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عيد إرتفاع الصليب العنوان األحد

١صفحة

(يوحنا ١٢/ ٢٠-٣٢)
دوا في العيد، بعضُ اليونانيّني. دينَ لِيَسجُ اعِ ٢٠. وكانَ بنيَ الصَّ

َلوهُ قائِلني: "يا سيّد، نُريدُ أن نَرَى  أ يدا اجلَليل، وسَ نْ بيتَ صَ ٢١. فدَنا هؤالءِ من فيلبُّسَ الَّذي مِ
يَسوع".

وع. اء أندراوسُ وفيلبُّسُ وقَاال لِيَسُ َندراوس، وجَ بُّسُ وَقالَ أل اءَ فيلِ ٢٢. فَجَ
دَ ابنُ اإلنسان. جَّ اعةُ لِكَي ميُ د حانَتِ السَّ ما يسوعُ قائِالً: "لقَ ٢٣. فأجابَهُ

، تَبقى واحِدة. وإِنْ ماتَتْ  ُتْ ع في األَرضِ ومتَ ة، إِن لَم تَقَ ٢٤. أحلقَّ احلقَّ أَقولُ لَكُم: إِنَّ حبَّةَ احلِنطَ
تأتي بِثَمرٍ كَثير.

َّة. ياةٍ أَبدي ها حلِ ظُ ها في هذا العالَمِ يَحفَ ضُ نْ يُبغِ دُها، ومَ هُ يَفقِ بُّ نَفسَ نْ يُحِ ٢٥. مَ
هُ  ني يُكَرِّمْ نْ يَخدُمْ ا خادِمي. مَ ناكَ يَكونُ أَيضً يثُ أَكونُ أَنا، فَهُ لْيَتبَعني. وحَ ني فَ نْ يَخدُمْ ٢٦. مَ

اآلب.
نْ أَجلِ هذا  نْ مِ ة؟ وَلَكِ اعَ ذهِ السّ نْ هَ ِّني مِ ، جنَ بَة، فَماذا أَقول؟ يا أَبَتِ رِ ضطَ ٢٧. نَفْسي اآلنَ مُ

ة! اعَ بَلَغتُ الى هذهِ السَّ
د". جِّ ُمَ أ ، وسَ دْتُ جَّ ماءِ يَقول: "قَدْ مَ وتٌ منَ السَّ ك". فَجاءَ صَ مَ دِ اسْ جِّ ، مَ ٢٨. يا أَبَتِ

بَهُ". رون: "إِنَّ مالكًا خاطَ د". وقالَ آخَ َّهُ رَعْ رُ فَقالوا: "إِن عَ اجلَمعُ احلاضِ مِ ٢٩. وسَ
لِكُم. نْ أَجْ نْ أَجلي، بَلْ مِ وتُ مِ ٣٠. أَجابَ يَسوعُ وقال: "ما كانَ هذا الصَّ
ا. لْطانُ هذا العالَمِ خارِجً رَدُ سُ ْنونَةُ هذا العالَم. أَآلنَ يُطْ ٣١. هيَ اآلنَ دَي

ذَبْتُ إِلَيَّ اجلَميع". نِ األَرض، جَ تُ عَ ٣٢. وأَنا إِذا رُفِعْ

مقدّمة
سيحِ، هو  َبِّنا يَسوعَ الـمَ يَّتُنا املارونيَّةُ لِعيدِ ارتِفاعِ صليبِ ر ُهُ ليتورجِ تار إِنَّ نّصَّ اإلِجنيلِ الَّذي تَخْ
عودُ  (صُ  ، احلَدَثِ بنيَ  فيها  عَ  مَ جَ دْ  قَ فَ يَّة.  إِبداعِ ةٍ  بِطريقَ نّا  يوحَ اإلجنيليُّ  ها  قَ نَسَّ نِّيَّةٌ  فَ ةٌ  قِطعَ
ة). بني األلَمِ (نَفْسي  ثَل حبّةَ احلِنْطَ جازِ، (مَ م بِرؤيَةِ يسوع) والـمَ اليونانيّنيَ إِلى العيد ورَغبَتِهِ
اعة)  السَّ وهذهِ  (اآلنَ  اآلنيّةِ،  بني  اآلب).  مِ  اسْ جدُ  ومَ اإلِنسان  ابنِ  جدُ  (مَ جدِ  والـمَ  ( بَةٌ رِ ضطَّ مُ

َّة). َبَدِي كاتولوجيا (أَحلياةُ األ واإلِسْ

ها  دِّمُ ن كُلِّ تِلكَ الوسائِلِ الَّتي يُقَ لّي عَ ، أَي التَّخَ نِ الذّاتِ ، فَهيَ املوتُ عَ َّبُّ يَسوعُ ناها الر لِّمُ يُعَ
تَحُ  نا، تَفْ عُ جِّ نا، تُشَ عُ ُنا، تَرْفَ َرِّر ةُ حتُ . أَحلَقيقَ َّها تُكَبِّلُنا في هذا العالَمِ َن ا، أل ها أَيْضً العالَمُ وغَيْرِ
صٌ  خْ ، ال غِشَّ فيها. هيَ شَ ةٌ قيقَ . هيَ حَ َّةِ، ال باملوتِ َبدي دُنا باحلَياةِ األ ةُ تَعِ . أَحلَقيقَ اقِ لَنا كُلَّ اآلفَ

. جهولُ "، ال الـمَ مٌ هو "يسوعُ يٌّ لَهُ اسْ حَ

دُ  جَّ شيئَةُ اآلبِ ويَتمَ قُ مَ ط، تَتَحقَّ ةِ فَقَ ريقَ ذه الطَّ َّهُ، بِهَ َن بُرَ في أَلَمِ املوت فَاحلياة. أل ، لِيَعْ بالذّاتِ
دُ". جِّ ُمَ أ ، وسَ دْتُ جَّ بَة: "قَدْ مَ رِ ضطَّ هُ الـمُ سَ ِّيًا نَفْ ز عَ ماويُّ، مُ لِذا، جاوَبَهُ أَبوه السَّ هُ. فَ مُ اسْ

بَهُ". رون: "إِنَّ مالكًا خاطَ د". وقالَ آخَ َّهُ رَعْ رُ فَقالوا: "إِن عَ اجلَمعُ احلاضِ مِ ٢٩ وسَ
لِكُم. نْ أَجْ نْ أَجلي، بَلْ مِ وتُ مِ ٣٠ أَجابَ يَسوعُ وقال: "ما كانَ هذا الصَّ

هِ يَسوع، بَل لِلَّذينَ يُرافِقونَهُ. نُالحِظُ أَنَّ اآلبَ  ْنِ طْ الب لَنيٌّ ولَيسَ فقَ ماءِ هوَ عَ نَ السَّ النُ اآلبِ مِ إِعْ
ة:  تَلِفَ خْ روهُ بِتَعابيرَ مُ رين وقَدْ فَسَّ لِ احلاضِ نْ أَجْ وتُ كانَ مِ وْتَهُ وكَلِماتَهُ (آ٢٨). فالصّ عَ صَ مَ أَسْ
دٍ  نْ أَحَ ، فما مِ حٌ تَواها واضِ حْ دَهُ ومُ لِ يَسوعَ وَحْ َجْ ا الكَلِمات، فَكانَتْ أل الك. أَمَّ د وصوتُ مَ رَعْ

ها. ْريفُ قُّ لَهُ حتَ يَحِ
وهُ  تَلَقَّ أَو  دٍ  رَعْ كَصوتِ  موهُ  فَهِ إِنْ  فَ لِكُم".  أَجْ ن  مِ كانَ  وتُ  "ألصّ رينَ:  اضِ لِلحَ يسوعُ  ويَقولُ 
 . َديَانِ ميعِ األ علومٌ عندَ جَ َمرُ مَ رْشُ اهللاِ، وهذا األ ماءُ، عَ دٌ أيْ السَّ ُ واحِ دَر صْ الك، فالـمَ كَصوتِ مَ

َنَّ يَسوعَ هوَ ابنُ اهللا.  رين، من يونانيّنيَ ويَهودٍ، بِأ ميعُ احلاضِ نَ جَ ، لِكَي يُؤْمِ وتُ إِذًا كافٍ فالصَّ

ا. لْطانُ هذا العالَمِ خارِجً رَدُ سُ ْنونَةُ هذا العالَم. أَآلنَ يُطْ ٣١ هيَ اآلنَ دَي
ذَبْتُ إِلَيَّ اجلَميع". نِ األَرض، جَ تُ عَ ٣٢ وأَنا إِذا رُفِعْ

 . لْطانُ املوتِ َّهُ سُ َن ا أل رَدُ خارِجً لْطانُهُ يُطْ ، فَسُ ْنونَةِ لِهذا العالَمِ النِ الدَّي هُ بِإعْ يُنْهي يَسوعُ كَالمَ
َنَّ  ياتِها. يُوهِمُ اإلِنسانَ بِأ بيلِ حَ نْ دونِ أَن يَدُلَّها على سَ عُ في األَرضِ مِ ةِ تَقَ بَّةَ احلِنْطَ هوَ يَدَعُ حَ
دَ  سَ واجلَسَ مي النَّفْ ةِ الَّتي تُعْ لْمَ لْطانُ اخلِداعِ والظُّ َّهُ سُ رَ. إِن رٍّ آخَ فَ نْ مَ نِهايَتَهُ هيَ املوتُ وما مِ

ا. معً
لَينا.  لْطانَ لَهُ عَ َنَّ ال سُ هُ ال نَخافُ املوتَ أل عَ مَ ريقَ احلَياةِ وأَنارَها لَنا، فَ نا طَ لَّمَ َّبُّ يَسوعُ عَ ا الر أَمّ
، لِنَكونَ  يَكونُ يثُ سَ هُ إِلى حَ عَ نا مَ عُ رْفَ يَ ، سَ نِ األرضِ عُ عَ نْدَما يُرْفَ َّهُ عِ َن رى، أ َّةً أُخْ ر دُنا مَ ولِذلِك َيَعِ

هُ. عَ َبَدِ مَ إِلى األ

خالصة روحيّة
ةِ  ساعَ إلِعالنِ  بَةً  ناسَ مُ املارونيَّةُ  تُنا  كَنيسَ ْهُ  أَرادَت املسيحِ،  يَسوعَ  َّبِّ  الر ليبِ  صَ ارتِفاعِ  عيدُ 
نْ  دُها، ومَ هُ يَفقِ بُّ نَفسَ نْ يُحِ : "مَ َّبُّ يَسوعُ رَنا بِها الر َّةِ الَّتي بَشَّ َبَدي ةِ احلياةِ األ قيقَ ة، حَ احلَقيقَ
ةُ  تار؟ أملوتَ أَمِ احلَياةَ؟ أَحلَقيقَ َّة" (آ٢٥). ماذا نَخْ ياةٍ أَبدي ها حلِ ظُ ها في هذا العالَمِ يَحفَ ضُ يُبغِ
لُّقِ  َذْبِ اإلِنسانِ إِلى التَّعَ لُ جاهِدًا جلِ مَ . فَهذا األَخيرُ يَعْ دَّدَها العالَمُ قاييسَ الَّتي حَ لِبُ الـمَ تَقْ
هُ نَحوَ  تِمامَ العالَم يَتَوجَّ أَنَّ اهْ نَرى  لِّبَةِ والفانِيَةِ. فَ تَقَ نني والـمُ دودَةِ السِّ حْ ذهِ احلياةِ الـمَ بِهَ
طِ  رِ فْ الـمُ تِمامِ  واالهْ هِ،  لِ شاكِ ومَ رِ  اآلخَ ن  عَ ْتِعادِ  واالب الذّاتِ  بِّ  حُ ةِ،  يخوخَ الشَّ الماتِ  عَ إِبْعادِ 
الَّتي  ةُ  احلَقيقَ ا  أَمّ  . ديدٍ قٍ جَ أُفُ بِدونِ  ذاتِه،   َ ر وَ حْ مِ فاإلِنسانُ صارَ  َنانيَّةِ.  واأل والرَّشاقَةِ  ةِ  بالرّاحَ

َّة. ياةٍ أَبدي ها حلِ ظُ ها في هذا العالَمِ يَحفَ ضُ نْ يُبغِ دُها، ومَ هُ يَفقِ بُّ نَفسَ نْ يُحِ ٢٥ مَ
بَّةَ  ثَلُ "حَ مَ دِه"، هوَ ابنُ اإلِنسان. فَ جْ ةَ مَ َةَ "ساعَ بار َّبُّ يَسوع عِ ما الر رُ بِهِ سِّ اتانِ اآليَتانِ يُفَ هَ
ة).  قيقَ ة؛ إِنْ ... حَ ة: (إِنْ ... حقيقَ نِ احلَقيقَ رْطِيَّتَني عَ لَتَنيِ شَ مْ كْلِ جُ رَكَّبٌ على شَ ةِ" مُ ِنْطَ احلْ
وتَ  لُ الـمَ ْمِ تَبْقى وَحيدَةً حتَ ا، سَ تْمً ، فَحَ ها في تُرابِ األَرضِ ُتْ بَعدَ وُقوعِ ةِ، إِذا لَمْ متَ ِنطَ بَّةُ احلْ فَحَ
ًا  ا، حياةً وثِمار قًّ طي حَ تُعْ َةِ احلياة، فَسَ تْ لِدَور لَمَ تَسْ ا إِذا ماتَتْ واسْ نْها. أَمَّ عَ مِ في ذاتِها، ال نَفْ

كَثيرة. 
بَّةَ  ، كَحَ لِمَ تَسْ لَيْهِ أَن يَسْ يا، عَ نْ أَرادَ أَن يَحْ مَ ةُ احلَدَث. فَ احَ ْضُ هيَ سَ َر ، أأل ِ لْتَي احلالَتَنيْ في كِ
نِ الذّاتِ  َةُ تَبْدَأُ بالتَّخلّي الكُلّيِّ عَ ذِه الدَّور َةِ احلياة الَّتي تَتِمُّ في قَلْبِ األَرض. هَ ة، لِدَور احلِنْطَ
َّة ال نِهايَةَ  َبَدِي ياةً أ َّة، حَ ر ذِه الـمَ نْ هَ ديد، وَلَكِ نْ جَ رُ احلياةُ مِ وتِ تُثْمِ نَ الـمَ ، ثُمَّ مِ وتِ تْى الـمَ حَ
ن ذاتِه؛  َةِ احلَياة وال لِلْتَّخلّي عَ تِسالم لِدَور َبَدًا االسْ َ أ تار لَنْ يَخْ وت، فَ نْ أَرادَ أَن ميَ ا مَ َبَدًا. أَمّ لَها أ

َبَدًا.  نْه أ روجَ مِ نًا أَبَديًّا، ال خُ دْفَ تَكونُ األَرضُ لَهُ مَ فَ
وت.  ْضِ الـمَ ٌ في أَر بور َّةِ هوَ عُ َبَدِي ة: دُخولُ احلياةِ األ ةُ احلقيقَ ةُ الَّتي حانَتْ إِذًا، هِيَ ساعَ اعَ فالسَّ

بورٍ إِلى احلياةِ احلقيقيَّة. لَةَ عُ رْحَ ّ مَ الكَلِمةُ األَخيرَةُ هيَ لِلْحياة، واملوتُ ليسَ إِال فَ

هُ  ني يُكَرِّمْ نْ يَخدُمْ ا خادِمي. مَ ناكَ يَكونُ أَيضً يثُ أَكونُ أَنا، فَهُ لْيَتبَعني. وحَ ني فَ نْ يَخدُمْ ٢٦ مَ
اآلب.

