
الر٩٠الة ـس  
 

  !!كيفَ نَعرفُ الطريقَ؟كيفَ نَعرفُ الطريقَ؟
 

(Arabic - How can we know the way!) 
 

 !!؟؟ الطريقَ الطريقَرفُرفُعع نَ نَكيفَكيفَ: ضوعهوم موا اليديثنَح.. أحباِئى
  

 إوِمنا األوحنّنجيل يصحاح الرشَابع عرنقر أ العدساِم الخَد: 
 

 ١.""!!؟؟ الطريقَ الطريقَرفَرفَعع نَ نَ أن أنرر نقِد نقِد فكيفَ فكيفَ....ببذهذهتت   أين أينا نعلما نعلمنَنَلسلس: : وعوعسسا ليا لي توم تومقاَلقاَل""
 

  أفضَلإن ٍةلسيو عرفة لمما نجهلهأو ا  مياى علينَِصستعإدر اكهه ؤاُلو السعنه  واالستعانة بمنه و أدى ر
 ن إلى مَلصوا الولينَ عتعذر ينول.. قّ للحِه وإخالِصانتِه أمن ِمتيقنين م ثقٍةعوِض مسئوُل الم يكونط أنربشَ.. بِه

إلى  لن يتعذر علينَا الوصوَل وبالتالى ..خلصين المودج فى ونثق وال نشك ا نحنطالم .. فيِه بثقِتناديرج وءهو كفْ
لبياً فنحن آدميين فينَا الصالح إيجابياً أو س ليس ِمن الِحكمِة أن نحكم على جميع النّاس حكماً واِحداًو ..معرفِة الحقّ

  .هلها نجما عار غيرنَ استفس يجدينا نفعاً أن نقفَ حيارى مكتوفى األيدى دونولن ..وفينَا الطالح وليس كلنَا سواء
 

  ديثنَوحا اليواً  يتناوُلموعضورفُ الطريقَ:  وهو هاماًم؟كيفَ نع..والذى طر حاَلؤ الس كانو ا توموه 
ِمواحد تالميِذن الس ِديسيح الم..ونر هنَاه ائالًا سالر ببالني ِةابع نج مالتالميذِةاع ..وبالر نالحظ وع إلى اإلنجيلج 

ة توملشخصي اأنعاً طابم عاًنينلم سفى كّله م ٍةناسبج ِذاء كراهوِم..نجيل باإل فيه نفيد لنَ المِةا أننحيط بشخصي  
السائل ألنهبذلك ي لنَتضح ا إلى أىم دى يريدص احبهم عرفة اإلجةاب ..اعتدنَولقد ا نحنالم سيحيين إذا جِذاء كر 
ا توم يأنتبادة فا ِصهاننَ إلى أذر)الشك(الم مزِةيله  ..فهو الذى أجابإخو ولِهبق  التالميذتهله إإ" :مننلم لم أب أب صرىى ف فصر  

ييديأأ  هِِهديثرثر  المالمسأأامير وامير وسضضعإإ  عصبأأ  ىى ف فىىععصبثر المثر المسأأامير وامير وسضضعىى ف فىى يِد يِدعج هذا.. " ال أؤمن ال أؤمننبِهنبِه جحين ب شّروهِة بقيامي وع س
 أُل يساتوم ا أنأذهاننَ ن عغيب وال ي..وعسي هماء جم حينهع م يكنإذ لم  عداه بأعينهمميعاً جأوه ورليهم إاء جهوأنّ

)الموع)علمسي بف .. الرلقدنْهة عاباإلج ملكي نلم ؤالهس هجضاًنالحظو..  وأي استهّل أنّه س بقولِهؤاله  :لسنا نعلم.! 
ربما   ألنّه..ِة اإلجابرفِةع لم التالميذِهخوِت على إدعتِميل وجبا ي ير ما لمنى بهذا أن توم أع!.تُ أعلملس: ولم يقْل

 ٢.ؤالو بتقديم الس هع فتطو..رفتهمعم مد ع عن تكشفُهموِهج وحالِم من أتطلع إليهم ورأى
 

