرع اػػف ػػـ إلااػػيح (اتػػى 1ا  8و 7ئ

32ا  11و 11ئ لوة ػػا 31ا  .)6-9وبط ػػرؽ كوي ػػر وب ػػيف ك ػػز إلن ػػاس دع ػػا
ياػػوع إل ايػػل ل ػ يقياػوإ حيػػاتمـ نػػوع إلواػػر إلػػذق يوارونػػه كف إلواػػر تػػو
دليػػز حياػػانمـ وتػػو تمـ .وعنػػداا تظمػػر حيػػا إلااػػيح ينػػا ثوفمئ وػػـ ػ حيػػا

إ ر ف عف طر ك إرزتنائ ف كز ش ة ةاله إلاايح ثو ة ه يت ه عا يػام
نحػػو تػػذإ إلا ػػدث ا ػػدث إ نتػػاج إلااػػتار وإلت ػػاور إلاتوإصػػز حلػػى ثف يةػػرؼ
إل ايل حقيقل إلاايح.

 -2اإلرسالية العظمى
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مػا إلااػيح كنياػته تػت ص ػ تػذإ

حف إ رااليل إلةظاى إلت ك

إكاػػرا يت اػػذوإ ايػػل إكاػػـي (اتػػى 27ا  .)36وتشػػير تػػذب إل اػػل حلػػى ثف
إلترايذ كاف ع يمـ ثف يذت وإ حلى إلةالـ و ربحوإ إ

ػر ف و ة ػوتـ ترايػذ

إلااػػيح اػػو مـ .وتػػذب إ راػػاليل تتأ ػػد لنػػا ث وػػر عنػػداا ندراػػما ػ إل غػػل
إليونانيػػل إكص ػ يل .ال اػػاع يإذت ػوإي ويعاػػدوإي ويع ا ػوإي ت ػ
إاػػـ اعػػز ػ إل غػػل إليونانيػػل .وت ػ

ػ صػػيغل

ايةمػػا تةتاػػد ع ػػى إلاةػػز يت اػػذوإي.

حف إ راػ ػػاليل إلةظاػ ػػى لػ ػػيس اةناتػ ػػا ا ػ ػػرد إلػ ػػذتاي حلػ ػػى ثةصػ ػػى إكرض
كػػارز ف با ن يػػز (اػػرةس 39ا )33ئ ثو إف تاػػاة تةايػػد إلات ػػدديف بااػػـ
إ له إلوإحػد إلاو ػئ إفةػانيـئ ثو إف تاػاة تة ػيـ إلات ػدديف ابػادل إلااػيح.

حنما تةن ثف ي يت اػذوتـ يئ ثق ثف ي نػوإ ر ػاف يصػيروف اػو مـ ػ ااػتق ز
إكياـ .يصيروف ترايذإ ل اايح ف يكتاوف باتباع إلايد قد ول ػف يقػودوف

ت ػػر ف حلػػى ثتبػػاع طر قػػه .وعػػف طر ػ إلت اػػذب ل ااػػيح يقػػدروف ثف يػػجدوإ
إكاػ ػػور إك ػ ػػر إلت ػ ػ

ػ ػػاةع ػػ ػ تػ ػػذب إ راػ ػػاليل إلةظاػ ػػى اوػ ػػز إلقيػ ػػاـ

بالاةاوديل وإلتة يـ.

 -3الصالة ألجل فعمة لمحصاد
إلقياد ت اركز إفتتااـ .ا

لياوع ثف ثوضح وإاطل داته ثف

إل ااتير إلضالل تشبه إلحقوؿ إلناض ل ل حصاد .مز يتـ ربحمـ ل اايح
دوف رعا روحييف لمدإيتمـ لذلؾ ذكر إلاايح ترايذب ةػائرما يإط ػوإ اػف
ري إلحصاد ل يراز ة ل حلى حصادبي (اتػى 6ا  18و 17ئ ةػارف لوةػا

31ا  .)2ويكػ ػػاد إلااػ ػػيح ينط ػ ػ

مػ ػػذب إل اػ ػػاع نغاػ ػػل إليػ ػػأس حاااػ ػػه

بحا ػػل إلةػػالـ إل طيػػر حلػػى عاػػاؿ يكونػػوف اةمػػـ ويةتنػػوف ناواػػمـ .وةػػد
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يقوؿ ةائز إنه ف تر ى ائد اف إلصر ك ػز ػرص إلةػالـ .وثيػل ائػد

تق ػػداما إلص ػػر ( ػػدوف كػ ػرإز ) ل ة ػػالـ

ػػاهلل ة ػػد ثح ػػي إلة ػػالـ وب ػػذؿ إ نػػػه

ل ػػرص ايػػل إلنػػاس .إك ضػػز ثف نقػػوؿئ لػػيس تنػػاؾ ثق ناػػل اػػف تقػػديـ
ص ػػر غااض ػػل ك ػػز إلة ػػالـ .ي ػػي ع ين ػػا ثف نصػ ػ

ك ػػز ة ػػل .حف

إلة ػػالـ تال ػػؾ وثعا ػػى باػ ػ ي إل طي ػػل .وإف إلر ػػاة إلوحي ػػد ل ة ػػالـ ت ػػو ػ ػ

ثش ػ ػ اص اكراػ ػػيف يػ ػػذت وف حليػ ػػه ن يػ ػػز إل ػ ػػرص .وبةػ ػػد ثف يكا ػ ػ وتـ
ل ا ػػصئ ف ي ػػي ثف يتركػػوتـ وشػػأنمـئ ػػز ع ػػيمـ ثف يةا ػوإ اةمػػـ بأاانػػل

وصػ ػ ر وإ تم ػػاد حل ػػى ثف يص ػػيروإ اا ػػيحييف اوا ػػر ف يةط ػػروف إلة ػػالـ ا ػػف
حولمـ بأر احبل إلاادق.
ولاػػع ثنػػتقص اػػف ةياػػل إلصػػر كاػػا ةػػد يتطػػرؽ حلػػى ذتػػف إلقػػارلئ

ول ن ثر د ثف ث يف ثتايػل إلقيػاد و ضػز إلقػاد إلاكراػيف إلػذق يراػ مـ هللا
نتي ػل إلصػػر  .ثاػا إلصػػر وحػدتا اػػف غيػػر عاػز حي ػػا

ػر ت ػػدق ػ

رص إلةالـ.

 -4تطبيق المبدأ عمى حياتنا
وتنػػا ػ إلنمايػػل ي زانػػا اية ػام ثف نقػػيـ إلااػػاتال إلت ػ تجديمػػا حياتنػػا

وشمادتنا لتحقي إلغرض إكااى ل اايح ا ص إلةالـ .تز ثولئػؾ إلػذيف

يتبة ػػوف إلاا ػػيح باػ ػ نا يق ػػودوف إ

ػػر ف ثيضػ ػام حلي ػػه وية ا ػػونمـ ثف يكونػ ػوإ

ترايػػذ ل ااػػيح او نػػا .لنػػذكر ثنػػه لػػيس كا ي ػام ثف ننقػػذ إلمػػال يف اػػل ثف تػػذإ
ثاػػر إلمػ  .ولػػيس كا يػام ثف ن نػ حيػػا حػػديو إ ياػػاف ل ػ يتقػػو حياػػانمـ
ػ إلااػػيح اػػل ثف تػػذإ فزـ .و ػ إلحقيقػػل لػػيس كا ي ػام ثيض ػام ثف نرا ػ مـ
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ليكا وإ ناواام ل اايح ال ثف تذإ إلةاػز ارغػوي وااػدوح .ول ػف اػا يةػوؿ
ع يػػه ث وػػر اػػف كػػز اػػا ذكرنػػا ػ إفاػػتارإر ػ عا نػػا حلػػى ت ػػر اػػد تػػو
إكاانػػل إلت ػ ي ػػرج مػػا إلات ػػددوف ع ػػى ثيػػدينا ويصػػنةوف ةػػاد اػػف إلػػذيف

ت ددوإ ع ى ثيػديمـ ػ لػيس ا ػرد تػابةيف ػز ةػاد يشػةروف بةػية إلااػئوليل
ع ػػى عػػاتقمـ .وبالتأ يػػد نحػػف نر ػػد ثف نكاػػي ي نػػا ل ااػػيحئ وثف نكاػػبه

إ ف ول ف ليس تذإ كا يام .حف عا نا ف ينبغػ ثف يتوةػ
كنا ع ى يقيف اف إاتا إررب

ثو ينتمػ حف حذإ

حيا ثولئؾ إلاادييف ن يز إلاايح.