هِ  تِسالمِ ةَ اسْ أَي ساعَ دي"،  جْ ةُ مَ نْ جوابِهِ: "حانَتْ ساعَ دَهُ مِ َّبُّ يَسوعُ قَصْ الر رَ  دَما فَسَّ بَعْ
تِهِ  دْمَ بِخِ يَرْغَبونَ  الَّذينَ  يَدْعو  َّة،  َبَدي األ احلياةِ  في  ودُخولِهِ  احلياةِ  ذِه  هَ نْ  مِ روجِ  لِلخُ  ، وتِ لِلـمَ
حيثُ  هُ  عَ مَ كْنى  أَلسُّ َّل،  األو رَين:  َمْ بِأ هُ،  دّامَ وخُ هُ  ْباعَ َت أ دُ  يَعِ ثُمَّ  ريق.  الطَّ ذِهِ  هَ في  هِ  تِّباعِ الِ
ذِهِ اآليَة  . هَ ماويّ اإلِكْرامَ نَ اآلبِ السَّ يَنالُ مِ َّهُ سَ َن َبَديّ. والثّاني، بِأ دِ األ جْ ، أَي في دِيارِ الـمَ يَكونُ سَ

. ريقِ املوتِ عن الذّاتِ َّبَّ يَسوع في طَ رُ الَّذينَ يَتْبَعونَ الر دِ الَّذي يَنْتَظِ جْ مَ الـمَ ظَ رُ عِ هِ تُظْ

نْ أَجلِ هذا بَلَغتُ  نْ مِ ة؟ وَلَكِ اعَ ذهِ السّ نْ هَ ِّني مِ ، جنَ بَة، فَماذا أَقول؟ يا أَبَتِ رِ ضطَ ٢٧ نَفْسي اآلنَ مُ
ة! اعَ الى هذهِ السَّ

د". جِّ ُمَ أ ، وسَ دْتُ جَّ ماءِ يَقول: "قَدْ مَ وتٌ منَ السَّ ك". فَجاءَ صَ مَ دِ اسْ جِّ ، مَ ٢٨ يا أَبَتِ
يَةِ املواعيدِ،  دِ وتَعزِ جْ مِ الـمَ ظَ رَغْمَ عِ ةِ. فَ َليمَ ةِ النِّزاعِ األ لُ يَسوعُ في ساعَ دَ الوُعودِ، يَدْخُ بَعْ
غِيابِ  أَي   ، رابِ اإلِضطِّ عورِ  بِشُ يَسوعُ  نْهُ  عَ بِّرُ  يُعَ  . خيفٌ ومُ رَهيبٌ  وتِ  الـمَ ةِ  ساعَ وْلَ  هَ فإنَّ 

ديدِ. لولِ اإلِرتِباكِ النَّفسيِّ الشَّ الم وحُ السَّ
ع،  َّفْض والتَّراجُ نُه الر ْكِ رٌّ. ميُ ٌ حُ يار هُ لِلموتِ هوَ خَ تِسالمَ تَساؤُلَهُ: "ماذا أَقول؟" يَدُلُّ على أَنَّ اسْ
جاءَ  َّهُ  َن أل أَبيه،  ع  مَ دَّثُ  يَتحَ وهوَ  تِيارِ  باالخْ يَسوعُ  ويَقومُ   . بولُ والقُ تِسالمُ  االسْ نُه  ْكِ ميُ كَما 
ةِ  اعَ لِ هذهِ السّ َجْ ، أل َّهُ جاءَ إِلى هذا العالَمِ َن !" ثُمَّ يَتَذكَّرُ أ شيئَتُهُ: "يا أَبَتِ لَ ما تَرْتَضيهِ مَ لِيَعمَ

بَّرَ عنها  لى" وعَ َعْ ةُ األ هَ هُ، يَدُلُّ إِلى "فَوق" أَو "جِ دَّدَ فيهِ اإلِجنيليُّ نَصَّ رُ الَّذي حَ باشَ ُ الـمُ ا اإلِطار أَمّ
هِ هذا، يَدْعونَا لِلتَّعالي  َّهُ بِنَصِّ َن ". وكَأ عَ دَ" وفي اآليةِ األَخيرَة "رَفَ عَ لَني: في اآلية األولى "صَ بِفِعْ
وتِهِ، سيَقومُ ويَعودُ  لْبِهِ ومَ هِ وصَ ةِ آالمِ َّهُ بَعدَ بُلوغِهِ إِلى ساعَ َن ، أل َّبِّ يَسوعَ ولِرَفْعِ أَنْظارِنا نَحوَ الر

. ماءِ هِ في السَّ رشِ دًا إِلى عَ َجَّ حيًّا ممُ

شرح اآليات
دوا في العيد، بعضُ اليونانيّني. دينَ لِيَسجُ اعِ ٢٠ وكانَ بنيَ الصَّ

َلوهُ قائِلني: "يا سيّد، نُريدُ أن نَرَى  أ يدا اجلَليل، وسَ نْ بيتَ صَ بُّسَ الَّذي مِ ن فِيلِ ؤُالءِ مِ ٢١ فدَنا هَ
يَسوع".

ليم  أورَشَ إِلى  اليونانيّنيَ  عودِ  بَةَ صُ ناسَ مُ إِنَّ  اني.  عَ بِالـمَ ليئَةً  مَ َّةً  قَوي بِتَعابيرَ  النَّصُّ  يُفتَتَحُ 
القَةُ  عَ ما   : رابَةَ الغَ تُثيرُ  ُولى  األ اآليةَ  نَّ  لَكِ ح.  الفِصْ عيدُ  هو  ابِق)  السّ النَّصُّ  بِرُنا  يُخْ (كَما 
يكَلِ اهللاِ الواحِد؟  دَ في هَ ِ لِيَسجُ ُممَ ن أَبناءِ األ اليونانيّنيَ بعيدِ اليَهود؟ وكيفَ يَأتي اليونانيُّ مِ
م  تُهُ لَنيُّ في اآليَةِ الثَّانِيةِ: "نُريدُ أَن نَرى يَسوع"، وثِقَ م اجلَريءُ والعَ لَبُهُ رابَةُ األكْبَرُ هوَ طَ والغَ

ن كُلِّ هذا؟  نّا مِ دِفُ اإلِجنيليّ يوحَ م. إِلى ماذا يَهْ لَبِهِ طْ ن نَيلِ مَ مِ
ن  مِ  ، يَسوعَ َّبِّ  لِلر  " ةً المَ "عَ لَها  لِيَجعَ نَةٍ  بَطَّ مُ ةٍ  ريقَ بِطَ "اليونانيّني"  ة  كَلِمَ لُ  مِ تَعْ يَسْ َّهُ  إِن
تَنَقوا الدّينَ اليَهوديَّ،  ْتَدّونَ وقَد اعْ ر م مُ ؤُالءِ اليونانيّنيَ هُ تَهُ اقْتَرَبَت. فهَ مُ أَنَّ ساعَ هَ خِاللِها يَفْ
ن  ، عَ ن يَسوعَ عوا عَ مِ هِم، سَ يرِ م كَغَ يكَل. وهُ دوا في الهَ جُ د لِيَسْ َّبّ الواحِ ننيَ بالر ؤمِ َتَوا كَمُ فأ
دُّها دِينٌ وال  ميع، ال يَحُ نيَ أَنَّ رِسالَتَهُ هيَ لِلجَ املِ رُّفَ إلَيهِ، عَ هِ. ويَرْغَبونَ بِالتَّعَ أَعمالِهِ وتَعالِيمِ

م. تَهُ م وثِقَ رأَتَهُ رُ جُ سِّ رْق، ما يُفَ عِ

وع. اء أندراوسُ وفيلبُّسُ وقَاال لِيَسُ َندراوس، وجَ بُّسُ وَقالَ أل اءَ فيلِ ٢٢ فَجَ
دَ ابنُ اإلنسان. جَّ اعةُ لِكَي ميُ د حانَتِ السَّ ما يسوعُ قائِالً: "لقَ ٢٣ فأجابَهُ

لَبَ ورَغبَةَ  طْ الَ مَ ْنَنيِ نَقَ تِلْميذَينِ اث لَبِ اليونانيّ ني. فَ يَّةَ طَ مّ ُ أَهَ وِّر َبَرِ بَنيَ التّالميذ يُصَ تَناقُلُ اخل
وَقَعَ في  َبَرُ، فَ ا اخل ة، فال غِشَّ فيها. أَمَّ ذِهِ احلَقيقَ ْنَنيِ على هَ ْنِ اث اهِدَي ما شَ َّهُ هؤُالءِ إِلى يَسوع. إِن
نِ  عَ ا  خارِجً دًّا،  جِ غَريبًا  جوابُهُ  فَكانَ  ماويّ.  السَّ اآلبِ  ن  مِ لَهُ  ةٍ  المَ عَ ثلَ  مِ يسوع  َّبِّ  الر أُذُنَي 
نَّا أَن  كَذا أَرادَ اإلِجنيليُّ يوحَ ْنُ اإلِنسان". هَ دَ اب َجَّ ةُ لِكَي ميُ اعَ د حانَتِ السَّ ديدًا: "لَقَ ْلوف، جَ أ الـمَ
 ، ْنُ واآلبُ دَثًا يَتَشارَكُ بِإِعالنِهِ اإلِب . أَرادَهُ حَ دِهِ جْ هِ ومَ ةِ آالمِ ن ساعَ دَثَ اقْتِرابِ يَسوعَ مِ وِّرَ حَ يُصَ

ا. عً ريبَةُ (اليونانيِّون)، مَ عوبُ الغَ دُ لَهُ اليَهودُ (تالميذُهُ) والشُّ هَ دَثًا يَشْ ا. أَرادَهُ حَ عً مَ

، تَبقى واحِدة. وإِنْ ماتَتْ  ُتْ ع في األَرضِ ومتَ ة، إِن لَم تَقَ ٢٤ أحلقَّ احلقَّ أَقولُ لَكُم: إِنَّ حبَّةَ احلِنطَ
تأتي بِثَمرٍ كَثير.

األخت راغده عبيد (ر.ل.م.)



(يوحنا ١٢/ ٢٠-٣٢)
دوا في العيد، بعضُ اليونانيّني. دينَ لِيَسجُ اعِ ٢٠. وكانَ بنيَ الصَّ

َلوهُ قائِلني: "يا سيّد، نُريدُ أن نَرَى  أ يدا اجلَليل، وسَ نْ بيتَ صَ ٢١. فدَنا هؤالءِ من فيلبُّسَ الَّذي مِ
يَسوع".

وع. اء أندراوسُ وفيلبُّسُ وقَاال لِيَسُ َندراوس، وجَ بُّسُ وَقالَ أل اءَ فيلِ ٢٢. فَجَ
دَ ابنُ اإلنسان. جَّ اعةُ لِكَي ميُ د حانَتِ السَّ ما يسوعُ قائِالً: "لقَ ٢٣. فأجابَهُ

، تَبقى واحِدة. وإِنْ ماتَتْ  ُتْ ع في األَرضِ ومتَ ة، إِن لَم تَقَ ٢٤. أحلقَّ احلقَّ أَقولُ لَكُم: إِنَّ حبَّةَ احلِنطَ
تأتي بِثَمرٍ كَثير.

َّة. ياةٍ أَبدي ها حلِ ظُ ها في هذا العالَمِ يَحفَ ضُ نْ يُبغِ دُها، ومَ هُ يَفقِ بُّ نَفسَ نْ يُحِ ٢٥. مَ
هُ  ني يُكَرِّمْ نْ يَخدُمْ ا خادِمي. مَ ناكَ يَكونُ أَيضً يثُ أَكونُ أَنا، فَهُ لْيَتبَعني. وحَ ني فَ نْ يَخدُمْ ٢٦. مَ

اآلب.
نْ أَجلِ هذا  نْ مِ ة؟ وَلَكِ اعَ ذهِ السّ نْ هَ ِّني مِ ، جنَ بَة، فَماذا أَقول؟ يا أَبَتِ رِ ضطَ ٢٧. نَفْسي اآلنَ مُ

ة! اعَ بَلَغتُ الى هذهِ السَّ
د". جِّ ُمَ أ ، وسَ دْتُ جَّ ماءِ يَقول: "قَدْ مَ وتٌ منَ السَّ ك". فَجاءَ صَ مَ دِ اسْ جِّ ، مَ ٢٨. يا أَبَتِ

بَهُ". رون: "إِنَّ مالكًا خاطَ د". وقالَ آخَ َّهُ رَعْ رُ فَقالوا: "إِن عَ اجلَمعُ احلاضِ مِ ٢٩. وسَ
لِكُم. نْ أَجْ نْ أَجلي، بَلْ مِ وتُ مِ ٣٠. أَجابَ يَسوعُ وقال: "ما كانَ هذا الصَّ
ا. لْطانُ هذا العالَمِ خارِجً رَدُ سُ ْنونَةُ هذا العالَم. أَآلنَ يُطْ ٣١. هيَ اآلنَ دَي

ذَبْتُ إِلَيَّ اجلَميع". نِ األَرض، جَ تُ عَ ٣٢. وأَنا إِذا رُفِعْ

مقدّمة
سيحِ، هو  َبِّنا يَسوعَ الـمَ يَّتُنا املارونيَّةُ لِعيدِ ارتِفاعِ صليبِ ر ُهُ ليتورجِ تار إِنَّ نّصَّ اإلِجنيلِ الَّذي تَخْ
عودُ  (صُ  ، احلَدَثِ بنيَ  فيها  عَ  مَ جَ دْ  قَ فَ يَّة.  إِبداعِ ةٍ  بِطريقَ نّا  يوحَ اإلجنيليُّ  ها  قَ نَسَّ نِّيَّةٌ  فَ ةٌ  قِطعَ
ة). بني األلَمِ (نَفْسي  ثَل حبّةَ احلِنْطَ جازِ، (مَ م بِرؤيَةِ يسوع) والـمَ اليونانيّنيَ إِلى العيد ورَغبَتِهِ
اعة)  السَّ وهذهِ  (اآلنَ  اآلنيّةِ،  بني  اآلب).  مِ  اسْ جدُ  ومَ اإلِنسان  ابنِ  جدُ  (مَ جدِ  والـمَ  ( بَةٌ رِ ضطَّ مُ

َّة). َبَدِي كاتولوجيا (أَحلياةُ األ واإلِسْ

ها  دِّمُ ن كُلِّ تِلكَ الوسائِلِ الَّتي يُقَ لّي عَ ، أَي التَّخَ نِ الذّاتِ ، فَهيَ املوتُ عَ َّبُّ يَسوعُ ناها الر لِّمُ يُعَ
تَحُ  نا، تَفْ عُ جِّ نا، تُشَ عُ ُنا، تَرْفَ َرِّر ةُ حتُ . أَحلَقيقَ َّها تُكَبِّلُنا في هذا العالَمِ َن ا، أل ها أَيْضً العالَمُ وغَيْرِ
صٌ  خْ ، ال غِشَّ فيها. هيَ شَ ةٌ قيقَ . هيَ حَ َّةِ، ال باملوتِ َبدي دُنا باحلَياةِ األ ةُ تَعِ . أَحلَقيقَ اقِ لَنا كُلَّ اآلفَ

. جهولُ "، ال الـمَ مٌ هو "يسوعُ يٌّ لَهُ اسْ حَ

دُ  جَّ شيئَةُ اآلبِ ويَتمَ قُ مَ ط، تَتَحقَّ ةِ فَقَ ريقَ ذه الطَّ َّهُ، بِهَ َن بُرَ في أَلَمِ املوت فَاحلياة. أل ، لِيَعْ بالذّاتِ
دُ". جِّ ُمَ أ ، وسَ دْتُ جَّ بَة: "قَدْ مَ رِ ضطَّ هُ الـمُ سَ ِّيًا نَفْ ز عَ ماويُّ، مُ لِذا، جاوَبَهُ أَبوه السَّ هُ. فَ مُ اسْ

بَهُ". رون: "إِنَّ مالكًا خاطَ د". وقالَ آخَ َّهُ رَعْ رُ فَقالوا: "إِن عَ اجلَمعُ احلاضِ مِ ٢٩ وسَ
لِكُم. نْ أَجْ نْ أَجلي، بَلْ مِ وتُ مِ ٣٠ أَجابَ يَسوعُ وقال: "ما كانَ هذا الصَّ