 ولكىرفَ نعلم اذا وجها تومؤال فِم هذا السناألفضل أن رفَ نعم ا دِمار نديٍث حس ا ابق ومجى ِمرن 
أحاثدٍة تالي.. فلقد كانالِف عيِدذا قبَل ه صح بعداِءشَ الع حينقام ي سوعو خلعثياب وأخذ ِمه نشفة واتزربه ا ثمص ب 
مسَل وغَسٍلغْ فى ِماءجَل أرتالميذه وم سحاه ..ثمديثاً بدأ حم عهمم ضمونهأنه ط أعاهثاالً ِممحتى كم ا صنعبهم  

يصنعون هأيضا م بعضلب قاَل و.ضعي سوعله م :"الحقّقّالحالح قوُلقوُل أ أقّقّ الحلكم لكم إن ِم ِمداًداً واِح واِح إن نكمنكمس س ييسلمفا"نىنىسلم التالميذ حتار 
وأخذوا ينظرون بعضهم إلى بضع.وكان الم سيحي عنى يوذا التلميذ الخائنه.ثم خاطب قائالًم ه: "يأأا ا يوا ا نَنَأأ  ىىالدالدو

ممعكمعكمزم قليالً قليالًاناًاناً زم ب ب ععدد..  ستطلبىىوننوننستطلبوكم ا قلتُا قلتُ وكمللي للي هوِدوِده::ح ح يأأث ث يذهذهبا ال تقِدا ال تقِدنَنَأأ  بررونأأ  وننتمأأ  نتمنقوُلقوُلأأ   تأتوا تأتوانلكم أأ   لكمنتمنتماآلن اآلن ..  
ووصيصية جة جديدأأا ا نَنَأأة ة ديدععطيكمأأ  طيكمننتحب تحب وا بوا بععضكمضكمب ب عضاًضاًع . .كمأأا ا كمحبحبببتكمنَنَأأ  تكما تحبا تحبونأأ  وننتماًاًيضيضأأ  نتم  ببععضكمضكمب ب عضاضاع . .بهذا يبهذا يعرفُرفُع  

الجالجميعإإ  ىىكم تالميذكم تالميذننأأ  ميعننكان كان لكم لكم ح ح ببب ب ععضضلب لب عضضع". ثمج ىرديثُ الحع نبطرس وأنه س ينكرثالثَه م اٍتر.  
 

 فى ذلكالج والذى اتس مبع الذين التالميذ م إخالصدأح بهمإلى الم ىنته..أر ادالر بوعسي  أنؤِك يدح به 
لهموتم سكهأميناً بهم على ع ِهِدهم عهمغْ رمم ا سيبنْو ِمدهِم منع دو ..انٍةم أمأرضاًادأي أن ي بينم حبتهله حتى لو م 
ضفتْعم حبتهمحتى لوو.. تْ وفتر لمتص مدطبيعته مالب شرية الضعيفة أمبع األ زوااموهياِثحد ةنماِت قوِة الظلم.. 

فى ذلكالج والم شحون بالحيأ والقلق ِةرعطاهمر جوأ اءالًم ..ً تغاضياًمع نعفاِت ضالطارئةهم .. فلقدع فَرقلوب هم 
المخلصو ة لههالذين تركوا كّلم ٍء شىوتبع و ..وهعرفهبكّلم م ا سيحفثُد ى السالقليلِةاِتاع و ..قبلِة المبدأ يوع س

                                                
   لى اإلنجيللى اإلنجيلإإ  استمعاستمع                   ،                                          ٥: ١٤ إنجيل يوحنا ١
 ٢ :٢١ &٢٤: ٢٠  & ٥: ١٤ & ١٦: ١١يل يوحنا ، إنج١٦-١٢: ٦، إنجيل لوقا ١٨-١٤: ٣ ، إنجيل مرقس ٣ -١: ١٠ إنجيل متى ٢
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  ....مكاناًمكاناً   لكم لكمددعِِع أل ألىىضِِضممأأا ا نَنَأأ": م له وقاَل..ِهِدس تج قبَل كانيثُى إلى حِضمي وسِدسم بالجهكيتر س بأنهتالميِذِه لحيفِص
نا نا أأ  يثُيثُ ح حونونوتعلموتعلم  ....يضاًيضاًأأ  نتمنتمأأ  ا تكونونا تكونوننَنَأأ  كونكونأأ   حتى حيثُ حتى حيثُ....ىى ال ال وآخذكم وآخذكميضاًيضاًأأ  ىى آت آت مكاناً مكاناً لكم لكمتُتُددددععأأ و وتُتُضيضي م مننإإوو
  ١." فكيفَ نقِدر أن نعرفَ الطريق فكيفَ نقِدر أن نعرفَ الطريقلسنَا نعلم أين تذهبلسنَا نعلم أين تذهب  ددييا سا سا يا ي توم توم له لهقاَلقاَل.. ..  الطريق الطريقونون وتعلم وتعلمذهبذهبأأ
 

