شرح معني انا كلمت العالم عالنية .
يوحنا 02 :81
Holy_bible_1

اتعجب من المخالفين لاليمان الذين يستشهدون بهذا العدد ليثبتوا ان المسيح قال عالنية كل شيئ
يريد ان يقوله وبهذا يتكلمون بحرفية عن موضوع اين قال المسيح انا هو اهلل
ولهذا اريد ان اوضح عدة ابعاد لهذا العدد
اوال ساخذ من معني :هل ما يستشهد به المشككين يصلح ان يقولوا عنه انه هو كل ما قاله
المسيح النه قال انا كلمت العالم عالنية ؟
الحقيقة ال الن يوحنا الحبيب شرح
إنجيل يوحنا 02 :08

ِ
ِ
ِ
شياء أ َ ِ
ت أَظُ ُّن أ َّ
سُ
سعُ
سوعُ ،إِ ْن ُكت َب ْت َواح َدة َواح َدةَ ،فلَ ْ
س ُه َي َ
َن ا ْل َعالَ َم َن ْف َ
ص َن َع َها َي ُ
يرةٌ َ
َوأَ ْ َ ُ
ُخ ُر َكث َ
ا ْل ُكتُب ا ْلم ْكتُوب َةِ .
ين.
آم َ
َ َ َ

وايضا قال
انجيل يوحنا 02
ُخر َك ِثيرة ص َنع يسوعُ قُدَّام تَالَ ِم ِ
 02و ٍ
يذ ِه لَم تُ ْكتَ ْب ِفي ه َذا ا ْل ِكتَ ِ
اب.
ََ
آيات أ َ َ َ َ َ َ ُ
ْ
َ
ع ُهو ا ْلم ِسيح ْاب ُن ِ
َما ِ
ِ
هذ ِه فَقَ ْد ُك ِت َب ْت لِتُ ْؤ ِم ُنوا أ َّ
َ 08وأ َّ
آم ْنتُ ْم َح َياةٌ
اهللَ ،ولِ َك ْي تَ ُك َ
سو َ َ َ ُ
َن َي ُ
ون لَ ُك ْم إ َذا َ
اس ِم ِه.
ِب ْ
وهذا ايضا ما قاله سفر المزامير عن اهلل
سفر المزامير 2 :02
ُخ ِب َر َّن
َك ِث ا
الر ُّ
ُّها َّ
ب إِل ِهي َع َج ِائ َب َك َوأَ ْف َك َار َك ِم ْن ِج َه ِت َنا .الَ تُقَ َّوُم لَ َد ْي َك .أل ْ
ت أَ ْن َ
ير َما َج َع ْل َ
ت أَي َ
َن تُ َع َّد.
اد ْت َع ْن أ ْ
َوأَتَ َكلَّ َم َّن ِب َها َ .ز َ

ولكن المكتوب هو مقدار محدد لهدف محدد
رسالة بولس الرسول الثانية إلى تيموثاوس 81 :0

اهلل ،وَن ِ
اب ُهو موحى ِب ِه ِم َن ِ
يخ ،لِلتَّ ْق ِو ِيم َوالتَّأ ِْد ِ
ُك ُّل ا ْل ِكتَ ِ
يب الَِّذي ِفي ا ْل ِبِّر،
افعٌ لِلتَّ ْعلِ ِيم َوالتَّْوِب ِ
َ
َ ُ

رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية 0 :82
َج ِل تَعلِ ِ
ق فَ ُك ِت ِ
ون لَ َنا
أل َّ
يم َناَ ،حتَّى ِب َّ
س َب َ
الص ْب ِر َوالتَّ ْع ِزَي ِة ِب َما ِفي ا ْل ُكتُ ِب َي ُك ُ
ب ُكت َ
َ
ب أل ْ ْ
َن ُك َّل َما َ
اء.
َر َج ٌ

رسالة بولس الرسول األولى إلى أهل كورنثوس 88 :82
ين ا ْنتَه ْت إِلَ ْي َنا أَو ِ
ِ
ِ
ِِ
ُّه ِ
َص َابتْ ُه ْم ِمثَاالَ ،و ُك ِت َب ْت ِإل ْن َذ ِ
ور.
اخ ُر الد ُ
ارَنا َن ْح ُن الَّذ َ َ
َ
يع َها أ َ
ور َجم ُ
ُم ُ
فَهذه األ ُ