هِ يَسوع، بَل لِلَّذينَ يُرافِقونَهُ. نُالحِظُ أَنَّ اآلبَ  ْنِ طْ الب لَنيٌّ ولَيسَ فقَ ماءِ هوَ عَ نَ السَّ النُ اآلبِ مِ إِعْ
ة:  تَلِفَ خْ روهُ بِتَعابيرَ مُ رين وقَدْ فَسَّ لِ احلاضِ نْ أَجْ وتُ كانَ مِ وْتَهُ وكَلِماتَهُ (آ٢٨). فالصّ عَ صَ مَ أَسْ
دٍ  نْ أَحَ ، فما مِ حٌ تَواها واضِ حْ دَهُ ومُ لِ يَسوعَ وَحْ َجْ ا الكَلِمات، فَكانَتْ أل الك. أَمَّ د وصوتُ مَ رَعْ

ها. ْريفُ قُّ لَهُ حتَ يَحِ
وهُ  تَلَقَّ أَو  دٍ  رَعْ كَصوتِ  موهُ  فَهِ إِنْ  فَ لِكُم".  أَجْ ن  مِ كانَ  وتُ  "ألصّ رينَ:  اضِ لِلحَ يسوعُ  ويَقولُ 
 . َديَانِ ميعِ األ علومٌ عندَ جَ َمرُ مَ رْشُ اهللاِ، وهذا األ ماءُ، عَ دٌ أيْ السَّ ُ واحِ دَر صْ الك، فالـمَ كَصوتِ مَ

َنَّ يَسوعَ هوَ ابنُ اهللا.  رين، من يونانيّنيَ ويَهودٍ، بِأ ميعُ احلاضِ نَ جَ ، لِكَي يُؤْمِ وتُ إِذًا كافٍ فالصَّ

ا. لْطانُ هذا العالَمِ خارِجً رَدُ سُ ْنونَةُ هذا العالَم. أَآلنَ يُطْ ٣١ هيَ اآلنَ دَي
ذَبْتُ إِلَيَّ اجلَميع". نِ األَرض، جَ تُ عَ ٣٢ وأَنا إِذا رُفِعْ

 . لْطانُ املوتِ َّهُ سُ َن ا أل رَدُ خارِجً لْطانُهُ يُطْ ، فَسُ ْنونَةِ لِهذا العالَمِ النِ الدَّي هُ بِإعْ يُنْهي يَسوعُ كَالمَ
َنَّ  ياتِها. يُوهِمُ اإلِنسانَ بِأ بيلِ حَ نْ دونِ أَن يَدُلَّها على سَ عُ في األَرضِ مِ ةِ تَقَ بَّةَ احلِنْطَ هوَ يَدَعُ حَ
دَ  سَ واجلَسَ مي النَّفْ ةِ الَّتي تُعْ لْمَ لْطانُ اخلِداعِ والظُّ َّهُ سُ رَ. إِن رٍّ آخَ فَ نْ مَ نِهايَتَهُ هيَ املوتُ وما مِ

ا. معً
لَينا.  لْطانَ لَهُ عَ َنَّ ال سُ هُ ال نَخافُ املوتَ أل عَ مَ ريقَ احلَياةِ وأَنارَها لَنا، فَ نا طَ لَّمَ َّبُّ يَسوعُ عَ ا الر أَمّ
، لِنَكونَ  يَكونُ يثُ سَ هُ إِلى حَ عَ نا مَ عُ رْفَ يَ ، سَ نِ األرضِ عُ عَ نْدَما يُرْفَ َّهُ عِ َن رى، أ َّةً أُخْ ر دُنا مَ ولِذلِك َيَعِ

هُ. عَ َبَدِ مَ إِلى األ

خالصة روحيّة
ةِ  ساعَ إلِعالنِ  بَةً  ناسَ مُ املارونيَّةُ  تُنا  كَنيسَ ْهُ  أَرادَت املسيحِ،  يَسوعَ  َّبِّ  الر ليبِ  صَ ارتِفاعِ  عيدُ 
نْ  دُها، ومَ هُ يَفقِ بُّ نَفسَ نْ يُحِ : "مَ َّبُّ يَسوعُ رَنا بِها الر َّةِ الَّتي بَشَّ َبَدي ةِ احلياةِ األ قيقَ ة، حَ احلَقيقَ
ةُ  تار؟ أملوتَ أَمِ احلَياةَ؟ أَحلَقيقَ َّة" (آ٢٥). ماذا نَخْ ياةٍ أَبدي ها حلِ ظُ ها في هذا العالَمِ يَحفَ ضُ يُبغِ
لُّقِ  َذْبِ اإلِنسانِ إِلى التَّعَ لُ جاهِدًا جلِ مَ . فَهذا األَخيرُ يَعْ دَّدَها العالَمُ قاييسَ الَّتي حَ لِبُ الـمَ تَقْ
هُ نَحوَ  تِمامَ العالَم يَتَوجَّ أَنَّ اهْ نَرى  لِّبَةِ والفانِيَةِ. فَ تَقَ نني والـمُ دودَةِ السِّ حْ ذهِ احلياةِ الـمَ بِهَ
طِ  رِ فْ الـمُ تِمامِ  واالهْ هِ،  لِ شاكِ ومَ رِ  اآلخَ ن  عَ ْتِعادِ  واالب الذّاتِ  بِّ  حُ ةِ،  يخوخَ الشَّ الماتِ  عَ إِبْعادِ 
الَّتي  ةُ  احلَقيقَ ا  أَمّ  . ديدٍ قٍ جَ أُفُ بِدونِ  ذاتِه،   َ ر وَ حْ مِ فاإلِنسانُ صارَ  َنانيَّةِ.  واأل والرَّشاقَةِ  ةِ  بالرّاحَ

َّة. ياةٍ أَبدي ها حلِ ظُ ها في هذا العالَمِ يَحفَ ضُ نْ يُبغِ دُها، ومَ هُ يَفقِ بُّ نَفسَ نْ يُحِ ٢٥ مَ
بَّةَ  ثَلُ "حَ مَ دِه"، هوَ ابنُ اإلِنسان. فَ جْ ةَ مَ َةَ "ساعَ بار َّبُّ يَسوع عِ ما الر رُ بِهِ سِّ اتانِ اآليَتانِ يُفَ هَ
ة).  قيقَ ة؛ إِنْ ... حَ ة: (إِنْ ... حقيقَ نِ احلَقيقَ رْطِيَّتَني عَ لَتَنيِ شَ مْ كْلِ جُ رَكَّبٌ على شَ ةِ" مُ ِنْطَ احلْ
وتَ  لُ الـمَ ْمِ تَبْقى وَحيدَةً حتَ ا، سَ تْمً ، فَحَ ها في تُرابِ األَرضِ ُتْ بَعدَ وُقوعِ ةِ، إِذا لَمْ متَ ِنطَ بَّةُ احلْ فَحَ
ًا  ا، حياةً وثِمار قًّ طي حَ تُعْ َةِ احلياة، فَسَ تْ لِدَور لَمَ تَسْ ا إِذا ماتَتْ واسْ نْها. أَمَّ عَ مِ في ذاتِها، ال نَفْ

كَثيرة. 
بَّةَ  ، كَحَ لِمَ تَسْ لَيْهِ أَن يَسْ يا، عَ نْ أَرادَ أَن يَحْ مَ ةُ احلَدَث. فَ احَ ْضُ هيَ سَ َر ، أأل ِ لْتَي احلالَتَنيْ في كِ
نِ الذّاتِ  َةُ تَبْدَأُ بالتَّخلّي الكُلّيِّ عَ ذِه الدَّور َةِ احلياة الَّتي تَتِمُّ في قَلْبِ األَرض. هَ ة، لِدَور احلِنْطَ
َّة ال نِهايَةَ  َبَدِي ياةً أ َّة، حَ ر ذِه الـمَ نْ هَ ديد، وَلَكِ نْ جَ رُ احلياةُ مِ وتِ تُثْمِ نَ الـمَ ، ثُمَّ مِ وتِ تْى الـمَ حَ
ن ذاتِه؛  َةِ احلَياة وال لِلْتَّخلّي عَ تِسالم لِدَور َبَدًا االسْ َ أ تار لَنْ يَخْ وت، فَ نْ أَرادَ أَن ميَ ا مَ َبَدًا. أَمّ لَها أ

َبَدًا.  نْه أ روجَ مِ نًا أَبَديًّا، ال خُ دْفَ تَكونُ األَرضُ لَهُ مَ فَ
وت.  ْضِ الـمَ ٌ في أَر بور َّةِ هوَ عُ َبَدِي ة: دُخولُ احلياةِ األ ةُ احلقيقَ ةُ الَّتي حانَتْ إِذًا، هِيَ ساعَ اعَ فالسَّ

بورٍ إِلى احلياةِ احلقيقيَّة. لَةَ عُ رْحَ ّ مَ الكَلِمةُ األَخيرَةُ هيَ لِلْحياة، واملوتُ ليسَ إِال فَ

هُ  ني يُكَرِّمْ نْ يَخدُمْ ا خادِمي. مَ ناكَ يَكونُ أَيضً يثُ أَكونُ أَنا، فَهُ لْيَتبَعني. وحَ ني فَ نْ يَخدُمْ ٢٦ مَ
اآلب.

هِ  تِسالمِ ةَ اسْ أَي ساعَ دي"،  جْ ةُ مَ نْ جوابِهِ: "حانَتْ ساعَ دَهُ مِ َّبُّ يَسوعُ قَصْ الر رَ  دَما فَسَّ بَعْ
تِهِ  دْمَ بِخِ يَرْغَبونَ  الَّذينَ  يَدْعو  َّة،  َبَدي األ احلياةِ  في  ودُخولِهِ  احلياةِ  ذِه  هَ نْ  مِ روجِ  لِلخُ  ، وتِ لِلـمَ
حيثُ  هُ  عَ مَ كْنى  أَلسُّ َّل،  األو رَين:  َمْ بِأ هُ،  دّامَ وخُ هُ  ْباعَ َت أ دُ  يَعِ ثُمَّ  ريق.  الطَّ ذِهِ  هَ في  هِ  تِّباعِ الِ
ذِهِ اآليَة  . هَ ماويّ اإلِكْرامَ نَ اآلبِ السَّ يَنالُ مِ َّهُ سَ َن َبَديّ. والثّاني، بِأ دِ األ جْ ، أَي في دِيارِ الـمَ يَكونُ سَ

. ريقِ املوتِ عن الذّاتِ َّبَّ يَسوع في طَ رُ الَّذينَ يَتْبَعونَ الر دِ الَّذي يَنْتَظِ جْ مَ الـمَ ظَ رُ عِ هِ تُظْ

نْ أَجلِ هذا بَلَغتُ  نْ مِ ة؟ وَلَكِ اعَ ذهِ السّ نْ هَ ِّني مِ ، جنَ بَة، فَماذا أَقول؟ يا أَبَتِ رِ ضطَ ٢٧ نَفْسي اآلنَ مُ
ة! اعَ الى هذهِ السَّ

د". جِّ ُمَ أ ، وسَ دْتُ جَّ ماءِ يَقول: "قَدْ مَ وتٌ منَ السَّ ك". فَجاءَ صَ مَ دِ اسْ جِّ ، مَ ٢٨ يا أَبَتِ
يَةِ املواعيدِ،  دِ وتَعزِ جْ مِ الـمَ ظَ رَغْمَ عِ ةِ. فَ َليمَ ةِ النِّزاعِ األ لُ يَسوعُ في ساعَ دَ الوُعودِ، يَدْخُ بَعْ
غِيابِ  أَي   ، رابِ اإلِضطِّ عورِ  بِشُ يَسوعُ  نْهُ  عَ بِّرُ  يُعَ  . خيفٌ ومُ رَهيبٌ  وتِ  الـمَ ةِ  ساعَ وْلَ  هَ فإنَّ 

ديدِ. لولِ اإلِرتِباكِ النَّفسيِّ الشَّ الم وحُ السَّ
ع،  َّفْض والتَّراجُ نُه الر ْكِ رٌّ. ميُ ٌ حُ يار هُ لِلموتِ هوَ خَ تِسالمَ تَساؤُلَهُ: "ماذا أَقول؟" يَدُلُّ على أَنَّ اسْ
جاءَ  َّهُ  َن أل أَبيه،  ع  مَ دَّثُ  يَتحَ وهوَ  تِيارِ  باالخْ يَسوعُ  ويَقومُ   . بولُ والقُ تِسالمُ  االسْ نُه  ْكِ ميُ كَما 
ةِ  اعَ لِ هذهِ السّ َجْ ، أل َّهُ جاءَ إِلى هذا العالَمِ َن !" ثُمَّ يَتَذكَّرُ أ شيئَتُهُ: "يا أَبَتِ لَ ما تَرْتَضيهِ مَ لِيَعمَ

٢صفحة

بَّرَ عنها  لى" وعَ َعْ ةُ األ هَ هُ، يَدُلُّ إِلى "فَوق" أَو "جِ دَّدَ فيهِ اإلِجنيليُّ نَصَّ رُ الَّذي حَ باشَ ُ الـمُ ا اإلِطار أَمّ
هِ هذا، يَدْعونَا لِلتَّعالي  َّهُ بِنَصِّ َن ". وكَأ عَ دَ" وفي اآليةِ األَخيرَة "رَفَ عَ لَني: في اآلية األولى "صَ بِفِعْ
وتِهِ، سيَقومُ ويَعودُ  لْبِهِ ومَ هِ وصَ ةِ آالمِ َّهُ بَعدَ بُلوغِهِ إِلى ساعَ َن ، أل َّبِّ يَسوعَ ولِرَفْعِ أَنْظارِنا نَحوَ الر

. ماءِ هِ في السَّ رشِ دًا إِلى عَ َجَّ حيًّا ممُ

شرح اآليات
دوا في العيد، بعضُ اليونانيّني. دينَ لِيَسجُ اعِ ٢٠ وكانَ بنيَ الصَّ

َلوهُ قائِلني: "يا سيّد، نُريدُ أن نَرَى  أ يدا اجلَليل، وسَ نْ بيتَ صَ بُّسَ الَّذي مِ ن فِيلِ ؤُالءِ مِ ٢١ فدَنا هَ
يَسوع".