حف إلاح ػػؾ لن ػػاح ثق عا ػػز ا ػػف ثعا ػػاؿ إل ػ ػرإز ل ػػيس يا ػػا ي ػػدو ػ ػ
إل حظ ػػل إلتػ ػ نة ػػيش يم ػػائ ثو ػ ػ إلتق ػػار ر إلتػ ػ نر ةم ػػا حل ػػى إلاػػػجتارإع

إ لةاالئ ول ف

إلتأوير إلاةاؿ إلذق ياتار به إلةاز

إك ياؿ إلقادال.

وع ػػى تػػذإ إكاػػاس ػػاف إل نياػػل ف ي ػػي ثف تقػػيس ن احمػػا بةػػدد إكاػػااة
إلت تنضػـ حلػى اػ ز إلةضػويلئ وف باقػدإر ز ػاد إلايزإنيػل .ول ػف اقيػاس

ن احما تػو ػ كػـ عػدد إلااػيحييف إلػذيف يةا ػوف نشػا
وتدر مـ ف تاػاي إ

ػ ربػح إلناػوس

ػر ف .حف إلاػد إلنمػائ لشػمادتنا تػو إلػذق يةنينػا.

وك ػز تػذإ إلاػ ي ف ياكػػف ثف تقػاس إلقػيـ إلحقيقيػػل كق عاػز حف ػ نػػور
إك ديل.
ثليس تػذإ تػو إلوةػع إلانااػي إلػذق يػه نةيػد إلنظػر حلػى تقيػيـ حياتنػا
و ػػدااتنا باقػػاييس إلاػػااة

واػػاذإ يةا ػػوف إ ف لا ػػد هللاي

حاػػنام ةػػاؿا دواػػف تروتاػػاف ي ثيػػف ر النػػا
تةػػالوإ نػػا نراػػـ صػػور لااػػتق ز إل نياػػل

ولنارض ثننا ربحنا إ ف ت ايػذإم حقيقيػام وإحػدإمئ وػـ كاػي تػذإ إلت ايػذ ش صػام
ث ػػر ل ااػػيح او ػػه .ثلػػيس تػػذإ ااػػا يضػػاع
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ػػداتنا ع ػػى و ػػه إلاػػرعل

ولناػػرض ثننػػا إ تاػ نا ش صػام وانيػام ل ااػػيح وػػـ ذتػػي تػػذإ إكخ إل ديػػد حلػػى
ش ػ ص ت ػػر وربحػػه ل ااػػيح .ثف يضػػاع تػػذإ إلةاػػز ثيػػاـ عارنػػا ثربػػل
اػرإع وبمػذإ إكاػ وي إلحاػا

ت ػوف ػداتنا وحػدتا نظر ػام ع ػى إكةػز ػ

ةد وص ع حلى عدد تائز اف إل ااتير عف طر

دال إكشػ اص إلػذيف

نػػدربمـ ع ػػى إلةاػػز .تػػذإ يتحق ػ بكػػز تأ يػػد حذإ كػػاف ذلػػؾ إلش ػ ص إلػػذق
دعوناب ت ايذإم ل اايح باةنى إل ال ةد تبل حقام طوإع إلايد.

 -5أُثبت نجاح خطة السيد في الكنيسة
ف ياػػةنا حف ثف نشػػكر هللا كف إلترايػػذ إكولػػيف إتبة ػوإ ط ػوإع إلاػػيد
ػ إل ػرإز  .قػػد ثعط ػوإ إ ن يػػز ل اػػاتير ول ػػنمـ ػ ناػػس إلوةػػع عا ػوإ

ع ػػى توطيػػد إلشػػركل اػػل ثولئػػؾ إلػػذيف تان ػوإ .وكاػػا كػػاف إلػػري يضػػـ حلػػى

إل نياػػل إلػػذيف ي صػػوف ػػاف إلراػػز ع ػػى اوػػاؿ اػػيدتـ

ػ كػػانوإ يجت ػػوف

إلاجانيف لتوايل داتمـ حلى ثةاصػ إكرضئ واػا اػار ثعاػاؿ إلراػز ػ
إلوإة ػػل حف ش ػػرحا لاب ػػادل إل ػ ػرإز ػ ػ حي ػػا إلاا ػػيح كا ػػا ظم ػػرع ػ ػ حي ػػا
إل نيال إلناايل.
يكا ثف نقوؿ ثف إل نيال إكولى رتنع ع ى ن اح

طػل إلاػيد ػ

إ تااي إلةالـ ل اايح .كػاف تػأوير شػمادتمـ عظياػام لدر ػل ثنػه ة ػز إنتمػاة
إلقػػرف إكوؿ كانػػع ثاااػػاع إلا تاػػل إلػػوون ةػػد إتتػػزعئ وكانػػع إل نػػائس
إلناايػػل او ػػود ػ ث ػػر إلا إر ػػز إزدحاا ػام بالاػػكاف .ولػػو إاػػتارع إلقػػو

إلدإ ةػػل ػ إاتػػدإد إل نياػػل كاػػا كانػػع ع يػػه إل نياػػل انػػذ نشػػأتمائ ل انػػع
ااتير إلةالـ

اد ةروف ة ي ل ةد عر ع لاال يد إلاايح.
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ل ػػف إكزانػػل تغيػػرعئ وبالتػػدرج تغيػػرع طر قػػل إلااػػيح إلباػػيطل ػ
إل ػرإز وصػ ع ػ ةالػي ديػد .وف بػأس اػف ح ػرإة بةػض إلتةػديرع ػ
ن ػػور إلظ ػػروؼ إلاتغي ػػر  .ول ػػف إلاجاػ ػ

ثن ػػه بطر ق ػػل ثو ب ػػأ ر تغيػػػرع

إلابػػادل نااػػما رغبػػل ػ حعطػػاة إلراػػالل شػػكرم ديػػدإم .و ػػدو ثف ابػػادل
إلقيػػاد وإلناػػو وإلت ػػاور ةػػد ث ػػدلع بااػػترإتي يل ثاػػمز وت ػ ت نيػػد إل اػػاتير
لةاػز إل ػرإز ئ وثف إلمػدؼ إلقر ػػي وتػػو إلاقصػود ػ ت نيػد إكعػػدإد إل يػػر
ػ إل ػرإز كانػػع لػػه إك ض ػ يل ع ػػى إلمػػدؼ إلطو ػػز إلاػػد وتػػو إلوصػػوؿ

