يسوع معطي احلياة
يوحنا 30-16:5
سؤال للمشاركة :ما هي العادات أو اخلصال اليت اكتسبتها من والدك أو والدتك؟
ه
سوعُ« :أهَِب
س َ
َوهِل َذا َكا َن الْيَ ُه ُ
وعَ ،ويَطْلُبُو َن أَ ْن يَ ْقتُ لُوهُ ،ألَنَّهُ َعم َل ه َذا هِف َس ْبت.فَأ َ
َجابَ ُه ْم يَ ُ
ود يَط ُْر ُدو َن يَ ُ
ود يَطْلُبُو َن أَ ْكثَ َر أَ ْن يَ ْقتُ لُوهُ ،ألَنَّهُ ََلْ يَ ْن ُق ه
ت
ض َّ
الس ْب َ
َج هل ه َذا َكا َن الْيَ ُه ُ
يَ ْع َم ُل َح ََّّت اآل َن َوأ َََن أَ ْع َم ُل".فَ هم ْن أ ْ
ه
ه
ال َِلُ ُم« :ا ْحلَ َّق ا ْحلَ َّق أَقُ ُ
وع َوقَ َ
فَ َقطْ ،بَ ْل قَ َ
ول لَ ُك ْم :الَ
ال أَيْ ً
س ُ
َج َ
ضا إه َّن هللاَ أَبُوهُُ ،م َعادالً نَ ْف َسهُ هِبلل .فَأ َ
اب يَ ُ
ه
هه
ه
اك فَه َذا يَ ْع َملُهُ االبْ ُن
اآلب يَ ْع َم ُل .ألَ ْن َم ْه َما َع هم َل ذَ َ
يَ ْقد ُر االبْ ُن أَ ْن يَ ْع َم َل م ْن نَ ْفسه َش ْي ئًا إهالَّ َما يَ ْنظُُر َ
َجيع ما هو ي عملُهُ ،وس هُي هيه أَ ْعماالً أَ ْعظَم همن ه
ه
ك .أل َّ
هذ هه لهتَ تَ َع َّجبُوا
اآلب ُهُي ُّ
َكذله َ
ب االبْ َن َويُ هريه َه َ َ ُ َ َ ْ َ َ َ ُ
َن َ
َ ْ
َ
ه
ه
شاءُ .أل َّ
أَنْتُ ْم .ألَنَّهُ َك َما أ َّ
ين
ضا ُُْييهي َم ْن يَ َ
ك االبْ ُن أَيْ ً
ات َو ُُْييهيَ ،كذله َ
يم األ َْم َو َ
َن َ
َن َ
اآلب الَ يَد ُ
اآلب يُق ُ
ه
أَح ًدا ،بل قَ ْد أَ ْعطَى ُك َّل َّ ه ه
ه
اآلبَ .م ْن الَ يُ ْك هرُم االبْ َن
يع االبْ َن َك َما يُ ْك هرُمو َن َ
الديْ نُونَة لالبْ هن ،ل َك ْي يُ ْك هرَم ا ْْلَم ُ
َ َْ
ه
ه
ه
ه
اآلب الَّذي أ َْر َسلَهُ« .اَ ْحلَ َّق ا ْحلَ َّق أَقُ ُ
ول لَ ُك ْم :إه َّن َم ْن يَ ْس َم ُع َكالَمي َويُ ْؤم ُن هِبلَّذي أ َْر َسلَ هِن فَ لَهُ
الَ يُ ْك هرُم َ
حياةٌ أَب هديَّةٌ ،والَ يْهِت إه ََل َدي نُونَة ،بل قَ هد انْتَ َقل همن الْمو ه
ول لَ ُك ْم :إهنَّهُ ََتهِْت
ت إه ََل ا ْحلَيَاةه .اَ ْحلَ َّق ا ْحلَ َّق أَقُ ُ
ْ
َ َ َْ
ََ َ َ َ
َْ
ه
ت اب هن ه
سَ ه
الس هامعُو َن َُْييَ ْو َن .ألَنَّهُ َك َما أ َّ
اآلب لَهُ َحيَاةٌ هِف
هللاَ ،و َّ
ني يَ ْس َم ُع األ َْم َو ُ
ص ْو َ ْ
اعةٌ َوه َي اآل َن ،ح َ
َن َ
ات َ
َ
ه
هه
ضا ،ألَنَّهُ ابْ ُن
ين أَيْ ً
ك أَ ْعطَى االبْ َن أَيْ ً
ذَاتهههَ ،كذله َ
ضا أَ ْن تَ ُكو َن لَهُ َحيَاةٌ هِف ذَاتهَ ،وأَ ْعطَاهُ ُس ْلطَ ًاَن أَ ْن يَد َ
َجيع الَّ هذين هِف الْ ُقبوهر صوتَهُ،فَي ْْر َّ ه
ان .الَ تَتَ ع َّجبوا همن ه َذا ،فَهإنَّهُ ََتهِْت س َ ه
ا هإلنْس ه
ه
ين
َ
َ ُ ْ
ُ َْ َ ُ ُ
ُ الذ َ
اعةٌ ف َيها يَ ْس َم ُع َ ُ َ
َ
فَ علُوا َّ ه ه ه ه ه ه َّ ه
السيهئَ ه
ات إه ََل قهيَ َام هة َّ
الديْنُونَهة .أ َََن الَ أَق هْد ُر أَ ْن أَفْ َع َل هم ْن
ين َع هملُوا َّ
َ
الصاحلَات إ ََل قيَ َامة ا ْحلَيَاةَ ،والذ َ
ه
نَ ْف هسي َشي ئًاَ .كما أ ْ ه
ب َم هشيئَ هيت بَل َم هشيئَةَ ه
اآلب الَّ هذي أ َْر َسلَ هِن".
ْ َ
ينَ ،و َديْنُونَهيت َعادلَةٌ ،ألهَّن الَ أَطْلُ ُ
َْسَ ُع أَد ُ
ْ
(يوحنا)30-16:5