ليم  أورَشَ إِلى  اليونانيّنيَ  عودِ  بَةَ صُ ناسَ مُ إِنَّ  اني.  عَ بِالـمَ ليئَةً  مَ َّةً  قَوي بِتَعابيرَ  النَّصُّ  يُفتَتَحُ 
القَةُ  عَ ما   : رابَةَ الغَ تُثيرُ  ُولى  األ اآليةَ  نَّ  لَكِ ح.  الفِصْ عيدُ  هو  ابِق)  السّ النَّصُّ  بِرُنا  يُخْ (كَما 
يكَلِ اهللاِ الواحِد؟  دَ في هَ ِ لِيَسجُ ُممَ ن أَبناءِ األ اليونانيّنيَ بعيدِ اليَهود؟ وكيفَ يَأتي اليونانيُّ مِ
م  تُهُ لَنيُّ في اآليَةِ الثَّانِيةِ: "نُريدُ أَن نَرى يَسوع"، وثِقَ م اجلَريءُ والعَ لَبُهُ رابَةُ األكْبَرُ هوَ طَ والغَ

ن كُلِّ هذا؟  نّا مِ دِفُ اإلِجنيليّ يوحَ م. إِلى ماذا يَهْ لَبِهِ طْ ن نَيلِ مَ مِ
ن  مِ  ، يَسوعَ َّبِّ  لِلر  " ةً المَ "عَ لَها  لِيَجعَ نَةٍ  بَطَّ مُ ةٍ  ريقَ بِطَ "اليونانيّني"  ة  كَلِمَ لُ  مِ تَعْ يَسْ َّهُ  إِن
تَنَقوا الدّينَ اليَهوديَّ،  ْتَدّونَ وقَد اعْ ر م مُ ؤُالءِ اليونانيّنيَ هُ تَهُ اقْتَرَبَت. فهَ مُ أَنَّ ساعَ هَ خِاللِها يَفْ
ن  ، عَ ن يَسوعَ عوا عَ مِ هِم، سَ يرِ م كَغَ يكَل. وهُ دوا في الهَ جُ د لِيَسْ َّبّ الواحِ ننيَ بالر ؤمِ َتَوا كَمُ فأ
دُّها دِينٌ وال  ميع، ال يَحُ نيَ أَنَّ رِسالَتَهُ هيَ لِلجَ املِ رُّفَ إلَيهِ، عَ هِ. ويَرْغَبونَ بِالتَّعَ أَعمالِهِ وتَعالِيمِ

م. تَهُ م وثِقَ رأَتَهُ رُ جُ سِّ رْق، ما يُفَ عِ

وع. اء أندراوسُ وفيلبُّسُ وقَاال لِيَسُ َندراوس، وجَ بُّسُ وَقالَ أل اءَ فيلِ ٢٢ فَجَ
دَ ابنُ اإلنسان. جَّ اعةُ لِكَي ميُ د حانَتِ السَّ ما يسوعُ قائِالً: "لقَ ٢٣ فأجابَهُ

لَبَ ورَغبَةَ  طْ الَ مَ ْنَنيِ نَقَ تِلْميذَينِ اث لَبِ اليونانيّ ني. فَ يَّةَ طَ مّ ُ أَهَ وِّر َبَرِ بَنيَ التّالميذ يُصَ تَناقُلُ اخل
وَقَعَ في  َبَرُ، فَ ا اخل ة، فال غِشَّ فيها. أَمَّ ذِهِ احلَقيقَ ْنَنيِ على هَ ْنِ اث اهِدَي ما شَ َّهُ هؤُالءِ إِلى يَسوع. إِن
نِ  عَ ا  خارِجً دًّا،  جِ غَريبًا  جوابُهُ  فَكانَ  ماويّ.  السَّ اآلبِ  ن  مِ لَهُ  ةٍ  المَ عَ ثلَ  مِ يسوع  َّبِّ  الر أُذُنَي 
نَّا أَن  كَذا أَرادَ اإلِجنيليُّ يوحَ ْنُ اإلِنسان". هَ دَ اب َجَّ ةُ لِكَي ميُ اعَ د حانَتِ السَّ ديدًا: "لَقَ ْلوف، جَ أ الـمَ
 ، ْنُ واآلبُ دَثًا يَتَشارَكُ بِإِعالنِهِ اإلِب . أَرادَهُ حَ دِهِ جْ هِ ومَ ةِ آالمِ ن ساعَ دَثَ اقْتِرابِ يَسوعَ مِ وِّرَ حَ يُصَ

ا. عً ريبَةُ (اليونانيِّون)، مَ عوبُ الغَ دُ لَهُ اليَهودُ (تالميذُهُ) والشُّ هَ دَثًا يَشْ ا. أَرادَهُ حَ عً مَ

، تَبقى واحِدة. وإِنْ ماتَتْ  ُتْ ع في األَرضِ ومتَ ة، إِن لَم تَقَ ٢٤ أحلقَّ احلقَّ أَقولُ لَكُم: إِنَّ حبَّةَ احلِنطَ
تأتي بِثَمرٍ كَثير.



(يوحنا ١٢/ ٢٠-٣٢)
دوا في العيد، بعضُ اليونانيّني. دينَ لِيَسجُ اعِ ٢٠. وكانَ بنيَ الصَّ

َلوهُ قائِلني: "يا سيّد، نُريدُ أن نَرَى  أ يدا اجلَليل، وسَ نْ بيتَ صَ ٢١. فدَنا هؤالءِ من فيلبُّسَ الَّذي مِ
يَسوع".

وع. اء أندراوسُ وفيلبُّسُ وقَاال لِيَسُ َندراوس، وجَ بُّسُ وَقالَ أل اءَ فيلِ ٢٢. فَجَ
دَ ابنُ اإلنسان. جَّ اعةُ لِكَي ميُ د حانَتِ السَّ ما يسوعُ قائِالً: "لقَ ٢٣. فأجابَهُ

، تَبقى واحِدة. وإِنْ ماتَتْ  ُتْ ع في األَرضِ ومتَ ة، إِن لَم تَقَ ٢٤. أحلقَّ احلقَّ أَقولُ لَكُم: إِنَّ حبَّةَ احلِنطَ
تأتي بِثَمرٍ كَثير.

َّة. ياةٍ أَبدي ها حلِ ظُ ها في هذا العالَمِ يَحفَ ضُ نْ يُبغِ دُها، ومَ هُ يَفقِ بُّ نَفسَ نْ يُحِ ٢٥. مَ
هُ  ني يُكَرِّمْ نْ يَخدُمْ ا خادِمي. مَ ناكَ يَكونُ أَيضً يثُ أَكونُ أَنا، فَهُ لْيَتبَعني. وحَ ني فَ نْ يَخدُمْ ٢٦. مَ

اآلب.
نْ أَجلِ هذا  نْ مِ ة؟ وَلَكِ اعَ ذهِ السّ نْ هَ ِّني مِ ، جنَ بَة، فَماذا أَقول؟ يا أَبَتِ رِ ضطَ ٢٧. نَفْسي اآلنَ مُ

ة! اعَ بَلَغتُ الى هذهِ السَّ
د". جِّ ُمَ أ ، وسَ دْتُ جَّ ماءِ يَقول: "قَدْ مَ وتٌ منَ السَّ ك". فَجاءَ صَ مَ دِ اسْ جِّ ، مَ ٢٨. يا أَبَتِ

بَهُ". رون: "إِنَّ مالكًا خاطَ د". وقالَ آخَ َّهُ رَعْ رُ فَقالوا: "إِن عَ اجلَمعُ احلاضِ مِ ٢٩. وسَ
لِكُم. نْ أَجْ نْ أَجلي، بَلْ مِ وتُ مِ ٣٠. أَجابَ يَسوعُ وقال: "ما كانَ هذا الصَّ
ا. لْطانُ هذا العالَمِ خارِجً رَدُ سُ ْنونَةُ هذا العالَم. أَآلنَ يُطْ ٣١. هيَ اآلنَ دَي

ذَبْتُ إِلَيَّ اجلَميع". نِ األَرض، جَ تُ عَ ٣٢. وأَنا إِذا رُفِعْ

مقدّمة
سيحِ، هو  َبِّنا يَسوعَ الـمَ يَّتُنا املارونيَّةُ لِعيدِ ارتِفاعِ صليبِ ر ُهُ ليتورجِ تار إِنَّ نّصَّ اإلِجنيلِ الَّذي تَخْ
عودُ  (صُ  ، احلَدَثِ بنيَ  فيها  عَ  مَ جَ دْ  قَ فَ يَّة.  إِبداعِ ةٍ  بِطريقَ نّا  يوحَ اإلجنيليُّ  ها  قَ نَسَّ نِّيَّةٌ  فَ ةٌ  قِطعَ
ة). بني األلَمِ (نَفْسي  ثَل حبّةَ احلِنْطَ جازِ، (مَ م بِرؤيَةِ يسوع) والـمَ اليونانيّنيَ إِلى العيد ورَغبَتِهِ
اعة)  السَّ وهذهِ  (اآلنَ  اآلنيّةِ،  بني  اآلب).  مِ  اسْ جدُ  ومَ اإلِنسان  ابنِ  جدُ  (مَ جدِ  والـمَ  ( بَةٌ رِ ضطَّ مُ

َّة). َبَدِي كاتولوجيا (أَحلياةُ األ واإلِسْ

ها  دِّمُ ن كُلِّ تِلكَ الوسائِلِ الَّتي يُقَ لّي عَ ، أَي التَّخَ نِ الذّاتِ ، فَهيَ املوتُ عَ َّبُّ يَسوعُ ناها الر لِّمُ يُعَ
تَحُ  نا، تَفْ عُ جِّ نا، تُشَ عُ ُنا، تَرْفَ َرِّر ةُ حتُ . أَحلَقيقَ َّها تُكَبِّلُنا في هذا العالَمِ َن ا، أل ها أَيْضً العالَمُ وغَيْرِ
صٌ  خْ ، ال غِشَّ فيها. هيَ شَ ةٌ قيقَ . هيَ حَ َّةِ، ال باملوتِ َبدي دُنا باحلَياةِ األ ةُ تَعِ . أَحلَقيقَ اقِ لَنا كُلَّ اآلفَ

. جهولُ "، ال الـمَ مٌ هو "يسوعُ يٌّ لَهُ اسْ حَ

دُ  جَّ شيئَةُ اآلبِ ويَتمَ قُ مَ ط، تَتَحقَّ ةِ فَقَ ريقَ ذه الطَّ َّهُ، بِهَ َن بُرَ في أَلَمِ املوت فَاحلياة. أل ، لِيَعْ بالذّاتِ
دُ". جِّ ُمَ أ ، وسَ دْتُ جَّ بَة: "قَدْ مَ رِ ضطَّ هُ الـمُ سَ ِّيًا نَفْ ز عَ ماويُّ، مُ لِذا، جاوَبَهُ أَبوه السَّ هُ. فَ مُ اسْ

بَهُ". رون: "إِنَّ مالكًا خاطَ د". وقالَ آخَ َّهُ رَعْ رُ فَقالوا: "إِن عَ اجلَمعُ احلاضِ مِ ٢٩ وسَ
لِكُم. نْ أَجْ نْ أَجلي، بَلْ مِ وتُ مِ ٣٠ أَجابَ يَسوعُ وقال: "ما كانَ هذا الصَّ

هِ يَسوع، بَل لِلَّذينَ يُرافِقونَهُ. نُالحِظُ أَنَّ اآلبَ  ْنِ طْ الب لَنيٌّ ولَيسَ فقَ ماءِ هوَ عَ نَ السَّ النُ اآلبِ مِ إِعْ
ة:  تَلِفَ خْ روهُ بِتَعابيرَ مُ رين وقَدْ فَسَّ لِ احلاضِ نْ أَجْ وتُ كانَ مِ وْتَهُ وكَلِماتَهُ (آ٢٨). فالصّ عَ صَ مَ أَسْ
دٍ  نْ أَحَ ، فما مِ حٌ تَواها واضِ حْ دَهُ ومُ لِ يَسوعَ وَحْ َجْ ا الكَلِمات، فَكانَتْ أل الك. أَمَّ د وصوتُ مَ رَعْ

ها. ْريفُ قُّ لَهُ حتَ يَحِ
وهُ  تَلَقَّ أَو  دٍ  رَعْ كَصوتِ  موهُ  فَهِ إِنْ  فَ لِكُم".  أَجْ ن  مِ كانَ  وتُ  "ألصّ رينَ:  اضِ لِلحَ يسوعُ  ويَقولُ 
 . َديَانِ ميعِ األ علومٌ عندَ جَ َمرُ مَ رْشُ اهللاِ، وهذا األ ماءُ، عَ دٌ أيْ السَّ ُ واحِ دَر صْ الك، فالـمَ كَصوتِ مَ

َنَّ يَسوعَ هوَ ابنُ اهللا.  رين، من يونانيّنيَ ويَهودٍ، بِأ ميعُ احلاضِ نَ جَ ، لِكَي يُؤْمِ وتُ إِذًا كافٍ فالصَّ

ا. لْطانُ هذا العالَمِ خارِجً رَدُ سُ ْنونَةُ هذا العالَم. أَآلنَ يُطْ ٣١ هيَ اآلنَ دَي
ذَبْتُ إِلَيَّ اجلَميع". نِ األَرض، جَ تُ عَ ٣٢ وأَنا إِذا رُفِعْ

 . لْطانُ املوتِ َّهُ سُ َن ا أل رَدُ خارِجً لْطانُهُ يُطْ ، فَسُ ْنونَةِ لِهذا العالَمِ النِ الدَّي هُ بِإعْ يُنْهي يَسوعُ كَالمَ
َنَّ  ياتِها. يُوهِمُ اإلِنسانَ بِأ بيلِ حَ نْ دونِ أَن يَدُلَّها على سَ عُ في األَرضِ مِ ةِ تَقَ بَّةَ احلِنْطَ هوَ يَدَعُ حَ
دَ  سَ واجلَسَ مي النَّفْ ةِ الَّتي تُعْ لْمَ لْطانُ اخلِداعِ والظُّ َّهُ سُ رَ. إِن رٍّ آخَ فَ نْ مَ نِهايَتَهُ هيَ املوتُ وما مِ

ا. معً
لَينا.  لْطانَ لَهُ عَ َنَّ ال سُ هُ ال نَخافُ املوتَ أل عَ مَ ريقَ احلَياةِ وأَنارَها لَنا، فَ نا طَ لَّمَ َّبُّ يَسوعُ عَ ا الر أَمّ
، لِنَكونَ  يَكونُ يثُ سَ هُ إِلى حَ عَ نا مَ عُ رْفَ يَ ، سَ نِ األرضِ عُ عَ نْدَما يُرْفَ َّهُ عِ َن رى، أ َّةً أُخْ ر دُنا مَ ولِذلِك َيَعِ

هُ. عَ َبَدِ مَ إِلى األ

خالصة روحيّة
ةِ  ساعَ إلِعالنِ  بَةً  ناسَ مُ املارونيَّةُ  تُنا  كَنيسَ ْهُ  أَرادَت املسيحِ،  يَسوعَ  َّبِّ  الر ليبِ  صَ ارتِفاعِ  عيدُ 
نْ  دُها، ومَ هُ يَفقِ بُّ نَفسَ نْ يُحِ : "مَ َّبُّ يَسوعُ رَنا بِها الر َّةِ الَّتي بَشَّ َبَدي ةِ احلياةِ األ قيقَ ة، حَ احلَقيقَ
ةُ  تار؟ أملوتَ أَمِ احلَياةَ؟ أَحلَقيقَ َّة" (آ٢٥). ماذا نَخْ ياةٍ أَبدي ها حلِ ظُ ها في هذا العالَمِ يَحفَ ضُ يُبغِ
لُّقِ  َذْبِ اإلِنسانِ إِلى التَّعَ لُ جاهِدًا جلِ مَ . فَهذا األَخيرُ يَعْ دَّدَها العالَمُ قاييسَ الَّتي حَ لِبُ الـمَ تَقْ
هُ نَحوَ  تِمامَ العالَم يَتَوجَّ أَنَّ اهْ نَرى  لِّبَةِ والفانِيَةِ. فَ تَقَ نني والـمُ دودَةِ السِّ حْ ذهِ احلياةِ الـمَ بِهَ
طِ  رِ فْ الـمُ تِمامِ  واالهْ هِ،  لِ شاكِ ومَ رِ  اآلخَ ن  عَ ْتِعادِ  واالب الذّاتِ  بِّ  حُ ةِ،  يخوخَ الشَّ الماتِ  عَ إِبْعادِ 
الَّتي  ةُ  احلَقيقَ ا  أَمّ  . ديدٍ قٍ جَ أُفُ بِدونِ  ذاتِه،   َ ر وَ حْ مِ فاإلِنسانُ صارَ  َنانيَّةِ.  واأل والرَّشاقَةِ  ةِ  بالرّاحَ

٣صفحة

َّة. ياةٍ أَبدي ها حلِ ظُ ها في هذا العالَمِ يَحفَ ضُ نْ يُبغِ دُها، ومَ هُ يَفقِ بُّ نَفسَ نْ يُحِ ٢٥ مَ
بَّةَ  ثَلُ "حَ مَ دِه"، هوَ ابنُ اإلِنسان. فَ جْ ةَ مَ َةَ "ساعَ بار َّبُّ يَسوع عِ ما الر رُ بِهِ سِّ اتانِ اآليَتانِ يُفَ هَ
ة).  قيقَ ة؛ إِنْ ... حَ ة: (إِنْ ... حقيقَ نِ احلَقيقَ رْطِيَّتَني عَ لَتَنيِ شَ مْ كْلِ جُ رَكَّبٌ على شَ ةِ" مُ ِنْطَ احلْ
وتَ  لُ الـمَ ْمِ تَبْقى وَحيدَةً حتَ ا، سَ تْمً ، فَحَ ها في تُرابِ األَرضِ ُتْ بَعدَ وُقوعِ ةِ، إِذا لَمْ متَ ِنطَ بَّةُ احلْ فَحَ
ًا  ا، حياةً وثِمار قًّ طي حَ تُعْ َةِ احلياة، فَسَ تْ لِدَور لَمَ تَسْ ا إِذا ماتَتْ واسْ نْها. أَمَّ عَ مِ في ذاتِها، ال نَفْ

