إىل ِّ
كل العطاشى
يوحنَّا 7
أتخرت على موعد وسبَّب ذلك مشكلة( .ممكن أن يكون
سؤال للتفكري :شارك حبادثة حصلت معك حني َّ
قد حدث ذلك يف العمل أو عالقة ما أو عرس أو والدة طفل)... ،

ود َكانُوا يطْلُبو َن أَ ْن ي ْقتُ لُوهُ .وَكا َن ِّعي ُد الْي ه ِّ
َّد ِِّف الْي ه ِّ
وديَِّّة أل َّ
َّد بَ ْع َد ه َذا ِِّف ا ْْلَلِّ ِّ
ودِّ ،عي ُد
َن الْيَ ُه َ
وع يَتَ َرد ُ
س ُ
َُ
يل ،ألَنَّهُ ََلْ يُ ِّر ْد أَ ْن يَتَ َرد َ َ ُ
َ
َ ُ
َ
َوَكا َن يَ ُ
ال لَهُ إِّ ْخوتُهُ«:انْتَ ِّقل ِّمن ُهنَا وا ْذ َهب إِّ َىل الْي ه ِّ
الْمظَ ِّ
ضا أَ ْع َمال َ َّ
َح ٌد يَ ْع َم ُل
ال ،قَ ِّريبًا .فَ َق َ
وديَِّّة ،لِّ َك ْي يَ َرى تَالَِّمي ُذ َك أَيْ ً
َُ
سأَ
ْ ْ َ ْ
َ
َ
َك ال ِِّت تَ ْع َم ُل ،ألَنَّهُ لَيْ َ
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أل َّ
ضا ََلْ يَ ُكونُوا يُ ْؤِّمنُو َن بِّ ِّه.
َن إِّ ْخ َوتَهُ أَيْ ً
ِّ
ِّ
ني ح ِّ
اض ٌر.
فَ َق َ
وع«:إِّ َّن َوق ِِّْت ََلْ ََْي ُ
س ُ
ض ْر بَ ْع ُدَ ،وأ ََّما َوقْتُ ُك ْم فَفي ُك ِّل ح ٍ َ
ال ََلُ ْم يَ ُ
ض ُكم ،و ِّ
ِّ
ِّ
ض ِِّن أ َََن ،ألَِّّن أَ ْش َه ُد َعلَْي ِّه أ َّ
َن أَ ْع َمالَهُ ِّش ِّر َيرةٌ.
لكنَّهُ يُ ْبغِّ ُ
الَ يَ ْقد ُر ال َْعا ََلُ أَ ْن يُبْغ َ ْ َ
ِّ
ت أَصع ُد ب ع ُد إِّ َىل ه َذا ال ِّْع ِّ
ِّ ِّ
يد ،أل َّ
ْم ْل بَ ْع ُد».
َس ُ ْ َ َ ْ
ا ْ
َن َوق ِِّْت ََلْ يُك َ
ص َع ُدوا أَنْتُ ْم إِّ َىل ه َذا الْعيد .أ َََن ل ْ
اهرا بل َكأَنَّه ِِّف ْ ِّ
ِّ
ِّ
ضا إِّ َىل الْعِّ ِّ
ِّ ِّ ٍ
يل .ول ََّما َكا َن إِّ ْخوتُهُ قَ ْد ِّ
ود
قَ َ
ال ََلُ ْم ه َذا َوَم َك َ
صعِّ َد ُه َو أَيْ ً
اْلََفاء .فَ َكا َن الْيَ ُه ُ
يد ،الَ ظَ ً َ ْ ُ
صع ُدوا ،حينَئذ َ
َ
ث ِِّف ا ْْلَل ِّ َ
َ
يطْلُبونَهُ ِِّف ال ِّْع ِّ
ِّ
صالِّ ٌح»َ .وآ َخ ُرو َن يَ ُقولُو َن«:الَ ،بَ ْل
اك؟» َوَكا َن ِِّف ا ْْلُ ُم ِّ
يدَ ،ويَ ُقولُو َن«:أَيْ َن ذَ َ
ريةٌ ِّم ْن ََْن ِّوهِّ .بَ ْع ُ
ض ُه ْم يَ ُقولُو َن«:إِّنَّهُ َ
وع ُمنَ َ
َ ُ
اجاةٌ َكث َ
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يُض ُّ ْ َ َ ْ َْ َ ُ ْ َ ٌ َ َ َ ُ َ ْ ُ َ ً َ َ َْ
وَكا َن ي علِّم .فَ ت ع َّجب الْي ه ُ ِّ
وع وقَ َ ِّ ِّ
س ِِّل بَ ْل لِّلَّ ِّذي أ َْر َسلَ ِِّن.
ف ه َذا يَ ْع ِّر ُ
نيَ « :ك ْي َ
ود قَائِّل َ
َ َُ ُ َ َ َ َ ُ
بَ ،و ُه َو ََلْ يَتَ َعلَّ ْم؟» أ َ
س َُ
ف الْ ُكتُ َ
َجابَ ُه ْم يَ ُ
ال«:تَ ْعليمي لَيْ َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
َّ
ِّ
يمَ ،ه ْل ُه َو م َن هللا ،أ َْم أَتَ َكل ُم أ َََن م ْن نَ ْفسي.
َح ٌد أَ ْن يَ ْع َم َل َمشيئَ تَهُ يَ ْعر ُ
ف الت ْ
اء أ َ
إِّ ْن َش َ
َّعل َ
اد ٌق ولَي ِّ ِّ
من ي تَ َكلَّم ِّمن نَ ْف ِّس ِّه يطْلُب ََْم َد نَ ْف ِّس ِّه ،وأ ََّما من يطْلُب ََْم َد الَّ ِّذي أَرسلَهُ فَهو ِّ
ْم( .يوحنا .)18-1:7
ْ َ َُ َ
َْ َ ُ ْ
س فيه ظُل ٌ
َ َْ َ ُ
َ ُ
ص َْ َ