األتقياء يُضطهدون
يف العام  1980تزوجت من زوجيت ساندي األمريكية األصل .وواجهت مشاكل يف احلصول على أوراق
إقاميت هناك بسبب اعرتايف الصريح ابلتهمتني املوجهتني يل بتعاطي املاريواان يف العامني  1971و ،1976
لذلك غادران الوالايت املتحدة إىل إنكلرتا آملني أن يستخدمنا هللا هناك .مل نستعن مبحام ملساعدتنا يف

1

احلصول على أوراق إقاميت بل اختذان األمر على أنه إشارة لنا أن نذهب إىل إنكلرتا .وقد كنا مستعدين
أي مكان .رجعنا إىل بلديت ِّ
خلدمة الرب يف ِّ
"هارويش" يف "أسكس" ،إنكلرتا ،وبدأان يف خالل سنة زرع
كنيسة هناك مع زوجني صديقني لنا .تعلمنا حينها كيف نشارك إمياننا من خالل صداقاتنا ،وكيف نبدأ
ابحلديث مع اآلخرين عن إمياننا يف الشارع أو املقاهي أو يف ِّ
أي مكان آخرُّ .
وحيد بلديت مرفأ من أكثر
تؤم
املراىفء
يؤمه عدد كبري من السفن يضاهي جمموع السفن اليت ُّ
ازدحاما على الساحل الشرقي إلنكلرتا إذ ُّ
ً
مراىفء إنكلرتا األخرى جمتمعة .وكان ذلك املرفأ حيتوي على مخسة بواابت من على جانيب النهر .فكان مئات
الناس ينزلون هناك يوميا من خمتلف أحناء أورواب لكي ينطلقوا إىل لندن بواسطة القطارات .قلة قليلة كانت
تود زايرة ِّ
"هارويش" فهي بلدة صغرية تسكنها ألف وستمائة نسمة فقط .وكانت إحدى السفن تنطلق من
صباحا فتصل إىل املرفأ عند الساعة السابعة ليقل الناس قطار كان
هولندا عند الساعة السادسة والنصف ً
قل ذلك القطار ِّ
فنوزع النبذ اخلالصية للركاب وخنربهم عن
ينطلق يف متام الثامنة .فكنا ساندي وأان نست ُّ
املسيح .كثريا ما كانت األحاديث ِّ
مشجعة ،إال أن البعض واجهنا بعدوانية .ويف أحد األايم تلقينا اتصاالً من
ً
ِّ
سيدة تسكن يف " ِّ
هارويش" أرادت أن تكلمنا بشأن النبذة اليت حصل عليه ابنها يف ذلك الصباح .اتفقنا أن
نتقابل يف بيتها إال أنين شعرت أن هناك خطبًا ما عندما مل تدخلنا إىل بيتها بل استقبلتنا يف احلديقة اخلارجية

