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 هللا  نَ مِ   ختارٌ مُ 
 إلنسانِ لِ  لُ كامِ الْ  الفسادُ : ٤ المحاضرةُ 

 أر. سي. سبرول 

،  حاضرةِ مُ الْ  تامِ ، وفي خِ اإلرادةِ  ةِ �َّ رِّ حُ  مفهومِ  نا عنْ ثْ ، تحدَّ قِ بَ سْ مُ الْ  عیینِ نا للتَّ تِ من دراسَ  ا�قةِ السَّ  ةِ رَ حاَض في المُ 
ن. لكن،  فِ ر، وجون �الْ وثَ ُت إلى لُ رْ ، وأشَ وَس ینُ طِ سْ وغُ أُ  �سِ ًضا القدِّ �ْ ز، وأَ دْ ارْ وَ دْ جوناثان إِ  أفكارِ  ُت �عَض رْض عَ 
  الَّ جم�ًعا �أَ  رُّ قِ نا نُ أنَّ  دُ قِ تَ ، أعْ كن�سةِ الْ  في تار�خِ  ظماءِ عُ الْ  ، لهؤالء المعلِّمینَ هِ مِ عدَ  وْ نا، أَ احترامِ  عنِ  ظرِ النَّ  ّضِ غَ �ِ 

 . ةً صومَ عْ مَ  �مِ علِ ، في التَّ مْ هِ �عِ مِ ، أو جَ مْ هُ نْ مِ  أيٍّ  ةِ طَ لْ سُ  ي اعت�ارُ غِ ین�َ 

ما   عَ مَ سْ نَ ها، لِ �ابِ غِ  ، أوْ ةِ �َّ القِ خْ األَ  اإلنسانِ  ةِ رَ دِ قْ مَ  ضوعِ وْ نا لمَ تِ في دراسَ  ةِ �َ الِ التَّ  وةِ طْ خُ إلى الْ  لَ قِ تَ نْ نَ  أنْ  مُ زَ لْ ، یَ كَ ذلِ ولِ 
حاشا لنا   نْ ، لكِ رَ آخَ  عظ�مٍ  مٍ لِّ عَ مُ  أيِّ  ن، أوْ فِ ر، أو �الْ وثَ لُ  ، أوْ وَس ینُ طِ سْ وغُ أُ  معَ  فُ لِ تَ خْ ما نَ �َّ . فرُ هُ سُ ر�ُّنا نفْ  هُ �علِّمُ 
 . هِ نفسِ   س�حِ مَ الْ  تعل�مَ  َض عارِ نُ  أنْ 

 ها. �ابِ غِ   نْ عَ   وْ أَ   نسانِ اإلِ   ةِ رَ دِ قْ مَ   نْ عَ   سوعَ �َ   بِّ الرَّ   �حاتِ رِ ْص تَ   مِّ هَ أَ   ضِ عْ یًال إلى �َ لِ قَ   تُ فِ ، سنلتَ نْ ذَ إِ   ةِ رَ في هذه المحاَض 

 َال َ�ْقِدُر َأَحٌد: 

: "َفَقاَل: ِلَهَذا ُقْلُت ٦٥  ةِ ي اآل�َ فِ  �سوعُ  �قولُ  ا، حیثُ نَّ یوحَ   إنجیلِ  نْ مِ  سِ ادِ السَّ  صحاحِ ًال، إلى األ ، أوَّ اآلنَ  بُ سنذهَ 
 َلُكْم: ِإنَُّه َال َ�ْقِدُر َأَحٌد َأْن َ�ْأِتَي ِإَليَّ ِإْن َلْم ُ�ْعَط ِمْن َأِبي". 

"ال   وْ "، أَ دٌ حَ . أَ : "ال ..ةِ اآل�َ  نَ مِ  لُ وَّ األَ  ءُ زْ : "َال َ�ْقِدُر َأَحٌد َأْن َ�ْأِتَي ِإَليَّ ِإْن َلْم ُ�ْعَط ِمْن َأِبي". الجُ ةَ اآل�َ  هذهِ  رْ ظُ نْ نَ لِ 
  اللِ دْ تِ االسْ  دَ قواعِ ، وَ قِ طِ نْ مَ الْ  ینَ انِ وَ نا هنا قَ �َّقْ طَ  ". إنْ دٌ حَ "ال ... أَ  – جماتِ رْ التَّ  ضِ عْ �َ  بِ " �حسَ َص خْ شَ  وْ أَ  نسانَ إِ 
�هِ  وَ هُ  هذا التصر�حَ  أنَّ  دُ جِ ها، سنَ رَ یْ غَ ، وَ رِ �اشِ مُ الْ  ال  ، بِ دَ حَ ال أَ  نَّ إِ  س�حُ مَ الْ  �قولُ . ًال شامِ  يْ ا. أَ ام� ً�ا عَ فْ نَ  ما نسمِّ

  نْ نا أَ یْ لَ . عَ قٌ لَ طْ مُ  يٌ فْ نَ  يْ . أَ قٌ لَ طْ ذا تصر�ٌح مُ . هَ اآلبِ  نَ َط مِ ُ�عْ  مْ لَ  نْ إِ  هِ �ْ لَ إِ  يَ �أتِ  أنْ  رُ دِ قْ �َ  دَ حَ (كذا). ال أَ  استثناءَ 
 ا.ذَ هَ   مَ هَ فْ نَ 

  يِّ انِ ونَ یُ الْ   ّصِ ي النَّ فِ   ةُ مَ دَ خْ تَ سْ مُ الْ   ةُ مَ لِ ". الكَ رُ دِ قْ "�َ   " َ�ْقِدُر". "َال َ�ْقِدُر َأَحٌد". �لمةُ   ةُ مَ لِ �َ   يَ هْ . وَ ةٌ مَّ هِ ًضا مُ أ�ْ   ةُ �َ الِ التَّ   ةُ مَ لِ كَ الْ 
 �ح.  حِ ". هذا َص كانِ مْ اإلِ ماذا؟ "�ِ " وَ رُ دِ قْ "�َ  ةِ مَ لِ �َ  نَ یْ بَ   ةً عادَ   طُ لِ خْ نا، نَ تِ غَ ي لُ فِ نا. فَ تِ غَ ي لُ " فِ رُ دِ قْ "�َ  ةِ مَ لِ �َ  نْ مِ  حُ َض وْ أَ 

؟"  مَ لَ قَ الْ   مَ لِّ قَ أُ   نْ أَ   رُ دِ قْ أَ   لْ : "هَ ولُ قُ نَ وَ   ةِ علِّمَ نا للمُ دَ یَ   عُ فَ رْ ا نَ نَّ ، �ُ ةِ سَ رَ دْ مَ ي الْ اًال فِ فَ ا أطْ نَّ �ُ   حینَ   رُ أتذ�َّ   —نا هذا جم�ًعا  لَّمْ عَ تَ 
نا  علِّمَ تُ لِ   ةَ َص رْ فُ الْ   لُّ غِ تَ سْ تَ   ْت �انَ   مَّ ". ثُ كَ لِ ذَ   لَ عَ فْ تَ   ًضا أنْ �ْ أَ   كَ ، و�إمكانِ یدِ أكِ التَّ �ِ   رُ دِ قْ تَ   تَ نْ ًما: "أَ ائِ دَ   قولُ تَ   ةُ مَ لِّ عَ مُ الْ   تِ �انَ وَ 
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 قُ لَّ ". تتعَ رُ دِ قْ "�َ  ةِ مَ لِ �َ ، وَ ماحَ "، التي تعني السَّ كانِ مْ اإلِ "�ِ  ةِ مَ لِ �َ  نَ یْ بَ  قُ رْ فَ ً�ا، وهو الْ و صعْ یبدُ  ذي �انَ الَّ  َس رْ ذا الدَّ هَ 
 . ةِ طاعَ تِ االسْ " �ِ رُ دِ قْ "�َ  ةُ مَ لِ كَ 

 ُت إنَّ لْ قُ  نْ ما. إِ  ءٍ يْ شَ  لَ عْ فِ  �عُ طِ تَ سْ �َ  دَ ال أحَ  نْ ى أَ نَ عْ مَ "، �ِ رُ دِ قْ "�َ  دَ حَ ال أَ  نْ أ  نْ ) إذَ ٦٥: ٦(یوحنا  ةُ هذه اآل�َ  قولُ تَ 
میًال   ٣٠ ةِ عَ رْ سُ �ِ  يَ رِ جْ �َ  نْ أَ  �عُ طِ ستَ �َ  دَ حَ ال أَ  ي أنْ نِ عْ هذا �َ ، فَ ةِ اعَ ي السَّ یًال فِ مِ  ٣٠ ةِ عَ رْ سُ �ِ  يَ رِ جْ �َ  نْ أَ  رُ دِ قْ �َ  دَ ال أحَ 