حل ػػى إلة ػػالـ ع ػػف طر ػ ػ ع ػػدد ة ي ػػز ا ػػف إك ػ ػرإد إلا ػػدديف إلا ت ػػر ف .حف

إلطر ػ إلحديوػػل ل نياػػل ةػػد عكاػػع تػػذب إلصػػور نااػػما بااػػت دإـ إلطػػرؽ
إلاػػر ةل إلا تصػػر  .وثحيان ػام ػ كاػػا يحػػدئ ػ ثزانػػل إلنمضػػاع إلروحيػػل
إلةظياػل ػ تأ ػذ ابػادل طر قػل إلااػيح إلاقػاـ إكوؿ ول ػف تػذإ ف يكػوف حف
ترإع ةصير وـ يةود ةاد إل نيال حلى إلطرؽ إلار ةل إلا تصر  .حف

ةاد إل نيال

وةتنا إلحاضر لـ ينكروإ ابادل إلااػيح ػ إل ػرإز ول ػنمـ

قػػد ت ات وتػػا وإحتاظػوإ مػػا ػ اتحػ

إلػػذكر اع لتا يػػد إلااضػ ول ػػنمـ

لػػـ يااراػػوتا بصػػال ديػػل كقػػانوف ل ةاػػز بػػه وكابػػادل ةويػػل ل ػرإز إلاةالػػلئ
وإف كانع ابادل إلاايح تاير

وث يد .

طوإع بطيئل ول نما تتقدـ
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112

طوإع وا تػل

وتػذب تػ اشػػك ل انم يػػل ثاػ وبنا إليػوـ .ػػنحف نقػػيـ حاػػرعئ ونضػػل

ػ ػرإا ئ وننش ػػئ انظا ػػاعئ ون ػػنمض بحا ػػرع ا ػػف ص ػػنل إلتاكي ػػر إلبش ػػرقئ

ونحػػاوؿ اتػػديف ثف نقػػوـ بالةاػػز إلػػذق ف يقػػوـ بػػه حف ثش ػ اص اكراػػوف

واةتاػػدوف ع ػػى ةػػو إلػػروح إلقػػدس .ونحػػف ف نقصػػد ث ػػدإم مػػذإ إل ػػرـ ثف
نق ػػز اػػف شػػأف إلا م ػودإع إلن ي ػػل كنػػه ػػدوف تػػذب إلا مػػودإع ف تاػػتطيل

إل نياػػل ثف تػػجدق وظياتمػػا .ول ػػف اػػا لػػـ ت ػػف إراػػاليل إلاػػيد إلش صػػيل

و طته

إل رإز اندا ل إنػداا ام ة يػام وحيويػام اػل تػذب إلا مػودإعئ ػاف

إل نيال ف تاتطيل ثف تقوـ دورتا كاا ي ي.

اتػػى يحػػيف إلوةػػع إلػػذق يػػه نتأ ػد تااا ػام ثف إل ػرإز ف تػػتـ بش ػ ة اػػا
ول ف نوع اةيف اف إكش اص حف إل رإز تة يػر عػف احبػل هللائ وإف هللا
شػ ص لػػه كػػز إلامابػػل وإلاحبػػل وإفةتػػدإرئ وإف ط يةتػػه إلش صػػيل ف ية ػػر
عنمػػا حف اػػل ش صػػيل ش ػ يمل مػػا وعنػػدتا إلط يةػػل إ لميػػل باةػػز روح هللا
إلق ػػدوس .وة ػػد ثع ن ػػع لن ػػا ش ص ػػيل هللا بك ػػز وض ػػوح ػ ػ إلاا ػػيح يا ػػوع.

وإ ف ية ف لنا هللا ش صيته وإاطل روحه إلقدوس

حيا إلذيف يا اوف

لػػه ناواػػمـ تا ػ ياام اط ق ػام بػػر ةيػػد وف شػػر  .حف إل ػػاف ةػػد تاػػاعد ع ػػى

تنظيـ وتو يه إل رإز وك ز تذب إلغايل م اط وبل ونحتػاج حليمػا بالتأ يػد.

ول ػػف إلةاػػز ناا ػه يػػتـ وإاػػطل ثش ػ اص ا ت ػػر ف واػػدربيف يقتربػػوف حلػػى
إكشػ ػ اص إ

اتاقيف

ػػر ف ل ػ ػ يق ػػداوإ لم ػػـ إلاا ػػيح .وت ػػذإ ا ػػا ي ػػي ثف نقول ػػه

إلرثق ال ي ث .ـ .وندزي حيناا ةاؿا ي حف إكشػ اص تػـ واػي ل

هللا ل رإز يئ واا لـ يكف لنا ثشػ اص اات ئػوف روحػه و اضػةوف ل طتػهئ
اف كز طرةنا لف تن ح.
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تػػذب تػ إل ػرإز إل ديػػد إلت ػ نحتػػاج حليمػػا إليػػوـ ولياػػع حا تنػػا حلػػى

واػػائز ث ضػػز ػػز حلػػى ثش ػ اص ث ضػػزئ ثش ػ اص يةر ػػوف ػػاديمـ اةر ػػل

إ تبار ػػل ش ص ػػيلئ ف اةر ػػل ا ػػااعيل انقولػػل ع ػػف ت ػػر ف .حا تن ػػا حل ػػى
ثش اص لمـ رجيػل وة ػي إلااػيحئ حا تنػا حلػى ثشػ اص رإغ ػيف ثف يكونػوإ

ف شػ ة ل ػ يكػػوف تػػو كػػز شػ ةئ حا تنػػا حلػػى ثشػ اص ير ػػدوف قػػد ثف
ت وف لمـ حيا إلاايح ويح ػوف كاػا يحاػف ػ عينيػه .وتػذإ تػو إلت ػاور

إلصحيح كاا ير دب إلاايح .تذإ تو إلطر إلذق وضةه إلايد ليحق به
غرضه ع ى إكرض .وحيواا ُيناذ وإاطل إاترإتي يل إلااػيح إلاةالػل ػاف
ث وإي إل حيـ لف تقو ولف تةطز كرإز إلةالـ ك ه بااـ إلاايح.

**********
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 -0لمحياة خطة
اػػا تػ

طػػل حياتػػؾ

حف كػػز شػ ص ي ػػي ثف يصػػنل لحياتػػه طػػل

ياػػير ع يمػػائ حف إل طػػل ت ػ إلا ػػدث إلاػػنظـ إلػػذق يػػتـ حولػػه غايػػل إلحيػػا .
وةد ف نحس

طل إلحيا

كز عاز نقوـ بهئ وةد ف نةرؼ ثف لنا طل

او مل لحياتنائ ول ف بالرغـ اف ذلؾ اف ثعاالنا تدؿ ع ػى ثف تنػاؾ طػل

اف نوع اائ ت إلت تحرؾ وتنظـ لنا كز ش ة.
ناػػةى

وعنػػداا ناػػير و قػام ل طػػل حياتنػػا ونحػػاوؿ ثف نػػر تػػد نا وكيػ
حلػػى تحقيقػػه ن ػػد ثف اػػا إ تشػػاناب لػػيس اشػػبةام لناواػػنا وف احقق ػام لرغباتنػػا.