وأنبتنا بشدة ألننا بشران ابنها الذي كانت أتمل أن يقتفي أثرها يف اتباع شهود يهوه .مل يرق هلا األمر أبننا
بشرانه عن حقائق اإلجنيل وعن كون يسوع ابن هللا املسيا املنتظر ،وأنه هو وحده يستطيع أن يهبه احلياة
احلقيقية .اشتعلت ابلغضب بينما كانت تتكلم معنا ،وحاولنا أن نشارك معها ما تقوله كلمة هللا .إال أَّنا
كانت معمية البصرية بسبب تعليم قادهتا الدينيِّني ،ومل تكن منفتحة لقراءة سوى كتاهبا املقدس نسخة شهود
يهوه وبعض التفاسري اخلاطئة املوجودة هناك.
جند يف النص الذي حنن بصدد دراسته "شرطة اليهود الدينية" مستائني ألن يسوع شفى املشلول
عند بركة بيت حسدا يف يوم السبت .فقد اعتربوا الشفاء عمالً ،خاصة وأن يسوع كان قد طلب من الرجل
أيضا (يوحنا.)10:5مل يكن أحد خموالً أن يعمل يف
أن حيمل سريره وميشي (يوحنا )8:5وهذا اعتِّرب عمل ً
السبت سوى هللا إذ ال ميكنه أخذ إجازة ألن الكون حتت سيطرته .مل يؤثِّر توبيخهم بيسوع بل واجههم
بشجاعة قائالً" :أهِب يَ ْع َم ُل َح ََّّت اآل َن َوأ َََن أَ ْع َم ُل" (ع  .)17فأغضبتهم تلك الكلمات أكثر لسببني:
 .1ألنه أشار إىل هللا على كونه أبيه وليس "أبينا" ابملطلق.
 .2ويف قوله إنه يعمل مع هللا ساوى نفسه به قائالً إنه هو هللا.
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أخربهم يسوع احلقيقة أبسلوب شجاع للغاية .وعلم أن تلك الكلمات ستشعل غضبهم واضطهادهم ،لكنه
أصر على قول ِّ
احلق .ومل يكن لينسحب من إظهار دعوته إبمتام مشيئة هللا.
َّ ه
س َع ْب ٌد أَ ْعظَ َم هم ْن
قال يسوع إن املؤمنني سوف يضطهدون" :اُذْ ُك ُروا الْ َكالَ َم الذي قُلْتُهُ لَ ُك ْم :لَْي َ
ضطَ ه ُدونَ ُك ْم" (يوحنا )20:15فعندما يعمل هللا ،غالبًا ما حيدث
سيَ ْ
َسيه هدهه .إه ْن َكانُوا قَ هد ا ْ
ضطَ َه ُد هوّن فَ َ
أشخاصا بعد أن يقابلوا
تصادم بني اململكتني .ال تتفاجأ ،فإبليس لن جيلس ساكنًا عندما هتتز مملكته ويفقد
ً
أشخاصا
يسوع ويعرفوا أنه يستطيع أن خيلِّص وحي ِّرر .وغالبًا ما تكون ردة فعل رئيس هذا العامل أبن يستخدم
ً
ال نشك أبمرهم كأدوات له .حىت إنه نطق من خالل بطرس تلميذ املسيح دون أن يدري حني حاول أن
مينع يسوع من الذهاب إىل الصلب (مىت .)23-22:16لكن خذ بعني اإلعتبار أن الناس ليسوا أعدائك
(أفسس ،)12:6بل العدو هو الذي يستخدمهم إليقاف عمل هللا (أفسس.)2:2
هل حاول بعض أصدقائك أو أعضاء عائلتك أو آخرون أن يقنعوك ِبلتْلهي عن إميانك؟ هل
واجهت مقاومة وكان عليك أن تدافع عن إميانك؟ شارك مع اآلخرين ماذا حصل معك.
قوته
سر َّ
ُّ
يف الدرس السابق الذي دار حول حادثة الشفاء عند بركة بيت حسدا ،استشهدان بتعليم بولس لكنيسة
فيليب (فيليب )7:2عن أن يسوع أخلى نفسه فأصبح "ال أحد" عندما جتسدٍ .
بكالم آخر ،مل يقم ابلشفاء
معتدما ابلكامل على عمل الروح من خالله .ونقرأ يف هذا النص عن ِّ
سر قوته" :ا ْحلَ َّق
كونه هللا ،بل كان
ً
ه
هه
ه
اآلب يَ ْع َم ُل( ".ع  .)19كمؤمنني
ا ْحلَ َّق أَقُ ُ
ول لَ ُك ْم :الَ يَ ْقد ُر االبْ ُن أَ ْن يَ ْع َم َل م ْن نَ ْفسه َش ْي ئًا إهالَّ َما يَ ْنظُُر َ

علينا أن نطرح السؤال التايل يف ِّ
كل حالة نواجهها" :اي رب ،ماذا تريد أن تعمل من خاليل؟ ماذا تريدين أن
أمورا ظانِّني أن هللا قاهلا لنا فتكون النتيجة سلبية .كل ما علينا
أقول هلذا الشخص؟" ً
أحياان خنطىء فنقول ً
ٍ
عندئذ هو أن نسلِّم النتائج هلل ونطيع إرشاد الروح القدس .وكلما تعلمنا أن نكون حساسني لصوته
فعله
وقيادته ،كلما ازداد عمله من خاللنا .علينا أن نستمع هلمسة الروح الناعمة (1ملوك )12:19اليت تصبح
أوضح كلما مشينا معه وأطعنا صوته .وتذكر أن مهسة الروح ال تناقض كلمة هللا بل هي تتناسب مع ما
ميكن أن يقوله يسوع .قال يسوع إن عالقة اآلب واإلبن تتمحور حول حمبتهما لبعضهما البعض":أل َّ
اآلب
َن َ
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ه ه
يع َما ُه َو يَ ْع َملُهُ" (ع  .)20فعندما حيب أحدهم هللا تتدفق فيه ومنه عطااي الروح
ُهُي ُّ
ب االبْ َن َويُ هريه ََج َ
القدس لتلمس حياة اآلخرين.
ووجه ِلم تلك الكلمات القاسية اليت تثُي غضبهم؟
ملاذا واجه يسوع متهميه َّ
يقول البعض إن يسوع مل يقل مطل ًقا إنه كان هللا أو أنه هللا .ال أعلم من أين أتوا هبذه الفكرة إذ أن
يسوع يشري بكل وضوح يف هذا النص ملن يكون هو .وقد فهم رجال الدين قوله أبنه مسا ٍو هلل ،لذلك