رسالة يوحنا الرسول األولى 80 :2
ين ِباسِم ْاب ِن ِ
ِ
َن لَ ُك ْم َح َياة أ ََب ِديَّةَ ،ولِ َك ْي تُ ْؤ ِم ُنوا
اهلل ،لِ َك ْي تَ ْعلَ ُموا أ َّ
َكتَ ْب ُ
ت ه َذا إِلَ ْي ُك ْم ،أَ ْنتُ ُم ا ْل ُم ْؤ ِمن َ ْ
ِباسِم ْاب ِن ِ
اهلل.
ْ

إنجيل يوحنا 81 :0
اهلل ا ْلو ِح ِ
ين ،أل ََّن ُه لَم ي ْؤ ِم ْن ِباسِم ْاب ِن ِ
يد.
انَ ،والَِّذي الَ ُي ْؤ ِم ُن قَ ْد ِد َ
اَلَِّذي ُي ْؤ ِم ُن ِب ِه الَ ُي َد ُ
ْ ُ
ْ
َ

إنجيل يوحنا 08 :02
ع ُهو ا ْلم ِسيح ْاب ُن ِ
َما ِ
ِ
هذ ِه فَقَ ْد ُك ِت َب ْت لِتُ ْؤ ِم ُنوا أ َّ
َوأ َّ
آم ْنتُ ْم َح َياةٌ
اهللَ ،ولِ َك ْي تَ ُك َ
سو َ َ َ ُ
َن َي ُ
ون لَ ُك ْم إ َذا َ
اس ِم ِه.
ِب ْ

ثانيا هل كالم المسيح في االناجيل فقط ؟
الن الن الذي يقول ذلك هو حرفي يريد ان يدعي ان االنجيل هو الذي كتبه المسيح او االنجيل
الذي نزل علي عيسى وهذا ليس الفكر المسيح
اما الفكر المسيحي ان كل الكتاب المقدس هو كالم الرب الذي قاله بروحه القدوس من خالل كتبة
الوحي
رسالة بطرس الرسول الثانية 08 :8
ِ ِ
ْت ُنب َّوةٌ قَطُّ ِبم ِش َ ِ
ِ
سٍ
الرو ِح
ين ِم َن ُّ
سوِق َ
ِّيس َ
أل ََّن ُه لَ ْم تَأ ُ
ون َم ُ
اس اهلل ا ْلقد ُ
انَ ،ب ْل تَ َكلَّ َم أَُن ُ
يئة إِ ْن َ
َ
ا ْلقُ ُد ِ
س.

إنجيل لوقا 02 :8
َكما تَ َكلَّم ِبفَِم أَ ْن ِبي ِائ ِه ا ْل ِقد ِ
َّه ِر،
ين ُه ْم ُم ْن ُذ الد ْ
ين الَِّذ َ
ِّيس َ
َ
َ
َ

سفر أعمال الرسل 08 :0
يع أَ ْن ِب َي ِائ ِه
الَِّذي َي ْن َب ِغي أ َّ
ش ْي ٍء ،الَِّتي تَ َكلَّ َم َع ْن َها اهللُ ِبفَِم َج ِم ِ
َن َّ
اء تَ ْق َبلُ ُه ،إِلَى أ َْزِم َن ِة َرِّد ُك ِّل َ
الس َم َ
ا ْل ِقد ِ
َّه ِر.
ين ُم ْن ُذ الد ْ
ِّيس َ

رسالة بولس الرسول الثانية إلى تيموثاوس 81 :0
اهلل ،وَن ِ
اب ُهو موحى ِب ِه ِم َن ِ
يخ ،لِلتَّ ْق ِو ِيم َوالتَّأ ِْد ِ
ُك ُّل ا ْل ِكتَ ِ
يب الَِّذي ِفي ا ْل ِبِّر،
افعٌ لِلتَّ ْعلِ ِيم َوالتَّْوِب ِ
َ
َ ُ

رسالة بطرس الرسول األولى 88 :8
ان ي ِد ُّل علَ ْي ِه روح ا ْلم ِس ِ ِ ِ
ْت أَو ما ا ْلوق ُ َِّ
ين أ ُّ ٍ
ب ِ
ش ِه َد
ق فَ َ
س َب َ
اح ِث َ
َ
يح الَّذي في ِه ْم ،إِ ْذ َ
َي َوق ْ َ َ
ْت الذي َك َ َ َ ُ ُ َ
يحَ ،واأل َْم َج ِاد الَِّتي َب ْع َد َها.
ِباآلالَِم الَِّتي لِ ْل َم ِس ِ