ول ػػف تقػػديرنا إكاػػيف ي ػػي ثف ي ة نػػا ث وػػر إتتاااػػا ػػدعوتنا .وثو ػػه تػػذإ
إل ػػرـ بصػػال اصػػل حلػػى إلش ػ ص إلػػذق يػػجاف بػػأف طػػل ياػػوع ي ػػي ثف

ت وف إلقانوف إلذق يحكـ و نظـ كز ث كارنا وثةوإلنا وثعاالنا.
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رباا ع ينا ثف نت ى ثو نغيػر طػد ك إرزتنػا إلاح وبػل .تػذإ إكاػر ةػد
ياػ ي إكلػػـ .ثيضػػائ لرباػػا يتوإ ػػد ناػػس اقػػدإر إكلػػـ عنػػداا تتغيػػر إل نياػػل
لتتناغـ ال كػر إلاػيد نحػو إل داػل .واماػا يكػف إكاػرئ ع ينػا حعػاد تقيػيـ
ااموانػػا ل ن ػػاح .وإذإ إعت رنػػا ثف تنػػاؾ ةياػػل واصػػدإةيل ل ابػػادل إلاػػذكور

ػ ػ تػ ػػذإ إل تػ ػػايئ ي ػ ػػي ع ينػ ػػا ثف ن ةػ ػػز تػ ػػذب إلابػ ػػادل ارشػ ػػدإ لانم يػ ػػل

إل دا ػػل .ول ػػف يتض ػػح عاػ ػ ة ػػو واةن ػػى ت ػػذب إلاب ػػادل ػ ػ حياتن ػػا حف حذإ
طبقناتػػا بشػػكز يػػوا  .وتكػػذإئ نػػو ز ثف إعتبارن ػػا تػػذب إلاب ػػادل صػػحيحل
يةن ثنما صالحل ل حيا إليوايػل .ع ػى كػز وإحػد انػا حذف ثف يبحػئ عػف
إلطر ػ إلػػذق ي اػػل ػػيف حكاػػل إاػػترإتي يل ياػػوع وبػػيف إلطر قػػل إلااض ػ ل

إل رإز  .ليس كز وإحد ا زاام باتباع طر ػ ياػير ع يمػا غيػربئ حف
عندب
صايـ ناة إل وف .وكز طر قل يرضػى عنمػا هللا تػ طر قػل
إلتنوع تو

صالحل ل ف تذإ ف يةنػ تحاػيف طػرؽ ك إرزتنػا .حف إلاػيد يةطينػا ا صػام

ا ػػو إمز لنا ػػير باو ب ػػه وت ػػو ينتظ ػػر ان ػػا ثف نتوا ػػل ػ ػ إلتااص ػػيز حا ػػباا

تقتض ػ ػػيه إلتقالي ػ ػػد وإلظ ػ ػػروؼ .ت ػ ػػذإ يتط ػ ػػي ك ػ ػػز ذر ل ػ ػػدينا ا ػ ػػف إلوا ػ ػػائز

وإ اكانياع .وف بأس اف طرؽ ث وإي ديد و ر ئػل تبةػام لتغيػر إلاوإةػ ئ

ول ػػف لػػيس كػػز طر ػ

ديػػد يص ػ ح حتاػػا ل ةاػػز بػػه .وإف إلش ػ ص إلػػذق

ي شى إلاشز لػف ي ػدث عا ػه ث ػدإم .كاػا ثف إلشػ ص إلػذق ينشػأ بػه إل ػوؼ
اف إ تبار تذب إلطر قل ثو ت ؾ لف يحصز ع ى تقدـ ك ير.
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ول ػػف كياا ػػا ت ػػف إلطر ق ػػل إلتػ ػ نت ػػذتائ ػػاف حي ػػا يا ػػوع تة ان ػػا ثف
حي اد إكش اص وتة يامـ وتدر مـ ل

يص وإ حلى ثشػ اص ت ػر ف ي ػي

ثف يكػػوف لػػه إكولويػػل ػ تاكيرنػػا وإتتااانػػا .حف إل اػػاتير ف تاػػتطيل ثف

تةػػرؼ إ ن يػػز اػػا لػػـ يكػػف ثااامػػا شػػماد حيػػل انظػػور  .وا ػػرد حعطػػائمـ

اوعظ ػػل ثو تااػػػي إمر ف يكاػ ػ  .حف إل اػػػاتير إلتػ ػ تمػػػيـ ع ػػى و مم ػػا ػ ػ

ضػػرؿ ي زامػػا اوػػز عا ػ ح ػ ثااامػػا لاػػا تر ػػدتا ثف تػػجاف بػػه .تحتػػاج

إل ااتير حلى ر ز يقػ

يػنمـ ويقػوؿ لمػـ ي إتبةػون

أنػا ثعػرؼ إلطر ػ يئ

وتذإ تو إلاكاف إلذق ي ي ثف نركز يه كز ططنػا .وبغػض إلنظػر عػف

تأويرنا إلروح ئ اف إل ياةل إلدإئاػل وإلرزاػل ػ كػز اػا نةا ػه تتوةػ

ع ػى

إل يايل إلاناابل إلت نكاز ما حرااليتنا.
ع ػػى ثننػػػا ي ػػػي ثف نتأ ػػد تاااػ ػام ثف ن ػػوع إلر ػػاؿ إل ػػذق يحتػػػاج حليػػػه

إلااػػيح ف ن تقػ بػػه اصػػاد لئ ػػز وإاػػطل ت طيطػػا دةيقػام وا مػػودإم اركػ إمز.
وإذإ كنػػا نر ػػد ثف نػػدري ر ػػاف ي ػػي ثف نةاػػز ك مػػـئ و ػػي ثف نبحػػئ

عػ ػػنمـئ و ػ ػػي ثف نكا ػ ػ مـئ و ػ ػػوؽ كػ ػػز ش ػ ػ ة ي ػ ػػي ثف نص ػ ػ

ك مػ ػػـ.

وبة ػػض ت ػػجفة إلق ػػاد او ػػودوف ػ ػ ا إر ػػز ةيادي ػػل ػ ػ إل نيا ػػلئ وإل ػػبةض
إ

ػػر ينتظ ػػروف ان ػػا دع ػػو ل ا ػ ػ ة حل ػػى إلاا ػػيح .ول ػػف حيوا ػػا يكون ػػوف

ي زانا ثف نصز حليمـئ وثف ندربمـ ليصيروإ ترايذإ نا ةيف ل اايح.
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ف ي ػػي ثف نتوةػػل عػػددإم ك ي ػ إمر ن ػػدث بػػهئ كاػػا ثننػػا ف ي ػػي ثف ت ػػوف

عنػػدنا تػػذب إلرغبػػل .حف ث ضػػز إكعاػػاؿ يػػتـ دإئا ػام وإاػػطل عػػدد ة يػػز اػػف
إكش اص إلا تار ف .و ير لنا ثف نقض انل ثو اا يقري اف إلانل ػ

تة ػػيـ شػ ص ثو ش صػػيف كيايػػل ربػػح إلناػػوس ل ااػػيحئ ثةػػوؿ ثف تػػذإ يػػر
لنػػا اػػف ثف نقضػ حياتنػػا بأ ا مػػا اػػل امػػور ك يػػر ةػػانل باػػير إكاػػور ػ

ا رإتا إلط ية إلاةمود .كذلؾ ف يق قنػا ثف ت ػوف إل دإيػل صػغير ثو غيػر
او قلئ حناػا إلػذق يةنينػا ثف يكػوف ثولئػؾ إلػذيف نةطػيمـ إكولويػل اػف حياتنػا

يتة اػػوف كي ػ
لشمادتمـ.