أخذوا ابحملاولة ِّ
مساواي هلل:
جداي لقتله (ع  .)18وقد ذكر يسوع بكل وضوح مخسة أمور تدل على كونه
ً
 )1إنه مسا ٍو هلل كشخص (ع .)18-17

 )2إنه مسا ٍو هلل يف أعماله (ع .)20-19
 )3إنه مسا ٍو هلل يف كونه معطي احلياة (ع .)21
 )4إنه مسا ٍو هلل يف الدينونة (ع .)22
 )5إنه مسا ٍو هلل يف اإلكرام (ع .)23
لن نلج يف تفاصيل كل اإلعالانت ،لكن دعوان نلقي نظرة عن إعالنه بكونه معطي احلياة.
االبن مساو لل بكونه معطي احلياة
أذكر أنه عندما كنت يف املرحلة اإلبتدائية (عمر  11-7سنوات) كنت أمشي مسافة أربعمائة أو
أمر ابلقرب من كنيسة جيش اخلالص حيث كانت الفتة معلقة
اعا للوصول إىل املدرسة .وكنت ُّ
مخسمائة ذر ً
على إحدى اجلدرن كتِّب عليها" :هل أنت حقا حي؟" ابلنسبة يل ،مل يكن هناك تفسري لوجود هذا السؤال
ٍ
اتفها .فإن كنت أستطيع قراءة السؤال فبالطبع أان حي؟ ما معىن هذا السؤال؟ لقد دل برأيي
وكولد اعتربته ً

أخريا أننا أموات
على سذاجة املؤمنني .لكن عندما آمنت ابملسيح الح ًقا وبدأت بقراءة اإلجنيل ،أدركت ً
خبطاايان ومن دون حياة إن كنا ال أنخذ احلياة من هللا .ويف رسالته إىل أهل أفسس كتب بولس ِّأين كنت
مائتًا حني كنت أتبع طرق هذا العامل وأعيش لنفسي:
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ه
َّ
لذنُ ه
"وأَنْتُ ْم إه ْذ ُك ْن تُ ْم أ َْم َو ًاًت هِب ُّ
وب َو ْ
ب
َ
سَ
سَ
ب َد ْه هر ه َذا ال َْعا هََلَ ،ح َ
اخلَطَ َاي ،ال هيت َسلَ ْكتُ ْم ف َيها قَ ْبالً َح َ
ه
يس س ْلطَ ه
وح الَّ هذي ي ْعمل اآل َن هِف أَبْنَ هاء الْم ْع ه
صيَ هة" (أفسس)2-2:1
الر ه
ان ا ِْلََو هاءُّ ،
َرئ ه ُ
َ
َ َُ
أحياان
عندها فهمت ما عىن السؤال عند ابب كنيسة جيش اخلالص .نقرأ يف األعداد التالية أن هللا ً
بينما كانت أرواحنا (ذلك اجلزء الداخلي فينا الذي يتواصل مع هللا) ميتة إىل أن دخل املسيح إىل حياتنا.
يقول بولس:
الر ِْة هة ،همن أَج هل َّبَبَّته هه الْ َكثه ه
َحبَّ نَا هاَا،
"هللاُ الَّ هذي ُه َو غَ ه ي
ِن هِف َّ َ ْ ْ
ُية الَّهيت أ َ
َ
ه ه
ه ه
صو َن،
َحيَ َاَن َم َع ال َْم هس ه
َوََْن ُن أ َْم َو ٌ
ات هِب ْخلَطَ َاي أ ْ
صو َن ...ألَنَّ ُك ْم هِبلن ْع َمة ُُمَلَّ ُ
يح  هِبلن ْع َمة أَنْ تُ ْم ُُمَلَّ ُ
هللا .لَي ه
ك لَيس هم ْن ُكم .هو ع هطيَّةُ ه
هه ه ه
ه
َح ٌد( ".أفسس-4:2
ْ َُ َ
س م ْن أَ ْع َمال َك ْيالَ يَ ْفتَْ َر أ َ
ْ َ
ِبإلميَانَ ،وذل َ ْ َ
5و.)9-8