 ه ولكنّ.ب إلى اآلاض م وأنهمهعبقى م ي لنرفوا أنهع  ثم.مهع مِهة فى بقاِئصرنحذ م التالمياُل آمكانتْ 
سيسُلرله مالر وحس القد.رو ل قّح الحيقويهموي رشدهموي علمهموي خبرهمبأم ٍةور آتيذاِه  ألنهإلى اآلِبب . 

تْاهتزشاِع مرهمواضطر تْبقلوب هكانت.م  مهشاِعرمم ِمزيج نح ِهن على فراِقزوح يةرا هو آٍت لم.ولكن ا  م
وعدهِن ِم كثيراً أزاَل بِهماض طرابهمو ال.ضيقهم  سيما وعدهله مأنه س يأتى ثانية ليأخذهم.وأن الر وحالقد س 
سيالزمهمأ .ِهجيِئ حتى م ذلكعطاهمالماً سوو ضفى ع مقلوبهاساً أسِماسخاً ر ال نراِءج.ولكنه ماحتار ا قاَلوا حينم 
لهم: "وتعلموتعلمونونح أنَ أنَيثُيثُ ح ا أذها أذهببوتعلم وتعلم ونالطريقَ الطريقَون "..ا م عسى أنشتاقوا لقد ا!..؟ الطريقُ يكون لم٢. الطريقرفِةع  
 

 انبرى تومؤالِها بس: "بتذه أين نَا نعلملسبتذه أين نَا نعلمرفَ الطريقَ؟..لسنع أن رفَ الطريقَ؟ فكيفَ نقِدرنع أن فكيفَ نقِدر ". قدرالر لهفة قلِب با  توم
عرفِةللمفأج ابأنَأنَ": ها هو الطريقُو الطريقُا هوالح قّقّ والحوالح والح ياةاةي..لي لي سسأح أح دكانتْ.." يأتى إلى اآلب إال بى يأتى إلى اآلب إال بىد إج ابة الربوعسي  

 :نهمض يا وم..قّو الح ه أنه ذلكا يؤكد وم:و الطريقُ فه..ؤال آخر بسحمتس ة العاِنة معاِمة جاب إج..ةة جليحواِض
أنهه و الحقاِهواة يار لمِتو..وم نع فَري سوعع الطريقَفَر وأد ركقّ الحوض منالح اةَي..و منلم ي عضّلرفه  

 .تالميذاقى ال ب قلوبأنتْا واطم توم أطمأن..سوع المسيح المخَلص الوحيد يأتى إلى اآلب إال بيد أحس فلي.الطريقَ
إال أنآخر تلميٍذ كاللهيب فى قلِب اشتعلتْاقاً أشو  تمنى لور أى اآلبضاً أي..لقد ر أى يوعسإلى  الطريقُو الذى ه 

السميثُاء حاآلب الج الس على العرش البهى.. ق أنبوس أَلستوم ا عن الطريق وأجابهالر واآلن ي. .بتسَلاء 
فيلبِهى نفِس فس:لم اذا ال أتقدبطلِبم ر ؟ اآلبِةؤي!.وعلى التو تقد مفيلب سِهؤاِل بس :"ييا سيا سيدأرنَ أرنَد ا اآلب٣."اا وكفانَ وكفانَا اآلب  

 