يػػذيةوف إلراػػالل ػػيف إلنػػاسئ وثف ت ػػوف حيػػاتمـ يػػر اج ػػد

ع ينػ ػػا ثف نة ػ ػػـ ثف عا يػ ػػل إلت اػ ػػذ غيػ ػػر احصػ ػػور نػ ػػا .حنمػ ػػا تشػ ػػاز

ثش اصا ت ر ف يجوروف ع ى حيا إلترايذ اوز إكاماع وإ باة وإلزو ػاع

وإكزوإج وإكوفد و ػ ػػدإـ إل نياػػ ػػل وإلاة اػػ ػػيف وإكصػػ ػػدةاة إلا ت اػػ ػػيف .حف

شػػمادتمـئ ا ػوإة كانػػع ا ػ يل ثو حي ا يػػلئ ا ػجور ع ػػى حيػػا إلترايػػذ .ػ
ذإع إلوةعئ ع ينا ثف ندرؾ إنه رباا

ارح ل اػا نكػوف ث وػر إلنػاس تػأوي إر

ع ى إلترايذ وع ى نضو مـ إلاايح .
حف إلااػػيح تػػو إلقائػػد .ااػػا يةن ػ ثننػػا لاػػنا إلقػػاد  .لػػيكف تػػذإ إكاػػر
وإض ػػحا ك ػػز إلوض ػػوح .ػػر يو ػػد ػ ػ إلت ا ػػذ إلاا ػػيحيل اكان ػػا كق ةائ ػػد
اات د .لنبقػ ياػوع ػ اركػز إلقيػاد  .إنػه يرشػدنا وإاػطل إلػروح وإل اػل
إلاقدال .وعنداا ن ضل له يتة ـ إلقائد وإلت ايذ عند ثةدإـ إلاايح.
118

 -2أمكث معيم كثي ار
حف إلطر إلوإةة إلوحيد ليصز تذإ إلةاز حلى تػأويرب إلاط ػوي تػو
ػ إلاكػػوئ اػػل إلػػذيف نػػدربمـ تػػر اػػف إلوةػػع .وإذإ كػػاف إلػػذيف يتبةوننػػا

يروف ينا شيئام اا ياتح ثف يقتدوإ نا يػهئ اػف إلوإ ػي ثف نقضػ اةمػـ
وةتػام كا يػػا .وتػػذإ تػػو ػػوتر إل طػػل ػ ثف ناػػاح لمػػـ رج تنػػا ثونػػاة إلةاػػز
حتى ياكنمـ ثف يروإ إلرج إلتػ ن إرتػائ ول ػ يةر ػوإ ثف تػذب إلػرج تتصػز

إتصافم اباش إمر با تبارنػا إليػوا  .حف إل ػرإز مػذب إلصػور تصػير لمػـ شػيئام
عا يػام وويػ إفرتبػػا بكػػز اػػا ي ػػرق ػ حياتنػػا .وبمػػذإ إلوضػػل ياػػتطيةوف
ثف يروإ إل رإز كطر ل حيا ولػيس كا ػرد عقيػد فتوتيػل .واػا تػو ث وػر

اػػف ذلػػؾ .حف و ػػودتـ اةنػػا ي ةػػز إشػػت إر مـ ػ إلةاػػز ثا ػ إمر حتاي ػام ف ػػد

انه.

 -3أعطيم وقتا
حف طل كمذب اتأ ذ بط يةل إلحاؿ وةتام تاااما كأق شػ ة ت ػر لػه

ثتايل .ول ف بق يز اف إلتد ير وإلتبصر ياكننا ثف نضل طل لةاز ثشػياة
كويػػر اة ػام ػ وت ػ ثشػػياة نحتػػاج حلػػى عا مػػا بط يةػػل إلحػػاؿ ػ كالز ػػارإعئ

وإلػػذتاي حلػػى إلاػػجتارإعئ وةضػػاة ثوةػػاع ل ةبػػاد اةػػا .وبمػػذب إل يايػػل ػػاف
إلوةع إلذق نقضيه ف يوق نا بأعباة وؽ طاةتنػا .وكػذلؾ ػ حذإ كنػا اتيقظػيف

ػ ػ ػ ػ ػػاف ترايػ ػػذنا ياػ ػػتطيةوف ثف يرزاونػ ػػا اةظػ ػػـ إلوةػ ػػع إلػ ػػذق يػ ػػه ن ػ ػػدـ

119

إ ػػر ف .ويا ػػتطيةوف ثيضػ ػام ثف يةاونون ػػا ػ ػ إفات ػػدإد إكوا ػػل لتوص ػػيز
بشار إ ن يز حلى ث ر عدد ااكف اف إلناس.

 -4اجتماعات منظمة لفريق الكرازة
ل نةط تذإ إكا وي شيئام اف إفاػتقرإرئ ي زانػا ثف نرتػي إلوةػع
إلذق ن تال يه اػل إلار ػ ثو اػل ػزة انػه .و ػ تػذب إف تااعػاع غيػر
إلراػ ػػايل ياكننػ ػػا ثف نػ ػػدرس إل تػ ػػاي إلاقػ ػػدس ونص ػ ػ

ونتبػ ػػادؿ إف تبػ ػػارإع

وإكعباة وإلرغباع ال بةضنا إلبةض .وليس اف إلضرورق ثف نذيل ثنبػاة
تػػذب إف تااعػػاع .وكػػذلؾ ف دإع ػ

رااناتا ةدإانا .وكز اا

حاطػػل إلار ػ بال طػػل إلنمائيػػل إلت ػ

إكار ثف نػدع إف تااعػاع تناػو ناػوإم ط يةيػام

نابة ػام اػػف حا تنػػا حلػػى إلشػػركل إلاتبادلػػل وياػػتطيل إلار ػ ثف يناػػذ رناا ػػه
إل اص دإ ز حطار إل نيال.

و كػػر إف تااعػػاع إلدور ػػل ةػػد تن مػػع لمػػا إل نػػائس ث يػ إمر وتػػذب عراػػل

اػػف ثةػػو إلةراػػاع إلابشػػر بػػال ير .حننػػا نػػر ت ػػوف وتت ػػاور إلا اوعػػاع
وإل ريػػا إلروحيػػل ػ كػػز ا ػػافع إلحيػػا واػػل كػػز اػػا لػػه عرةػػل بال نياػػل.
تحتاج بةض تذب إلا اوعاع حلى إ رشاد م تتصارع ال اةر ل إلطر
إلصػػحيح .ثا ػػا بةض ػػما إ

ػػر ق ػػد ظػػز إلطر ػ ػ  .ل ػػف ك ػػز إلا اوع ػػاع

تتشػػوؽ بشػػد حلػػى إ تبػػار إلحيػػا إلااػػيحيل بشػػكز حقيقػػ  .وباػػا ثف تػػذب
إل ريػا إلبشػر ل غيػر احػػدود بالتق يػد ثو بقػوإنيف ار يػػل أنمػا ت ت ػ

عػػف

بةضػػما إلػػبةض وتت ػػذ ثشػػكاف وترتيبػػاع ا ت اػػل .ل نمػػا تتشػػابه ػ و ػػود
إلش ػػركل إكليا ػػل وإفلتػ ػزإـ إل ي ػػر .تارك ػػز ت ػػذإ إلا ػػدث ي ة ػػز انم ي ػػل ت ػػذب
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إل ريا إلبشػر ل اواػر  .لمػذإ ي ػي ع ينػا ثف ن إرعػ تػذإ إلا ػدث – ثق و ػود

إلشركل ثليال وإفلتزإـ إل ير – ونات داه ال ر اؿ ونااة إل نيال.
وبم ػػذب إلاناا ػػبل ثة ػػوؿ ثف إلابش ػػر إلةظ ػػيـ ي ي ػ ػ