 ).ةَ �َّ لِ عْ فِ الْ  ةَ عَ رْ السُّ  فُ رِ عْ (ال أَ  ةِ اعَ ي السَّ فِ  یلٍ مِ  ٣٠٠  وْ ، أَ ةِ اعَ في السَّ 

".  أنْ  �ستط�عُ  دَ نا؟ ال أحَ هُ  �سوعُ  عنهُ  ثُ ، والذي یتحدَّ هُ لُ عْ فِ  ستط�عُ �َ  دَ حَ ذي ال أَ الَّ  ءُ يْ ا الشَّ ًنا، مَ سَ حَ  "َ�ْأِتَي ِإَليَّ
  ُض عْ �َ  �عُ طِ ستَ �َ  لْ ؟ ال. هَ سوعَ لى �َ إِ  تيَ �أْ  نْ أَ  ، �ستط�عُ سوعَ �َ  يِ رأْ  بِ سَ حَ ، �ِ هِ ذاتِ  نْ ، مِ نسانُ اإلِ  لِ هذا: هَ  مْ كُ سأسألُ 

"َال َ�ْقِدُر َأَحٌد َأْن َ�ْأِتَي ِإَليَّ ِإْن َلْم". وع. سُ ى �َ لَ إِ  يَ تِ أْ �َ  ٌد أنْ حَ أَ  رُ دِ قْ ؟ ال. ال �َ مْ هِ ذاتِ  نْ مِ  وعَ سُ وا إلى �َ تُ أْ �َ  نْ أَ  رِ شَ �َ الْ 
دْ مَ . "ِإْن َلْم" تُ ناءَ ثْ تِ اسْ  لوبَ سْ یها أُ مِّ سَ نُ  ةٌ لَ مْ جُ  لكَ ذَ  دَ عْ ي �َ تِ تأْ    ةِ فَ سَ لْ فَ ي الْ فِ  �هِ مِّ سَ ى ما نُ لَ إِ  شیرُ "ِإْن َلْم" تُ ناء. وَ ثْ تِ السْ  هِّ
 ي.  ساسِ األَ  طِ رْ الشَّ �ِ 

 :يُّ ساِس األَ  طُ رْ الشَّ 

ذا . هَ رَ آخَ  ءٍ يْ شَ  دوثِ حُ  ةِ �َّ كانِ مْ إِ  لَ بْ قَ  ثَ دُ حْ �َ  نْ أَ  بُ جِ �َ  ءٌ يْ شَ  وَ هُ  يْ . أَ قٌ بَ سْ مُ  بٌ لَ طْ مَ  وَ ؟ هُ يُّ اسِ سَ األَ  طُ رْ الشَّ  وَ ما هُ 
 . هِ �ْ لَ إِ  يَ تِ أْ �َ  أنْ  دٌ حَ أَ  رَ دِ قْ �َ  نْ أَ  لَ بْ قَ  هُ �فاؤُ تِ اسْ  بُ جِ �َ  يٌّ ساسِ أَ  طٌ رْ شَ  دُ وجَ یُ   هُ نَّ إِ  وعُ سُ �َ  قولُ ذا، �َ كَ هَ . وَ قُ بَ سْ مُ الْ  بُ لَ طْ مَ الْ  وَ هُ 

 اتٍ مَ جَ رْ ي تَ فِ   وْ ؟ "ِإْن َلْم ُ�ْعَط ِمْن َأِبي"، أَ هِ �ْ لَ إِ   يَ تِ أْ �َ   نْ أَ   دٌ حَ أَ   رَ دِ قْ �َ   يْ �َ   يُّ اسِ سَ األَ   طُ رْ الشَّ   هُ نَّ أَ �ِ   هُ رِّفُ عَ ذي �ُ الَّ   ءُ يْ وما الشَّ 
  �هِ طِ عْ ي "�ُ نِ عْ " تَ هُ لَ   حُ مَ سْ حًدا. "�َ ًئا واِ یْ ي شَ نِ عْ ال تَ   اتُ مَ لِ كَ الْ   هِ ذِ ي". هَ بِ أَ   هُ كِّنْ مَ �ُ   مْ لَ   نْ : "إِ وْ ي"؛ أَ بِ أَ   هُ لَ   حْ مَ َ�سْ   مْ لَ   نْ ى: "إِ رَ خْ أُ 

 طِ رْ الشَّ ا ذَ هَ بِ  وضِ مُ غُ الْ  ُض عْ �َ  �طُ حِ ؟ �ُ حٌ . واِض ةِ وَّ قُ الْ دُّ �ِ مُ ي �َ نِ عْ " تَ ، و"ُ�مكِّنُ ةً �َ ي هِ طِ عْ ي �ُ نِ عْ َط" تَ "ُ�عْ "، وَ نَ ذْ اإلِ 
 .  يِّ اسِ سَ األَ 

 ةٍ حالَ  ةِ �َّ ي أَ فِ  لْ بَ – سوعَ ى �َ لَ إِ  يءَ جِ مَ الْ  دُ ِص قْ ا نَ نَ لسْ –يُّ ساسِ األَ  طُ رْ الشَّ  قَ قَّ حَ تَ  نْ : إِ وَ هُ جوًدا، وَ وْ مَ  رُ آخَ  ؤالٌ سُ  لُّ ظَ �َ وَ 
  بینَ  قُ رِّ فَ ، نُ ؟ ال. لذلكَ لِ عْ فِ ها �الْ �دُ رِ تي تُ الَّ  �جةِ تِ النَّ  یقَ قِ حْ هذا تَ  نُ مَ ْض �َ  لْ هَ ، فَ يُّ ساسِ األَ  طُ رْ الشَّ  قَ قَّ حَ تَ  نْ رى، إِ خْ أُ 

 . ةِ واف�َ الْ  روطِ الشُّ وَ  ةِ �َّ ساسِ األَ  روطِ الشُّ 

 عالَ شْ إِ   تَ دْ رَ أَ   نْ إِ   كَ أنَّ   ساسيِّ األَ   طِ رْ الشَّ   ةِ أمثلَ   نْ ي. مِ فِ كْ . فهو �َ ت�جةَ النَّ   نُ مَ ْض ، �َ قَ قَّ حَ تَ   الذي إنْ   ي، هوَ وافِ الْ   طُ رْ الشَّ 
  . إنْ ارِ النَّ   عالَ تِ اشْ   نُ مَ ْض ال �َ   هُ دَ حْ جین وَ سِ و�ْ األُ   ودَ جُ وُ   نَّ . لكِ ارِ النَّ   عالِ تِ الشْ   يُّ ساسِ األَ   طُ رْ الشَّ   وَ هُ   ینُ جِ سِ و�ْ األُ ، فَ نارٍ 
  قابَ الثِّ  ألنَّ  ارُ النَّ  لُ عِ تَ شْ تَ ، سَ ةَ ورقَ الْ  َت �هِ سْ مَ لَ قاً�ا وَ ثِ  تَ لْ عَ شْ أَ  ین، ثمَّ جِ سِ و�ْ األُ  نَ مِ  ثیرُ كَ ، والْ ةٌ جافَّ  ةٌ ورقَ  كَ �ْ دَ لَ  ْت كانَ 
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ى. رَ خْ األُ  ةِ �َّ ساسِ األَ  روطِ الشُّ  جودِ وُ  طِ رْ شَ �ِ  يْ ، أَ روفِ الظُّ  كَ لْ تِ  تحتَ  ةِ جافَّ الْ  ورقةِ الْ  شعالِ ٌط واٍف إلِ رْ شَ  لَ عِ تَ شْ مُ الْ 
 ؟  اآلنَ  قَ رْ فَ الْ  ونَ مُ هَ فْ أتَ 

  ، أنْ هِ اتِ ن ذَ ، مِ ةُ رَ دِ قْ مَ الْ  هِ �ْ دَ ا لَ نَّ مِ  دَ ، ال أحَ ةِ �َّ �عِ بِ الطَّ  اإلنسانِ  ةِ رَ دِ قْ مَ  ثُ یْ حَ  نْ مِ  هُ أنَّ  وَ هُ  ةُ هذه اآل�َ  هُ لِّمُ عَ ما تُ  ، �لُّ نْ ذَ إِ 
 هُ لَ عَ فَ  نْ إِ  هلْ  دُ عْ �َ  فُ رِ عْ ا نَ نَ سْ . ولَ هللاُ  هُ لُ عَ فْ ما �َ  یدِ دِ حْ �التَّ  فُ رِ عْ نا نَ سْ ًئا. لَ یْ شَ  هللاُ  لِ عَ فْ �َ  مْ لَ  نْ ، إِ س�حِ مَ إلى الْ  يَ تِ أْ �َ 

