
 ١٢٧سـالة لرا
 

الحــالحية النُة النُيحــحاسيةةاسي  
 

(Arabic – The bronze snake) 
 

 ةةاسياسيــححة النُة النُييــالحالح: ضوع حديثنَا اليوم عنمو.. أحباِئى
 

 وِمنإنجيل يا األنّوحصاح الثاِلحَث نقرأ العددين الرشَابع عاِم والخَرشَس عر: 
 

 ""وكموكما را رفعفعم م وسوسى الحيى الحية فى البة فى البريرية هكذا ينبِغنبِغة هكذا يى أنى أني ي رفعرفعابن اإل اإل ابن نسلكى ال لكى ال..اناننس   يهِلهِليككّل كّلك م م نن  
يؤِمؤِمينبْل بْل بِه بِهن تكون تكون له له الح الح يياة األبدي١..""ةةاة األبدي 
 

 أال .؟قدسالكتاِب الم  ِمنيمد القِده العأسفار ا إلىاجتنَا حم:  األسئلةا تلكاس إلينَ النّضع بهوجا ي مكثيراً 
ى  الِذىوِده اليِبع للشّ تاريخاً القديمده العليس أو.؟لنَفهم كّل شَىٍء عن المسيحيِةديد  الجِدهع ال أسفارأ نقرا أنيكفينَ

قديماًاشَع بشَ اآلنعيشُ وي ِةريعم وسوإنجيُل.؟ى النبى بنَ را يسوع المو بشَسيح هة النّارعوالخَِةم ؟انالص باإليم. 
 ِده بالعاءا ج مرفَع نَ أنامنَيلز ىسيِحا الماننَا إيمه علييقومى س الِت باألس كامٌلاما إلمينَ لد يكونكى ِةفى الحقيق

 ٢.ة ثالثاهنْ ِمة نذكرديد عاٍب ألسبامه بينََ الفصُلمكنة ال يداِحة ود وحديِد القديم والجديِهه بعسقد الم فالكتاب.القديم
 

 ة اإلنسانم طاعدع ِلأنّه رفُعنَ ِمنْهاو ....فر التكوينفر التكوينسِِسبب   ابتداء ابتداء القديم القديمدِِدههالعالعبب  التى جاءتْالتى جاءتْ  ِقصة سقوِط اإلنسانِقصة سقوِط اإلنسان: : أوالًأوالً
لواِهللااياص  وتمذا ه.ِهِقاِل على خَِهِدر ألزألزمم  ابنليأتى ليأتى اِهللا اِهللابن   ليليحِق ِقلََلمِِمح صصاص تماص تمرفال .هِِهدِِدر اإل  يكوننسانع رضالِكة لله 

ِداألبلو .ىيعيدهم إلى أ بال لوحان اآلِبضالس ماوىِح المب.وبذلك تكون له الح ياة األبدية والتمبالنَتع ِدعيم األب٣.ى 
 

بيل  وعلى س.عمالم أج وللع بْلِبسحى ووِده اليِبع للشَتْسلي .... القديم القديمدِِدههبالعبالع  التى جاءتالتى جاءت  ةِِةشريشري للب للب اِهللا اِهللاواعيدواعيدمم: : ياًياًثانثان
  ..ركةركة ب بونونوتكوتك  ..ككمم اس اسظمظم وأع وأعارككارككة وأبة وأبظيمظيمة عة ع أم أمعلكعلكفأجفأج"" : له وعده قائالً إذ.ِهخليِل اهيم إلبر اِهللادعثال والِم

وتتبوتتباركاركفيك فيك ج ج ميعقبائُل قبائُلميع األر ضض األر"".فو عاِهللاد إلبر اهيمكِةر بالبيتض منب ركة لجميع قب٤.ضائل األر  
 

جىء  إلى ماهملِت بجشير تفراً وثالثون ِسةع تس وهى.... القديم القديمدِِدهه الع العميع أسفارميع أسفار ج ج فى فىاٍتاٍتوو نب نبنن ِم ِماءاءجج  اا م مكلُّكلُّ: : اًاًثالثثالث
 .م فى تبشيرِهسلهر وب تالميذ الر بِهدهتشْاس و. القديم تحققَهِد الع أنبياءتنبأ بِه ا وم.وعس يبخلص الرى المالفاِد