كيف نعرف أن الوقت قد حضر؟ (ع )6
األول حبسب الرزانمة الغربية .وحبسب معظم
كان وقت عيد املظال الذي يقع يف اخلريف حوايل شهر تشرين َّ
ِّ
املفسرين َّ
فإن ذلك حصل قبل حوايل سبعة أشهر من الصلب .ويف ذلك الوقت من خدمة يسوع كانت
عدوانية رجال الدين اليهود تتزايد من حنوه ليس فقط بعد شفائه للمشلول يوم السبت عند بركة بيت حسدا
(يوحنا ،)16:5بل ألنَّه يقول إنَّه هللا (يوحنا  .)19:5كذلك فإنَّه كان ِّ
هتديدا للسطة الكهنوتية
يشكل ً
مادًّي هلم من خالل الضرائب اليت كان
بعدما أخرج الصيارفة من اهليكل ألنَّه كان بذلك قد أوقف رحبًا ا
الشعب يدفعها للهيكل (يوحنا .)17-13:2وانتشر اخلرب يف القيادة ِّ
الدينيَّة أبن يسوع سوف يُقتل حاملا
تسنح الفرصة هلم .ويف الواقع عندما نرفض نور حق هللا ،ينسبح املسيح ليفتِّش عن آخرين .وإن ِّ
نقسي رقابنا
(تشري الرقبة إىل اإلرادة فنحن ِّ
دمر
حندد اجتاهنا يف املسري برقابنا) ونستمر يف مقاومة مشيئة هللا يف حياتنا نُ َّ

(أمثال .)1:29
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َّ
التحدث مع أحدهم عن املسيح لكنه كان عدوانيًا وغري منفتح للموضوع؟
اختبارا حاولت فيه
شارك
ً
كيف جرى احلديث؟
يف النص الذي حنن بصدد دراسته جند أن قادة أورشليم لفكرة َّ
أن يسوع يزرع كلمة هللا (ع  ،)1لذلك
بعضا من الوقت يف منطقة اجلليل مشايل البالد يشفي املرضى ويعلِّم من كلمة هللا ابنتظار التوقيت
صرف ً
اإلهلي ليعود إىل أورشليم ِّ
ويبشر الذين يقبلون الكلمة .وعندما حاول إخوته دفعه للذهاب إىل أورشليم
ض ْر بَ ْع ُد ."...وكان يف العادة
مبناسبة عيد املظال كان جوابه متعلِّ ًقا ابلتوقيت إذ قال هلم" :إِّ َّن َوق ِِّْت ََلْ ََْي ُ

تسخدم كلمة  hσraيف اللغة اليواننية واليت تعين "ساعة" .لكن يوحنا يستخدم كلمة  kairosواليت تعين
مزمعا أن يفعله ابلتحديد يف عيد املظال .من الواضح
أبكثر تدقيق حلظة دحدَّدة من الزمن ليصف ما كان هللا ً
َّ
جديدا للشعب اليهودي عن الرب يسوع املسيح ابنه .لذا كان يسوع ابنتظار أن
أمرا ً
أن اآلب أراد أن يظهر ً
يكلِّمه اآلب َّ
ألن وقته أو حلظته احملددة  kairosمل أتيت بعد.
ما هي اللحظة احلامسة أو َّ
غريت حياتك إىل األبد؟
احملددة الِت كانت بنعمة هللا حامسة وقد َّ
َّ
إن كل ما فعله يسوع كان مثاالً لنا لنعيش حياة دحورها املسيح .وقد عىن ذلك حىت انتظاره للتوقيت
أحياان يصعب انتظار هللا ونكون ِّ
متحمسني لدرجة أنَّنا
معتمدا على اآلب .لكن
اإلهلي ،وعاش حياته
ً
ً
حاضرا ،وكان عليه
ننطلق من دون هللا .وهذا ما فعله موسى إذ حاول أن يساعد اإلسرائيليِّني قبل أن يكون
ً
أن يصرف أربعني سنة يف ِّبرية مدًّين قبل أن يدعوه الرب إلخراج الشعب من مصر ( أعمال الرسل-23:7