إرت ػػاـ ي إل ػػذق ل ػػه

صػػيع وإاػػل ػ كػػز إلةػػالـ ةػػد إعتػػرؼ باكتايػػل إلةظاػػى لمػػذب إل طػػل حذإ

ثحانع إل نيال إات دإاماُ .ائز ار تذإ إلاجإؿا ي لو كنع رإعيام ل نياػل
إرتػاـ
ادينل عظياػل اػاذإ ت ػوف طتػؾ ل ةاػز ي أ ػاي ي ػ
ك ير
ع ى تذإ إلاجإؿ ا ينا حكال طل ياوع .ةاؿ ي ا
ي ثعتقػػد ثف اػػف ثوؿ إكعاػػاؿ إلتػػ اػػأةوـ م ػػا تػ ػ ثف ا ػػل حػػول

ر قام صغي إمر اكونام اف واانيل ثو عشر ثو إون عشر ش صػامئ وث تاػل مػـ

اػػد اػػاعاع ة ي ػػل كػػز ثاػ وع .وتػػذإ إلةاػػز اػػيك

تػػجفة إكعضػػاة شػػيئام

اف إلوةع وإل مد .وثبادؿ إلار كز اا عندق اف إ تبارإع .وتبقػى تػذب

إف تااعػػاع بضػػل اػػنيف واػػيكوف عنػػدق ػ تػػذب إلحالػػل إونػػا عشػػر كػػار إز

اػػف إلة اػػانييف إلػػذيف يقواػػوف ػػدورتـ تػػدر ي إون ػ عشػػر ش ص ػام ت ػػر ف

ل ػرإز  .وثنػػا ثعػػرؼ كنياػػل ثو كنياػػتيف تاػػيرإف ع ػػى تػػذإ إلنظػػاـ وتػػذإ ااػػا

يحػػدئ وػػور ػ إل نياػػل .وثعتقػػد ثف إلااػػيح ةػػد وضػػل تػػذب إل طػػل .قػػد
ةضػػى اةظػػـ وةتػػه اػػل إفونػ ػ عشػػر ت اي ػػذإ .ولػػـ يقػػض ت ػػذإ إلوةػػع ا ػػل
إل اػػاتير إل يػػر  .و ػ إلحقيقػػل حف إلوةػػع إلػػذق صػػر ه اػػل إل اػػاتير لػػـ

يػػأع نتػػائ كويػػر  .و ػػدو ل ػ ثف إلنتػػائ إلةظياػػل ػػاةع اػػف إكحاديػػئ
إلش صيل واف إلوةع إلذق ةضاب ال ا تار ه إفون عشري.

 -5انتظر منيم شيئا ما
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ول ف لػيس كا يػام ثف نةقػد إ تااعػاع دور ػل انتظاػل اػل ر ػ إل ػرإز ئ

ػز ي ػػي ثف يةطػػى كػػز وإحػد اػػنمـ إلارصػػل ل تة يػػر عاػا تة اػػه ػػرؿ اػػد

إلتػػدر ي .واػػا لػػـ تةػػد لمػػـ إلارصػػل ل ةاػػز ػ ف إلار ػ اػػيبقى إر ػػدإم واػػل

اػػرور إلوةػػع يتح ػػر حلػػى إ تاػػاع يتبػػادؿ إكعضػػاة يػػه حع ػػا مـ بةضػػمـ
إلػػبةض .و ػػي ثف ن ةػػز غرضػػنا اػػف إف تاػػاع وإضػػحام .حف إكوةػػاع
إلتػ ػ ننة ػػزؿ يم ػػا ع ػػف إلة ػػالـ ليا ػػع تدن ػػل ا ػػف إل ا ػػاحئ حنا ػػا تػ ػ

رص ػػل

ل حصوؿ ع ى ةو ث ر ل م وـ.
حنمػػا اماتنػػا حذف ثف نةط ػ كػػز وإحػػد اػػنمـ شػػيئام يةا ػػه و تن ػاغـ اػػل
اوإتبػه .وكػز وإحػد ػدوف إاػتوناة ياػتطيل ثف يةاػز شػيئام اػا .وياكننػػا ثف
نةػػيف ع ػػيمـ ػ بػػادل إكاػػر وإ بػػاع عاديػػل روتينيػػل ك راػػاؿ طابػػاعئ ثو
إ عػػدإد ةااػػل داػػل ػ إكاػػا ف إلةااػػلئ ثو ت ميػػز و بػػل اياػػل لنػػا ػ
ي ػػوتمـ .ول ػػف بالت ػػدر ا ػػتزدإد إلاا ػػئولياع ع ػػيمـ بازدي ػػاد ة ػػدرتمـ ع ػػى

إلةاػػز .وإلػػذيف عنػػدتـ اوتبػػل إلتة ػػيـ ياكػػف تشػػغي مـ ػ اػػدإرس إكحػػد.

وة ػػز ثف ياض ػ وةػػع طو ػػز ع ػػى تػػدر مـ ياكننػػا ثف نضػػل ع ػػيمـ عا ػرم
رعويام يتنااي ال اقػدرتمـ .وكػز وإحػد ػ اياػورب ثف يػزور إلارضػى ػ
إل يوع وإلااتشاياع .وياكف تش يل إلبةض ع ى إلقياـ

دال إلوعف ػ

إل نػػائس إلا ػػاور  .وبػػالطبل يحت ػػاج كػػز وإحػػد حل ػػى حعطائػػه عاػػرم اح ػػددإم
يتة ػ بػػال رإز إلش صػػيل .وإلاحتاػػز ثنمػػـ ف ياػػتطيةوف ثف يػػجدوإ عا ػرم

ث وػر ناةػام ل نياػل اػف ايػدإف اتابةػل إلااػيحييف إل ػدد .و ػ تػذإ إلا ػػاؿ
ياػتطيةوف ثف يقواػوإ ػػدور ك يػػر ػ داػل ورعايػػل إلػػذيف ف ي إزلػػوف ثطاػػافم
ػ ػ إلاا ػػيح .وع ػػيمـ ثف يق ػػودوإ ت ػػجفة إلص ػػغار ػ ػ نا ػػس إلطر ػ ػ إل ػػذق
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اػ ػػاروإ يػ ػػه اػ ػػف ة ػ ػػز .وإف إلػ ػػذيف نػ ػػدربمـ لمػ ػػذإ إلةاػ ػػز اػ ػػيقواوف بالةاػ ػػز
إكاااػ

ػ إلاحا ظػل ع ػػى كػػز ا مػود كػرإزق ل نياػػل و ػ ناػػس إلوةػػع

اي داوف إل نيال

إفاتدإد وإلتوال إلاتوإص يف.