  بٌ لَ طْ مَ   وْ ، أَ يٌّ ساسِ أَ   طٌ رْ شَ   وَ ، هُ أ��ا �انَ   ،هللاُ   هُ لُ عَ فْ ا �َ مَ   نَّ أَ   وَ هُ   هُ فُ رِ عْ ما نَ   لَّ �ُ   َسَ�ْضَمُن َهَذا َأْن َ�ْأِتَي النَّاُس ِإَلْ�ِه أْم ال.
 ح؟ اِض ، وَ قٌ بَ سْ مُ 

 :اآلبُ  بَ ذِ تَ جْ �َ  ي أنْ غِ ین�َ 

:  ٦ا  (یوحنَّ : "ُكلُّ َما ُ�ْعِطیِني اْآلُب َفِإَليَّ ُ�ْقِبُل"  وعُ سُ �َ   بُّ ا الرَّ یهَ فِ   �قولُ   ٦ا  نَّ وحَ ي یُ ى فِ رَ خْ أُ   ةٍ إلى آ�َ   ُض عْ �َ الْ   زُ فِ قْ �َ   دْ قَ 
 یدِ دِ حْ التَّ �ِ   ةُ عالقَ الْ   يَ هِ   هِ ذِ هَ   ْت سَ �ْ لَ   نْ كِ ًال. لَ عْ فِ   ، ُ�قِبلْ يِّ اسِ سَ األَ   طِ رْ ا الشَّ ذَ ى هَ لَ عَ   لْ ُص حْ �َ   نْ �لَّ مَ   نَّ ي �أَ وحِ هذا یُ   ).٣٧

 . قِ رْ فَ الْ  الحظةَ نا مُ عْ طَ تَ اسْ  َر إنِ نَ . لِ نِ یْ تَ اآلیَ  نَ یْ بَ 

  رُ مْ األَ  �كادُ  : "ُكلُّ َما ُ�ْعِطیِني اْآلُب َفِإَليَّ ُ�ْقِبُل"، و"َال َ�ْقِدُر َأَحٌد َأْن َ�ْأِتَي ِإَليَّ ِإْن َلْم ُ�ْعَط ِمْن َأِبي".�سوعُ  قولُ �َ 
ى  ولَ األُ   ةِ حالَ ي الْ فِ   ظوا أنْ الحِ   نْ كِ . لَ نِ البْ لِ   اآلبُ   مِ یهِ طِ عْ �ُ   ینَ ذِ الَّ   نَ مْ ِض   وَ هُ   يَ تِ أْ �َ   نْ أَ   هُ ى لَ طَ ُ�عْ   نْ مَ   لُّ : �ُ نَّ أَ دو و�َ بْ یَ 
  عَ ، مَ نِ یْ تَ لَ مْ جُ الْ  نَ یْ بَ  اةَ ساوَ مُ الْ  �عُ طِ تَ سْ ذا، ال نَ هَ لِ ي ُ�عَطى. وَ ذِ الَّ  وَ هُ  ، �سوعُ ةِ �َ انِ الثَّ  ةِ حالَ ي الْ ُنعَطى. وفِ  ینَ ذِ الَّ  نُ حْ نَ 
  ي أنْ غِ �َ نْ ما یَ �ًطا �ِ حِ مُ  وُض مُ غُ ى الْ قَ �ْ ذا، یَ هَ لِ . وَ ةِ غَ اللُّ  نَ هذا مِ  تَ بِ ثْ نُ  أنْ  رُ دِ قْ نا ال نَ نَّ كِ ، لَ انِ تَ �َ توازِ ما مُ هُ ى أنَّ رَ ني أَ أنَّ 
 . ثَ دُ حْ �َ 

ا ذَ هَ  نَّ إِ  �قولُ ، وَ لِ عْ فِ الْ هذا �ِ  مْ هُ رَ بَ خْ أَ  هُ نَّ إِ نا هُ  قالَ  �سوعَ  وا أنَّ ظُ ًنا، الحِ سَ ؟ حَ يِّ ساسِ األَ  طِ رْ هذا الشَّ  ةُ طب�عَ هَي ما 
  �جادِ ي إِ فِ  حُ جَ نْ نَ سَ  هلْ  نْ ذَ َر إِ نَ . لِ هُ المَ �َ  رُ رِّ كَ �ُ  وَ ، هُ نْ . إذَ )٦٥: ٦(یوحنا : "ِلَهَذا ُقْلُت َلُكْم" قولُ �َ  وَ هْ . فَ رارٌ كْ تَ 

 .وعُ سُ �َ  هُ دُ ِص قْ ما �َ  وَ هُ   �كونَ ي لِ فِ كْ ما �َ �ِ   ةِ لَ الصِّ  یقِ ثِ وَ  وْ أَ  قِ طابِ مُ الْ ذا، وَ هَ لِ  قِ ابِ السَّ  ر�حِ ْص التَّ 

  ةِ رَ دِ قْ مَ �ِ ، وَ ةٍ �َّ ساسِ أَ  روطٍ شُ �ِ  رَ �ًحا آخَ رِ ْص تَ ، وَ رَ ا آخَ ام� ً�ا عَ فْ نَ  دُ جِ ، نَ حاحِ ْص األ  نَ مِ  قٍ سابِ  ءٍ زْ ى جُ لَ نا إِ رْ ظَ نَ  نْ ًنا، إِ سَ حَ 
ا  ذَ هَ  َس �ْ : "َال َ�ْقِدُر َأَحٌد َأْن ُ�ْقِبَل ِإَليَّ ِإْن َلْم َ�ْجَتِذْ�ُه اْآلُب الَِّذي َأْرَسَلِني". لَ ٤٤ ةِ ي اآل�َ فِ  أُ رَ قْ . نَ ةِ �َّ خالقِ األَ  سانِ اإلنْ 
 .  مْ هُ دَ حَ أَ  بُ ذِ تَ جْ �َ  اآلبَ  أنَّ  وَ هُ  يَّ اسِ سَ األَ  طَ رْ الشَّ  نَّ إِ  �سوعُ  قولُ ا، �َ نَ . هُ هِ سِ فْ نَ  رِ دْ قَ الْ ًضا �ِ غامِ 

  يَ تِ أْ �َ  أنْ  یلِ حِ تَ سْ مُ الْ  منَ  هُ نا أنَّ علَّمَ  �سوعَ  الربَّ  إنَّ  التناُقضِ  منَ  خوفٍ  ، ودونَ عٍ قاطِ  ، �شكلٍ نقولَ  أنْ  نا إذنْ �مكنُ 
  يِّ ینِ طِ سْ وغُ األُ   يِ أْ الرَّ   أت�اعَ   نَّ أَ   ةَ ضافَ إِ   ؟ أستط�عُ َص خْ ا الشَّ هذَ   اآلبُ   بِ ذِ تَ جْ �َ   مْ لَ   نْ إِ   مس�حِ الْ   سوعَ �َ   بِّ لى الرَّ إِ   إنسانٍ   أيُّ 
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 بَ ذِ تَ جْ �َ   ي أنْ غِ �َ . ینْ هللاُ   هُ رَ وفِّ یُ   نْ ي أَ غِ �َ نْ یَ   يٍّ أساسِ   طٍ رْ شَ   ودِ جُ لى وُ عَ   ونَ قُ فِ تَّ یَ   سواءَ   دٍّ ي على حَ یالجِ بِ الْ   هِ �ْ شِ   يِ أْ الرَّ   ت�اعَ وأَ 
 ؟بُ ذِ تَ جْ �َ  هللاَ  نَّ أَ �ِ  ودُ ُص قْ مَ : ما الْ وَ هْ . وَ لٌ دَ جَ  اكَ نَ ى هُ قَ �ْ ، یَ نْ ، لكِ رَ شَ �َ الْ  هللاُ 

 ى اْلَمَحاِكِم: لَ إِ  خولِ لدُّ لِ  دُ یتودَّ 

  لمْ  نْ إِ  سوعَ لى �َ إِ  يَ تِ أْ �َ  أنْ  رُ دِ قْ �َ  دَ حَ ال أَ  نْ أَ  وَ ا هُ ذَ هَ ي، لِ یالجِ بِ الْ  هُ �ْ شِ  یرُ سِ فْ التَّ  وِ ، أَ يُّ �كِ السِ كْ الْ  يُّ ینِ مِ رْ األَ  فسیرُ التَّ 
ي فِ  سِ دُ قُ الْ  وحِ الرُّ  تأثیرِ بِ  وْ ، أَ ةِ قَ ا�ِ السَّ  ةِ مَ عْ النِّ  ومِ هُ فْ مَ �ِ  ةً هذا عادَ  طُ �ِ تَ رْ ى، یَ رَ خْ أُ  ةً رَّ . مَ هِ �ْ لَ إِ  دْ دَّ وَ تَ یَ  وْ ، أَ اآلبُ  هُ جْ رِ دْ تَ سْ �َ 