ن عالِذاءالفد على صليِبى تم واِتلجثِة الجاألم ِة ِمنامسيح  والقيم المان والخَالص بدوالغفر. ا وا با استشهدكمم
 ِده بالعنِةودل الماِئسالراألسفار و وِةعبر األى فى األناجيلى اإللِهح بالوهجلوا سفيم تنبأ بِه أنبياء العهِد القديم

ديِدالج.وج ميعها سبشْة وِععرفراً ِسون.بيل الِم وعلى سثال ما جاء بسفر إشعياء عميالِدن ي سسيحوعِم الم ن 
عكاآلِتىاءذر هولِكولِك" : ونَصنني ي عطيكمعطيكمالس الس يديدنفس نفس ههآي ةة آي..ه ه ا العا العذرذراءتحبُلتحبُل  اءوتلد ابناً ابناً وتلد وتد وتد ععو اسو اسممهِع ِعه م٥."انوئيَلانوئيَلم   
 

 وعس يب على الرفَر ليتعاء ج وقدِةريع الشّعلم موسى نيقوديموحنا نرنجيل ي إن ِماح الثالِثحصى األوِف 
ستوِضويحتْ كانَوراً أمع سيرقاَل..ِهِمة على فه الر بلنيقوديم وس: "إنإنكان كان أح أح دال الد   ييولدِم ِمولد نقنق فويقِديقِد   ال ال فوررأن ى أنى يرير   
ماِهللا اِهللالكوتَلكوتَم ..الم الم ولودِم ِمولود ننالج الج سدِِدسج ج سسدده ه و والمولود ِمولود ِمو والمننالر الر وح هوح هو روحوحو ر".تع جبم الشّعلم ِمِةريع قوِلن الر بن  ع

ِمِةالوالد نق فو.قاَل لذلك له الر الال" :ب  تتعتتعججبى قلتُى قلتُ أنّ أنّبلك لك ي نبِغنبِغ يى أنتو توى أن لدوا ِموا ِملدنفوق فوقن ..الر الر يحيح  تهتهببح ح يتشَ تشَثُثُي اءاء  
وتسوتسممععص ص وتهااوته..لكنك ال ال لكنك   تعلمِم ِمتعلم ننأين تأِت تأِت أين ى وال إلى أيى وال إلى أيننتذه تذه بهكذا كّل هكذا كّل..ب م م ننو لِِل ودِم ِمد ننالر وحوح الر".أج ابنيقودي موس :
  قلتُ قلتُ إن إن تؤمنون تؤمنون فكيفَ فكيفَ تؤمنون تؤمنون ولستم ولستمتِِتااضيضي األر األر لكم لكم قلتُ قلتُ كنتُ كنتُإنإن" : بالقولوعس يهاب أج هذا؟ هذا؟ يكون يكون أن أنننمِكمِك ي يكيفَكيفَ
لكملكمالس الس مماوي؟؟اِتاِتاوي!!..ولي ولي سسأح أح ددص ص ععددإلى الس إلى الس مالِذ الِذاء إالاء إالم ى نزِم ِملََلى نز ننالس الس ماءاءم..ابن اإل اإل ابن نسان الِذان الِذنسى هو ِمو ِمى هننالس الس ماءاءم..وكم ا ا  وكم

                                                
   إلى اإلنجيلإلى اإلنجيل  استمعاستمع                            ،                                 ١٥ -١٤: ٣ إنجيل يوحنا ١
    ٢١ – ١٩: ١     ،      رسالة بطرس الرسول الثانية ٢٧ -٢٥: ٢٤ لوقا إنجيل ٢
           ٢٤ – ١: ٣ التكوين سفر ٣
            ٣ – ١: ١٢ التكوين سفر ٤
  ٣: ٣ & ٢٣ & ١٨ – ١٧ & ١٥ & ٦ – ٥: ٢  &٢٣ – ٢١ :١ متىإنجيل            ،      ١٤: ٧شعياء  سفر إ٥
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رفعرفعم م وسوسى الحى الحيية فى البة فى البريرية هكذا ينبِغنبِغة هكذا يى أنى أني ي رفعرفعابن اإل اإل ابن نساناننسلكى ال ال لكى   يهِلهِليككّل كّلك م م نني ؤِمؤِم ينبْل بْل بِه بِهن تكون تكون له له الح الح ياة اة ي
األبدي١." ال يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة االبدية ال يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة االبديةىى العالم حتى بذل ابنه الوحيد لك العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكالنه هكذا احب اهللاالنه هكذا احب اهللا  ةةاألبدي  