 -6اجعميم مستمرين في عمميم
كػػز تػػذإ يحتػػاج ةػػد إمر ك يػ إمر اػػف إ شػرإؼ ع ػػى إلناػػو إلش صػ لمػػجفة

إلر اؿئ وع ى عا مـ ال إ

ر ف .و ي ثف نةود ثناانا ع ػى إل قػاة مػـ

ػػر ولاةر ػػل كي ػ

تاػػير إكاػػور اةمػػـ .وتػػذإ اةنػػاب ثف نػػذتي

اػػف تف

حليمـ حيئ يكونوفئ ثو نتشاور اةمـ عنداا يكونػوف ةػائايف اةنػا و ػه اػف

ثو ه إلنشا إلا ت ال .و ي ثف نةطيمـ وإبام ع ػى إكاػئ ل إلتػ ت طػر
بأ كػػارتـ يناػػا ت ػػوف إلظػػروؼ إلتػػ ثو ػػدع تػػذب إلاشػػك ل ف ت ػزإؿ عالق ػػل
بأذت ػػانمـ .كا ػػا ثف إلاوإةػ ػ

وإفناة ػػافع إل ا ػػديل إلتػ ػ تحركم ػػا إلط ية ػػل

إلبشػ ػػر ل ي ػ ػػي ثف تةػ ػػرؼ ػ ػ إلح ػ ػاؿ وت تش ػ ػ

ػ ػ وةػ ػػع ابكػ ػػر و ػ ػػي

اةال تمػػا بطر قػػل حااػػال .كاػػا ي ػػي اةال ػػل إلةػػادإع إلش صػػيل إلاجذيػػل
ل

ر فئ وإلتةصباع إلت ف ا رر لما وثق ش ة ت ر يةطز كمنػوتمـ اػل

هللا وال إلناس.
حف إلشػ ػ ة إلرئياػ ػ ت ػػو ثف نا ػػاعدتـ ع ػػى إلنا ػػو ػ ػ إلنةا ػػل و ػ ػ

إلاةر ػػل .وةػػد يكػػوف اػػف إلحكاػػل ثف نضػػل يانػام نكتػػي يػػه إلاوإضػػيل إلتػ
يحتا وف حليما اد تدر مـئ وـ نػدوف ػ اػ ز ت ػر اػد تقػدامـ ػ تػذب
إلاوإضػػيل حتػػى ف ياوتنػػا ش ػ ة ااػػا نر ػػد ثف نة اػػه لمػػـ .وتػػذإ ثاػػر فزـ
صوص ػام عنػػداا نػػدري عػػددإم اػػف إكش ػ اص ػ وةػػع وإحػػدئ ل ػػز وإحػػد
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اػػنمـ ااػػتو اةػػيف اػػف إل ػػر  .ونحتػػاج حلػػى اااراػػل إلص ػ ر اةمػػـ كف
تقػػدامـ ػ اةظػػـ إلحػػافع يكػػوف تقػػداام بطيئػام باػ ي إرتبا ػػاع كويػػر تةػػوؽ
ناوتـ .ول ػف طالاػا كػانوإ ثانػاة ػ إلبحػئ عػف إلحػ وعنػدتـ إلرغبػل ػ

إتباعهئ انمـ اي غوف حلى إلنضوج إلروح

إلاايح.

 -01ساعدىم عمى حمل أعبائيم
لةز ثصةي زة

كز عا يل إلتدر ي تو ثننا ي ػي ثف نػر اقػداام

اشا مـ ة ز وةوعمـ يمائ ونةدتـ لاا اوؼ يوإ مونػه اػف تػذب إلاشػا ز.

وتذإ اػف ثةاػى إلوإ بػاع ع ينػا وةػد يكػوف اػ بام ػ حوػار غضػ نا .واةنػى

تذإ إلوإ ي تو ثننا ف ناتطيل ثف ن ر مـ اف عقولنا .لػو كنػا ااػتغرةيف
ػ ػ تأارتن ػػا ود إرا ػػتنا إلش ص ػػيلئ ػػاف تراي ػػذنا ا ػػيبقوإ ع ػػى إل ػػدوإـ ػ ػ

صػ ػ وإتنا وثحران ػػا .ول ػػف ت ػػز يرض ػػى إكي إل ػػذق يح ػػي ثوفدب ثف ياػ ػ ؾ
طر قام ت ر غير تذإ إلطر  .حننا ي ي ثف نق ز عية عدـ نضو مـ حلى
ثف يػػأت إلوةػػع إلػػذق يحا ػػوف يػػه ثعبػػاةتـ بأنااػػمـ .وإذإ ط نػػا اػػنمـ ػ

إلا إرحز إكولى اػف تػدر مـ ثف يحا ػوإ ثعبػاةتـ ك مػا اػف غيػر ثف تُاػد لمػـ
يد إلاااعد مذإ اةناب ثنمـ ةاداوف ع ػى كاروػل اجكػد  .ي ػي ثف نتةقػز.
وكابشر ف وروإد نحف اائولوف تة يـ ث نائنا

ياوع.

 -00دعيم يواصمون العمل
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إلروح كي

يةيشوف ل ػري

وكػػز ش ػ ة ي ػػي ثف يت ػػه مػػجفة إلر ػػاؿ إلا تػػار ف حلػػى إليػػوـ إلػػذق

يأ ػػذوف يػػه ع ػػى عػػاتقمـ إلقيػػاـ

داػػل اػػا ػػ احػػيد تػػأويرتـئ وإلػػى ثف

يقتػػري تػػذإ إلوةػػع ع ػػى كػػز وإحػػد اػػنمـ ثف يػػدإوـ إتصػػاله بالػػذيف ربحمػػـ
ل ااػػيح ثونػػاة تدر بػػه ثو يةػػيف ع ػػيمـ وإ ػػي إلاتابةػػل كش ػ اص اةػػرو يف

لمـ .وتكذإ ت وف إاترإتي يتنا

إل رإز مذب إلصور ةد ة تمـ يااراوف

عا يػػا اػػا تة اػػوب اػػف غيػػر ثف يشػػةروإ بػػه .وة ػػز ثف نكاػػز حش ػ إر نا ع ػػيمـ

ي ػػي ثف نػػذكر لمػػـ بانتمػػى إلوضػػوح اػػاذإ كانػػع تم ػػدؼ حليػػه طتنػػا اػػف

إل دإيػػل .حنمػػـ يحتػػا وف ثف يػػروإ إل طػػل وضػػوح ػ ثذتػػانمـ ل ػ يقيا ػوإ

حيػػاتمـ مػػا ول ػ ياػػتطيةوإ ثيضػػا ثف يةطوتػػا كولئػػؾ إلػػذيف ياػػةوف لتقػػديـ
إلاااعد لمـ.

 -05االختبار الروحي فوق كل شيء
ثتػػـ ش ػ ة تػػو بط يةػػل إلحػػاؿ ناػػوتـ إلروح ػ  .وة ػػز ثف ي ر ػوإ اػػف

دإئر حشػ إر نا ع ػيمـئ يحتػا وف ثف يكونػوإ اجااػيف تاااػام ػ إ ياػاف إلػذق
يغ ػػي إلة ػػالـ .ع ين ػػا ثف نة ػػـ ثف كػ ػز ةػ ػوإع إل ح ػػيـ بقي ػػاد ح ػػيس تا ػػةى
ل تغ ي ع ى إلترايذ .ياةى إلشيطاف اتدإم ل تغ ي ع يمـ بكز إكاػاليي
إلاػػا ر إلتػ ػ اتنػػاوؿ يػػدب .وإلةػػالـ إلػػذق يػػذت وف حليػػه وإةػػل ػ ةبضػػته
إلشر ر  .وات وف إلاةركل حاايل

كز إلطر ػ  .وكػز طػو اػف إلتقػدـ

ات اي وإاطل إل ااح إلشديد كف إلةدو لف يا ـ ث دإم بامولل .وف شػ ة
ثةػػز اػػف إفاػػترة ػػروح إلااػػيح اػػيكوف كا ي ػام لاوإ مػػل إلتحػػدق .واػػا لػػـ
يةيشوإ

شركل ااتار ال إلروح إلقدس و ر وإ
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طمار وةو إلااػيح

اػػتحي

مػػـ إلمز اػػل وإاػػطل إلقػوإع إلات اةػػل ضػػدتـ .واػػيكوف إلضػػياع

اصير كز عا نا اةمـ.