 إنالذى خطر على ذهن فيلب اهللا رأى س هو أنه إلى اآلب الذى هو الطريقُابن اوىمالس ..فم اذا يمنعأن  
يرى اآلب؟ الطريقة الذى هو غاي.فاذا بالر بي سوع يجيبهفى و ضلي لف رقيق عتاٍب وفى قالِب..الٍءوح وجبس 

 .!!؟؟ا اآلبا اآلب أرنَ أرنَ أنتَ أنتَ تقوُل تقوُل فكيفَ فكيفَ.... رأى اآلب رأى اآلب فقد فقدالذى رآنىالذى رآنى  ..!!س؟س؟ا فيلبا فيلبرفنى يرفنى ي تع تع ولم ولمدتهدته م م هذِه هذِهاناًاناً زم زمعكمعكما ما مأنَأنَ": قاَل
ألستؤِم تؤِمتَتَألس نفى اآلِب فى اآلِب أنَا أنَاىى أنّ أنّن واآلب ف ف واآلب ى؟؟ى!!..ص ى فى اآلِبى فى اآلِبدقونى أنّدقونى أنّ صواآلب واآلب فى فى "..كان ؤاُل ستوم اباًا بلم االبن رفِةع 
 بالرة  إجاب.. فقد رأى اآلب رآى االبنن ومه فى االبن اآلب أنّرفِةع لماباًس ب فيلبؤاُل س وكان..ه هو الطريقُأنّ

على سؤال توما أوضلنَتْح ا أناالبن و الطريقُ هالو إلى اآلِبحيد ..وإج ابة الربعلى س تْ لنَا س ؤال فيلبحضأو
التدبيرل منذ االزل الذى كانِةخالص البشريم بدي ساِء ..اهللابن سيح وع الممالس ِمن فى الجسداًهرا ظالذى جاء  
اَلوجي صنعراً خي. شفى مى وأقارضمم وتى ثمِل صبوقاتَ وم امِع وصدإلى الس واِتم.و وعأنّد هس ٤.ةيأتى ثاني 

 

 وبعدأن أنه ى الروعبسي إج ابتهلس ؤال فيلبِهميِذ لتالس أعلنلطانَ ساوى هسالملس ِهابِتلطان اآلب فى استج 
اِتلصلوهماِت وطلبقاَل إذ ..همله م :"ومومههمما سألتمباسِم باسِما سألتم ى فذلكى فذلكأفع أفع لهلهليتم ليتم ججدداآلب باالبن باالبن اآلب ....إن إن س س ألتمشيئاً شيئاًألتم باس ى فإنى ى فإنى مِِم باس
افعلهافعله"..كان تأثير هذا الو ِمِدع نالر قوياًب ميقاً عأر اح نفوسهموطي بقلوب و.. مهكّلا التالميذلينَ إ نقَللقد م ا قاله 
الربله م.وم ا شاهدوهوم ا اختبرقبَلوه وب عصلبِهد ِه ودفِنِهوِت ومامتِه وقيورِه وظهثم ص ِهوِدع..ا  وملوهجسا عطينَ ي

شنَ كأننا ِعاساًإحسا فى زاِنموهم معح ابن اِهللاسي المالم تجليتنَف ..دسِما نتعلم موح الينَ إا نقلوهى الرحبو لوهجوس 
 ٥."ررههاء الداء الدنقضنقضام إلى اام إلى ايي األ األ كّل كّلكمكمععا ما م أنَ أنَوهاوها" :بقولِه نَادع الذى وىسيح الح المع محيا ونَ بِهمَلعنَ ل..القدس

 

 . ألجلىالمسفوك الدم أجل نك ِمشكر أ..اوىمانا الس أب:صالةال لك ِتى فىِع م تشترككى وكع أد:ئ القارعزيزى
غفراناً  أناَلكىلخطاي اى وحيةاة أبدي..إلهى بنى هألفعَل ة قوم شيئتك الًاِمحتابعاً الصليب ذاك و الطريقُ الذى ه 

قّوالحوالح اةي..آتى إليك فى اسم ي سقلتَى  ف واثقاً..فاِدى الوع نا مي ِدكعو: قبْلمي ال أخْن إلى رجارجاً خَه. 
 

  : ذلك فىالة أو غيرها ستجدساع تلك الرمإن أردتَ س.. أخى القارئ العزيز
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