 

 ِةين الح عرينشْ والِعحاِدىاح الحص فى األاءا ج لنقرأ م. القديمِد بالعهِددفر العة إلى ِسدوا العنَميلزا نَهو 
النحالتى أشَِةاسي إار ليها السيدالم سيحِهديِث فى حم عنيقوديم وس.سجُل يالو حىن الشّ عِبعهوِد اليىأن الر ب 
 .اء سينَِةرينة فى ب سعين أربمهى قادى الِذوس مهدب عماًستخِد م.نو فرعِةبودي عن ِممهرر وحرص ِمن ِممهجرأخْ
كما أتى لهبالشّم ِمِةريع اِهللان لي حيو .اوا بهأعالهمالر ببالم نوالسلو اماًى طعهي اُهللاأه له مفى الب حتى لِة القاِحِةري 

وصولهمإلى أر ض كنعان أرض المِدِعو.الشّ ولكن عبتذم لى اِهللا عروعلى م ِهى عبِدوسقائلين  :اذا ألمصعا انَدتم
 ٢.!ى والسلون المونقصد ي..خيفَ السامطعا ال أنفسنَتْ كره وقداءم  والزبخُ  ال ألنهِةير فى البوتَ لنمرص ِمنِم
  

 لقدس اءينَ فى عىالر بتذم هذا الشّر إ فأرسَلِبع ليالهم حاِتيالم حغترقة فلدهماتَ ومكثير نْ ِمونْهم 
فجوااءإلى م ى وقالواوس :فصّل. أخطأناقد إلى الر بلي عنّرفع ا الحاِتي.فص لى مى ألجل الشّوسفقاَل.ِبع الر ب 
لماصنَاصنَ" :ىوسععلك لك حي حي ة مة مححرقة وضرقة وضععهها على را على راية فكّلة فكّلايم م نغَغَ لِد لِدنونظر إ إ ونظر ليليهها يا يححييا فصنَنَا فصععم م وسوسى حى حية ِمة ِمينننح اس اس  نح
ووووضضععهها على الرا على الراياية فكانة فكانمتى لد تْتْغَغَ متى لدح ح ية إة إينساناًاناًنسونظر ونظر إلى ح إلى ح يةِِةيالنح النح اس ياس يححيفىلتأمل وبا."ااي  الرزم والمروز إمِهلي  

امنَتبرز أما أوجشَه ٍهبس بعة بينالر مز وهو الحية النحة الِتاسيِةى بنظرإان  اإليمليها يحيا مغَ لِدن.والم روز إمِهلي 
يى الِذوعسِف رف.صليِبال على ع من سالخَب تنَجونَِةطي ظربإيم صلوِبان إلى المطه اَل ونَراً براً إلهيوح يِداة أب٣.ةي  
 

 أوالًالًأو::الح ية النحة كانتْاسيِه على شبالح لِت اِةيى سبتْبوتَ المغَتهلد نلم .كذلك تج فى ِشابن اِهللا  ِدسِهب 
جالخَِدس ِةطيالتى س ببت الملتَو شَرىو لجنس البالانفصاًهوحياِهللا ر نكانتْ::ثانياًثانياً .. ع الح ية التى رتْفععلى ر ةاي 
 بالر عن اء النبىشعي إ قاَل. على الصليبقَِلى ع الِذسيح المدي الس كذلك.اس نحن ِمها كانتْ ألنّم السِنة ِماليخَ
يوعس :لمي ظلماًمْلع ولم وقاَل.شّ ِغِه فى فِم يكن الر بع ِه نفِسناطباًخَ مالي هود :مِمن ى على خَ يبكتِننكم؟ٍةطي. 