اان ابلنعمة .ماذا تعين كلمة "النعمة"؟ تعين عطية من دون استحقاق؛ أي
الحظ أن هللا يهبنا احلياة جم ً
أنه ليس هناك من أم ٍر تفعله لتستحقها .إَّنا هبة احلياة اليت يعطيك هللا عندما تؤمن وتثق بعمل املسيح على
ك،
الصليب من أجلك ومن أجلي .قال يسوع يف مكان آخر" :اَ َّ
لسا هر ُق الَ َيهِْت إهالَّ لهيَ ْس هر َق َويَ ْذبَ َح َويُ ْهله َ
ض ُل( ".يوحنا  .)10:10أتى يسوع ليعطي احلياة.
ت لهتَ ُكو َن َِلُ ْم َحيَاةٌ َولهيَ ُكو َن َِلُ ْم أَفْ َ
َوأ ََّما أ َََن فَ َق ْد أَتَ ْي ُ
عندما ولدت انبثقت احلياة من والدتك إليك لكن ذلك اجلزء الداخلي الذي يصلك ابهلل (أي روحك) يولد
ميتًا .قال يسوع لنيقودميوس إن عليه أن يولد من جديد لكي ينال احلياة اجلديدة:
َح ٌد الَ يُولَ ُد هم ْن فَ ْو ُق الَ يَ ْق هد ُر أَ ْن يَ َرى
ال لَهُ«:ا ْحلَ َّق ا ْحلَ َّق أَقُ ُ
وع َوقَ َ
ول لَ َ
س ُ
"أَ َج َ
ك :إه ْن َكا َن أ َ
اب يَ ُ
وت ه
ودميُوسَ «:كي َ ه
ال لَهُ نهي ُق ه
سا َن أَ ْن يُولَ َد َو ُه َو َش ْي ٌخ؟ أَلَ َعلَّهُ يَ ْق هد ُر أَ ْن
هللا» .قَ َ
َملَ ُك َ
ُ ْ
ف ميُْك ُن ا هإلنْ َ
ي ْد ُخل بط ه ه ه
َح ٌد الَ يُولَ ُد هم َن ال َْم هاء
وع«:ا ْحلَ َّق ا ْحلَ َّق أَقُ ُ
ول لَ َ
س ُ
َج َ
ك :إه ْن َكا َن أ َ
ْن أُمه ََثنيَةً َويُولَ َد؟» أ َ
َ ََ َ
اب يَ ُ
هللا .اَلْمولُ ه
وت ه
ه
وح ُه َو
الر ه
الر ه
ود هم َن ُّ
َو ُّ
وح الَ يَ ْق هد ُر أَ ْن يَ ْد ُخ َل َملَ ُك َ
س ٌد ُه َوَ ،وال َْم ْولُ ُ
َْ ُ
ود م َن ا ْْلَ َسد َج َ
وح( ".يوحنا )6-3:3
ُر ٌ

يقصد يسوع أن اجلسد يعطي احلياة للجسد فقط ،لكن إن أراد اإلنسان حياة أبدية فعليه أن أييت
إىل املسيح ليولد اثنية ابلروح فيملؤه روح هللا .ال حيصل ذلك مبجرد الذهاب إىل الكنيسة ،أو أبن يكون
أهلك تقيني ،أو أبن تكون لطي ًفا وتقوم ابألعمال الصاحلة ،بل فقط ابجمليء إىل يسوع معطي احلياة:
صُيوا أَوالَد ه
َّ ه
هللا ،أ ه
َي ال ُْم ْؤهمنُو َن هِب ْهْس هه( ".يوحنا)12:1
اه ْم ُس ْلطَ ًاَن أَ ْن يَ ه ُ ْ َ
ين قَبهلُوهُ فَأَ ْعطَ ُ
َ
"وأ ََّما ُك ُّل الذ َ
.
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هل اختربت احلياة اْلديدة ِف املسيح؟ إن كان جوابك نعم ،شارك مع اآلخرين األمور اليت تقوم
اا اآلن كونك مؤمنًا ِبملسيح.
كيف َتِت هذه احلياة من هللا إَل اإلنسان؟
يفسر يسوع بكل وضوح يف النص الذي حنن بصدد دراسته ِّ
ِّ
املؤهالت إلستقبال احلياة من هللا:
ول لَ ُك ْم :إه َّن َم ْن يَ ْس َم ُع َكالَهمي َويُ ْؤهم ُن هِبلَّ هذي أ َْر َسلَ هِن فَ لَهُ َحيَاةٌ أَبَ هديَّةٌَ ،والَ َيهِْت إه ََل
"اَ ْحلَ َّق ا ْحلَ َّق أَقُ ُ
َدي نُونَة ،بل قَ هد انْ تَ َقل همن الْمو ه
ت إه ََل ا ْحلَيَاةه(".يوحنا.)24:5
ْ
َ َ َْ
َْ
حنصل على احلياة عندما نسمع كلمة هللا ِّ
القوية اليت غالبًا ما نقلِّل من أمهيتها .لقد هومجت عرب
العصور وح ِّجبت عن عامة الشعب ،لكن عندما تقرأ أو حتكى حيصل أمر معني داخل اإلنسان .ويصيغها
كاتب الرسالة إىل العربانيني على الشكل التايل" :ألَ َّن َك هلمةَ ه
ضى هم ْن ُك هل َس ْيف هذي
هللا َحيَّةٌ َوفَعَّالَةٌ َوأ َْم َ
َ
وح والْم َف ه
اخَ ،وُمَُيه َزةٌ أَفْ َك َار الْ َقل ه
َح َّديْ هنَ ،و َخا هرقَةٌ إه ََل َم ْف َر هق النَّ ْف ه
ْب َونهيَّاتههه".
اص هل َوال هْم َْ ه
س َو ُّ
الر ه َ َ
(عربانيني.)12:4
وفعالة يف حياة الناس خاصة عندما تستخدم إبرشاد الروح القدس .فعندما تؤمن هبا وتثق
كلمة هللا حيَّة َّ
ِّ
متاما كما قال يسوع لنيقودميوس
بفداء املسيح حيدث أمر عجيب إذ جيدد روح هللا روحك ويولدك من جديد ً
يف يوحنا  .3:3وأساس اإلميان هو التوبة؛ فبحسب كلمة هللا ال ميكنك أن تؤمن من دون أن تكون لديك
الرغبة لتغيري مسار حياتك ابجتاه إرضاء هللا .وحيدث أمر ما يف داخلك عندما ِّ
تتمم شروط اإلميان .فتكون
قد اجتزت من املوت إىل احلياة (كولوسي .)13:1قال يسوع أبن "له حياة أبدية ".الحظ أنه مل يتكلم