 .)30هللا يريد عادة القيام ببعض األمور قبل أن يستخدمنا وقد كتب أ .و .توزر" :أشك َّ
أن هللا يبارك
أحدهم قبل أن يسحقه ".وأعتقد أن هذا األمر ينطبق على الشعوب أيضا .فمثالً خضع الشعب ِّ
الصيين
ً
للكثري من الصعوابت واالضطهادات قبل أن أتى الوقت احملدَّد  kairosوها هم يرسلون الكثري من املرسلني
عرب العامل .فأحيا ًان انتظار توقيت هللا يكون مؤملـًا .لكن أسوأ ما ميكن أن حيصل ألحدهم هو أن يُرسل حلقل
جاهزا .قد حتطَّم إميان كثريين بسبب ذهاهبم قبل أن جيهزوا .ونرى يف سفر إشعياء
اخلدمة قبل أن يكون ً
األصحاح التاسع واألربعني صورة عن عملية جتهيز رجل (أو امرأة) :هل:
ِّ
"اِّ ْمسَ ِّعي ِِّل أَيَّتُ ها ا ْْلزائِّر ،واصغَوا أَيُّها األُمم ِّمن ب ِّع ٍ
ب ِّم َن الْبَط ِّ
ش ِّاء أ ُِّمي
الر ُّ
يدَّ :
َح َ
ْن َد َع ِّاّن .م ْن أ ْ
َ ََ ُ َ ْ ْ َ َ ُ ْ َ

2

فحٍ
ذَ َكر ِّْ
ِّ
ٍ
ادِِّ .ف ِّظ ِّل يَ ِّد ِّه َخبَّأَِّّن َو َج َعلَ ِِّن َس ْه ًما َم ِّْْباًّيِِّ .ف كِّنَانَتِّ ِّه أَ ْخ َف ِّاّن.
امسيَ ،و َج َع َل فَمي َك َس ْي َ
َ
ال ِِّل« :أَنْ َ ِّ ِّ ِّ
يل الَّ ِّذي بِّ ِّه أََتََ َّج ُد»( ".إشعياء.)3-1:49
َوقَ َ
ت َع ْبدي إ ْس َرائ ُ

الحظ كيف يعمل هللا يف حياة اإلنسان .جند َّأوالً دعوة حلياته فا:هل يعمل من البطن ويدعوه ابمسه .ومن أهم
األمور اليت على هللا تشكيلها هي كالم االنسان؛ فعلى لسانه أن يصبح كالسيف احلاد املقاد من الروح
القدس فال يكون هناك جمال للكالم القاسي والشفاه املاكرة .بل يكون اللسان ليِّنا بني يدي الصانع ِّ
ليقومه.
وتتضمن العمليَّة التلميع والربي ابستخدام احلرارة قبل أن يُستخدم .وأصعب مرحلة هي أن يضعك هللا يف )
َّ
 quiverحقيبة جلدية حيملها الرامي على ظهره ليضع فيه األقواس)ابنتظار أن يضعك يف القوس يف وقته
هو .وكان على يسوع أن ينتظر توقيت هللا ليذهب إىل العيد.
كيف نعرف َّ
أن الوقت قد أتى؟ هل نستخدم احلدس أو املنطق؟ هل على االنسان أن ينتظر توقيت
هللا قبل أن ينطلق للخدمة؟
إن كل األوقات مناسبة للخدمة وال جيب علينا أتجيل اخلدمة ِّ
أن وقتنا مل ِّ
ابدعائنا َّ
ابلطبع َّ
أيت .بل حنن
دائما
نتكلم هنا عن عمل اسرتاتيجي يريدك هللا أن تقوم به أو يستخدمك من خالله .والوقت مناسب ً
أمورا يريد هللا أن يستخدمنا من خالهلا وتتطلَّب أن ننتظر
خلدمة هللا من خالل بناء اآلخرين .لكن هناك ً

توقيته ابلنسبة هلا .وبينما تنتظر يف اجلعبة اصقل شخصيتك وحياتك حىت عندما تنطلق من قوسه تطري ابجتاه
جهزك من أجله.
اهلدف الذي َّ
ويتضمن جزء من اختبار املكوث يف اجلعبة الصرب واالستماع لصوت هللا .فهو غالبًا ما يتكلَّم معنا لكن
َّ

تكون املشكلة من انحيتنا إذ ال نكون نستمع لصوته:
ِّ
"لك َّن هللا يـَتَ َكلَّم َمَّرًة ،وِّابثْـنَـتَـ ْ ِّ
ظ ِّ
اإلنْ َسا ُن( ".أيُّوب)14:33
ني الَ يُالَ ِّح ُ
َ
َ ُ
نتحرك قبل أن يستجيب
ويعمل الروح القدس على موضوع صربان بينما حنن يف اجلعبة .وغالبًا ما نريد أن َّ