رُ فَ . تُ راجِ دْ تِ االسْ  وِ ، أَ دِ ودُّ التَّ   بُ ذِ جْ ا �َ مَ "، �َ یلُ مِ تَ سْ �َ  وْ أَ  دُ دَّ وَ تَ ي "یَ نِ عْ ها تَ ا �أنَّ نَ هُ  )٤٤: ٦ا (یوحنَّ " بُ ذِ تَ جْ "�َ  ةُ مَ لِ �َ  سَّ
،  راجِ دْ تِ السْ لِ  ونَ یبُ جِ تَ سْ �َ  َمنْ ، وَ ةِ مَ قاوَ مُ لْ ٌل لِ قابِ  هللاُ  هُ لُ عَ فْ ي �َ ذِ الَّ  بَ ذْ جَ الْ  نَّ . لكِ راشاتِ الفَ  ورُ النُّ  بُ ذِ جْ ، و�َ لَ حْ النَّ  لُ سَ العَ 
 .ونَ كُ لِ هْ یَ  ذابِ تِ لالجْ  یبونَ جِ تَ سْ ال �َ  ، وَمنْ ةِ �َّ ینِ مِ رْ األَ  بِ سَ حَ ، �ِ داءَ فِ الْ   نالونَ ، یَ دِ ودُّ لتَّ لِ  یبونَ جِ تَ سْ �َ  وْ أَ 

 ". دُ دَّ وَ تَ یَ   وْ أَ  جُ رِ دْ تَ سْ "�َ  دِ رَّ جَ مُ  نْ مِ  رَ ثَ ي أكْ نِ عْ " تَ بُ ذِ تَ جْ "�َ  ةَ مَ لِ �َ  أنَّ  وَ هُ  ةِ لآل�َ  يُّ ینِ طِ سْ وغُ األُ  التفسیرُ 

  حاحَ ْص ، األ وبَ قُ عْ �َ   ةَ سالَ نا رِ حْ تَ فَ   نْ . إِ یدِ دِ جَ الْ   دِ هْ عَ الْ   نَ ى مِ رَ خْ أُ   وصٍ ُص ي نُ فِ   ةُ �َّ انِ ونَ یُ الْ   ةُ مَ لِ كَ الْ   هِ ذِ هَ   ْت اسُتخِدمَ   فَ �ْ َر �َ نَ لِ 
 ةِ سَ ادِ السَّ  ةِ ، واآل�َ وبَ قُ عْ �َ  ةِ سالَ رِ  نْ ي مِ انِ الثَّ  صحاحِ ي األ. فِ ةً َدمَ خْ تَ سْ ها مُ سَ فْ نَ  ةَ �َّ یونانِ الْ  ةَ مَ الكلِ  دُ جِ نَ ، سَ ٦ ةَ ، واآل�َ ٢
وَنُكْم ِإَلى اْلَمَحاِكمِ َفَأَهْنُتُم اْلَفِقیَر. َأَلْ�َس اْألَْغِنَ�اُء َیَتَسلَُّطوَن َعَلْ�ُكْم َوُهْم �َ . "َوَأمَّا َأْنُتْم  ةَ اآل�َ   أُ رَ قْ أَ سَ   –   مْ كُ نُ كِ مْ �ُ   لْ ؟" هَ ُجرُّ
ٌد؟ أحَ  مَّنَ خَ  . هلْ ٦ا نَّ وحَ یُ ي " فِ بُ ذِ تَ جْ "�َ  ْت ِجمَ تي ُترْ الَّ  ةِ مَ لِ كَ لْ اًما لِ مَ تَ  ةِ قَ ا�ِ طَ مُ الْ ا وَ نَ هُ  ةِ مَ دَ خْ تَ سْ المُ  ةِ مَ لِ كَ الْ  ینُ مِ خْ تَ 
ونَ جُ "�َ  ي: "َوَأمَّا َأْنُتْم َفَأَهْنُتُم اْلَفِقیَر. َأَلْ�َس اْألَْغِنَ�اُء َیَتَسلَُّطوَن َعَلْ�ُكْم َوُهْم  یالجِ بِ الْ  هِ �ْ ى شِ نَ عْ مَ الْ  اآلنَ  عِ َض نَ ". لِ رُّ

دونَ   ؟  حٌ ؟" واِض وا اْلَمَحاِكمَ لُ خُ دْ تَ لِ  مْ كُ لَ  یتودَّ

ها. "َفَلمَّا َرَأى َمَواِلیَها َأنَُّه َقْد أُ رَ قْ أَ . سَ ١٩ واآل�ةَ  ١٦ صحاحَ ، األلِ سُ الرُّ  مالِ عْ أَ  رِ فْ سِ  نْ مِ  أْ رَ قْ نَ ى. لِ رَ خْ أُ  ةً آ�َ  رْ ظُ نْ نَ لِ 
وِق ِإَلى اْلُحكَّاِم". هَ  وُهَما ِإَلى السُّ   ةٍ مَ لِ �َ  ةُ أ�َّ  ینُ مِ خْ ًضا تَ �ْ أَ  مْ كُ نُ كِ مْ �ُ  لْ َخَرَج َرَجاُء َمْكَسِبِهْم، َأْمَسُكوا ُبوُلَس َوِسیَال َوَجرُّ

وُهَما". أ�ًضا، لِ  ةُ مَ لِ رى، �َ خْ أُ  ةً رَّ ها؟ مَ سُ فْ نَ  ةُ �َّ یونانِ الْ  ةُ مَ لِ كَ ي الْ نا هِ هُ  ًال دَ ما" بَ هِ یْ لَ وا إِ دُ دَّ وَ تَ  وْ ما، أَ جوهُ رَ دْ تَ "اسْ  عْ َض نَ "َجرُّ
دُ ها. "َأْمَسُكوا ُبوُلَس َوِسیَال وتَ نْ مِ  وِق ِإَلى اْلُحكَّاِم". �ُ ذْ ما لیَ هِ یْ وا إلَ ودَّ   ةِ سَ مارَ إلى مُ   ضوحٍ وُ بِ   صُّ هذا النَّ   شیرُ ه�ا ِإَلى السُّ
 . وقِ ى السُّ لَ یال إِ سِ وَ  َس ولُ رِّ بُ ي جَ فِ  ةٍ وَّ قُ 

" جُ "�َ  نْ ًال مِ دَ " بَ بُ ذِ تَ جْ "�َ  ةِ مَ لِ كَ لِ  نَ ی مجِ رْ تَ مُ الْ  دامِ خْ تِ اسْ  بِ بَ سَ  نْ عَ  ونَ لُ ساءَ تَ ا تَ ذَ هَ  مْ كُ لُ عَ جْ ما �َ �َّ رُ  . )٤٤: ٦(یوحنا رُّ
 ًال.وَّ أَ  لْ مِ كْ نُ لِ  نْ كِ ، لَ ةٍ ظَ حْ لَ  دَ عْ �َ  لُ حاوِ أُ سَ ، وَ ینُ مِ خْ التَّ  طْ قَ ني فَ نُ كِ مْ �ُ 
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 :اآلبُ  هُ رْ بِ جْ �ُ  مْ لَ  نْ إِ 

 دَ عْ �َ  نْ كِ . لَ ةِ �َّ لِ ْص األَ  ةِ غَ اللُّ  ُص حْ فَ  وَ هُ  هُ لُ عَ فْ نَ  ءٍ يْ شَ  لُ وَّ ، أَ سِ دَّ قَ مُ الْ  تابِ كِ في الْ  ةٍ كلمَ لِ  قیقِ نى الدَّ عْ نا في المَ كْ كَ ما شَ لَّ كُ 
 مَ دِ ذي اسُتخْ الِّ   نِ مَ في الزَّ   ظِ فْ نى هذا اللَّ عْ مَ   ى نفهمَ حتَّ   كلماتِ الْ   يعانمَ وَ   ةِ غَ اللُّ   مِ لْ على عِ   دینَ مِ تَ عْ مُ   لُّ ظَ ، نَ ةِ غَ اللُّ   صِ حْ فَ 

  مِ عالَ ي الْ فِ  یرِ دِ قْ التَّ ى �ِ ظَ حْ �َ  يٍّ مِ جَ عْ مُ وَ  يٍّ وِ غَ لُ  رٍ دَ ْص مَ  رَ ثَ كْ أَ  نَّ إِ  قولَ نَ  أنْ  �عُ طِ ستَ نا نَ أنَّ  دُ قِ تَ عْ . أَ قِ ثائِ وَ الْ  ةِ �تا�َ  دَ نْ عِ  ف�هِ 
 ". یدِ دِ جَ الْ  دِ هْ عَ لْ ي لِ هوتِ ل الالَّ یتِ �ِ  "قاموُس  وَ هُ  ةِ �َّ انِ ونَ یُ الْ  ماتِ لِ كَ ي الْ عانِ مَ  نْ عَ  ثِ حْ �َ لْ لِ  ةِ �سَ نِ كَ ي الْ فِ ي، وَ �مِ كادِ األَ 

