يسوع وأوالد إبليس
يوحنا 59-31:8
سؤال للتفكري :ما هي العادات أو املواقف اليت تالحظ هأَّنا إنتقلت إليك من أحد والديك؟
ود اله ِذين آمنُوا بِ ِه«:إِنه ُكم إِ ْن ثَب تُّم ِِف َكالَِمي فَبِا ْْل ِقي َق ِة تَ ُكونُو َن تَالَِم ِ
وع لِلْي ه ِ
يذي،
فَ َق َ
س ُ َُ
َ
َ َ
ْ َ ْ
ال يَ ُ
َوتَ ْع ِرفُو َن ا ْْلَقهَ ،وا ْْلَ ُّق ُُيَ ِرُرُك ْم».
ِ ِ
ت :إِنه ُكم تَ ِ
ِ
َح ٍد قَ ُّ
َح َر ًارا؟»
ف تَ ُق ُ
ط! َك ْي َ
ول أَنْ َ
صريُو َن أ ْ
يمَ ،وََلْ نُ ْستَ ْعبَ ْد أل َ
أَ
ْ
َجابُوهُ«:إنهنَا ذُ ِريهةُ إبْ َراه َ
ول لَ ُك ْم :إِ هن ُك هل َم ْن يَ ْع َم ُل ْ
اْلَ ِطيهةَ ُه َو َعبْ ٌد لِلْ َخ ِطيه ِة.
سوعُ«:ا ْْلَ هق ا ْْلَ هق أَقُ ُ
أَ
َجابَ ُه ْم يَ ُ
ِ
ِ
والْع ْب ُد الَ ي ْب َقى ِِف الْب ْي ِ
ت إِ ََل األَبَد ،أَ هما االبْ ُن فَ يَ ْب َقى إِ ََل األَبَد.
َ َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
َح َر ًارا.
فَِإ ْن َح هرَرُك ْم االبْ ُن فَبا ْْلَقي َقة تَ ُكونُو َن أ ْ
أ َََن َع ِاَل أَنه ُكم ذُ ِريهةُ إِبْر ِاهيم .لكِنه ُكم تَطْلُبو َن أَ ْن تَ ْقتُ لُ ِوِن ألَ هن َكالَِمي الَ مو ِ
ض َع لَهُ فِي ُك ْم.
َْ
ْ ُ
ٌ ْ
َ َ
ِ
ِ
ت ع ْن َد أَِِبَ ،وأَنْتُ ْم تَ ْع َملُو َن َما َرأَيْ تُ ْم ع ْن َد أَبِي ُك ْم».
أ َََن أَتَ َكله ُم ِِبَا َرأَيْ ُ
ال ََلم يسوعُ«:لَو ُكنْ تم أَوالَ َد إِب ر ِاهيم ،لَ ُكنْ تم تَعملُو َن أَ ْعم َ ِ ِ
أَجابوا وقَالُوا لَه«:أَب َ ِ ِ
ود
َجاب الْيَ ُه ُ
يم! فَأ َ
ُ ُ
َ
ُْ َْ
َُ َ
ال إبْ َراه َ
ْ ُ ْ ْ َْ َ
وَن ُه َو إبْ َراه ُ
يم» .قَ َ ُ ْ َ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ه
ك َش ْيطَا ٌن؟»
ب
و
ي
ر
ام
س
ك
ن
إ
ا:
ن
س
ح
ول
ق
ن
ا
ن
َس
ل
َ
أ
«
:
َه
ُ
َوقَالُوا ل ُ ْ َ َ ُ َ َ ً َ َ ٌّ َ َ
وع«:أ َََن لَيس ِِب َشيطَا ٌنِ ،
لك ِّن أُ ْك ِرُم أَِِب َوأَنْ تُ ْم ُُتِينُونَِّن.
س ُ
ْ
َج َ
أَ
اب يَ ُ
ْ َ
ِ
ِ
ين.
َس ُ
ب ََْمدي .يُ َ
أ َََن ل ْ
ب َويَد ُ
وج ُد َم ْن يَطْلُ ُ
ت أَطْلُ ُ
ت إِ ََل األَبَ ِد».