سفر رؤيا يوحنا الالهوتي 02 :0
وح لِ ْل َك َن ِائ ِ
س».
س َم ْع َما َيقُولُ ُه ُّ
الر ُ
َم ْن لَ ُه أُ ُذ ٌن َف ْل َي ْ
واالدله علي ان الكتاب المقدس كله هو كالم المسيح وكالم روح اهلل القدوس باكمله كثيره جدا
رسالة بولس الرسول األولى إلى تيموثاوس 8 :0
ِ ِ ِ
ِ َّ ِ
وِ
يرِة َي ْرتَ ُّد قَ ْوم َع ِن ِ
يم ِ
ين أ َْرَواحا
لك َّن ُّ
ان ،تَا ِب ِع َ
الر َ
وح َيقُو ُل َ
َ
ص ِريحا :إن ُه في األ َْزم َنة األَخ َ
اإل َ
ٌ

شي ِ
ِ
ِ َّ
ين،
اط َ
يم َ َ
ُمضلة َوتَ َعال َ

رسالة بولس الرسول إلى العبرانيين 0 :0
الروح ا ْلقُ ُدس« :ا ْليوم ،إِ ْن ِ
ِِ
ص ْوتَ ُه
لذل َك َك َما َيقُو ُل ُّ ُ
سم ْعتُ ْم َ
َ
ُ
َْ َ
اذا االستشهاد من اول سفر التكوين الي اخر سفر الرؤيا عن الهوت المسيح اليستطيع احد ان
يعترض عليه بان يقول ان هذا من كالم بطرس او كالم بولس او كالم يوحنا او كالم اشعياء الن
الكل كالم الروح القدس وال نقبل احد ان يقسم كلمة اهلل

فحتي االن وصلنا الي نقطتين مهمتين
ان ليس كل ما قاله وفعله المسيح كتب بل كتب ما هو للبنيان
كل ما كتب هو مكتوب بروح اهلل القدوس
النقطه الثالثه عن ماذا يتكلم هذا العدد ؟
العدد يتكلم عن تحقيق مع المسيح اثناء المحاكمة
ولهذا عندما ندرس العدد نكتشف خطأ الفكر الذي يستشهد به بدون ما يفهمه
انجيل يوحنا 81

يذ ِه وع ْن تَعلِ ِ
ِِ
ِ
يم ِه.
سأ َ
سو َ
ع َع ْن تَالَم َ َ ْ
يس ا ْل َك َه َنة َي ُ
َل َرِئ ُ
 82فَ َ

فقيافا يسال المسيح عن تالميذه وتعاليمه ألنه ينوي أن ينكل بهم ويقدم أسماءهم إلى بيالطس
في نظر بيالطس أن المسيح متهم بأنه يريد أن يكون ملكا وبالتالي يكون تالميذه والة منافسين
لبيالطس (هذا ما يريده قيافا) .والمسيح كابن اهلل يكون تالميذه فوق رئيس الكهنة .والمسيح لم
يجب على السؤال الخاص بتالميذه ليحميهم .وقيافا يسأل المسيح عن تعليمه أي دعوته ألن
يكون ملكا يمنع أن تعطى الجزية لقيصر ،وأنه ملك لليهود .وكأن قيافا يستدرج المسيح ليعترف
بخططه السرية للقيام بثورة ليكون ملكا.بمعني يحاولون ان يثبتوا تهمه انه يعد لثورة ومثير فتنه
ليحاكموه بهذا السبب من ضمن االسباب االخري او لكي يؤكد االتهام الديني أنه مجدف ونبي
كاذب ،يعمل ضد الناموس خاصة بأمن الكنيسة اليهوديةلتثبيت ضرورة قتله أثار الجانبين:
الجانب السياسي والجانب ديني وكال االتهامين عقوبتهما الموت .لم يسأله عن أعمال محبته
قادر على إنكارها كأعمال إلهية ،وهو يعلم أن هذا قد يثير أذهان
ومعجزاته ،ألنه لم يكن ا
الحاضرين إلعادة التفكير في أمره بسبب أعماله الفائقة.
ت ُك َّل ِح ٍ
ث
ين ِفي ا ْل َم ْج َم ِع َوِفي ا ْل َه ْي َك ِل َح ْي ُ
ت ا ْل َعالَ َم َعالَ ِن َية .أََنا َعلَّ ْم ُ
سوعُ« :أََنا َكلَّ ْم ُ
 02أ َ
َج َاب ُه َي ُ
ود َد ِائما .وِفي ا ْل َخفَ ِ
ش ْي ٍء.
اء لَ ْم أَتَ َكلَّ ْم ِب َ
َي ْجتَ ِمعُ ا ْل َي ُه ُ
َ
بخصوص الجزء االول المسيح لم يجيب النه يحمتي تالميذه من خطط هذا الشرير اما بالنسبه
للجزء الثاني المسيح يجيب انه تعاليمه عالنيه لم تكن سريه اي لم يكن يدبر مؤامره ولم يخطط
لثورة .فهو يرد علي هذه التهمة وليس يقول انه اعالن عن شخصه فالعدد ليس له عالقه عن