لنا الرب صلواتنا:
ِّ
املتحدة واجهت
بعد أتسيس كلِّية داالس الالهوتية وهي من أشهر كليَّات الالهوت يف الوالًّيت
أزمة مالية كادت أن ِّ
تؤدي إىل إفالسها .وكان الدائنون على أهبَّة االستيالء على املبىن عند ظهر أحد األًّيم.
يف ذلك الصباح ،اجتمع ِّ
مؤسسو الكلَّية يف مكتب الرئيس للصالة إىل الرب كي يرتِّب أمر الدين .وكان
موجودا يف ذلك االجتماع هاري آ يرونسايد الذي صلَّى ما يلي وبكل وضوح عندما جاء دوره يف
ً
قسما منها وارسل املال".
الصالة":أيها الرب ،حنن نعلم أن القطعان املنتشرة على آالف التالل هي لك .بع ً
قميصا مفتوح الصدر:
يف تلك اللحظة دخل إىل املكتب راعي بقر من والية تكساس يلبس جزمة ً
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خريا!" قال ملوظَّفة االستقبال" .لقد بعت ِّ
قطيعا يسع يف شاحنتني .وكنت أحاول استثمار
للتو ً
"صباحك ً
أن هللا يريدين أن ِّ
املال يف صفقة مل تنجح البتة .أشعر َّ
أقدم هذا املال للكلِّية .ال أعلم إن كنت حتتاجونه أم
ال ،لكن ِّ
هاك الشيك ".ومث قدَّمه هلا.

وتوجهت إىل مكتب الرئيس وهي عاملة ابلوضع احلايل وقرعت على ابب
محلت السيِّدة الشك َّ
غرف الصالة خبفَّة .فتح هلا املؤسس والرئيس د .لويس سربي شافر وأخذ منها الشيك .نظر إىل املبلغ وإذا
هو مبلغ الدين ابلتمام .ألقى نظرة على اسم املرسل وإذا هو ذلك راعي األبقار .التفت إىل د .آيرونسايد
قائالً" :هاري ،لقد ابع هللا القطيع.1".

حىت إخوته َل يؤمنوا به
ِّ
علم يسوع َّ
جمرد أعداء له بل إهنم كانوا خيططون
أن الفريسيني و
الصدوقني والقادة اليهود ليسوا فقط َّ
لقتله! ولن يستطيع أحد أن يقول :هل يف يوم الدينونة" :أنت ال تعرف كيف كان الوضع" فهو قد اخترب
اآلالم البشريَّة يف ِّ
كل طريقة ،حىت أنَّه عرف ما معىن أن يُرفض من قِّبل أقرب الناس إليه .ونقرأ يف هذا النص
أن حىت إخوته كانوا ِّ
َّ
يشجعونه على الذهاب إىل أورشليم ابلرغم من علمهم مبخاطر تلك الرحلة .وتظن بعض

الكنائس َّ
أن مرمي أم يسوع بقيت عذراء مدى احلياة مما جيعل يسوع ابنها الوحيد وذلك بواسطة احلبل
العجيب .وبذلك يرفِّعوهنا ملرتبة مل يضعها فيها الكتاب املقدَّسَّ .أما حنن الذين نثق بتعليم الكتاب املقدَّس
فنؤمن َّ
أن يسوع ُولد من مرمي العذراء املباركة بطريقة عجائبية ،و َّأهنا كما يقول الكتاب ولدت بنني آخرين من
وج ُد إِّلهٌ
يوسف .وال جيب أن تكون هي الوسيط بني هللا والناس كما يعتقد البعض .يقول الكتاب":ألَنَّهُ يُ َ
اح ٌد وو ِّسي ٌ ِّ
ِّ
اح ٌد ب ني ِّ
ِّ
هللا َوالن ِّ
يح1( ".تيمواثوس  .)5:2ونقرأ أنَّه كان
ط َو َ ْ َ
سوعُ ال َْمس ُ
َو َ َ
سا ُن يَ ُ
َّاس :ا ِّإلنْ َ
ليسوع أربعة أخوة وعلى ِّ
األقل أختان (مىت  ،56-55:13مرقس.)31:3

أرادوه إخوته أن يري العامل من هو عالنية يف عيد املظال يف اليهودية .رمبا ظنوا أن العمل مع الناس
جاهدا
العاديِّني يف اجلليل وشفاءهم وتعليمهم لن يصل به إىل أيِّة نتيجة .فأسلوب العامل هو أن تشق طريقك ً
ورا
ب لِّنَ ْف ِّس َ
"وأَنْ َ
ك أ ُُم ً
لتكتسب الشهرة .لكن رجل (أو امرأة) هللا ال يهتم ابلرتقية الذاتيةَ :
ت فَ َه ْل تَطْلُ ُ
ِّ
ب!" (إرميا ،)5:45بل يفرح خبدمة سيِّده وبذل نفسه من أجله .هذا هو الفرح احلقيقي.
َعظ َ
يمةً؟ الَ تَطْلُ ُ
القصة بعد القيامة إذ نعرف َّ
نقرأ يف العدد اخلامس َّ
أن اثنني منهم
أن إخوته مل يؤمنوا به .لكن اختلفت َّ
على األقل ،يعقوب ويهوذا ،أصبحا قائدين يف الكنيسة األوىل وكتبا سفرين يف العهد اجلديد محال امسيهما.
Alice Gray, Stories for the Heart (Multnomah Publishers, 1996), p. 268
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أجاب يسوع إخوته َّ
أن وقته مل حيضر ليذهب إىل عيد املظال الذي هو اثلث أعياد اليهود .لقد أراد أن
ويتحرك حبسب توقيت هللا.
يُقاد َّ
شجاعة املسيح
عندما يتكلَّم يسوع عن كره "العاَل" له (ع  ،)7من يعِن بكلمة "العاَل"؟ وملاذا أرادوا قتله؟