بصيغة املستقبل بل بصيغة احلاضر .فاألمر حيدث داخلك حاملا تسمع وتؤمن .رمبا لن تفهم األمر برمته إال
أن هللا جعل موضوع احلصول على احلياة األبدية سهالً لدرجة أنه ميكن لو ٍ
لد صغري احلصول عليها .يقول هللا
إنه إن كنت تفي شروط اإلميان لن تدان يف يوم الدينونة .وجمد ًدا تكلم يسوع بصيغة احلاضر حني قال" :ق هد
انْتَ َقل همن الْمو ه
ت إه ََل ا ْحلَيَاةه" (ع ( )24أتت اجلملة يف الُّلغة األصلية بصيغة املاضي املستمر) .لن تستلم
َ َ َْ
احلياة األبدية كقطعة حلوى عند موتك ،بل هي قالب حلوى كامل تستمتع به بينما تنتظر احلياة األبدية!
أميكنك تصديق ذلك؟ إن كنت تضع ثقتك ابملسيح وتسلِّمه حياتك برضاك حتصل على احلياة األبدية.

خيوض الكثري من الناس معركة يف أفكارهم عندما يقرتبون من نقطة اإلختيار .فيهمس عدو النفوس يف
نفسك أن ال تسلِّم حياتك للمسيح .وفجأة ختطر يف ابلك كل األفكار واألعذار اليت ِّ
يقدمها لك عدو
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نفسك واليت متنعك من فعل ذلك .قاوم! هل من سبب منطقي مينعك من وضع ثقتك ابملسيح؟ تذكر ما
ذكرانه يف بداية هذا الدرس فكل حركة لروح هللا ليلمس حياة أحدهم تقاوم بشراسة من قِّبل العدو .انتبه
للمعارك اليت جتري يف فكرك لتمنعك من تسليم نفسك ابلكامل خلدمة هللا.
إن كنت مؤمنًا ِبملسيح ،ما هي الصراعات اليت دارت ِف فكرك عندما بدأت ِبلتفكُي بتسليم

حياتك للمسيح؟ وإن كنت َل تتْذ خطوة اإلميان بعد ،ما هي األفكار اليت جتول ِف فكرك واليت متنعك
من اختاذ خطوة اإلميان؟
يسمع األموات صوته فيحيون
يتابع الرب فيتحدث عن الوقت الذي سيسمع األموات صوت ابن هللا ،والسامعون حييون
(ع25و .)28يقول إنه لن يعطي فقط حياة جديدة للذين يتوبون ويلتجئون إليه ،لكن سيأيت اثنية ومن
كان مائتًا سيحيا:
الرب نَ ْفسه هاتاف ،به ه ه
وق ه
يس مالَئه َكة وب ه
ات هِف
هللاَ ،س ْو َ
ف يَ ْن هز ُل هم َن َّ
"ألَ َّن َّ
الس َم هاء َواأل َْم َو ُ
َ ُ َُ
َ
َُ
ص ْوت َرئ ه َ
ه
ف َه
الر ه
الس ُح ه
ب
ال َْم هس ه
ب له ُمالَقَاةه َّ
َج ًيعا َم َع ُه ْم هِف ُّ
ني َسنُ ْْطَ ُ
اء الْبَاق َ
ومو َن أ ََّوالًُُ .ثَّ ََْن ُن األ ْ
يح َسيَ ُق ُ
َحيَ َ
الر ه
ب1( ".تسالونيكي.)17-16:4
هِف ا ِْلََو هاءَ ،وه َك َذا نَ ُكو ُن ُك َّل هحني َم َع َّ
عندما ميوت املؤمن تذهب روحه ونفسه ،أي اجلزءان غري املرئيني ،إىل عند ِّ
الرب ويدفن جسده .يقول
بولس إنه عندما منوت نغيب يف اجلسد ،لكن نكون حاضرين أمام الرب حىت جميئه (2كورنثوس.)8-6:5
أمرا ملفتًا يف نطاق هذا املوضوع:
ذكر واين غرودمي يف كتابه "الالهوت النظامي" ً
"يشرح بولس يف رسالة تسالونيكي األوىل أن الذين ماتوا وأصبحوا مع املسيح سيعودون معه يف ذلك
ك َّ ه ه
اليوم ليلبسوا أجسادهم اجلديدة" :ألَنَّهُ إه ْن ُكنَّا نُ ْؤهم ُن أ َّ
وع،
ام ،فَ َكذله َ
وع َم َ
س َ
س َ
ات َوقَ َ
الراق ُدو َن بيَ ُ
َن يَ ُ
سي ْح ه
يح
ات هِف ال َْم هس ه
ضا َم َعهُ1( ".تسالونيكي .)14:4ويؤكِّد على هذا األمر بقوله" :واأل َْم َو ُ
ض ُرُه ُم هللاُ أَيْ ً
َُ