شخصه ولكن عن تهمة اعداد لثورة .استخدم السيد المسيح كلمة "عالنية" ،وهي تحمل أيضا
ٍ
إنسان ما .هو معلم
معنى "الجرأة" ،فإنه لم يعلم في زاوية خفية كمن هو خائف أو كمن يطلب ود
الجميع ،يطلب بنيان الكل.
ولكن المسيح قال تعبير مهم جدا وهو
( كلمت العالم ) والمسيح لم يتكلم في ايام جسده في العالم كله ولكن في اليهودية والجليل وقله
من المناطق االخري مثل صور وصيدا ولكن المسيخ هنا يشير ان كالمه العالنيه ليس فقط خالل
الثالث سنوات والنصف ولكن هو يقصد كالمه من بداية ادم وكل المسكونة.
اذا تعبير عالم يؤكد ان هذا العدد ال ينطبق علي اقوال المسيح في ايام جسده فقط ولكن يؤكد علي
كل كلمة كتبت بواسطة الروح القدس
اذا االستشهاد بالعدد في ان المسيح تكلم عالنيه يجب ان يفهم علي الكتاب المقدس كله النه
يتكلم عن كلمته في العالم طول الزمان.
الن المسيح في ايام جسده تكلم عالنيه في اوقات وتكلم ايضا احاديث خاصه مثل نيقوديموس
واالعمي والسامرية وايضا احاديث لمجموعه قليله مثل تالميذه فقط او رسله فقط هذه بالطبع الي
تعاليمه للجموع عالنية
ويقول القديس يوحنا ذهبي الفم

ما هذا؟ ألم يتكلم قط في الخفاء؟ حقا قد تكلم ،ولكن ليس كما كانوا يظنون أنه تكلم عن خوف أو
ليسبب منازعات ،ولكن في كل وقت كانت منطوقاته عالية جدا عن مسامع الكثيرين
ويقول القديس اغسطينوس
أنا كلمت العالم عالنية"  .إنه تكلم عالنية إذ سمعه كثيرون؛ مرة أخرى لم يكن ذلك عالنية ألنهم
لم يفهموا حتى ما تكلم به مع تالميذه وحدهم ،بالتأكيد تكلم معهم خفية ...لكنه أراد أن ُيعرف ذلك
لكثيرين بواسطتهم ،إذ قال للقلة القليلة في ذلك الحين" :الذي أقوله لكم في الظلمة قولوه في
النور ،والذي تسمعونه في األذن نادوا به على السطوح" (مت  .)٧٢ :٠١بهذا فإنه حتى ما يبدو
أنه قاله لهم خفية كان بمعنى أال يكون في خفية ،إذ لم يقل هذا ليبقى السامعون ال ينطقون به،
بل باألحرى يكرزون بكل طريقة ممكنة .هكذا يمكن أن ينطق بالشيء علنا وليس علنا في نفس
الوقت
ويكمل المسيح قائال
ِ
 08لِما َذا تَ ِ
ت أََنا».
س ِم ُعوا َما َذا َكلَّ ْمتُ ُه ْمُ .ه َوَذا ُ
ون َما َذا ُق ْل ُ
هؤالَ ِء َي ْع ِرفُ َ
سأ َِل الَِّذ َ
سأَلُني أََنا؟ ا ْ
ْ
ين قَ ْد َ
َ
كانت القوانين اليهودية للمحاكمات تنص على سماع شهود البراءة أوال .وفي قول المسيح إشارة
ألنهم أغفلوا هذا النص .وكأن المسيح يطلب سماع شهود الدفاع أوال ،ألنه أيضا بحسب القوانين
اليهودية فالمتهم برئ حتى تثبت إدانته .ولكن واضح هنا أن المحاكمة صورية .وبهذا لم يجب
المسيح على األسئلة الموجهة له كما قال مرقس ومتى (مر + 18 ،12:80مت.)10 ،10:01
ونالحظ ان المسيح يشير الي ان رئيس الكهنه بشره كان يرسل اليه جواسيس كذبة