(العددان 1و.)25
عندما يذكر الكتاب املقدس عن كره العامل للمسيح ولنا كتالميذه هو يعين النظام العاملي الذي هو ضد
املسيح ومملكته ابلكامل .حنن ًّي إخويت األحبَّاء يف املسيح خنوض حرًاب .هناك قوى روحيَّة تعمل يف هذا
العامل تريد سحق كل ما يتعلَّق ابملسيحيَّة واليهوديَّة .أقول اليهوديَّة َّ
ألن هللا مل حيقق بعد كل وعود لليهود.
أن الناس ِّ
حبد ذاهتم ليسوا أعداءان .بل األرواح ِّ
وابلرغم من املقاومة اليت ستواجهنا كمؤمنني إال َّ
الشريرة

تسعى من خالل الناس أن َّ
ميتد الشر يف العامل .وكتب الرسول بولس هبذا الشأن قائالً:
ِّ ِّ ِّ ِّ
"الْبسوا ِّسالَ ِّ ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ت َم َع
س ْ
يس .فَِّإ َّن ُم َ
َ
ص َار َعتَ نَا لَْي َ
َُ
ح هللا الْ َكام َل ل َك ْي تَ ْقد ُروا أَ ْن تَثْ بُ تُوا ض َّد َم َكايد إبْل َ
ِّ
الد ْه ِّر ،مع أَجنَ ِّ
ِّ
السالَ ِّط ِّ
اد َّ
الش ِّر
الرَؤ َس ِّاءَ ،م َع َّ
َدٍم َو َحلٍْم ،بَ ْل َم َع ُّ
نيَ ،م َع ُوالَة ال َْعا ََِّل َعلَى ظُل َْمة ه َذا َّ َ َ ْ
الر ِّ
اوًَّّي ِّ
الس َم ِّ
ت( ".أفسس)12-11:6
وحيَّ ِّة ِِّف َّ
ُّ
دعين أطرح عليك سؤاالً .إن كنت تعلم َّ
أن جمموعة من الناس ترتبَّص لقتلك هل تذهب إىل مكان
تواجدهم؟ فهذا يكون ضرًاب من اجلنون أو شجاعة غري اعتيادية أو ثقة اب:هل غري اعتياديَّة .وهذا ما فعله بطلنا
اك؟» .فقد علموا
الشجاع .نقرأ يف العدد  11أن اليهود املعادين للمسيح كانوا يراقبونه ويسألون«: :أَيْ َن َذ َ
أنَّه جيب أن يكون هناك كما حال ِّ
مفروضا عليه
أي يهودي موجود ابلقرب من أورشليم واهليكل الذي كان
ً
أن يتقدَّم أمام الرب يف عيد املظال (الويني .)23وإين متأكد أهنم كمنوا له ابلقرب من كل بواابت مدينة

أورشليم ليقتلوه ( .)25لكنه مل يذهب إىل أورشليم مع جمموعة من التابعني كما اعتقدوا أنَّه سيفعل ،بل
ذهب من دون تالميذه وليس ابلعلن لكن ابلسر (ع  )10عند انتصاف العيد (ع.)14
صالِّ ٌح».
نرى هنا شجاعة املسيح .مشى بني الناس وكان يسمع مهسات الناس من حوله« :إِّنَّهُ َ
آخرو َن ي ُقولُو َن«:الَ ،بل ي ِّ
ض ُّل َّ
ب» (ع  .)12هكذا هو احلال يف َّأًّيمنا إذ يظن البعض أن خملِّصنا
َْ ُ
َو َ ُ َ
الش ْع َ
يضل (ابلنسبة لطبيعته اإلهلية ،بينما يظن البعض اآلخر آمنوا به كمخلِّص العامل .ماذا عنك؟ هل اختذت
قرارك عزيزي القارىء أبن تضع ثقتك به؟
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دخل يسوع حرم اهليكل ووقف بكل شجاعة يعلِّم يف رواق سليمان يف ابحة األمم كل من يستطيع
وجها لوجه .ال َّ
بد َّأهنم اغتاظوا عندما ظهر فجأة يف ابحة اهليكل واجتمع
مساعه (ع  )14وكان ينظر أعدائه ً
من حوله مجع بينما كان يعلِّم عن أبيه .ال َّ
بد لشجاعته أن تلهمنا.
يوما من عائلتك أو أصدقائك بسبب إميانك؟ كيف تعاملت مع الوضع؟
هل صادفت مقاومة ً
ممنوعا عليك أن َتارس إميانك ابملسيح ،كم سيظهر إميانك؟ كم تتحلَّى ابلشجاعة عندما
لو كان ً

أييت األمر إلعالن إميانك؟

العطش هلل (يوحنا)43-37:7
كان الشعب اليهودي ابنتظار رجل قال موسى إن هللا سرسله هلم .كان سيكون نبياا مثل موسى،