كَثيرة. 
بَّةَ  ، كَحَ لِمَ تَسْ لَيْهِ أَن يَسْ يا، عَ نْ أَرادَ أَن يَحْ مَ ةُ احلَدَث. فَ احَ ْضُ هيَ سَ َر ، أأل ِ لْتَي احلالَتَنيْ في كِ
نِ الذّاتِ  َةُ تَبْدَأُ بالتَّخلّي الكُلّيِّ عَ ذِه الدَّور َةِ احلياة الَّتي تَتِمُّ في قَلْبِ األَرض. هَ ة، لِدَور احلِنْطَ
َّة ال نِهايَةَ  َبَدِي ياةً أ َّة، حَ ر ذِه الـمَ نْ هَ ديد، وَلَكِ نْ جَ رُ احلياةُ مِ وتِ تُثْمِ نَ الـمَ ، ثُمَّ مِ وتِ تْى الـمَ حَ
ن ذاتِه؛  َةِ احلَياة وال لِلْتَّخلّي عَ تِسالم لِدَور َبَدًا االسْ َ أ تار لَنْ يَخْ وت، فَ نْ أَرادَ أَن ميَ ا مَ َبَدًا. أَمّ لَها أ

َبَدًا.  نْه أ روجَ مِ نًا أَبَديًّا، ال خُ دْفَ تَكونُ األَرضُ لَهُ مَ فَ
وت.  ْضِ الـمَ ٌ في أَر بور َّةِ هوَ عُ َبَدِي ة: دُخولُ احلياةِ األ ةُ احلقيقَ ةُ الَّتي حانَتْ إِذًا، هِيَ ساعَ اعَ فالسَّ

بورٍ إِلى احلياةِ احلقيقيَّة. لَةَ عُ رْحَ ّ مَ الكَلِمةُ األَخيرَةُ هيَ لِلْحياة، واملوتُ ليسَ إِال فَ

هُ  ني يُكَرِّمْ نْ يَخدُمْ ا خادِمي. مَ ناكَ يَكونُ أَيضً يثُ أَكونُ أَنا، فَهُ لْيَتبَعني. وحَ ني فَ نْ يَخدُمْ ٢٦ مَ
اآلب.

هِ  تِسالمِ ةَ اسْ أَي ساعَ دي"،  جْ ةُ مَ نْ جوابِهِ: "حانَتْ ساعَ دَهُ مِ َّبُّ يَسوعُ قَصْ الر رَ  دَما فَسَّ بَعْ
تِهِ  دْمَ بِخِ يَرْغَبونَ  الَّذينَ  يَدْعو  َّة،  َبَدي األ احلياةِ  في  ودُخولِهِ  احلياةِ  ذِه  هَ نْ  مِ روجِ  لِلخُ  ، وتِ لِلـمَ
حيثُ  هُ  عَ مَ كْنى  أَلسُّ َّل،  األو رَين:  َمْ بِأ هُ،  دّامَ وخُ هُ  ْباعَ َت أ دُ  يَعِ ثُمَّ  ريق.  الطَّ ذِهِ  هَ في  هِ  تِّباعِ الِ
ذِهِ اآليَة  . هَ ماويّ اإلِكْرامَ نَ اآلبِ السَّ يَنالُ مِ َّهُ سَ َن َبَديّ. والثّاني، بِأ دِ األ جْ ، أَي في دِيارِ الـمَ يَكونُ سَ

. ريقِ املوتِ عن الذّاتِ َّبَّ يَسوع في طَ رُ الَّذينَ يَتْبَعونَ الر دِ الَّذي يَنْتَظِ جْ مَ الـمَ ظَ رُ عِ هِ تُظْ

نْ أَجلِ هذا بَلَغتُ  نْ مِ ة؟ وَلَكِ اعَ ذهِ السّ نْ هَ ِّني مِ ، جنَ بَة، فَماذا أَقول؟ يا أَبَتِ رِ ضطَ ٢٧ نَفْسي اآلنَ مُ
ة! اعَ الى هذهِ السَّ

د". جِّ ُمَ أ ، وسَ دْتُ جَّ ماءِ يَقول: "قَدْ مَ وتٌ منَ السَّ ك". فَجاءَ صَ مَ دِ اسْ جِّ ، مَ ٢٨ يا أَبَتِ
يَةِ املواعيدِ،  دِ وتَعزِ جْ مِ الـمَ ظَ رَغْمَ عِ ةِ. فَ َليمَ ةِ النِّزاعِ األ لُ يَسوعُ في ساعَ دَ الوُعودِ، يَدْخُ بَعْ
غِيابِ  أَي   ، رابِ اإلِضطِّ عورِ  بِشُ يَسوعُ  نْهُ  عَ بِّرُ  يُعَ  . خيفٌ ومُ رَهيبٌ  وتِ  الـمَ ةِ  ساعَ وْلَ  هَ فإنَّ 

ديدِ. لولِ اإلِرتِباكِ النَّفسيِّ الشَّ الم وحُ السَّ
ع،  َّفْض والتَّراجُ نُه الر ْكِ رٌّ. ميُ ٌ حُ يار هُ لِلموتِ هوَ خَ تِسالمَ تَساؤُلَهُ: "ماذا أَقول؟" يَدُلُّ على أَنَّ اسْ
جاءَ  َّهُ  َن أل أَبيه،  ع  مَ دَّثُ  يَتحَ وهوَ  تِيارِ  باالخْ يَسوعُ  ويَقومُ   . بولُ والقُ تِسالمُ  االسْ نُه  ْكِ ميُ كَما 
ةِ  اعَ لِ هذهِ السّ َجْ ، أل َّهُ جاءَ إِلى هذا العالَمِ َن !" ثُمَّ يَتَذكَّرُ أ شيئَتُهُ: "يا أَبَتِ لَ ما تَرْتَضيهِ مَ لِيَعمَ

بَّرَ عنها  لى" وعَ َعْ ةُ األ هَ هُ، يَدُلُّ إِلى "فَوق" أَو "جِ دَّدَ فيهِ اإلِجنيليُّ نَصَّ رُ الَّذي حَ باشَ ُ الـمُ ا اإلِطار أَمّ
هِ هذا، يَدْعونَا لِلتَّعالي  َّهُ بِنَصِّ َن ". وكَأ عَ دَ" وفي اآليةِ األَخيرَة "رَفَ عَ لَني: في اآلية األولى "صَ بِفِعْ
وتِهِ، سيَقومُ ويَعودُ  لْبِهِ ومَ هِ وصَ ةِ آالمِ َّهُ بَعدَ بُلوغِهِ إِلى ساعَ َن ، أل َّبِّ يَسوعَ ولِرَفْعِ أَنْظارِنا نَحوَ الر

. ماءِ هِ في السَّ رشِ دًا إِلى عَ َجَّ حيًّا ممُ

شرح اآليات
دوا في العيد، بعضُ اليونانيّني. دينَ لِيَسجُ اعِ ٢٠ وكانَ بنيَ الصَّ

َلوهُ قائِلني: "يا سيّد، نُريدُ أن نَرَى  أ يدا اجلَليل، وسَ نْ بيتَ صَ بُّسَ الَّذي مِ ن فِيلِ ؤُالءِ مِ ٢١ فدَنا هَ
يَسوع".

ليم  أورَشَ إِلى  اليونانيّنيَ  عودِ  بَةَ صُ ناسَ مُ إِنَّ  اني.  عَ بِالـمَ ليئَةً  مَ َّةً  قَوي بِتَعابيرَ  النَّصُّ  يُفتَتَحُ 
القَةُ  عَ ما   : رابَةَ الغَ تُثيرُ  ُولى  األ اآليةَ  نَّ  لَكِ ح.  الفِصْ عيدُ  هو  ابِق)  السّ النَّصُّ  بِرُنا  يُخْ (كَما 
يكَلِ اهللاِ الواحِد؟  دَ في هَ ِ لِيَسجُ ُممَ ن أَبناءِ األ اليونانيّنيَ بعيدِ اليَهود؟ وكيفَ يَأتي اليونانيُّ مِ
م  تُهُ لَنيُّ في اآليَةِ الثَّانِيةِ: "نُريدُ أَن نَرى يَسوع"، وثِقَ م اجلَريءُ والعَ لَبُهُ رابَةُ األكْبَرُ هوَ طَ والغَ

ن كُلِّ هذا؟  نّا مِ دِفُ اإلِجنيليّ يوحَ م. إِلى ماذا يَهْ لَبِهِ طْ ن نَيلِ مَ مِ
ن  مِ  ، يَسوعَ َّبِّ  لِلر  " ةً المَ "عَ لَها  لِيَجعَ نَةٍ  بَطَّ مُ ةٍ  ريقَ بِطَ "اليونانيّني"  ة  كَلِمَ لُ  مِ تَعْ يَسْ َّهُ  إِن
تَنَقوا الدّينَ اليَهوديَّ،  ْتَدّونَ وقَد اعْ ر م مُ ؤُالءِ اليونانيّنيَ هُ تَهُ اقْتَرَبَت. فهَ مُ أَنَّ ساعَ هَ خِاللِها يَفْ
ن  ، عَ ن يَسوعَ عوا عَ مِ هِم، سَ يرِ م كَغَ يكَل. وهُ دوا في الهَ جُ د لِيَسْ َّبّ الواحِ ننيَ بالر ؤمِ َتَوا كَمُ فأ
دُّها دِينٌ وال  ميع، ال يَحُ نيَ أَنَّ رِسالَتَهُ هيَ لِلجَ املِ رُّفَ إلَيهِ، عَ هِ. ويَرْغَبونَ بِالتَّعَ أَعمالِهِ وتَعالِيمِ

م. تَهُ م وثِقَ رأَتَهُ رُ جُ سِّ رْق، ما يُفَ عِ

وع. اء أندراوسُ وفيلبُّسُ وقَاال لِيَسُ َندراوس، وجَ بُّسُ وَقالَ أل اءَ فيلِ ٢٢ فَجَ
دَ ابنُ اإلنسان. جَّ اعةُ لِكَي ميُ د حانَتِ السَّ ما يسوعُ قائِالً: "لقَ ٢٣ فأجابَهُ

لَبَ ورَغبَةَ  طْ الَ مَ ْنَنيِ نَقَ تِلْميذَينِ اث لَبِ اليونانيّ ني. فَ يَّةَ طَ مّ ُ أَهَ وِّر َبَرِ بَنيَ التّالميذ يُصَ تَناقُلُ اخل
وَقَعَ في  َبَرُ، فَ ا اخل ة، فال غِشَّ فيها. أَمَّ ذِهِ احلَقيقَ ْنَنيِ على هَ ْنِ اث اهِدَي ما شَ َّهُ هؤُالءِ إِلى يَسوع. إِن
نِ  عَ ا  خارِجً دًّا،  جِ غَريبًا  جوابُهُ  فَكانَ  ماويّ.  السَّ اآلبِ  ن  مِ لَهُ  ةٍ  المَ عَ ثلَ  مِ يسوع  َّبِّ  الر أُذُنَي 
نَّا أَن  كَذا أَرادَ اإلِجنيليُّ يوحَ ْنُ اإلِنسان". هَ دَ اب َجَّ ةُ لِكَي ميُ اعَ د حانَتِ السَّ ديدًا: "لَقَ ْلوف، جَ أ الـمَ
 ، ْنُ واآلبُ دَثًا يَتَشارَكُ بِإِعالنِهِ اإلِب . أَرادَهُ حَ دِهِ جْ هِ ومَ ةِ آالمِ ن ساعَ دَثَ اقْتِرابِ يَسوعَ مِ وِّرَ حَ يُصَ

ا. عً ريبَةُ (اليونانيِّون)، مَ عوبُ الغَ دُ لَهُ اليَهودُ (تالميذُهُ) والشُّ هَ دَثًا يَشْ ا. أَرادَهُ حَ عً مَ

، تَبقى واحِدة. وإِنْ ماتَتْ  ُتْ ع في األَرضِ ومتَ ة، إِن لَم تَقَ ٢٤ أحلقَّ احلقَّ أَقولُ لَكُم: إِنَّ حبَّةَ احلِنطَ
تأتي بِثَمرٍ كَثير.



(يوحنا ١٢/ ٢٠-٣٢)
دوا في العيد، بعضُ اليونانيّني. دينَ لِيَسجُ اعِ ٢٠. وكانَ بنيَ الصَّ

َلوهُ قائِلني: "يا سيّد، نُريدُ أن نَرَى  أ يدا اجلَليل، وسَ نْ بيتَ صَ ٢١. فدَنا هؤالءِ من فيلبُّسَ الَّذي مِ
يَسوع".

وع. اء أندراوسُ وفيلبُّسُ وقَاال لِيَسُ َندراوس، وجَ بُّسُ وَقالَ أل اءَ فيلِ ٢٢. فَجَ
دَ ابنُ اإلنسان. جَّ اعةُ لِكَي ميُ د حانَتِ السَّ ما يسوعُ قائِالً: "لقَ ٢٣. فأجابَهُ

، تَبقى واحِدة. وإِنْ ماتَتْ  ُتْ ع في األَرضِ ومتَ ة، إِن لَم تَقَ ٢٤. أحلقَّ احلقَّ أَقولُ لَكُم: إِنَّ حبَّةَ احلِنطَ
تأتي بِثَمرٍ كَثير.