ومو َن أ ََّوالً1( ".تسالونيكي .)16:4إذًا ،املؤمنون الذين ماتوا مع املسيح سيقومون ملالقاته .يقول بولس
َسيَ ُق ُ
ف َه
الر ه
الس ُح ه
ب هِف ا ِْلََو هاء ".ويبدو األمر منطقيًا إن كانت
ب له ُمالَقَاةه َّ
َج ًيعا َم َع ُه ْم هِف ُّ
"سنُ ْْطَ ُ
يف العدد َ 17
أرواح املؤمنني اليت ذهبت إىل حمضر املسيح ستعود معه ،وستقام أجسادهم لتتالقى مع أرواحهم وترتفع مع
1
املسيح".
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أيضا عن الوقت الذي سيقوم به األموات حيث يذهب بعضهم للحياة األبدية مع
وكتب النيب دانيال ً
املسيح بعد أن تتحد أرواحهم مع أجسادهم .لكن الفرق هو أن أجسادهم ستكون خمتلفة إذ ستلمع بنور
املسيح عاكسة جمده:
ْت ي ُقوم هميْائهيل َّ ه
ه ه
ه
ك ،وي ُكو ُن َزما ُن ه
ه
ضيق ََلْ يَ ُك ْن
« َوهِف ذله َ
َ
يم الْ َقائ ُم لبَ هِن َش ْعبه َ َ َ
يس ال َْعظ ُ
ك ال َْوق َ ُ َ ُ
الرئ ُ
ه
ك الْوق ه
ه
وج ُد َم ْكتُوًِب هِف
ُم ْن ُذ َكانَ ْ
ْت يُنَ َّجى َش ْعبُ َ
ت أ َُّمةٌ إه ََل ذله َ
كُ ،ك ُّل َم ْن يُ َ
ك ال َْوقْتَ .وهِف ذل َ َ
الس ْف هر .وَكثهُيو َن همن َّ ه ه
ه
ين هِف تُر ه
اب األ َْر ه
هؤالَ هء إه ََل
هؤالَ هء إه ََل ا ْحلَيَ هاة األَبَ هديَّهةَ ،و ُ
ض يَ ْستَ ْي هقظُو َنُ ،
َ ُ َ
الراقد َ َ
ه
ه ه ه َّ ه
ه ه ه ه
ه
ه
ْرب َكالْ َك َواكه ه
ين إه ََل اله ه
ب
ين َردُّوا َكث هُي َ
ال َْعا هر لال ْزد َراء األَبَد هيَ .والْ َفاِهُو َن يَضيئُو َن َكضيَاء ا ْْلَلَدَ ،والذ َ
ه ه ه ه
ه
ه ه ه
إه ََل أَبَ هد ُّ
ُيو َن
ت َي َدانه ُ
الد ُهوهر « .أ ََّما أَنْ َ
يآل فَأَ ْخف الْ َكالَ َم َوا ْخت هم الس ْف َر إ ََل َوقْت الن َهايَةَ .كث ُ
اد»( .دانيال)4-1:12
ص َّف ُحونَهُ َوال َْم ْع هرفَةُ تَ ْز َد ُ
يَتَ َ
ِّ
سيشع هذا اجلسد اجلديد الذي سنحصل عليه حبياة هللا اليت أعطينا عندما قبلنا املسيح .حنن حاليًا ال
نستطيع أن نرى ما حيصل يف داخلنا بينما ِّ
يشكلنا الروح .لكننا نعلم أنه عندما يعود املسيح ستكون
ه
َحبَّاء ،اآل َن ََْنن أَوالَد ه
هللا ،وََل يظْهر ب ع ُد ما َذا سنَ ُكو ُن .و ه
لك ْن نَ ْعلَ ُم أَنَّهُ إه َذا
ُ ْ ُ
َ ْ ُ َْ َْ َ َ
َ
أجسادان كجسده :أَيُّ َها األ ُ
أُظْه َر نَ ُكو ُن همثْ لَهُ ،ألَنَّنَا َسنَ َراهُ َك َما ُه َو1( .يوحنا .)2:3ويستفيض بولس يف احلديث عن هذه احلياة اليت
تعمل فينا أي احلياة اليت أعطاان هللا:
"ه َك َذا أَي ً ه
ه
ه
ام هِف ََْمد.
ساد .يُ ْزَر ُ
ْ
ع هِف َه َوان َويُ َق ُ
ساد َويُ َق ُ
ام هِف َع َدم فَ َ
ضا قيَ َامةُ األ َْم َوات :يُ ْزَرعُ هِف فَ َ