وكان عليهم أن يسمعوا له:
ب إَِّل َ ِّ ِّ
ك ِّمن إِّ ْخوتِّ َ ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
يم ََلُ ْم نَبِّياا ِّم ْن َو َس ِّط إِّ ْخ َوِِّتِّ ْم
ك َّ
يم لَ َ
الر ُّ ُ
ك نَبياا م ْن َو َسط َ ْ َ
ك مثْلي .لَهُ تَ ْس َمعُو َن...أُق ُ
يُق ُ
َجعل َكالَِّمي ِِّف فَ ِّم ِّه ،فَ ي َك ِّلم ُهم بِّ ُك ِّل ما أ ِّ
َن ِّ
ُوص ِّيه بِّ ِّهَ .ويَ ُكو ُن أ َّ
سا َن الَّ ِّذي الَ يَ ْس َم ُع لِّ َكالَِّمي
ِّمثْ لَ َ
َ
ُ ُ ْ
اإلنْ َ
كَ ،وأ ْ َ ُ
الَّ ِّذي يَتَ َكلَّ ُم بِّ ِّه ِّاب ِّْمسي أ َََن أُطَالِّبُهُ(.تثنية15:18و)19-18
خبزا ينزل من السماء
فهم الشعب أن املسيَّا سيصنع املعجزات عندما أييت مثل موسى .وقد توقَّعوا ً

س
كما حدث مع موسى  ،لكن اخلبز احلقيقي من السماء هو املسيح الذي قال«:ا ْحلَ َّق ا ْحلَ َّق أَقُ ُ
ول لَ ُك ْم :لَْي َ
اْلُب ز ا ْحل ِّق ِّيقي ِّمن َّ ِّ
اْلُب ز ِّمن َّ ِّ
َن ُخب ز ِّ
ِّ
هللا ُه َو الن ِّ
َّاز ُل
الس َماء ،أل َّ ْ َ
ُم َ
الس َماء ،بَ ْل أَِِّب يُ ْعطي ُك ُم ْ ْ َ َ َّ َ
وسى أَ ْعطَا ُك ُم ْ ْ َ َ
ِّمن َّ ِّ ِّ
ب َحيَاةً لِّل َْعا ََِّل».
الس َماء ال َْواه ُ
َ
ِّ
ويقدم لنا يوحنَّا يف إجنيله دليالً آخر على َّ
أن يسوع هو النيب الذي تكلَّم عنه موسى .فاملسيح هو
معطي ماء احلياة أي الروح القدس الذي يسكبه هللا علينا .ضرب موسى الصخرة بعصاه فخرج املاء
(خروج )6-5:17وكان ذلك صورة عن الذي سيفعله يسوع على الصليب .والروح القدس الذي متيَّز ابملاء
متاما كما تنبأ عدَّة أنبياء (يوئيل ،28:2إشعياء ،3:44حزقيال -26:36
كان سيُسكب يف يوم اخلمسني ً
.)27
وِِّف الْي وِّم األ ِّ
ِّ
َخ ِّري الْع ِّظ ِّيم ِّمن ال ِّْع ِّ
ِّ ِّ
ب.
ش أَ َح ٌد فَ لْيُ ْقبِّ ْل إِّ ََّ
يد َوقَ َ
ِل َويَ ْش َر ْ
سوعُ َوََن َدى قائالً«:إِّ ْن َعط َ
َ
َ َْ
َ
ف يَ ُ
ِّ ِّ ِّ
من آمن ِِّبَ ،كما قَ َ ِّ
ار َم ٍاء َح ٍي».
ال الْكتَ ُ
ابََ ،تْ ِّري م ْن بَطْنه أَنْ َه ُ
َ
َْ ََ
ِّ
الر ِّ ِّ
ِّ ِّ ِّ
ني أَ ْن يَ ْقبَ لُوهُ ،أل َّ
س ََلْ يَ ُك ْن قَ ْد أُ ْع ِّط َي بَ ْع ُد،
قَ َ
َن ُّ
ال ه َذا َع ِّن ُّ
وح الَّذي َكا َن ال ُْم ْؤمنُو َن بِّه ُم ْزمع َ
الر َ
وح الْ ُق ُد َ
أل َّ
وع ََلْ يَ ُك ْن قَ ْد َُِّم َد بَ ْع ُد.
س َ
َن يَ ُ
ِّ
َّب».
فَ َكثِّريُو َن م َن ا ْْلَ ْم ِّع لَ َّما َِّمسعُوا ه َذا الْ َكالَ َم قَالُوا«:ه َذا ِّاب ْحلَِّقي َق ِّة ُه َو النِّ ُّ
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ِّ
ِّ
يح ِّم َن ا ْْلَلِّ ِّ
يل َأيِّْيت؟
يح!»َ .و َ
َ
آخ ُرو َن قَالُوا«:أَلَ َع َّل ال َْمس َ
آخ ُرو َن قَالُوا«:ه َذا ُه َو ال َْمس ُ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ َّ
يح؟»
أَ ََلْ يَ ُق ِّل الْكتَ ُ
اب إِّنَّهُ م ْن نَ ْس ِّل َد ُاو َدَ ،وم ْن بَ ْيت َحلٍْم ،الْ َق ْريَة ال ِِّت َكا َن َد ُاو ُد ف َيهاَ ،أيِّْيت ال َْمس ُ
ث انْ ِّش َقا ٌق ِِّف ا ْْلَ ْم ِّع لِّ َسبَبِّ ِّه(.يوحنا)43-37:7
فَ َح َد َ
دعوان حناول فهم ما يعين هذا النص؟ نقرأ َّ
أن يسوع حتدَّث عن العطش :هل يف عيد املظال (يوحنا )2:7الذي
األول حبسب تقومينا .وكان
املهمة خالل السنة والذي يقع حوايل املنتصف من تشرين َّ
اثلث عيد من األعياد َّ
دحتشدا
اليوم السابع من العيد األهم (يوحنا ،)37:7ومل تتم إضافة يوم اثمن إال بعد فرتة .وبينما كان اجلمع
ً
ابلقرب من املذبح يف اهليكل يف اليوم السابع ،نزل رئيس الكهنة إىل بركة سلوام ومأل ابري ًقا مذهبَّا من املاء
مرات وهم يرتِّلون مزامري خمتلفة يف استذكار وقوع سور
ورجع به .وكان على اجلمع الدوران حول املذبح سبع َّ