  ةٍ طَ لْ سُ �ِ  ها "ُ�جِبرُ �أنَّ  )٤٤: ٦(یوحنا  ّصِ ي هذا النَّ " فِ بُ ذِ تَ جْ "�َ  ْت ي ُترِجمَ تِ الَّ  ةَ مَ لِ كَ ل الْ یتِ �ِ  رَّفَ عَ  القاموسِ ي هذا فِ 
ى نَ عْ مَ الْ  نَّ وا أَ كُ رَ دْ أَ  مْ هُ نَّ كِ . لَ ةِ �َّ ینِ فِ الْ كَ الْ  نِ عَ  ونُ كُ ما �َ  دُ عَ �ْ أَ   مْ هُ  وسِ قامُ ي هذا الْ عِ واِض  أنَّ  �فُ ِض ها". أُ تُ مَ قاوَ مُ  نُ كِ مْ ال �ُ 

 ".  ِبرُ "ُ�جْ  وَ هُ  لِ عْ فِ ا الْ ذَ هَ لِ  ةِ �َّ انِ ونَ یُ الْ  ةِ غَ ي اللُّ فِ -�مَ دِ قَ الْ 

حُ رَ یُ  يُّ مِ جَ عْ مُ الْ وَ  يُّ وِ غَ اللُّ  هانُ رْ بُ الْ  �انَ  نْ إِ  �ًحا، أيْ حِ هذا َص  �انَ  ًضا، إنْ أ�ْ  لُ أَ سْ ، نَ نْ كِ لَ  ني  عْ �َ  لَ عْ فِ الْ  أنَّ  ةٍ دَّ شِ �ِ  جِّ
" فِ جُ ى "�َ لَ ها إِ سَ فْ نَ  ةَ مَ كلِ وا الْ مُ جَ رْ تَ "، وَ بُ ذِ تَ جْ "�َ  ةَ مَ لِ ، �َ ةٍ یدَ دِ عَ  ماتٍ جَ رْ ي تَ ، فِ مونَ جِ رْ تَ مُ الْ  مَ دَ خْ تَ ماذا اسْ لِ �اًرا، فَ جْ إِ  ي  رُّ
 ى؟  رَ خْ أُ  صوصٍ نُ 

دُ  ةً ، فعادَ هِ ذِ هَ �َ  ةٌ مِ لَ �َ  كَ �ْ دَ لَ  كونُ تَ  ًنا، حینَ سَ حَ    كَ رِ كْ فِ ا �ِ مَ  لٍ كْ شَ ًضا �ِ �ْ أَ  دُ دَّ حَ تَ �َ . وَ �اقِ السِّ ها �ِ تِ مَ جَ رْ تَ لِ  كَ اخت�ارُ  ما یتحدَّ
  يَ تِ أْ �َ  نْ أَ  دٌ حَ أَ  رُ دِ قْ وا: "ال �َ بُ تُ كْ �َ  نْ أَ  ئِ قارِ لْ لِ  ینِ هِ مُ الْ  نَ مِ  هُ نَّ أَ �ِ  مونَ جِ رْ تَ مُ الْ  رَ عَ ، شَ ینٍ مِ خْ تَ  دُ رَّ جَ ما، هذا مُ �َّ رُ . وَ يِّ وتِ هُ الالَّ 

 ا. ذَ هَ   ةِ تا�َ �ِ  مَ دَ عَ   مْ هِ �ارِ تِ اخْ  بُ بَ ما هذا سَ �َّ ". رُ اآلبُ  هُ رْ بِ جْ �ُ  مْ لَ  نْ "إِ  وْ " أَ اآلبُ  هُ رَّ جُ �َ  مْ لَ  نْ يَّ إِ لَ إِ 

 رِ دْ قَ �ِ   مناءَ أُ وا  كونُ �َ   نْ وا أَ لُ اوَ حَ   مْ هُ نَّ كِ . لَ سِ دَّ قَ مُ الْ   تابِ كِ لْ لِ   مْ هِ تِ مَ جَ رْ ي تَ فِ   ةِ �َّ وائِ شْ عَ الْ   هِ ذِ هَ بِ   مینَ جِ رْ تَ مُ الْ   ةُ �َّ بِ الِ غَ   نْ كُ �َ   مْ ، لَ نْ كِ لَ 
  مْ كُ رُ بِ خْ أُ سَ ، وَ ةَ جا�َ ُت اإلِ دْ جَ ي وَ نِ نَّ أَ   دُ قِ تَ عْ أَ �ًال، وَ وِ ذا طَ ني هَ یَّرَ حَ   دْ قَ ى. وَ رَ خْ أُ   غاتٍ ى لُ لَ إِ   ةِ �َّ انِ ونَ یُ الْ   ةِ مَ جَ رْ ي تَ فِ   مْ هِ تِ طاعَ تِ اسْ 
 ا. هَ �حِ ِض وْ تَ لِ  ةٍ صَّ قِ �ِ 

 :ماءُ ها الْ ، أیُّ ماءُ ها الْ أیُّ 

  بِ سَ حَ ها، �ِ فِ نْ ى أَ تَّ حَ  ةً �َّ ینِ مِ رْ أَ  ةُ �َّ لِّ كُ الْ  تِ ، �انَ ةٍ �َّ ینِ مِ رْ أَ  الهوتٍ  ةِ �َّ لِّ ي �ُ فِ  قِ بَ سْ مُ الْ  ینِ یِ عْ التَّ  ضوعِ وْ مَ  نْ عَ  ةٍ رَ ناظَ مُ یُت لِ ُدعِ 
،  يِّ ینِ مِ رْ األَ  وتِ هُ الَّ لِ  ٌض عارِ ي مُ نِّ أَ  فونَ رِ عْ وا �َ انُ �َ ، وَ ةِ �َّ لِّ كُ الْ  عَ مَ  ةٌ ودَ دُ وَ وَ  ةٌ دَ یِّ جَ  ةٌ داقَ نا َص عُ مَ جْ تَ  ْت انَ ها. �َ �مانِ إِ  رارِ قْ إِ 
، رَ اآلخَ   يَ أْ الرَّ   بُ الَّ الطُّ   عَ مَ سْ �َ   وا أنْ ادُ أرَ   مْ هُ ، ألنَّ �سِ رِ دْ التَّ   ةِ ئَ یْ هَ وَ   بِ الَّ الطُّ   أمامَ   ةً رَ ناظَ وا مُ مُ ظِّ نَ یُ   نْ أَ   دِ یِّ جَ الْ   نَ مِ   هُ نَّ ا أَ وْ أَ رَ فَ 
 . یدِ دِ جَ الْ  دِ هْ عَ الْ  مِ سْ قِ  �َس ئِ رَ  ، �انَ لِ عْ فِ الْ �ِ  ودَ دُ وَ ي، الْ رِ ناظِ مُ  نَّ أَ  فَ . وصادَ هُ لُ ثِّ مَ ُت أُ نْ ي �ُ ذِ الَّ 
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  ا: "َال َ�ْقِدُر َأَحٌد َأْن ُ�ْقِبَل ِإَليَّ ِإْن َلْم َ�ْجَتِذْ�ُه اْآلُب" هَ بِ   دَ هَ شْ تَ اسْ ، فَ ةِ اآل�َ   لى هذهِ نا إِ لْ َص ، وَ ضوعَ وْ مَ الْ   ُش ناقِ ا نُ ما �نَّ نَ یْ �َ وَ 
رَ . )٤٤: ٦(یوحنا    نْ كُ أَ  مْ ي لَ نِ أنَّ  دُ قِ تَ عْ ُت أَ نْ �ُ  ءٍ يْ ى شَ لَ إِ  حالِ ي الْ فِ  هُ تُ ". نبَّهْ دُ دَّ وَ تَ یَ  وْ أَ  جُ رِ دْ تَ سْ ى "�َ نَ عْ مَ �ِ  ةَ مَ لِ كَ الْ  وفسَّ

  وأعمالِ   ٢  وبَ قُ عْ ي �َ ها فِ دامِ خْ تِ اسْ   نِ نا. قلُت: "ماذا عَ ، ال أَ یدِ دِ جَ الْ   دِ هْ عَ لْ لِ   َس ارِ الدَّ   �انَ   َمنْ   وَ هُ   هُ ، ألنَّ هُ لَ عَ فْ أَ   نْ أَ   تاجُ حْ أَ 
".  جُ "�َ  لِ عْ فِ الْ  ةُ مَ جَ رْ تَ  نُ كِ مْ �ُ  هُ نَّ ، وأَ لِ عْ فِ لْ زاًما لِ لْ إِ  رَ ثَ األكْ  یرَ سِ فْ التَّ  لِ عْ فِ الْ �ِ  مانِ دِ خْ تَ سْ �َ  نِ یْ النصَّ  ؟" أقرَّ �أنَّ ١٦ لِ سُ الرُّ  رُّ
 ا. ذَ هَ بِ  رَّ أقَ 