َّة. ياةٍ أَبدي ها حلِ ظُ ها في هذا العالَمِ يَحفَ ضُ نْ يُبغِ دُها، ومَ هُ يَفقِ بُّ نَفسَ نْ يُحِ ٢٥. مَ
هُ  ني يُكَرِّمْ نْ يَخدُمْ ا خادِمي. مَ ناكَ يَكونُ أَيضً يثُ أَكونُ أَنا، فَهُ لْيَتبَعني. وحَ ني فَ نْ يَخدُمْ ٢٦. مَ

اآلب.
نْ أَجلِ هذا  نْ مِ ة؟ وَلَكِ اعَ ذهِ السّ نْ هَ ِّني مِ ، جنَ بَة، فَماذا أَقول؟ يا أَبَتِ رِ ضطَ ٢٧. نَفْسي اآلنَ مُ

ة! اعَ بَلَغتُ الى هذهِ السَّ
د". جِّ ُمَ أ ، وسَ دْتُ جَّ ماءِ يَقول: "قَدْ مَ وتٌ منَ السَّ ك". فَجاءَ صَ مَ دِ اسْ جِّ ، مَ ٢٨. يا أَبَتِ

بَهُ". رون: "إِنَّ مالكًا خاطَ د". وقالَ آخَ َّهُ رَعْ رُ فَقالوا: "إِن عَ اجلَمعُ احلاضِ مِ ٢٩. وسَ
لِكُم. نْ أَجْ نْ أَجلي، بَلْ مِ وتُ مِ ٣٠. أَجابَ يَسوعُ وقال: "ما كانَ هذا الصَّ
ا. لْطانُ هذا العالَمِ خارِجً رَدُ سُ ْنونَةُ هذا العالَم. أَآلنَ يُطْ ٣١. هيَ اآلنَ دَي

ذَبْتُ إِلَيَّ اجلَميع". نِ األَرض، جَ تُ عَ ٣٢. وأَنا إِذا رُفِعْ

مقدّمة
سيحِ، هو  َبِّنا يَسوعَ الـمَ يَّتُنا املارونيَّةُ لِعيدِ ارتِفاعِ صليبِ ر ُهُ ليتورجِ تار إِنَّ نّصَّ اإلِجنيلِ الَّذي تَخْ
عودُ  (صُ  ، احلَدَثِ بنيَ  فيها  عَ  مَ جَ دْ  قَ فَ يَّة.  إِبداعِ ةٍ  بِطريقَ نّا  يوحَ اإلجنيليُّ  ها  قَ نَسَّ نِّيَّةٌ  فَ ةٌ  قِطعَ
ة). بني األلَمِ (نَفْسي  ثَل حبّةَ احلِنْطَ جازِ، (مَ م بِرؤيَةِ يسوع) والـمَ اليونانيّنيَ إِلى العيد ورَغبَتِهِ
اعة)  السَّ وهذهِ  (اآلنَ  اآلنيّةِ،  بني  اآلب).  مِ  اسْ جدُ  ومَ اإلِنسان  ابنِ  جدُ  (مَ جدِ  والـمَ  ( بَةٌ رِ ضطَّ مُ

َّة). َبَدِي كاتولوجيا (أَحلياةُ األ واإلِسْ

ها  دِّمُ ن كُلِّ تِلكَ الوسائِلِ الَّتي يُقَ لّي عَ ، أَي التَّخَ نِ الذّاتِ ، فَهيَ املوتُ عَ َّبُّ يَسوعُ ناها الر لِّمُ يُعَ
تَحُ  نا، تَفْ عُ جِّ نا، تُشَ عُ ُنا، تَرْفَ َرِّر ةُ حتُ . أَحلَقيقَ َّها تُكَبِّلُنا في هذا العالَمِ َن ا، أل ها أَيْضً العالَمُ وغَيْرِ
صٌ  خْ ، ال غِشَّ فيها. هيَ شَ ةٌ قيقَ . هيَ حَ َّةِ، ال باملوتِ َبدي دُنا باحلَياةِ األ ةُ تَعِ . أَحلَقيقَ اقِ لَنا كُلَّ اآلفَ

. جهولُ "، ال الـمَ مٌ هو "يسوعُ يٌّ لَهُ اسْ حَ

٤صفحة

دُ  جَّ شيئَةُ اآلبِ ويَتمَ قُ مَ ط، تَتَحقَّ ةِ فَقَ ريقَ ذه الطَّ َّهُ، بِهَ َن بُرَ في أَلَمِ املوت فَاحلياة. أل ، لِيَعْ بالذّاتِ
دُ". جِّ ُمَ أ ، وسَ دْتُ جَّ بَة: "قَدْ مَ رِ ضطَّ هُ الـمُ سَ ِّيًا نَفْ ز عَ ماويُّ، مُ لِذا، جاوَبَهُ أَبوه السَّ هُ. فَ مُ اسْ

بَهُ". رون: "إِنَّ مالكًا خاطَ د". وقالَ آخَ َّهُ رَعْ رُ فَقالوا: "إِن عَ اجلَمعُ احلاضِ مِ ٢٩ وسَ
لِكُم. نْ أَجْ نْ أَجلي، بَلْ مِ وتُ مِ ٣٠ أَجابَ يَسوعُ وقال: "ما كانَ هذا الصَّ

هِ يَسوع، بَل لِلَّذينَ يُرافِقونَهُ. نُالحِظُ أَنَّ اآلبَ  ْنِ طْ الب لَنيٌّ ولَيسَ فقَ ماءِ هوَ عَ نَ السَّ النُ اآلبِ مِ إِعْ
ة:  تَلِفَ خْ روهُ بِتَعابيرَ مُ رين وقَدْ فَسَّ لِ احلاضِ نْ أَجْ وتُ كانَ مِ وْتَهُ وكَلِماتَهُ (آ٢٨). فالصّ عَ صَ مَ أَسْ
دٍ  نْ أَحَ ، فما مِ حٌ تَواها واضِ حْ دَهُ ومُ لِ يَسوعَ وَحْ َجْ ا الكَلِمات، فَكانَتْ أل الك. أَمَّ د وصوتُ مَ رَعْ

ها. ْريفُ قُّ لَهُ حتَ يَحِ
وهُ  تَلَقَّ أَو  دٍ  رَعْ كَصوتِ  موهُ  فَهِ إِنْ  فَ لِكُم".  أَجْ ن  مِ كانَ  وتُ  "ألصّ رينَ:  اضِ لِلحَ يسوعُ  ويَقولُ 
 . َديَانِ ميعِ األ علومٌ عندَ جَ َمرُ مَ رْشُ اهللاِ، وهذا األ ماءُ، عَ دٌ أيْ السَّ ُ واحِ دَر صْ الك، فالـمَ كَصوتِ مَ

َنَّ يَسوعَ هوَ ابنُ اهللا.  رين، من يونانيّنيَ ويَهودٍ، بِأ ميعُ احلاضِ نَ جَ ، لِكَي يُؤْمِ وتُ إِذًا كافٍ فالصَّ

ا. لْطانُ هذا العالَمِ خارِجً رَدُ سُ ْنونَةُ هذا العالَم. أَآلنَ يُطْ ٣١ هيَ اآلنَ دَي
ذَبْتُ إِلَيَّ اجلَميع". نِ األَرض، جَ تُ عَ ٣٢ وأَنا إِذا رُفِعْ

 . لْطانُ املوتِ َّهُ سُ َن ا أل رَدُ خارِجً لْطانُهُ يُطْ ، فَسُ ْنونَةِ لِهذا العالَمِ النِ الدَّي هُ بِإعْ يُنْهي يَسوعُ كَالمَ
َنَّ  ياتِها. يُوهِمُ اإلِنسانَ بِأ بيلِ حَ نْ دونِ أَن يَدُلَّها على سَ عُ في األَرضِ مِ ةِ تَقَ بَّةَ احلِنْطَ هوَ يَدَعُ حَ
دَ  سَ واجلَسَ مي النَّفْ ةِ الَّتي تُعْ لْمَ لْطانُ اخلِداعِ والظُّ َّهُ سُ رَ. إِن رٍّ آخَ فَ نْ مَ نِهايَتَهُ هيَ املوتُ وما مِ

ا. معً
لَينا.  لْطانَ لَهُ عَ َنَّ ال سُ هُ ال نَخافُ املوتَ أل عَ مَ ريقَ احلَياةِ وأَنارَها لَنا، فَ نا طَ لَّمَ َّبُّ يَسوعُ عَ ا الر أَمّ
، لِنَكونَ  يَكونُ يثُ سَ هُ إِلى حَ عَ نا مَ عُ رْفَ يَ ، سَ نِ األرضِ عُ عَ نْدَما يُرْفَ َّهُ عِ َن رى، أ َّةً أُخْ ر دُنا مَ ولِذلِك َيَعِ

هُ. عَ َبَدِ مَ إِلى األ

خالصة روحيّة
ةِ  ساعَ إلِعالنِ  بَةً  ناسَ مُ املارونيَّةُ  تُنا  كَنيسَ ْهُ  أَرادَت املسيحِ،  يَسوعَ  َّبِّ  الر ليبِ  صَ ارتِفاعِ  عيدُ 
نْ  دُها، ومَ هُ يَفقِ بُّ نَفسَ نْ يُحِ : "مَ َّبُّ يَسوعُ رَنا بِها الر َّةِ الَّتي بَشَّ َبَدي ةِ احلياةِ األ قيقَ ة، حَ احلَقيقَ
ةُ  تار؟ أملوتَ أَمِ احلَياةَ؟ أَحلَقيقَ َّة" (آ٢٥). ماذا نَخْ ياةٍ أَبدي ها حلِ ظُ ها في هذا العالَمِ يَحفَ ضُ يُبغِ
لُّقِ  َذْبِ اإلِنسانِ إِلى التَّعَ لُ جاهِدًا جلِ مَ . فَهذا األَخيرُ يَعْ دَّدَها العالَمُ قاييسَ الَّتي حَ لِبُ الـمَ تَقْ
هُ نَحوَ  تِمامَ العالَم يَتَوجَّ أَنَّ اهْ نَرى  لِّبَةِ والفانِيَةِ. فَ تَقَ نني والـمُ دودَةِ السِّ حْ ذهِ احلياةِ الـمَ بِهَ
طِ  رِ فْ الـمُ تِمامِ  واالهْ هِ،  لِ شاكِ ومَ رِ  اآلخَ ن  عَ ْتِعادِ  واالب الذّاتِ  بِّ  حُ ةِ،  يخوخَ الشَّ الماتِ  عَ إِبْعادِ 
الَّتي  ةُ  احلَقيقَ ا  أَمّ  . ديدٍ قٍ جَ أُفُ بِدونِ  ذاتِه،   َ ر وَ حْ مِ فاإلِنسانُ صارَ  َنانيَّةِ.  واأل والرَّشاقَةِ  ةِ  بالرّاحَ

َّة. ياةٍ أَبدي ها حلِ ظُ ها في هذا العالَمِ يَحفَ ضُ نْ يُبغِ دُها، ومَ هُ يَفقِ بُّ نَفسَ نْ يُحِ ٢٥ مَ
بَّةَ  ثَلُ "حَ مَ دِه"، هوَ ابنُ اإلِنسان. فَ جْ ةَ مَ َةَ "ساعَ بار َّبُّ يَسوع عِ ما الر رُ بِهِ سِّ اتانِ اآليَتانِ يُفَ هَ
ة).  قيقَ ة؛ إِنْ ... حَ ة: (إِنْ ... حقيقَ نِ احلَقيقَ رْطِيَّتَني عَ لَتَنيِ شَ مْ كْلِ جُ رَكَّبٌ على شَ ةِ" مُ ِنْطَ احلْ
وتَ  لُ الـمَ ْمِ تَبْقى وَحيدَةً حتَ ا، سَ تْمً ، فَحَ ها في تُرابِ األَرضِ ُتْ بَعدَ وُقوعِ ةِ، إِذا لَمْ متَ ِنطَ بَّةُ احلْ فَحَ
ًا  ا، حياةً وثِمار قًّ طي حَ تُعْ َةِ احلياة، فَسَ تْ لِدَور لَمَ تَسْ ا إِذا ماتَتْ واسْ نْها. أَمَّ عَ مِ في ذاتِها، ال نَفْ

كَثيرة. 
بَّةَ  ، كَحَ لِمَ تَسْ لَيْهِ أَن يَسْ يا، عَ نْ أَرادَ أَن يَحْ مَ ةُ احلَدَث. فَ احَ ْضُ هيَ سَ َر ، أأل ِ لْتَي احلالَتَنيْ في كِ
نِ الذّاتِ  َةُ تَبْدَأُ بالتَّخلّي الكُلّيِّ عَ ذِه الدَّور َةِ احلياة الَّتي تَتِمُّ في قَلْبِ األَرض. هَ ة، لِدَور احلِنْطَ
َّة ال نِهايَةَ  َبَدِي ياةً أ َّة، حَ ر ذِه الـمَ نْ هَ ديد، وَلَكِ نْ جَ رُ احلياةُ مِ وتِ تُثْمِ نَ الـمَ ، ثُمَّ مِ وتِ تْى الـمَ حَ
ن ذاتِه؛  َةِ احلَياة وال لِلْتَّخلّي عَ تِسالم لِدَور َبَدًا االسْ َ أ تار لَنْ يَخْ وت، فَ نْ أَرادَ أَن ميَ ا مَ َبَدًا. أَمّ لَها أ

َبَدًا.  نْه أ روجَ مِ نًا أَبَديًّا، ال خُ دْفَ تَكونُ األَرضُ لَهُ مَ فَ
وت.  ْضِ الـمَ ٌ في أَر بور َّةِ هوَ عُ َبَدِي ة: دُخولُ احلياةِ األ ةُ احلقيقَ ةُ الَّتي حانَتْ إِذًا، هِيَ ساعَ اعَ فالسَّ

بورٍ إِلى احلياةِ احلقيقيَّة. لَةَ عُ رْحَ ّ مَ الكَلِمةُ األَخيرَةُ هيَ لِلْحياة، واملوتُ ليسَ إِال فَ

هُ  ني يُكَرِّمْ نْ يَخدُمْ ا خادِمي. مَ ناكَ يَكونُ أَيضً يثُ أَكونُ أَنا، فَهُ لْيَتبَعني. وحَ ني فَ نْ يَخدُمْ ٢٦ مَ
اآلب.

هِ  تِسالمِ ةَ اسْ أَي ساعَ دي"،  جْ ةُ مَ نْ جوابِهِ: "حانَتْ ساعَ دَهُ مِ َّبُّ يَسوعُ قَصْ الر رَ  دَما فَسَّ بَعْ
تِهِ  دْمَ بِخِ يَرْغَبونَ  الَّذينَ  يَدْعو  َّة،  َبَدي األ احلياةِ  في  ودُخولِهِ  احلياةِ  ذِه  هَ نْ  مِ روجِ  لِلخُ  ، وتِ لِلـمَ
حيثُ  هُ  عَ مَ كْنى  أَلسُّ َّل،  األو رَين:  َمْ بِأ هُ،  دّامَ وخُ هُ  ْباعَ َت أ دُ  يَعِ ثُمَّ  ريق.  الطَّ ذِهِ  هَ في  هِ  تِّباعِ الِ
ذِهِ اآليَة  . هَ ماويّ اإلِكْرامَ نَ اآلبِ السَّ يَنالُ مِ َّهُ سَ َن َبَديّ. والثّاني، بِأ دِ األ جْ ، أَي في دِيارِ الـمَ يَكونُ سَ

. ريقِ املوتِ عن الذّاتِ َّبَّ يَسوع في طَ رُ الَّذينَ يَتْبَعونَ الر دِ الَّذي يَنْتَظِ جْ مَ الـمَ ظَ رُ عِ هِ تُظْ

نْ أَجلِ هذا بَلَغتُ  نْ مِ ة؟ وَلَكِ اعَ ذهِ السّ نْ هَ ِّني مِ ، جنَ بَة، فَماذا أَقول؟ يا أَبَتِ رِ ضطَ ٢٧ نَفْسي اآلنَ مُ
ة! اعَ الى هذهِ السَّ

د". جِّ ُمَ أ ، وسَ دْتُ جَّ ماءِ يَقول: "قَدْ مَ وتٌ منَ السَّ ك". فَجاءَ صَ مَ دِ اسْ جِّ ، مَ ٢٨ يا أَبَتِ
يَةِ املواعيدِ،  دِ وتَعزِ جْ مِ الـمَ ظَ رَغْمَ عِ ةِ. فَ َليمَ ةِ النِّزاعِ األ لُ يَسوعُ في ساعَ دَ الوُعودِ، يَدْخُ بَعْ
غِيابِ  أَي   ، رابِ اإلِضطِّ عورِ  بِشُ يَسوعُ  نْهُ  عَ بِّرُ  يُعَ  . خيفٌ ومُ رَهيبٌ  وتِ  الـمَ ةِ  ساعَ وْلَ  هَ فإنَّ 

ديدِ. لولِ اإلِرتِباكِ النَّفسيِّ الشَّ الم وحُ السَّ
ع،  َّفْض والتَّراجُ نُه الر ْكِ رٌّ. ميُ ٌ حُ يار هُ لِلموتِ هوَ خَ تِسالمَ تَساؤُلَهُ: "ماذا أَقول؟" يَدُلُّ على أَنَّ اسْ
جاءَ  َّهُ  َن أل أَبيه،  ع  مَ دَّثُ  يَتحَ وهوَ  تِيارِ  باالخْ يَسوعُ  ويَقومُ   . بولُ والقُ تِسالمُ  االسْ نُه  ْكِ ميُ كَما 
ةِ  اعَ لِ هذهِ السّ َجْ ، أل َّهُ جاءَ إِلى هذا العالَمِ َن !" ثُمَّ يَتَذكَّرُ أ شيئَتُهُ: "يا أَبَتِ لَ ما تَرْتَضيهِ مَ لِيَعمَ

بَّرَ عنها  لى" وعَ َعْ ةُ األ هَ هُ، يَدُلُّ إِلى "فَوق" أَو "جِ دَّدَ فيهِ اإلِجنيليُّ نَصَّ رُ الَّذي حَ باشَ ُ الـمُ ا اإلِطار أَمّ
هِ هذا، يَدْعونَا لِلتَّعالي  َّهُ بِنَصِّ َن ". وكَأ عَ دَ" وفي اآليةِ األَخيرَة "رَفَ عَ لَني: في اآلية األولى "صَ بِفِعْ
وتِهِ، سيَقومُ ويَعودُ  لْبِهِ ومَ هِ وصَ ةِ آالمِ َّهُ بَعدَ بُلوغِهِ إِلى ساعَ َن ، أل َّبِّ يَسوعَ ولِرَفْعِ أَنْظارِنا نَحوَ الر

. ماءِ هِ في السَّ رشِ دًا إِلى عَ َجَّ حيًّا ممُ

شرح اآليات
دوا في العيد، بعضُ اليونانيّني. دينَ لِيَسجُ اعِ ٢٠ وكانَ بنيَ الصَّ

َلوهُ قائِلني: "يا سيّد، نُريدُ أن نَرَى  أ يدا اجلَليل، وسَ نْ بيتَ صَ بُّسَ الَّذي مِ ن فِيلِ ؤُالءِ مِ ٢١ فدَنا هَ
يَسوع".