 ٤.ميع الجنرأى ِم على مسيح بالجلجثِة الم صليب كان وكذلك.كّل النرأى ِمة على ماسية النحي الحتْ كانَ::ثالثاًثالثاً
 

 راًاًابعابعر::كان النظر بالع ِةن الياِمَل طبيعياء ِمفَ الشّعنِةغَ لدالح ِةي.وكذلك ن اإل  النظريبعاِمَلان يمشفاء ال ع
 ِهمِتحر بمهع م اُهللاامَلا تع أخطأنَ وقالوا قدبع الشّفَا اعترلم ::ساًساًاِماِمخَخَ ..نؤِم ين م لكّل والتمتع بسالم اِهللاىوِحرال

وشفاهم..كذلك م ى إلى الصليِب يأِتنبخَعترفاً م طاياُهللاامُلاه يتع م عبِنه ِهمِتعوفى الح وصفحاًالصاً خَناُلال ي  
بير  بتداًانيب رالجاً ِع الصليِبم د كان وكذلك..ِةي الحِةغَ لدن ِماًانيبر الجاًة ِعاسية النحي الح كانتْ::ساًساًاِداِدسس ..وتبريراً

لأزلى تتمم اصاِهللاِةلح عان ماإلنس .. سابعاًابعاًس::لم ب  يكنالحِةيالنح ِةاسيم ىشِفا ي..ألنّ ولكن هماعتر نوا فوا وآم
  . إليِهانى بإيمأِت ويينونِة للدستحقٌم ه بأنّعترفَ ي أنِهعلي ةدياة أبي وحالصاً خَريد ين م وكذلك..فاءالوا ِشوا نَاعوأطَ

 

 الِذ:مكتوب ؤِمى ينباالبن له ح ياة أبى الة والِذدي ؤِميباالن بن لني رى حاة بْليمكثُ يغَليِه ع ضاِهللاب . 
ونكثيرانح ظنوا أنّو وافره ِةبتأديفر ائضٍةعينَ م.ب  أواِباالنتسٍة إلى كنيسٍةعينَ م.ل أو مجأِةشْ النَِدرفى أس ٍةر 

مٍةسيحي.ي علنَجا مسيحيين.ولم دركوا أنّ يها عالقة روحية مبنية على مخْ شَرفٍةعٍةصيبالم سيح الحى.ا وم اَلز 
إبليسي خدعشَ البر ا خَكمدل عقب ى إ بِنِمنسفبائيَلر ِضىنيِسال ماتخَن ذوا الحية النحاسية الصماءماًنَ صيتع بدونله  

حتى جاءح زقيا الملكوس قَححي اسة النح..ألن ى إِن بسائيَلركانوا إلى تلك األي وِقام يدونله ا ودعوا نَه٥.!شتانح 
 

 .. نظيرى لخَاِطئكبِتح أجل من ِمشكرك أ..اوىما السانَبأ:  فى تلك الصالِةىِع م تشتركليتك.. القارئعزيزى 
 لخَالِصى ِمن خَطاياى اميرس الم دقاِتالًمتح م الصليِبِةبشَ على خَعِفر ى الِذحيد الو االبنذلتَبهكذا أحببتِنى حتى ف

 تكو قوى ه الِذصليِبال عظمِة ر ِسىرأل .نورك نض ِم بفيىرتِن غمنا مي إلهى أشكرك .يِةوِلسعادِتى األبد
 .من يقبْل إلى ال أخْرجه خَارجاً: مستِنداً على وعِدك القائل أرفع صالِتى فى اسم يسوع البار ..ريرالص والتبللخَ
 

 : سماع تلك الرسالِة أو غيرها ستجد ذلك ِفىإن أردتَ.. أخى القارئ العزيز
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    ٢١ -١: ٣ إنجيل يوحنا ١
  ٥ – ٤: ٢١سفر العدد  ٢
 ٩ – ٦: ٢١سفر العدد  ٣
    ٤٦: ٨إنجيل يوحنا  ، ٣: ٨مية ،  وإلى مؤمنى رو٢١: ٥ ،  رسالة بولس الرسول الثانية إلى مؤمنى كوررنثوس ٩ :٥٣ سفر إشعياء ٤
    ٤ :١٨ الملوك الثانىسفر       ،            ٣٦: ٣ إنجيل يوحنا ٥
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