ي  فِ  لِ عْ فِ الْ  دامِ خْ تِ ثاًال السْ نا مِ یْ دَ لَ  : "ألنَّ ؟" أجابَ رُّ جُ �َ  نْ زاًما مِ لْ إِ  لُّ قَ أَ  بُ ذِ تَ جْ �َ  ى أنَّ لَ عَ  رُّ ِص ماذا تُ ، لِ نْ ذَ : "إِ ُتهُ لْ أَ سَ فَ 
 لُ عْ فِ : "هذا الْ قالَ . وَ لُ بْ قَ  نْ مِ  هِ �ِ  عْ مَ سْ أَ  مْ لَ  رَ آخَ  ءٍ يْ شَ  وْ �س"، أَ یدِ �ِ ورْ یُ ما لِ  ةٍ �َّ حِ رَ سْ ي مَ ، فِ ةِ �مَ دِ قَ الْ  ةِ �َّ انِ ونَ یُ الْ  غةِ اللُّ 
 ".  رِ ئْ بِ الْ  نَ مِ  ماءِ " الْ بِ حْ "سَ  نْ عَ  ونَ یُّ انِ ونَ یُ الْ  هُ مَ دَ خْ تَ اسْ 

  خدامُ تِ اسْ  وعِ رُ شْ مَ الْ  نَ ول، مِ رُ بْ سْ  ، أستاذَ نْ ذَ : "إِ ذا. قالَ هَ  نْ عَ  ةٌ رَ كْ يَّ فِ دَ لَ  نْ كُ تَ  مْ ا. لَ ًكا جد� �ِ تَ رْ مُ  تُ نْ �ُ  دْ قَ ي، وَ لِ  وقالَ 
 ْف رِ عْ أَ  مْ ي لَ نِ نَّ ًجا، ألَ رَ حْ مُ ًقا، وَ الِ عَ  تُ نْ �ُ ى، وَ َض وْ فَ الْ  تِ مَّ ا عَ نَ ". هُ رِ ئْ بِ الْ  نَ مِ  ماءَ الْ  رُّ جُ �َ  دَ ال أحَ  " ألنَّ بُ ذِ تَ جْ "�َ  ةِ مَ لِ كَ 
 ا. ذَ هَ  نْ ًئا عَ یْ شَ 

  فُ قِ تَ  لْ ؟ هَ رِ ئْ بِ الْ  نَ مِ  اءِ مَ الْ ى لَ عَ  لُ ُص حْ تَ  فَ �ْ دي، �َ یِّ ا سَ ، �َ نْ كِ ، لَ رِ ئْ بِ الْ  نَ مِ  ماءَ رُّ الْ جُ ال تَ  كَ أنَّ  �حٌ حِ ُت: "َص لْ قُ  مَّ ثُ 
  مْ ؟ أَ رِ ئْ بِ الْ  نَ مِ  ماءَ الْ  جُ رِ دْ تَ سْ تَ  لْ ؟ هَ رِ ئْ بِ الْ  نَ مِ  جَ رُ خْ �َ لِ  ماءِ لْ لِ  دُ دَّ وَ تَ تَ  لْ "؟ هَ ماءُ ها الْ یُّ ، أَ ماءُ ها الْ یُّ : "أَ ولُ قُ تَ وَ  رِ ئْ بِ ى الْ لَ عْ أَ 

،  �عُ مِ جَ الْ  كَ حِ ؟" َض هُ الُ مَ عْ تِ اسْ  كَ نُ كِ مْ �ُ  حیثُ  هُ عَ فَ رْ ى تَ تَّ ، حَ ةِ �ّ بِ جاذِ الْ  ةِ مَ قاوَ لى مُ عَ  الماءَ  رُ بِ جْ ًئا �ُ یْ شَ  تفعلَ  أنْ  دَّ ال بُ 
 ى.رَ خْ أُ  ةٍ لى آ�َ نا إِ لْ قَ تَ فانْ 

  �انَ   نْ �ِ . وَ ةٍ �َّ هِ لَ إِ   �ارٍ جْ إِ   ةِ وَّ قُ ي �ِ وحِ یُ   لَ عْ فِ الْ   نَّ أَ   دُ �ِّ ؤَ یُ   ةِ �َّ ي الیونانِ فِ   ةِ مَ لِ كَ لْ لِ   َض غامِ الْ   دامَ خْ تِ ا االسْ ذَ ى هَ تَّ حَ   نَّ أَ   دُ قِ تَ عْ أَ   نْ كِ لَ 
  وْ ، أَ سانِ نْ اإلِ  ةِ رَ دِ قْ مَ  ةِ هَ جِ  نْ اًما، مِ مَ تَ  لِ دَ جَ الْ  مِ سْ حَ لِ  ةٌ �َ ها، �افِ دَ حْ ، وَ ةَ اآل�َ  هِ ذِ هَ  نَّ إِ  ولَ قُ أَ  نْ أَ  نُ كِ مْ �ًحا، �ُ حِ هذا َص 

  نْ على هذا إِ  رُ دِ قْ �َ  ال أحدَ  نَّ إِ  ولُ قُ �َ  هُ نفسَ  سوعَ �َ  بَّ الرَّ  ألنَّ . �حِ سِ مَ الْ  وعَ سُ �َ  �ارِ تِ ي اخْ فِ  هِ سِ فْ نَ  یبِ غِ رْ لى تَ ها، عَ �ابِ غِ 
 .یرٍ ثِ كَ �ِ   وَس ینُ طِ سْ وغُ أُ  �سِ دِّ قِ الْ  نِ زمَ  لَ بْ قَ  طْ قَ ها فَ نَّ كِ ة، لَ تَ حْ �َ   ةٌ �َّ ینِ طِ سْ وغُ أُ  هِ ذِ . هَ اآلبُ  هُ رْ بِ جْ �ُ  مْ لَ 

 :اإل�مانَ  قُ بِ سْ ي �َ انِ الثَّ  المیالدُ 

ا  نَّ وحَ یُ  فُ ِص �َ  ثُ یْ ا، حَ نَّ وحَ یُ  یلِ جِ نْ إِ  نْ مِ  ٣ حاحِ ْص ى األَ لَ إِ  ُعدْ نَ ، لِ سانِ نْ اإلِ  ةِ رَ دِ قْ مَ  نْ اٍف عَ �َ  رَ یْ هذا غَ  �انَ  نْ إِ  نْ كِ لَ 
: "َأَجاَب َ�ُسوُع َوَقاَل َلُه: «اْلَحقَّ اْلَحقَّ َأُقوُل ٣ ةِ ي اآل�َ فِ  ، فقالَ وَس �مُ ودِ �قُ ، نِ يِّ وتِ هُ الالَّ ، وَ يِّ �سِ رِّ فِ الْ  عَ مَ  وعَ سُ �َ  قاءَ لِ 

. "ِإْن َ�اَن َأَحٌد َال ُیوَلُد ِمْن َفْوُق َال َ�ْقِدُر َأْن  يٌّ اسِ سَ أَ  طٌ رْ ؟ شَ هُ دَ عْ ي �َ تِ أْ اذا �َ ا؟ مَ ذَ هَ  لُّ دُ عالَم یَ - َلَك: ِإْن َ�اَن َأَحٌد الَ 
 .)٣:  ٣(یوحنا   َیَرى َمَلُكوَت ِهللا"
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 میالدُ ، الْ نْ ذَ . إِ قُ وْ فَ   نْ مِ   دَ ولَ یُ   نْ أَ   دَّ ؟ ال بُ هللاِ   وتَ كُ لَ مَ   دٌ حَ ى أَ رَ یَ   نْ أَ   لَ بْ ، قَ وعَ سُ �َ   يِ أْ ي رَ ، فِ ثَ دُ حْ �َ   نْ ي أَ غِ �َ نْ اذا یَ ، مَ نْ ذَ إِ  
  ینَ حِ  الَّ ًدا إِ أبَ  یراهُ  أنْ  رُ دِ قْ �َ  دَ ال أحَ  ،ةِ �قَ قِ حَ ي الْ ؟ فِ ّصِ لنَّ لِ  وعٌ رُ شْ مَ  یرٌ سِ فْ ا تَ ذَ هَ  لْ . هَ هللاِ  وتِ لكُ مَ  ةَ �َ ؤْ رُ  قُ بِ سْ ي �َ انِ الثَّ 
 .  ةً �َ انِ ثَ  وْ ، أَ قُ وْ فَ  نْ وًدا مِ لُ وْ ًال؟ مَ وَّ ا أَ ماذَ  ونُ كُ �َ 