وكػػز شػ ة عا نػػاب يتوة ػ

ع ػػى ثاانػػل تػػجفة إلترايػػذ .ولػػيس إلامػػـ

ثف يكػوف عػػدد إلا نػديف لقضػػيل إلااػيح ك يػ إمر ول ػف إلامػػـ ثف يةر ػوإ كيػ
ينتصػػروف ك ػػز إلااػػيح وك ػػز تػػذإ إلا ػ ي ي ػػي ثف يكػػوف إلتركيػػز ع ػػى

ن ػػوع إلحي ػػا إلتػ ػ يحيات ػػا ت ػػجفة إلا ػػدربوف ل دا ػػل .وإذإ كن ػػا نا ػػتطيل ثف
نحصػػز ع ػػى إلنػػوع إلصػػحيح ل قي ػػاد ػػاف كػػز شػ ػ ة ايا ػػير ػػ طر قػػه.
ول ف حذإ لـ نحصز ع ى إلقياد إلصالحل إلرشيد اف إلناس لػف ت ػد شػيئام

ياتح ثف تتبةه.

 -07ثمن االنتصار مرتفع
لنة ـ ع ـ إليقيف ثف تذإ إلااتو إلةال يك انا وانام غاليام .ورباػا ي ػدث
اةنا كويروف
طر إلحيا إلاايحيلئ ل نمـ حذ يروف إلت الي ث ور ااا
يطيقوف ياقطوف

إلطر  .و ي ثف نوإ ه تذب إلحقيقل اف إ ف .حف

إل دال إلاايحيل تطال نػا ناقػاع كويػر ئ وإذإ ثرإد إلنػاس ثف يكونػوإ ذوق ناػل
دال هللائ ع يمـ ثف يتة اػوإ ثف يط ػوإ ثوف ا ػوع هللا .نةػـئ اػتحدئ

لنا ااشرع كوير  .ل ف إلذيف يتغ وف ع ى إلااشرع ي ر ػوف حلػى إلةػالـ
إلاا ػػيح لينق ػ ػوإ ت ػػأوير حياتن ػػا إلاا ػػيحيل ػػيمـ .وتك ػػذإئ ا ػػتأ ذ ث رإحن ػػا ػ ػ

إفزديػاد ع ػى تػوإل إلاػنيف .حننػا ف نحيػا ليوانػا إلحاضػر قػد .نةػـئ حننػا

ااروروف عنداا نة ـ ثف إك ياؿ إلقادال اتاال عف إلاايح وتوار با ي
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داػػل ترايػػذنا .وتكػػذإ اػػيتزإيد واػػر ػػداتنا يصػػز حلػػى كػػز إكرض وإلػػى

وةع إلنمايل.

 -01ىل ىذه رؤياك؟
حف إلةػػالـ يبحػػئ ات ماػام عػػف شػ ص يتبةػػه .وثنػػه ثاػػر اجكػػد ثف ي ػػد
إلنػػاس ش ص ػام اػػا يتبةونػػه .ول ػػف تػػز يػػا تػػر يكػػوف تػػذإ إلات ػػوع ش ص ػام

يةػػرؼ طر ػ إلااػػيحئ ثـ تػػز يكػػوف وإحػػدإم ش ػ يمام بالػػذيف يقػػودتـ ياػػيروف
اةام ظرـ وياقطوف اةام حار ث ور ظراام
وتذإ تو إلاجإؿ إلحااـ
نةا ػػه يتوةػ

طل حياتنا .وإف ادإد إلرثق

كػز اػا

ع ػػى إلقػرإر إلػػذق نت ػػذب بشػػأف طػػل إلحيػػا ئ كاػػا ثف اصػػير

إل ااتير إلت تتبةنا اتة

مذإ إلقرإر.

**********
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ان ػػذ

ػػر إلااػػيحيل وحت ػػى يوان ػػا ت ػػذإئ اتػػدع إل نيا ػػل ػػ إلبحػػئ ع ػػف

إلطػػػرؽ وإل طػ ػػد إلت ػ ػ تةينمػ ػػا حتػ ػػى توصػػػز راػ ػػالل إ ن يػ ػػز حلػ ػػى ثةصػ ػػى

إكرض .وعنػ ػػداا نػ ػػدرس اةػ ػػاف كويػ ػػر اػ ػػف تػ ػػذب إلطػ ػػرؽ وإ اػ ػػترإتي ياع
ن ػػدتا ناةصػػل .حف عظاػػل كت ػػاي كولاػػاف ليا ػػع ػ ػ تق ػػديـ طػػل دي ػػد
ول ػػف ػ كشػ

إلغطػػاة عػػف طػػل ياػػوع إلتػ حف إاػػت داتما إل نياػػل ػ

ثق اكاف وزااف ف د ثف تأت

نتائ عظيال لصالح ا وع هللا.

القس الدكتور اليكس عوض :مفكر والىوتي فمسطيني

من ىو روبرت كولمان؟

تػػو اػػدير يادراػػل إ راػػاليل ل ةػػالـي

(Mission

World

رو ياور

of

 .)Schoolتػ ػػو

ااةل تر نت إلدوليل

( Trinity

 .)International Universityتو ادير اةمػد
إل ػ ػرإز ػ ػ

إرت ػػاـ ا ػػنتر .ت ػػو عاي ػػد

ي ػػ

ا ػ ػػدإرس إل ػ ػ ػرإز إلدوليػػ ػػل (
Evangelism

of

International

 .)Schoolsت ػ ػػو ثح ػ ػػد

اجاا ػ ػ ل نػ ػػل لػ ػػوزإف إلماد ػ ػػل حلػ ػػى توصػ ػػيز
إل ر إلاار ل ز إلةالـ.
لقد كتي إلدكتور كولااف إلائاع اف إلاقافع وإلةشرإع اف إل تػي إلقياػل.
ثض

حلى ذلؾئ تُر ـ تذإ إل تاي حلى إ ور اف تاةيف لغل.
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 .لمػػذإ لػػيس لنػػا اػ يز حف إلةػػود حلػػى صػػاحي إلاأاور ػػل إلةظاػػى – إلػػري

يا ػػوع إلاا ػػيح – ل ػ ػ ن ػػتة ـ ان ػػه ع ػػف ث ض ػػز إلواػ ػائز ػ ػ نش ػػر إك ب ػػار
إلاػػار  .وتػػذإ بالاةػػز اػػا ةػػاـ بػػه إلػػدكتور روبػػرع كولاػػاف .قػػد عػػاد حلػػى
إلاصدر وتاةف

ثا وي ياوع عنداا ثعػد إ ونػ عشػر ل اماػل إلةظاػى

إلت وضةما ع ى عاتقمـ
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ت ػػرج كولاػػاف اػػف ااةػػل اووواػػترفئ وػػـ ت ػػرج اػػف ك يػػل إا ػ رق ل تة ػػيـ
إلرتػػوت  .بةػػد ذلػػؾئ درس ػ
ع ػػى ش ػػماد إل ػػدكتو إر ػ ػ

ااةػػل ر ناػػتف إلاةرو ػػل وث ي ػ إر حصػػز

ااة ػػل إي ػػوب .لق ػػد كت ػػي كولا ػػاف إلائ ػػاع ا ػػف

إلاقافع وإلةشرإع اف إل تي إلقياػل .ثضػ
حلى إ ور اف تاةيف لغل.
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حلػى ذلػؾئ تُػر ـ تػذإ إل تػاي