ض ْعف وي َقام هِف قُ َّوة .ي ْزرعُ هجسما حي وانهيًّا وي َقام هجسما ر ه
وج ُد هج ْس ٌم َحيَ َو هاّني
يُ ْزَرعُ هِف َ َ ُ ُ
وحانيًّا .يُ َ
ُ َ ْ ً ََ َ َُ ُ ْ ً ُ َ
ه
ه
وب أَيْ ً
سا َحيَّةًَ ،و َ
ص َار َ
وح هاّني .ه َك َذا َم ْكتُ ٌ
ضاَ «:
وج ُد ج ْس ٌم ُر َ
َويُ َ
آد ُم األَخُيُ
سا ُن األ ََّو ُل ،نَ ْف ً
آد ُم ،ا هإلنْ َ
ه
ر ً ه
سا ُن األ ََّو ُل هم َن
ك ُّ
س ُّ
وح هاّنُّ أ ََّوالً بَ هل ا ْحلَيَ َو هاّنَُّ ،وبَ ْع َد ذله َ
الر َ
الر َ
ُ
وح هاّنُّ .ا هإلنْ َ
وحا ُّْبييًا» .لك ْن لَْي َ
ب همن َّ ه
سا ُن الث ه
األ َْر ه
ضاَ ،وَك َما ُه َو
َّاّن َّ
ُّر ه ُّ
ض تُ َر ه ي
ُّرابهيُّو َن أَيْ ً
الر ُّ َ
اِب ه َك َذا الت َ
الس َماءَ .ك َما ُه َو الت َ
اِب .ا هإلنْ َ
الس َما هو هي.
ُّر هه
الس َما هو ُّ
ورَة َّ
ي ه َك َذا َّ
َّ
س أَيْ ً
الس َما هويُّو َن أَيْ ً
ضا ُ
ضاَ .وَك َما لَبه ْسنَا ُ
صَ
صَ
ورَة الت َ
اِبَ ،سنَ لْبَ ُ
وت ه
ول ه َذا أَيُّها ا هإل ْخوةُ :إه َّن َحلما و َدما الَ ي ْق هدر ه
اد َع َد َم
فَأَقُ ُ
هللاَ ،والَ يَ هر ُ
ان أَ ْن يَ هرََث َملَ ُك َ
سُ
َ
ًْ َ ً َ َ
َ
ث الْ َف َ
اد .هو َذا هس ير أَقُولُهُ لَ ُكم :الَ نَرقُ ُد ُكلُّنَا ،و ه
الْ َف ه
لكنَّنَا ُكلَّنَا نَتَ غَيَّ ُر ،هِف َحلْظَة هِف طَ ْرفَ هة َع ْني ،هع ْن َد
ْ
ْ
َ
س َُ
َ
ه
َن ه َذا الْ َف ه
وق األَخ هُي .فَهإنَّهُ سي ب َّو ُق ،فَ ي َقام األ َْمو ُ ه ه
الْب ه
سادَ ،وََْن ُن نَتَ غَيَّ ُر.أل َّ
اس َد الَبُ َّد أَ ْن
َ َُ
ُ
ُ ُ َ
ات َعدميي فَ َ
ه
ه
ه
س
سادَ ،وه َذا ال َْمائه َ
س ه َذا الْ َفاس ُد َع َد َم فَ َ
س َع َد َم فَ َ
سادَ ،ولَب َ
س َع َد َم َم ْوتَ .وَم ََّت لَب َ
ت يَلْبَ ُ
يَلْبَ َ
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ت َع َدم موت ،فَ هحينَئهذ تَ ه
ه
ت إه ََل غَلَبَة»1( ".كورنثوس
صُيُ الْ َك هل َمةُ ال َْم ْكتُوبَةُ«:ابْتُله َع ال َْم ْو ُ
ه َذا ال َْمائ ُ َ َ ْ

.)54-42:15

ما هي بعض الكلمات اليت تلفت انتباهك ِف النص من رسالة كورنثوس؟ إن كان ِبستطاعتك
استنادا لدراستنا؟
أمرا واح ًدا من يسوع  ،ماذا تطلب
ً
أن تطلب ً
صالة ختامية:

تغُيّن من الداخل .ه
أقدم نفسي لك ِبلكامل .أريد أن ه
أيُّها الرب ،ليتك ه
أغُي اجتاهي اليوم

ألصبح ما تريدّن أن أكون .تعال إَل حياِت واغفر خطايي .أريد أن أولد من جديد من روحك .آمني!

Keith Thomas
Website for more free bible studies: www.groupbiblestudy.com
Email Address: keiththomas7@gmail.com
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