ْنَساَن َأْن ُیوَلَد َوُهَو َشْ�ٌخ؟ َأَلَعلَُّه َ�ْقِدُر َأْن �مُ ودِ �قُ نِ   یَّرَ حَ . تَ لْ مِ كْ نُ ًنا. لِ سَ حَ  ِه َثاِنَ�ًة  وس. "َكْ�َف ُ�ْمِكُن اْإلِ َیْدُخَل َ�ْطَن ُأمِّ
وِح َال َ�ْقدِ    ُر َأْن َیْدُخَل َمَلُكوَت ِهللا" َوُ�وَلَد؟" َأَجاَب َ�ُسوُع: اْلَحقَّ اْلَحقَّ َأُقوُل َلَك: ِإْن َ�اَن َأَحٌد َال ُیوَلُد ِمَن اْلَماِء َوالرُّ

 . هللاِ  لكوتِ مَ  ةِ �َ ؤْ رُ وَ  خولِ لدُ  قٌ بَ سْ مُ  بٌ لَ طْ ي مَ انِ الثَّ  ، المیالدُ نْ ذَ . إِ )٥-٤: ٣(یوحنا  

  ونَ نُ عاوَ تَ یَ   مْ هِ تِ �عَ بِ ي طَ فِ   رَ شَ �َ الْ   ًضا: إنَّ �ْ أَ   قولونَ �َ . وَ ةً �َ انِ وا ثَ دُ ولَ یُ   أنْ   لَ بْ قَ   �حَ سِ مَ الْ   رُ شَ �َ الْ   تارُ خْ ین: �َ یِّ یالجِ بِ الْ   هُ �ْ شِ   �قولُ 
 وحُ الرُّ  ، أيِ مْ هُ نْ كُ سْ �َ  مْ لَ  وَ هْ ، وَ هِ �ِ ذْ جَ وَ  هِ راجِ دْ تِ اسْ وَ  مْ هُ لَ  سِ دُ قُ الْ  وحِ الرُّ  هللاِ  دِ دُّ وَ تَ  عَ مَ  ونَ �ُ جاوَ ، و�تَ ةِ قَ ا�ِ السَّ  ةِ مَ عْ النِّ  معَ 
  نَ وْ رَ یَ  مْ هُ نَّ كِ ، لَ دُ عْ �َ  ةً �َ انِ وا ثَ دُ ولَ یُ  مْ لَ  ناسٍ أُ  نْ عَ  ثُ دَّ حَ تَ یَ  يَّ ینِ مِ رْ األَ  رَ كْ فِ الْ  نَّ أَ  يَ هِ  ةُ الَص خُ . الْ دُ عْ �َ  مْ هُ دْ دِّ جَ �ُ  وْ ، أَ ُس دُ قُ الْ 
 ؟  لَ قْ عَ ذا الْ هَ  حیِّرُ  �ُ . أَال هللاِ  وتِ كُ لَ مَ  كَ لْ مُ  ونَ ارُ تَ خْ �َ وَ 

، �مانِ إلِ ساس��ا لِ ًطا أَ رْ ي شَ انِ الثَّ   یالدُ مِ الْ   دُّ . ُ�عَ �مانَ اإلِ   قُ بِ سْ ي �َ الثانِ   یالدُ مِ : الْ هوَ   يِّ ینِ طِ سْ وغُ األُ   هوتِ الالَّ   أُ دَ ، فمبْ كَ لذلِ 
  يْ ، أَ �انا هللاُ حْ خطا�ا، أَ الْ وَ  نوبِ الذُّ �ِ  واتُ مْ أَ  نُ حْ نَ نا وَ نَّ ًال إِ ، قائِ ٥-٤: ٢ي أفسس فِ  رَ آخَ  ّصٍ ي نَ فِ  ُس بولُ  لَّمَ ا عَ مَ كَ 
 ! واتُ مْ أَ  دُ عْ �َ  نُ حْ نَ . وَ �حِ سِ مَ ي الْ فِ  اءَ �َ حْ نا أَ لَ عَ جَ 

  نَّ ى أَ رَ ، نَ نْ ذَ . إِ )٨: ٢(أفسس  هللاِ  ةُ �َّ طِ عَ  وَ ا، هُ نَّ مِ  َس �ْ لَ  كَ لِ ذَ ، وَ �مانِ اإلِ ، �ِ ةِ مَ عْ النِّ �ِ  ونَ لَُّص خَ ا مُ ذَ هَ نا لِ نَّ إِ  �قولُ  مَّ ثُ 
  يَّ ساسِ األَ  طَ رْ ي الشَّ طِ عْ �ُ  نْ مَ  هوَ  هُ نفسُ  نا. هللاُ لِ ي داخِ فِ  وحِ الرُّ  یدِ دِ جْ تَ  لِ مَ عَ  نْ عَ  ةُ جَ اتِ النَّ  هللاِ  ةُ �َّ طِ عَ  وَ هُ  اإل�مانَ 

 ".sola gratiaا "هَ دَ حْ وَ  ةِ مَ عْ النِّ �ِ  ُص لُ خْ ذا، نَ هَ لِ . وَ وعَ سُ �َ لِ  يءِ جِ مَ للْ 

 ًئا:یْ شَ  فیدُ ال �ُ  دُ سَ جَ الْ 

ْب َأنِّي ُقْلُت َلَك: َینْ �سوعُ  قالَ  ثمَّ  وِح ُهَو ُروٌح. َال َتَتَعجَّ َ�ِغي َأْن  : "َاْلَمْوُلوُد ِمَن اْلَجَسِد َجَسٌد ُهَو، َواْلَمْوُلوُد ِمَن الرُّ
  مُ هَ فْ ال تَ وس. أَ �مُ ودِ �قُ ، �ا نِ يٌّ وتِ الهُ  تَ نْ أَ ا؟ فَ ذَ هَ  كَ ئُ فاجِ ا �ُ ماذَ : "لِ وعُ سُ �َ  ولُ قُ . �َ )٧- ٦: ٣(یوحنا  ُتوَلُدوا ِمْن َفْوُق"

 ؟"  وَ هُ  دٌ سَ جَ  دِ سَ جَ الْ  نَ مِ  ودَ لُ وْ مَ الْ  نَّ ، أَ ةِ طَ اقِ السَّ  سانِ نْ اإلِ  ةِ �عَ بِ ى طَ نَ عْ مَ 

  يَ تِ أْ نَ نا لِ جُ رِ دْ تَ سْ �َ   هللاَ   نا أنَّ دْ قَ تَ اعْ   نِ إِ   نْ كِ . لَ )٦٣:  ٦(یوحنا    ًئا شیْ   -ماذا؟    –  یدُ فِ ال �ُ   دَ سَ جَ الْ   أنَّ   أُ رَ قْ ، نَ رَ آخَ   ّصٍ ي نَ فِ وَ 
  �عُ طِ تَ سْ نا نَ نَّ . وأَ هُ ولَ بُ قُ  وْ ا، أَ ذَ هَ  عَ مَ  نُ عاوُ التَّ  وَ ي، هُ انِ نا الثَّ یالدِ مِ  لَ بْ قَ وَ  دِ سَ جَ ي الْ ، فِ هُ لُ عْ نا فِ یْ لَ ما عَ  لَّ �ُ  نَّ ، وأَ �حِ سِ مَ لْ لِ 

. دِ سَ جَ ي الْ فِ   نُ حْ نَ ا وَ ذَ هَ   لُ عَ فْ نا نَ نَّ . وأَ يٍّ دِ بَ أَ   داءٍ فِ   والِ نَ ، وَ هللاِ   وتِ كُ لَ مَ   ولِ خُ دُ   ةِ جَ رَ دَ ها، لِ ولَ بُ قُ وَ   ةِ قَ ا�ِ السَّ   ةِ مَ عْ النِّ   عَ مَ   نَ عاوُ التَّ 
 ي!دِ بَ األَ  كَ الَص خَ  عُ فَ نْ یَ ً�ا! سَ ُ�لِّ  عُ فَ نْ یَ سَ  لْ بَ  –  ءِ يْ الشَّ  َض عْ �َ  عَ فَ نْ یَ  نْ ؟ لَ دُ سَ جَ الْ  عُ فَ نْ ماذا یَ : �ِ مْ كُ لُ أَ سْ أَ سَ فَ 
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: "َفِإنَّ الَِّذیَن ُهْم َحَسَب اْلَجَسِد َفِ�َما  ٥ ةِ اآل�َ  نَ مِ  أْ دَ بْ نَ . لِ ٧ ةِ ، اآل�َ ٨ حاحِ ْص ي األا فِ ذَ هَ  نْ عَ  هُ سُ فْ نَ  ُس ولُ بُ  دَّثَ حَ تَ 
وِح. ِألَنَّ اْهِتَماَم اْلَجَسِد ُهَو َمْوٌت، َولَ  وِح َفِ�َما ِللرُّ وِح ُهَو َحَ�اٌة  ِلْلَجَسِد َیْهَتمُّوَن، َوَلِكنَّ الَِّذیَن َحَسَب الرُّ ِكنَّ اْهِتَماَم الرُّ

: ٨(روم�ة   ُهَو َعَداَوٌة ِ�ِ، ِإْذ َلْ�َس ُهَو َخاِضًعا ِلَناُموِس ِهللا، ِألَنَُّه َأْ�ًضا َال َ�ْسَتِط�ُع"َوَسَالٌم. ِألَنَّ اْهِتَماَم اْلَجَسدِ 
٧- ٥(.  