صب املاء على املذبح كإشارة ِّ
نبويَّة إىل َّ
جاهزا
أرحيا .وكان على الكاهن َّ
أن الشعب اليهودي أصبح ً
متاما كما تنبَّأ حزقيال .وكان حزقيال قد تنبَّأ عن هنر حياة خيرج من عتبة اهليكل ليفيض
الستقبال ماء احلياة ً
حنو الشرق ويعلو تدرجيياا إىل احلقوين مث إىل الركبتني ومن مث إىل أعلى لريفع الناس وينقلهم إىل جمراه
ِّ
تعبريا عن أملهم
مثرا وشفاء .وكان سكب املاء يف العيد ً
(جزقيال .)9-1:47وأينما يفيض هذا النهر يقدم ً
أن يفيض ذلك النهر يف أًّيمهم.
ابلنسبة للشعب اليهودي كانت بالدهم مركز العامل ،وكانت أورشليم مركز بالدهم ،وكان اهليكل مركز
حىت
أورشليم .ويبدو أنَّه يف اللحظة اليت ُس ِّكب فيه املاء ،وقف يسوع على حافة عالية وصرخ بصوت مرتفع َّ
ِّ
ِل وي ْشرب .من آمن ِِّبَ ،كما قَ َ ِّ
ِّ ِّ
ابََ ،تْ ِّري ِّم ْن
ال الْكتَ ُ
يسمعه اجلميع قائالً«: :إِّ ْن َعط َ
شأَ
َ
َح ٌد فَ لْيُ ْقب ْل إ ََّ َ َ َ ْ َ ْ َ َ
ِّ ِّ
احلي الذي يعطي احلياة
ار َم ٍاء َح ٍي» .وقد عىن بذلك أنَّه من خارج هيكل جسده سيفيض املاء ِّ
بَطْنه أَنْ َه ُ
وقوة الروح القدس الشافية .فعندما يعيش املسيح يف حياتنا ومنلِّكه على حياتنا يفيض ذلك املاء من دواخلنا
َّ

كما قال يسوع .وعندما ميلك املسيح على عرش قلوبنا ،يفيض روحه من خاللنا إىل اآلخرين .ففب اللحظة
اليت تكلَّم فيها يسوع مل يكن الروح القدس قد أُعطي َّ
حل
ألن يسوع مل يكن قد ُِّجمد بعد .وكان الروح قد َّ
لكن هللا كان قد وعد أنَّه سوف حيل على اجلميع:
على بعض األشخاص فقط ألهداف معيَّنةَّ .
"ويكون بعد ذلك أّن أسكب روحي على كل بشر ،فيتنبأ بنوكم وبناتكم ،وَيلم شيوخكم أحالما ،ويرى

شبابكم رؤى وعلى العبيد أيضا وعلى اإلماء أسكب روحي ِف تلك األًّيم( ".يوئيل.)29-28:20
ابلنسبة ليوحنَّا  ،39-37:7ما هي الشروط ْلعل روح هللا يفيض فيك ومن خاللك؟
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أجد يف هذا النص أربعة شروط لالمتالء من روح هللا:
ٍ
مكتف هبذه احلياة؟ يريدان هللا أن نعطش وجنوع له .وال
 )1عليك أن تعطش ابألكثر :هل .هل أنت
ترتكه إن مل يرو عطشك .واقبل كل ما ِّ
يقدمه هللا لك .اثبر على الصالة لكي ميألك روحه.
َُ
ِل ".وهذا ال يعين الذهاب إىل الكنيسة
 )2عليك أن أتيت إىل شخص املسيح .إنَّه القائل" :فَ لْيُ ْقبِّ ْل إِّ ََّ
أو القيام ابلتقاليد الدينيَّة ،بل اجمليء إىل املسيح نفسه .هل حتب شخص املسيح؟ عندما أرجع
مرات إن كان حيبُّه (يوحنا)17-15:21
مرات ،سأله ثالث َّ
يسوع بطرس إليه بعدما أنكره ثالث َّ
وهذا سؤال على مجيعنا أن جناوب .اطلب من الروح القدس أن يكشف لك من جديد ما فعله
املسيح من أجلك لكي تقع من جديد يف دحبَّته.
 )3عليك أن تشرب .ما يعين أن تقبل الروح القدس بقلب منفتح وصادق .فالشفافية والصدق مها
داللة على القلب اجلاهز لالمتالء من الروح القدس .أي َّ
أن هنالك قرار و ٍاع التباع إرادة هللا بدل