ليم  أورَشَ إِلى  اليونانيّنيَ  عودِ  بَةَ صُ ناسَ مُ إِنَّ  اني.  عَ بِالـمَ ليئَةً  مَ َّةً  قَوي بِتَعابيرَ  النَّصُّ  يُفتَتَحُ 
القَةُ  عَ ما   : رابَةَ الغَ تُثيرُ  ُولى  األ اآليةَ  نَّ  لَكِ ح.  الفِصْ عيدُ  هو  ابِق)  السّ النَّصُّ  بِرُنا  يُخْ (كَما 
يكَلِ اهللاِ الواحِد؟  دَ في هَ ِ لِيَسجُ ُممَ ن أَبناءِ األ اليونانيّنيَ بعيدِ اليَهود؟ وكيفَ يَأتي اليونانيُّ مِ
م  تُهُ لَنيُّ في اآليَةِ الثَّانِيةِ: "نُريدُ أَن نَرى يَسوع"، وثِقَ م اجلَريءُ والعَ لَبُهُ رابَةُ األكْبَرُ هوَ طَ والغَ

ن كُلِّ هذا؟  نّا مِ دِفُ اإلِجنيليّ يوحَ م. إِلى ماذا يَهْ لَبِهِ طْ ن نَيلِ مَ مِ
ن  مِ  ، يَسوعَ َّبِّ  لِلر  " ةً المَ "عَ لَها  لِيَجعَ نَةٍ  بَطَّ مُ ةٍ  ريقَ بِطَ "اليونانيّني"  ة  كَلِمَ لُ  مِ تَعْ يَسْ َّهُ  إِن
تَنَقوا الدّينَ اليَهوديَّ،  ْتَدّونَ وقَد اعْ ر م مُ ؤُالءِ اليونانيّنيَ هُ تَهُ اقْتَرَبَت. فهَ مُ أَنَّ ساعَ هَ خِاللِها يَفْ
ن  ، عَ ن يَسوعَ عوا عَ مِ هِم، سَ يرِ م كَغَ يكَل. وهُ دوا في الهَ جُ د لِيَسْ َّبّ الواحِ ننيَ بالر ؤمِ َتَوا كَمُ فأ
دُّها دِينٌ وال  ميع، ال يَحُ نيَ أَنَّ رِسالَتَهُ هيَ لِلجَ املِ رُّفَ إلَيهِ، عَ هِ. ويَرْغَبونَ بِالتَّعَ أَعمالِهِ وتَعالِيمِ

م. تَهُ م وثِقَ رأَتَهُ رُ جُ سِّ رْق، ما يُفَ عِ

وع. اء أندراوسُ وفيلبُّسُ وقَاال لِيَسُ َندراوس، وجَ بُّسُ وَقالَ أل اءَ فيلِ ٢٢ فَجَ
دَ ابنُ اإلنسان. جَّ اعةُ لِكَي ميُ د حانَتِ السَّ ما يسوعُ قائِالً: "لقَ ٢٣ فأجابَهُ

لَبَ ورَغبَةَ  طْ الَ مَ ْنَنيِ نَقَ تِلْميذَينِ اث لَبِ اليونانيّ ني. فَ يَّةَ طَ مّ ُ أَهَ وِّر َبَرِ بَنيَ التّالميذ يُصَ تَناقُلُ اخل
وَقَعَ في  َبَرُ، فَ ا اخل ة، فال غِشَّ فيها. أَمَّ ذِهِ احلَقيقَ ْنَنيِ على هَ ْنِ اث اهِدَي ما شَ َّهُ هؤُالءِ إِلى يَسوع. إِن
نِ  عَ ا  خارِجً دًّا،  جِ غَريبًا  جوابُهُ  فَكانَ  ماويّ.  السَّ اآلبِ  ن  مِ لَهُ  ةٍ  المَ عَ ثلَ  مِ يسوع  َّبِّ  الر أُذُنَي 
نَّا أَن  كَذا أَرادَ اإلِجنيليُّ يوحَ ْنُ اإلِنسان". هَ دَ اب َجَّ ةُ لِكَي ميُ اعَ د حانَتِ السَّ ديدًا: "لَقَ ْلوف، جَ أ الـمَ
 ، ْنُ واآلبُ دَثًا يَتَشارَكُ بِإِعالنِهِ اإلِب . أَرادَهُ حَ دِهِ جْ هِ ومَ ةِ آالمِ ن ساعَ دَثَ اقْتِرابِ يَسوعَ مِ وِّرَ حَ يُصَ

ا. عً ريبَةُ (اليونانيِّون)، مَ عوبُ الغَ دُ لَهُ اليَهودُ (تالميذُهُ) والشُّ هَ دَثًا يَشْ ا. أَرادَهُ حَ عً مَ

، تَبقى واحِدة. وإِنْ ماتَتْ  ُتْ ع في األَرضِ ومتَ ة، إِن لَم تَقَ ٢٤ أحلقَّ احلقَّ أَقولُ لَكُم: إِنَّ حبَّةَ احلِنطَ
تأتي بِثَمرٍ كَثير.



(يوحنا ١٢/ ٢٠-٣٢)
دوا في العيد، بعضُ اليونانيّني. دينَ لِيَسجُ اعِ ٢٠. وكانَ بنيَ الصَّ

َلوهُ قائِلني: "يا سيّد، نُريدُ أن نَرَى  أ يدا اجلَليل، وسَ نْ بيتَ صَ ٢١. فدَنا هؤالءِ من فيلبُّسَ الَّذي مِ
يَسوع".

وع. اء أندراوسُ وفيلبُّسُ وقَاال لِيَسُ َندراوس، وجَ بُّسُ وَقالَ أل اءَ فيلِ ٢٢. فَجَ
دَ ابنُ اإلنسان. جَّ اعةُ لِكَي ميُ د حانَتِ السَّ ما يسوعُ قائِالً: "لقَ ٢٣. فأجابَهُ

، تَبقى واحِدة. وإِنْ ماتَتْ  ُتْ ع في األَرضِ ومتَ ة، إِن لَم تَقَ ٢٤. أحلقَّ احلقَّ أَقولُ لَكُم: إِنَّ حبَّةَ احلِنطَ
تأتي بِثَمرٍ كَثير.

َّة. ياةٍ أَبدي ها حلِ ظُ ها في هذا العالَمِ يَحفَ ضُ نْ يُبغِ دُها، ومَ هُ يَفقِ بُّ نَفسَ نْ يُحِ ٢٥. مَ
هُ  ني يُكَرِّمْ نْ يَخدُمْ ا خادِمي. مَ ناكَ يَكونُ أَيضً يثُ أَكونُ أَنا، فَهُ لْيَتبَعني. وحَ ني فَ نْ يَخدُمْ ٢٦. مَ

اآلب.
نْ أَجلِ هذا  نْ مِ ة؟ وَلَكِ اعَ ذهِ السّ نْ هَ ِّني مِ ، جنَ بَة، فَماذا أَقول؟ يا أَبَتِ رِ ضطَ ٢٧. نَفْسي اآلنَ مُ

ة! اعَ بَلَغتُ الى هذهِ السَّ
د". جِّ ُمَ أ ، وسَ دْتُ جَّ ماءِ يَقول: "قَدْ مَ وتٌ منَ السَّ ك". فَجاءَ صَ مَ دِ اسْ جِّ ، مَ ٢٨. يا أَبَتِ

بَهُ". رون: "إِنَّ مالكًا خاطَ د". وقالَ آخَ َّهُ رَعْ رُ فَقالوا: "إِن عَ اجلَمعُ احلاضِ مِ ٢٩. وسَ
لِكُم. نْ أَجْ نْ أَجلي، بَلْ مِ وتُ مِ ٣٠. أَجابَ يَسوعُ وقال: "ما كانَ هذا الصَّ
ا. لْطانُ هذا العالَمِ خارِجً رَدُ سُ ْنونَةُ هذا العالَم. أَآلنَ يُطْ ٣١. هيَ اآلنَ دَي

ذَبْتُ إِلَيَّ اجلَميع". نِ األَرض، جَ تُ عَ ٣٢. وأَنا إِذا رُفِعْ

مقدّمة
سيحِ، هو  َبِّنا يَسوعَ الـمَ يَّتُنا املارونيَّةُ لِعيدِ ارتِفاعِ صليبِ ر ُهُ ليتورجِ تار إِنَّ نّصَّ اإلِجنيلِ الَّذي تَخْ
عودُ  (صُ  ، احلَدَثِ بنيَ  فيها  عَ  مَ جَ دْ  قَ فَ يَّة.  إِبداعِ ةٍ  بِطريقَ نّا  يوحَ اإلجنيليُّ  ها  قَ نَسَّ نِّيَّةٌ  فَ ةٌ  قِطعَ
ة). بني األلَمِ (نَفْسي  ثَل حبّةَ احلِنْطَ جازِ، (مَ م بِرؤيَةِ يسوع) والـمَ اليونانيّنيَ إِلى العيد ورَغبَتِهِ
اعة)  السَّ وهذهِ  (اآلنَ  اآلنيّةِ،  بني  اآلب).  مِ  اسْ جدُ  ومَ اإلِنسان  ابنِ  جدُ  (مَ جدِ  والـمَ  ( بَةٌ رِ ضطَّ مُ

َّة). َبَدِي كاتولوجيا (أَحلياةُ األ واإلِسْ

٥صفحة

ها  دِّمُ ن كُلِّ تِلكَ الوسائِلِ الَّتي يُقَ لّي عَ ، أَي التَّخَ نِ الذّاتِ ، فَهيَ املوتُ عَ َّبُّ يَسوعُ ناها الر لِّمُ يُعَ
تَحُ  نا، تَفْ عُ جِّ نا، تُشَ عُ ُنا، تَرْفَ َرِّر ةُ حتُ . أَحلَقيقَ َّها تُكَبِّلُنا في هذا العالَمِ َن ا، أل ها أَيْضً العالَمُ وغَيْرِ
صٌ  خْ ، ال غِشَّ فيها. هيَ شَ ةٌ قيقَ . هيَ حَ َّةِ، ال باملوتِ َبدي دُنا باحلَياةِ األ ةُ تَعِ . أَحلَقيقَ اقِ لَنا كُلَّ اآلفَ

. جهولُ "، ال الـمَ مٌ هو "يسوعُ يٌّ لَهُ اسْ حَ

دُ  جَّ شيئَةُ اآلبِ ويَتمَ قُ مَ ط، تَتَحقَّ ةِ فَقَ ريقَ ذه الطَّ َّهُ، بِهَ َن بُرَ في أَلَمِ املوت فَاحلياة. أل ، لِيَعْ بالذّاتِ
دُ". جِّ ُمَ أ ، وسَ دْتُ جَّ بَة: "قَدْ مَ رِ ضطَّ هُ الـمُ سَ ِّيًا نَفْ ز عَ ماويُّ، مُ لِذا، جاوَبَهُ أَبوه السَّ هُ. فَ مُ اسْ

بَهُ". رون: "إِنَّ مالكًا خاطَ د". وقالَ آخَ َّهُ رَعْ رُ فَقالوا: "إِن عَ اجلَمعُ احلاضِ مِ ٢٩ وسَ
لِكُم. نْ أَجْ نْ أَجلي، بَلْ مِ وتُ مِ ٣٠ أَجابَ يَسوعُ وقال: "ما كانَ هذا الصَّ

هِ يَسوع، بَل لِلَّذينَ يُرافِقونَهُ. نُالحِظُ أَنَّ اآلبَ  ْنِ طْ الب لَنيٌّ ولَيسَ فقَ ماءِ هوَ عَ نَ السَّ النُ اآلبِ مِ إِعْ
ة:  تَلِفَ خْ روهُ بِتَعابيرَ مُ رين وقَدْ فَسَّ لِ احلاضِ نْ أَجْ وتُ كانَ مِ وْتَهُ وكَلِماتَهُ (آ٢٨). فالصّ عَ صَ مَ أَسْ
دٍ  نْ أَحَ ، فما مِ حٌ تَواها واضِ حْ دَهُ ومُ لِ يَسوعَ وَحْ َجْ ا الكَلِمات، فَكانَتْ أل الك. أَمَّ د وصوتُ مَ رَعْ

ها. ْريفُ قُّ لَهُ حتَ يَحِ
وهُ  تَلَقَّ أَو  دٍ  رَعْ كَصوتِ  موهُ  فَهِ إِنْ  فَ لِكُم".  أَجْ ن  مِ كانَ  وتُ  "ألصّ رينَ:  اضِ لِلحَ يسوعُ  ويَقولُ 
 . َديَانِ ميعِ األ علومٌ عندَ جَ َمرُ مَ رْشُ اهللاِ، وهذا األ ماءُ، عَ دٌ أيْ السَّ ُ واحِ دَر صْ الك، فالـمَ كَصوتِ مَ

َنَّ يَسوعَ هوَ ابنُ اهللا.  رين، من يونانيّنيَ ويَهودٍ، بِأ ميعُ احلاضِ نَ جَ ، لِكَي يُؤْمِ وتُ إِذًا كافٍ فالصَّ

ا. لْطانُ هذا العالَمِ خارِجً رَدُ سُ ْنونَةُ هذا العالَم. أَآلنَ يُطْ ٣١ هيَ اآلنَ دَي
ذَبْتُ إِلَيَّ اجلَميع". نِ األَرض، جَ تُ عَ ٣٢ وأَنا إِذا رُفِعْ

 . لْطانُ املوتِ َّهُ سُ َن ا أل رَدُ خارِجً لْطانُهُ يُطْ ، فَسُ ْنونَةِ لِهذا العالَمِ النِ الدَّي هُ بِإعْ يُنْهي يَسوعُ كَالمَ
َنَّ  ياتِها. يُوهِمُ اإلِنسانَ بِأ بيلِ حَ نْ دونِ أَن يَدُلَّها على سَ عُ في األَرضِ مِ ةِ تَقَ بَّةَ احلِنْطَ هوَ يَدَعُ حَ
دَ  سَ واجلَسَ مي النَّفْ ةِ الَّتي تُعْ لْمَ لْطانُ اخلِداعِ والظُّ َّهُ سُ رَ. إِن رٍّ آخَ فَ نْ مَ نِهايَتَهُ هيَ املوتُ وما مِ