انجيل لوقا 02
الساع ِة ،و ِ
ِ ِ ِ
ِ
لك َّن ُه ْم َخافُوا َّ
ب،
اء ا ْل َك َه َن ِة َوا ْل َكتََب ُة أ ْ
الش ْع َ
 82فَطَلَ َ
ي َعلَ ْيه في ت ْل َك َّ َ َ
َن ُي ْلقُوا األ ََياد َ
س ُ
ب ُر َؤ َ
ال ه َذا ا ْل َمثَ َل َعلَ ْي ِه ْم.
أل ََّن ُه ْم َع َرفُوا أَنَّ ُه قَ َ
ِ ٍ
ِ
ِ
ِ
سلِّ ُموهُ إِلَى ُح ْكِم ا ْل َوالِي
اء ْو َن أ ََّن ُه ْم أ َْب َرٌار ل َك ْي ُي ْمس ُكوهُ ِب َكل َمةَ ،حتَّى ُي َ
يس َيتََر َ
سلُوا َج َواس َ
 02فَ َارقَ ُبوهُ َوأ َْر َ
س ْلطَ ِان ِه.
َو ُ
ين« :يا معلِّمَ ،نعلَم أ ََّن َك ِب ِ
ِِ
ق تُ َعلِّ ُم
ام ِة تَتَ َكلَّ ُم َوتُ َعلِّ ُمَ ،والَ تَ ْق َب ُل ا ْل ُو ُجوهََ ،ب ْل ِبا ْل َح ِّ
ْ
 08فَ َ
االستقَ َ
سأَلُوهُ قَائل َ َ ُ َ ُ ْ ُ
يق ِ
اهلل.
طَ ِر َ
ِ
وز لَ َنا أ ْ ِ
ص َر أ َْم الَ؟»
 00أ ََي ُج ُ
َن ُن ْعط َي ِج ْزَية لقَ ْي َ
ال لَ ُه ْم« :لِ َما َذا تُ َجِّرُبوَن ِني؟
ش َع َر ِب َم ْك ِرِه ْم َوقَ َ
 00فَ َ
ِ
ِ
ص َر».
 00أ َُروِني ِدي َنارا .لِ َم ِن ُّ
ورةُ َوا ْلكتَ َاب ُة؟» فَأ َ
الوا« :لقَ ْي َ
َج ُابوا َوقَ ُ
الص َ
هلل ِ
َعطُوا إِذا ما لِقَ ْيصر لِقَ ْيصر وما ِ
هلل».
 02فَقَ َ
ال لَ ُه ْم« :أ ْ
ََ
ََ َ َ
َ
ِ
الشع ِب ،وتَعج ِ
ِ ِ ٍ
َ 01فلَم ي ْق ِدروا أ ْ ِ
س َكتُوا.
َّام َّ ْ َ َ ُ
َّبوا م ْن َج َوا ِبه َو َ
ْ َ ُ
َن ُي ْمس ُكوهُ ب َكل َمة قُد َ
فهذا هو الموقف تاريخيا ايضا الذي يتكلم عنه المسيح
فهو يقول له اسال جواسيسك الذين ارسلتهم لي بالكذب واجبتهم عالنيه امام الجموع ولم
يستطيعوا ان يصتادوني بكلمة ضد قيصر وهذا كان بشهادة الشعب وايضا الجواسيس

اذا فالعدد تاريخيا ولفظيا وايضا المعني العميق ال يفيد ما يقصده المشككين عن حرفية اعالن ان
المسيح انه هو اهلل
رغم ان العدد نفسه يكفي ان يعلن ان المسيح هو اهلل المتكلم في انبياؤه وكلمته ايضا في كل
زمان ومكان

والمجد هلل دائما