إرادتنا.
 )4كل من يؤمن ابملسيح (ع  )38يقبل الروح القدس .وال يعين ذلك قبوالً عقالنياا حلقائق اإلجنيل،
إمياان واث ًقا يؤثِّر على قيم االنسان .وهذا ما يدعوه يسوع الوالدة اجلديدة (يوحنا .)3:3ما معىن
بل ً
أن نؤمن؟ إن كان اإلميان هو إحدى الشروط اليت يطلبها هللا فعلينا أن نفهم معىن االميان .القبول
العقالين حلقائق املسيحيَّة يعين قبول حقيقة جميء املسيح ليخلِّص اخلطاة ،لكن القبول العقالين
إمياان كما يعنيه الكتاب املقدَّس .قبل عدَّة سنني علَّق البهلوان كارل والندا املعروف ببلوندن
ليس ً
جالسا
حبالً بني َّ
ضفيت شالالت نياغرا .امتدت املسافة حلوايل ألف ً
قدما وعرض أن حيمل أحدهم ً
يف عربة عرب الشالل .صدَّق كثريون َّ
أن إبمكانه القيام بذلك إالَّ أنَّه مل يقبل أحد القيام بذلك .ما
ِّ
يفرق اإلميان الشخصي عن القبول العقلي هو اجللوس ابلعربة واالنطالق عرب الشالل .القبول
إنساان عرب شالالت نياغراَّ .أما اإلميان ابملسيح فهو تسليم
العقلي يقر أبنَّه ميكن للعربة أن تنقل ً
إرادتنا ملشيئة هللا واخلضوع له.
وقوة
مل يعطنا يسوع الئحة شروط معقَّدة ،لكن هذه هي الشروط األربعة األساسيَّة حلياة اإلميان بقيادة َّ
الروح القدس .وكل من يؤمن ابملسيح ميتأل من الروح القدس (رومية ،)9:8لكن السؤال هل الروح
جذاب هم املمتلؤون من الروح القدس .ولكي متتأل من الروح عليك أن
القدس ميتلكنا! وأكثر الناس ً
تتنحى عن مقعد القيادة يف حياتك .وأعظم مثال لنا لالمتالء من الروح القدس هو الرب يسوع املسيح.
َّ
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يوما وليك بوث مؤسس
انظر إىل حياته اخلالية من أيَّة أاننيَّة واملليئة التكريس لآلخرين .عندما مرض ً
جيش اخلالص مل يستطع حضور مؤمتر القادة السنوي .وطُلب منه بعث رسالته إىل قادته ،فكتب كلمة
يتكرسوا خلدمة اآلخرين .هذا مثال عن قلب
واحدة على قصاصة ورق "اآلخرون" .أراد من قادته أن َّ
رجل ممتلىء من روح املسيح.

حراس اهليكل ليقبضوا على يسوع (ع  )32رجعوا إىل القادة اليهود من دونه .وقالوا
وعندما متَّ إرسال َّ
لرؤساء الكهنة والفريسيِّنيَ" :ل يتكلم قط إنسان هكذا مثل هذا اإلنسان"(يوحنا)46:7
حراس اَليكل ِف يسوع فرجعوا هبذه الكلمات؟
برأيك ،ما الذي رآه َّ
قادة
وجوده الديناميكي وشجاعته ابإلضافة إىل كلمات النعمة اليت خرجت من فمه جعلتهم يعصون أوامر َّ
ِّ
يح!" (ع .)41ما رأيك؟ هل اقتنعت
اليهود .وكانت َّ
ردة فعل الناس على ما قاله يوم العيد" :ه َذا ُه َو ال َْمس ُ
أن يسوه هو حقاا املسيح دحلِّص العامل وخملِّص روحك؟ إن كان كذلك ،ملاذا ال تفتح له قلبك وتطلب منه أن
أييت إىل حياتك وميلؤك للفيض من روحك؟

أيُّها اآلب هالَّ تدخل إىل حيايت؟ أريد أن أولد من جديد وأمتأل من روحك؟ ًّي رب ،دعين أعطش إليك.
أريد أن أغرف من ماء احلياة .ال أريد أن تغمرين املياه حىت احلقوين وال حىت الركبتني .أريدك أن تسيطر
علي وتقودين يف كل مسار يف حيايت .آمني!
َّ

Keith Thomas
Email: keiththomas7@gmail.com
Website: www.groupbiblestudy.com
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