ا. معً
لَينا.  لْطانَ لَهُ عَ َنَّ ال سُ هُ ال نَخافُ املوتَ أل عَ مَ ريقَ احلَياةِ وأَنارَها لَنا، فَ نا طَ لَّمَ َّبُّ يَسوعُ عَ ا الر أَمّ
، لِنَكونَ  يَكونُ يثُ سَ هُ إِلى حَ عَ نا مَ عُ رْفَ يَ ، سَ نِ األرضِ عُ عَ نْدَما يُرْفَ َّهُ عِ َن رى، أ َّةً أُخْ ر دُنا مَ ولِذلِك َيَعِ

هُ. عَ َبَدِ مَ إِلى األ

خالصة روحيّة
ةِ  ساعَ إلِعالنِ  بَةً  ناسَ مُ املارونيَّةُ  تُنا  كَنيسَ ْهُ  أَرادَت املسيحِ،  يَسوعَ  َّبِّ  الر ليبِ  صَ ارتِفاعِ  عيدُ 
نْ  دُها، ومَ هُ يَفقِ بُّ نَفسَ نْ يُحِ : "مَ َّبُّ يَسوعُ رَنا بِها الر َّةِ الَّتي بَشَّ َبَدي ةِ احلياةِ األ قيقَ ة، حَ احلَقيقَ
ةُ  تار؟ أملوتَ أَمِ احلَياةَ؟ أَحلَقيقَ َّة" (آ٢٥). ماذا نَخْ ياةٍ أَبدي ها حلِ ظُ ها في هذا العالَمِ يَحفَ ضُ يُبغِ
لُّقِ  َذْبِ اإلِنسانِ إِلى التَّعَ لُ جاهِدًا جلِ مَ . فَهذا األَخيرُ يَعْ دَّدَها العالَمُ قاييسَ الَّتي حَ لِبُ الـمَ تَقْ
هُ نَحوَ  تِمامَ العالَم يَتَوجَّ أَنَّ اهْ نَرى  لِّبَةِ والفانِيَةِ. فَ تَقَ نني والـمُ دودَةِ السِّ حْ ذهِ احلياةِ الـمَ بِهَ
طِ  رِ فْ الـمُ تِمامِ  واالهْ هِ،  لِ شاكِ ومَ رِ  اآلخَ ن  عَ ْتِعادِ  واالب الذّاتِ  بِّ  حُ ةِ،  يخوخَ الشَّ الماتِ  عَ إِبْعادِ 
الَّتي  ةُ  احلَقيقَ ا  أَمّ  . ديدٍ قٍ جَ أُفُ بِدونِ  ذاتِه،   َ ر وَ حْ مِ فاإلِنسانُ صارَ  َنانيَّةِ.  واأل والرَّشاقَةِ  ةِ  بالرّاحَ

َّة. ياةٍ أَبدي ها حلِ ظُ ها في هذا العالَمِ يَحفَ ضُ نْ يُبغِ دُها، ومَ هُ يَفقِ بُّ نَفسَ نْ يُحِ ٢٥ مَ
بَّةَ  ثَلُ "حَ مَ دِه"، هوَ ابنُ اإلِنسان. فَ جْ ةَ مَ َةَ "ساعَ بار َّبُّ يَسوع عِ ما الر رُ بِهِ سِّ اتانِ اآليَتانِ يُفَ هَ
ة).  قيقَ ة؛ إِنْ ... حَ ة: (إِنْ ... حقيقَ نِ احلَقيقَ رْطِيَّتَني عَ لَتَنيِ شَ مْ كْلِ جُ رَكَّبٌ على شَ ةِ" مُ ِنْطَ احلْ
وتَ  لُ الـمَ ْمِ تَبْقى وَحيدَةً حتَ ا، سَ تْمً ، فَحَ ها في تُرابِ األَرضِ ُتْ بَعدَ وُقوعِ ةِ، إِذا لَمْ متَ ِنطَ بَّةُ احلْ فَحَ
ًا  ا، حياةً وثِمار قًّ طي حَ تُعْ َةِ احلياة، فَسَ تْ لِدَور لَمَ تَسْ ا إِذا ماتَتْ واسْ نْها. أَمَّ عَ مِ في ذاتِها، ال نَفْ

كَثيرة. 
بَّةَ  ، كَحَ لِمَ تَسْ لَيْهِ أَن يَسْ يا، عَ نْ أَرادَ أَن يَحْ مَ ةُ احلَدَث. فَ احَ ْضُ هيَ سَ َر ، أأل ِ لْتَي احلالَتَنيْ في كِ
نِ الذّاتِ  َةُ تَبْدَأُ بالتَّخلّي الكُلّيِّ عَ ذِه الدَّور َةِ احلياة الَّتي تَتِمُّ في قَلْبِ األَرض. هَ ة، لِدَور احلِنْطَ
َّة ال نِهايَةَ  َبَدِي ياةً أ َّة، حَ ر ذِه الـمَ نْ هَ ديد، وَلَكِ نْ جَ رُ احلياةُ مِ وتِ تُثْمِ نَ الـمَ ، ثُمَّ مِ وتِ تْى الـمَ حَ
ن ذاتِه؛  َةِ احلَياة وال لِلْتَّخلّي عَ تِسالم لِدَور َبَدًا االسْ َ أ تار لَنْ يَخْ وت، فَ نْ أَرادَ أَن ميَ ا مَ َبَدًا. أَمّ لَها أ

َبَدًا.  نْه أ روجَ مِ نًا أَبَديًّا، ال خُ دْفَ تَكونُ األَرضُ لَهُ مَ فَ
وت.  ْضِ الـمَ ٌ في أَر بور َّةِ هوَ عُ َبَدِي ة: دُخولُ احلياةِ األ ةُ احلقيقَ ةُ الَّتي حانَتْ إِذًا، هِيَ ساعَ اعَ فالسَّ

بورٍ إِلى احلياةِ احلقيقيَّة. لَةَ عُ رْحَ ّ مَ الكَلِمةُ األَخيرَةُ هيَ لِلْحياة، واملوتُ ليسَ إِال فَ

هُ  ني يُكَرِّمْ نْ يَخدُمْ ا خادِمي. مَ ناكَ يَكونُ أَيضً يثُ أَكونُ أَنا، فَهُ لْيَتبَعني. وحَ ني فَ نْ يَخدُمْ ٢٦ مَ
اآلب.

هِ  تِسالمِ ةَ اسْ أَي ساعَ دي"،  جْ ةُ مَ نْ جوابِهِ: "حانَتْ ساعَ دَهُ مِ َّبُّ يَسوعُ قَصْ الر رَ  دَما فَسَّ بَعْ
تِهِ  دْمَ بِخِ يَرْغَبونَ  الَّذينَ  يَدْعو  َّة،  َبَدي األ احلياةِ  في  ودُخولِهِ  احلياةِ  ذِه  هَ نْ  مِ روجِ  لِلخُ  ، وتِ لِلـمَ
حيثُ  هُ  عَ مَ كْنى  أَلسُّ َّل،  األو رَين:  َمْ بِأ هُ،  دّامَ وخُ هُ  ْباعَ َت أ دُ  يَعِ ثُمَّ  ريق.  الطَّ ذِهِ  هَ في  هِ  تِّباعِ الِ
ذِهِ اآليَة  . هَ ماويّ اإلِكْرامَ نَ اآلبِ السَّ يَنالُ مِ َّهُ سَ َن َبَديّ. والثّاني، بِأ دِ األ جْ ، أَي في دِيارِ الـمَ يَكونُ سَ

. ريقِ املوتِ عن الذّاتِ َّبَّ يَسوع في طَ رُ الَّذينَ يَتْبَعونَ الر دِ الَّذي يَنْتَظِ جْ مَ الـمَ ظَ رُ عِ هِ تُظْ

نْ أَجلِ هذا بَلَغتُ  نْ مِ ة؟ وَلَكِ اعَ ذهِ السّ نْ هَ ِّني مِ ، جنَ بَة، فَماذا أَقول؟ يا أَبَتِ رِ ضطَ ٢٧ نَفْسي اآلنَ مُ
ة! اعَ الى هذهِ السَّ

د". جِّ ُمَ أ ، وسَ دْتُ جَّ ماءِ يَقول: "قَدْ مَ وتٌ منَ السَّ ك". فَجاءَ صَ مَ دِ اسْ جِّ ، مَ ٢٨ يا أَبَتِ
يَةِ املواعيدِ،  دِ وتَعزِ جْ مِ الـمَ ظَ رَغْمَ عِ ةِ. فَ َليمَ ةِ النِّزاعِ األ لُ يَسوعُ في ساعَ دَ الوُعودِ، يَدْخُ بَعْ
غِيابِ  أَي   ، رابِ اإلِضطِّ عورِ  بِشُ يَسوعُ  نْهُ  عَ بِّرُ  يُعَ  . خيفٌ ومُ رَهيبٌ  وتِ  الـمَ ةِ  ساعَ وْلَ  هَ فإنَّ 

ديدِ. لولِ اإلِرتِباكِ النَّفسيِّ الشَّ الم وحُ السَّ
ع،  َّفْض والتَّراجُ نُه الر ْكِ رٌّ. ميُ ٌ حُ يار هُ لِلموتِ هوَ خَ تِسالمَ تَساؤُلَهُ: "ماذا أَقول؟" يَدُلُّ على أَنَّ اسْ
جاءَ  َّهُ  َن أل أَبيه،  ع  مَ دَّثُ  يَتحَ وهوَ  تِيارِ  باالخْ يَسوعُ  ويَقومُ   . بولُ والقُ تِسالمُ  االسْ نُه  ْكِ ميُ كَما 
ةِ  اعَ لِ هذهِ السّ َجْ ، أل َّهُ جاءَ إِلى هذا العالَمِ َن !" ثُمَّ يَتَذكَّرُ أ شيئَتُهُ: "يا أَبَتِ لَ ما تَرْتَضيهِ مَ لِيَعمَ

بَّرَ عنها  لى" وعَ َعْ ةُ األ هَ هُ، يَدُلُّ إِلى "فَوق" أَو "جِ دَّدَ فيهِ اإلِجنيليُّ نَصَّ رُ الَّذي حَ باشَ ُ الـمُ ا اإلِطار أَمّ
هِ هذا، يَدْعونَا لِلتَّعالي  َّهُ بِنَصِّ َن ". وكَأ عَ دَ" وفي اآليةِ األَخيرَة "رَفَ عَ لَني: في اآلية األولى "صَ بِفِعْ
وتِهِ، سيَقومُ ويَعودُ  لْبِهِ ومَ هِ وصَ ةِ آالمِ َّهُ بَعدَ بُلوغِهِ إِلى ساعَ َن ، أل َّبِّ يَسوعَ ولِرَفْعِ أَنْظارِنا نَحوَ الر

. ماءِ هِ في السَّ رشِ دًا إِلى عَ َجَّ حيًّا ممُ

شرح اآليات
دوا في العيد، بعضُ اليونانيّني. دينَ لِيَسجُ اعِ ٢٠ وكانَ بنيَ الصَّ

َلوهُ قائِلني: "يا سيّد، نُريدُ أن نَرَى  أ يدا اجلَليل، وسَ نْ بيتَ صَ بُّسَ الَّذي مِ ن فِيلِ ؤُالءِ مِ ٢١ فدَنا هَ
يَسوع".

ليم  أورَشَ إِلى  اليونانيّنيَ  عودِ  بَةَ صُ ناسَ مُ إِنَّ  اني.  عَ بِالـمَ ليئَةً  مَ َّةً  قَوي بِتَعابيرَ  النَّصُّ  يُفتَتَحُ 
القَةُ  عَ ما   : رابَةَ الغَ تُثيرُ  ُولى  األ اآليةَ  نَّ  لَكِ ح.  الفِصْ عيدُ  هو  ابِق)  السّ النَّصُّ  بِرُنا  يُخْ (كَما 
يكَلِ اهللاِ الواحِد؟  دَ في هَ ِ لِيَسجُ ُممَ ن أَبناءِ األ اليونانيّنيَ بعيدِ اليَهود؟ وكيفَ يَأتي اليونانيُّ مِ
م  تُهُ لَنيُّ في اآليَةِ الثَّانِيةِ: "نُريدُ أَن نَرى يَسوع"، وثِقَ م اجلَريءُ والعَ لَبُهُ رابَةُ األكْبَرُ هوَ طَ والغَ

ن كُلِّ هذا؟  نّا مِ دِفُ اإلِجنيليّ يوحَ م. إِلى ماذا يَهْ لَبِهِ طْ ن نَيلِ مَ مِ
ن  مِ  ، يَسوعَ َّبِّ  لِلر  " ةً المَ "عَ لَها  لِيَجعَ نَةٍ  بَطَّ مُ ةٍ  ريقَ بِطَ "اليونانيّني"  ة  كَلِمَ لُ  مِ تَعْ يَسْ َّهُ  إِن
تَنَقوا الدّينَ اليَهوديَّ،  ْتَدّونَ وقَد اعْ ر م مُ ؤُالءِ اليونانيّنيَ هُ تَهُ اقْتَرَبَت. فهَ مُ أَنَّ ساعَ هَ خِاللِها يَفْ
ن  ، عَ ن يَسوعَ عوا عَ مِ هِم، سَ يرِ م كَغَ يكَل. وهُ دوا في الهَ جُ د لِيَسْ َّبّ الواحِ ننيَ بالر ؤمِ َتَوا كَمُ فأ
دُّها دِينٌ وال  ميع، ال يَحُ نيَ أَنَّ رِسالَتَهُ هيَ لِلجَ املِ رُّفَ إلَيهِ، عَ هِ. ويَرْغَبونَ بِالتَّعَ أَعمالِهِ وتَعالِيمِ

م. تَهُ م وثِقَ رأَتَهُ رُ جُ سِّ رْق، ما يُفَ عِ

وع. اء أندراوسُ وفيلبُّسُ وقَاال لِيَسُ َندراوس، وجَ بُّسُ وَقالَ أل اءَ فيلِ ٢٢ فَجَ
دَ ابنُ اإلنسان. جَّ اعةُ لِكَي ميُ د حانَتِ السَّ ما يسوعُ قائِالً: "لقَ ٢٣ فأجابَهُ

لَبَ ورَغبَةَ  طْ الَ مَ ْنَنيِ نَقَ تِلْميذَينِ اث لَبِ اليونانيّ ني. فَ يَّةَ طَ مّ ُ أَهَ وِّر َبَرِ بَنيَ التّالميذ يُصَ تَناقُلُ اخل
وَقَعَ في  َبَرُ، فَ ا اخل ة، فال غِشَّ فيها. أَمَّ ذِهِ احلَقيقَ ْنَنيِ على هَ ْنِ اث اهِدَي ما شَ َّهُ هؤُالءِ إِلى يَسوع. إِن
نِ  عَ ا  خارِجً دًّا،  جِ غَريبًا  جوابُهُ  فَكانَ  ماويّ.  السَّ اآلبِ  ن  مِ لَهُ  ةٍ  المَ عَ ثلَ  مِ يسوع  َّبِّ  الر أُذُنَي 
نَّا أَن  كَذا أَرادَ اإلِجنيليُّ يوحَ ْنُ اإلِنسان". هَ دَ اب َجَّ ةُ لِكَي ميُ اعَ د حانَتِ السَّ ديدًا: "لَقَ ْلوف، جَ أ الـمَ
 ، ْنُ واآلبُ دَثًا يَتَشارَكُ بِإِعالنِهِ اإلِب . أَرادَهُ حَ دِهِ جْ هِ ومَ ةِ آالمِ ن ساعَ دَثَ اقْتِرابِ يَسوعَ مِ وِّرَ حَ يُصَ

ا. عً ريبَةُ (اليونانيِّون)، مَ عوبُ الغَ دُ لَهُ اليَهودُ (تالميذُهُ) والشُّ هَ دَثًا يَشْ ا. أَرادَهُ حَ عً مَ

، تَبقى واحِدة. وإِنْ ماتَتْ  ُتْ ع في األَرضِ ومتَ ة، إِن لَم تَقَ ٢٤ أحلقَّ احلقَّ أَقولُ لَكُم: إِنَّ حبَّةَ احلِنطَ
تأتي بِثَمرٍ كَثير.