ي ، فِ ةِ طَ اقِ السَّ  هِ تِ الَ ي حَ ، فِ سانَ نْ اإلِ  نَّ إِ  ولُ قُ �َ . وَ دِ سَ جَ ي الْ فِ  يِّ القِ خْ األَ  نسانِ اإلِ  زِ جْ عَ  نْ عَ  ءٍ يْ شَ �ِ  سولُ نا الرَّ رُ بِ خْ ا �ُ نَ هُ 
ا؟ َال َ�ْسَتِط�ُع!  ًضا ماذَ �ْ أَ ، وَ هللاِ   وسِ نامُ ًعا لِ اِض خَ  َس �ْ لَ ، وَ هللاِ  وَس امُ نَ  �عُ طِ ال �ُ   وَ هْ . وَ هللاِ   وسِ امُ نَ لِ  ةٍ اوَ دَ ي عَ ، فِ دِ سَ جَ الْ 
. "َفالَِّذیَن ُهْم  هللاِ  وَس امُ نَ  �عَ طِ �ُ  نْ أَ  �عُ طِ تَ سْ ؟)، ال �َ كَ لِ ذَ �َ  َس �ْ لَ ا (أَ نَ هُ  سولُ الرَّ  ، �ما �قولُ طُ اقِ السَّ  سانُ نْ هذا اإلِ  نْ إذَ 

   .)٨: ٨(روم�ة  ِفي اْلَجَسِد َال َ�ْسَتِط�ُعوَن َأْن ُیْرُضوا َهللا"

  نْ أَ  نُ كِ مْ ًئا �ُ یْ شَ  نَّ أَ  دُ قِ تَ عْ ال أَ ، فَ یرَ خِ األَ  رارَ قَ ا الْ نَ ً�ا لَ ارِ ، تَ �حِ سِ مَ لْ لِ  يَ تِ أْ نَ ا لِ نَ یْ لَ إِ  دُ دَّ وَ تَ یَ  طْ قَ فَ   هللاُ  �انَ  وْ لَ  هُ نَّ أَ  �فُ ِض ما أُ �َّ رُ 
 دُ وجَ ، ال یُ دِ سَ جَ ي الْ فِ  نَّ أَ �ِ  سولُ نا الرَّ رُ بِ خْ �ُ  نْ كِ . لَ دِ دُّ وَ والتَّ  راجِ دْ تِ هذا االسْ �جاب��ا لِ إِ  یبَ جِ تَ سْ نَ  نْ أَ  نْ مِ  رَ ثَ كْ أَ  هللاَ  يَ ِض رْ یُ 

 هللا.   يَ ِض رْ یُ  يْ �َ  هُ لُ عْ فِ  سانُ نْ اإلِ  �عُ طِ تَ سْ ما �َ 

 : يُّ اِس سَ األَ  قُ بَ سْ مُ الْ  بُ لَ طْ مَ الْ 

وِح". �َ ٩ ةِ ي اآل�َ ، فِ ةُ مَ اسِ حَ الْ  ةُ رَ كْ فِ ي الْ تِ أْ تَ  ثمَّ   مْ هُ دُ أحَ  انَ �َ  نْ إِ  فُ رِ عْ نَ  فَ �ْ . "َوَأمَّا َأْنُتْم َفَلْسُتْم ِفي اْلَجَسِد َبْل ِفي الرُّ
وِح"، وَ ؟ "َفَلْسُتْم ِفي اْلَجَسِد َبْل ِفي  وحِ ي الرُّ فِ   مْ أَ   دِ سَ جَ ي الْ فِ  ها "؟ إنَّ نْ "إِ   ةُ مَ لِ �َ   لُّ دُ ، "ِإْن"! عالَم تَ ةٌ امَّ هَ   ةُ �َ الِ التَّ   ةُ مَ لِ كَ الْ الرُّ
 .  )٩: ٨(روم�ة  . "ِإْن َ�اَن ُروُح ِهللا َساِكًنا ِف�ُكْم"مْ عَ . نَ يٌّ ساسِ أَ  طٌ رْ شَ 

.  دِ سَ جَ ي الْ فِ  َتُعدْ  مْ لَ  تَ نْ أَ ، فَ ةً �َ وًدا ثانِ لُ وْ َت مَ نْ �ُ  نْ إِ فَ ؟ حٌ . واِض �عُ مِ جَ ؟ الْ هللاِ  وحُ رُ  �هِ فِ  نُ كُ سْ �َ  ةً �َ ثانِ  الودً وْ مَ  ا ًص خْ شَ  مْ كَ 
 ، �انَ دِ سَ جَ ي الْ فِ   ینَ ذِ الَّ   نِ عَ   سولُ الرَّ   دَّثَ حَ تَ   ینَ ، حِ نْ ذَ ؟ إِ حٌ اِض ا وَ ذَ هَ   لْ . هَ ةً �َ انِ ثَ   دْ ولَ تُ   مْ لَ   تَ نْ أَ ، فَ دِ سَ جَ ي الْ َت فِ نْ �ُ   نْ �ِ وَ 
، وال  هللاِ  ةَ إطاعَ  ط�عونَ تَ سْ ، وال �َ هللاِ  ضاءَ رْ إِ  ال �ستط�عونَ  ةً �َ انِ ثَ  ینَ ودِ لُ وْ مَ الْ  رُ یْ غَ . وَ ةً �َ انِ ثَ  ینَ ودِ لُ وْ مَ الْ  رَ یْ غَ  دُ ِص قْ �َ 

ثْ تِ الَّ  يِّ القِ خْ األَ  زِ جْ عَ الْ  نَ مِ  ةَ �فَ خِ مُ الْ  ةَ حالَ الْ  هِ هذِ   رونَ بِ تَ خْ �َ ، وَ �ِ  وعَ ُض خُ الْ  �ستط�عونَ   ها. نْ نا عَ ي تحدَّ

  عَ . تا�َ )٩: ٨(روم�ة  ُروُح ِهللا َساِكًنا ِف�ُكْم. َوَلِكْن ِإْن َ�اَن َأَحٌد َلْ�َس َلُه ُروُح اْلَمِس�ِح، َفَذِلَك َلْ�َس َلُه""ِإْن َ�اَن 
  وحِ الرُّ  نَ ٌل مِ مَ عَ  وَ هُ  خالصِ لْ لِ  يٌّ اسِ سَ األَ  قُ بَ سْ مُ الْ  بُ لَ طْ مَ ، الْ نْ ذَ . إِ �حِ سِ مَ لْ لِ  وَ هْ ، فَ �حِ سِ مَ الْ  وحُ رُ  دٍ حَ ألَ  �انَ  ًال: إنْ قائِ 
ي ى فِ ولَ األُ   ةَ وَ طْ خُ الْ   على أنَّ   رُّ ِص نُ   نُ حْ ذا نَ هَ . لِ �مانُ اإلِ   دَ وجَ یُ   يْ �َ   قُ بَ سْ مُ الْ   بُ لَ طْ مَ الْ ، وَ يُّ ساسِ األَ   طُ رْ الشَّ   وَ هْ ؛ فَ سِ دُ قُ الْ 
 َس �ْ لَ ، وَ سِ دُ قُ الْ   وحِ الرُّ   هللاِ   ةِ مَ عْ نِ   لُ مَ عَ   وَ ، هُ وعَ سُ ى �َ لَ إِ   يءِ جِ مَ الْ   نَ نا مِ كِّنُ مَ تُ ، وَ يِّ وحِ الرُّ   تِ وْ مَ الْ   نَ ینا مِ یِ حْ ي تُ تِ ، الَّ �رِ رِ بْ التَّ 
 .دِ سَ جَ الْ  تاجَ نِ 
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�ِس أْنْدرو  ُس هْیَئِة َخَدماِت ِل�ُجوِنیر، و�اَن أحَد ُرعاِة �ن�سِة القدِّ  .St(الد�تور أْر. ِسي. سْبُرول ُهَو ُمَؤسِّ

Andrews Chapel (  َل رئ�ٍس لُكلِّ�َِّة الكتاِب اْلُمَقدَِّس لِإلْصالح في مدیَنِة سانفورد بوال�ِة فُلوِر�دا، �ما �اَن أوَّ
)Reformation Bible College(" ُكلَُّنا الهُوِتیُّون . َوْهَو َألََّف أْكَثِر ِمْن ماَئِة ِ�تاٍب، ِ�َما في َذِلَك ")Everyone’s 

A Theologian(. 

 

 .   ل�جونیر عِ قِ وْ في مَ  في األصلِ  هذه المحاضرةِ  نشرُ   مَّ تَ 
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