اَ ْْلَ هق ا ْْلَ هق أَقُ ُ
َح ٌد َُْي َف ُ
ظ َكالَِمي فَ لَ ْن يَ َرى ال َْم ْو َ
ول لَ ُك ْم :إِ ْن َكا َن أ َ
ك َشيطَ ًاَن .قَ ْد م َ ِ ِ
ِ
ت
ت تَ ُق ُ
فَ َق َ
َح ٌد َُيْ َف ُ
ظ َكالَِمي فَ لَ ْن يَ ُذو َق ال َْم ْو َ
يم َواألَنْبِيَاءَُ ،وأَنْ َ
ال لَهُ الْيَ ُه ُ
ود:اآل َن َعل ْمنَا أَ هن بِ َ ْ
ول:إِ ْن َكا َن أ َ
َ
ات إبْ َراه ُ
ِ
إِ ََل األَبَد.
ِ ِ ِ ِ
ِ
ك؟»
سَ
يم اله ِذي َم َ
أَل ََعله َ
ك أَ ْعظَ ُم م ْن أَبينَا إبْ َراه َ
ات؟ َواألَنْبيَاءُ َماتُواَ .م ْن ََتْ َع ُل نَ ْف َ
ِ
ِ
وع«:إِ ْن ُك ْن ُ ِ ِ
ِ ِ
َستُ ْم تَ ْع ِرفُونَهَُ .وأَ هما
س ُ
َج َ
أَ
س ََْمدي َش ْي ئًا .أَِِب ُه َو الهذي ُيَُج ُدِِن ،الهذي تَ ُقولُو َن أَنْ تُ ْم إِنههُ إَِلُ ُك ْمَ ،ول ْ
اب يَ ُ
ت أ ََُم ُد نَ ْفسي فَلَْي َ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
يم تَ َهله َل ِِبَ ْن يَ َرى يَ ْوِمي فَ َرأَى
َح َف ُ
َس ُ
أ َََن فَأَ ْع ِرفُهَُ .وإِ ْن قُل ُ
ت أَ ْع ِرفُهُ أَ ُكو ُن مثْ لَ ُك ْم َكاذ ًًب ،لك ِّن أَ ْع ِرفُهُ َوأ ْ
ْت إِِِن ل ْ
ظ قَ ْولَهُ .أَبُوُك ْم إبْ َراه ُ
ِح».
َوفَر َ
ِ
َك َخَْسو َن َسنَةً بَ ْع ُد ،أَفَرأَيْ َ ِ
يم؟»
فَ َق َ
ال لَهُ الْيَ ُه ُ
ت إبْ َراه َ
َ
سل َ ُ
ود«:ل َْي َ
ِ ِ
يم أ َََن َكائِ ٌن».
قَ َ
وع«:ا ْْلَ هق ا ْْلَ هق أَقُ ُ
س ُ
ول لَ ُك ْم :قَ ْب َل أَ ْن يَ ُكو َن إبْ َراه ُ
ال ََلُ ْم يَ ُ
ِ
ِ
ضى ه َك َذا.
ج ِم َن ا َْلَْي َك ِل َُْمتَ ًازا ِِف َو ْس ِط ِه ْم َوَم َ
س ُ
وع فَا ْختَ َفى َو َخ َر َ
فَ َرفَ ُعوا ح َج َارًة ليَ ْر ُُجُوهُ .أَ هما يَ ُ

التمسك بكلمته
نتابع دراسة احلديث الذي دار بني يسوع وقادة اليهود خالل عيد املظال .وكان اليهود قد إستاؤوا من
أن يسوع يعلن عن ألوهيته َّ
يسوع ألنّه قال إنَّه نور العامل (يوحنا  .)12:8وفهموا َّ
ألن هللا كان قد أعلن هلم
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قدميًا أنَّه نورهم وسط الظالم (أنظر الدرس السابق ،يوحنا  .)30-12:8ونقرأ يف العدد َّ 30
أن كثريين مّن
مسعوا كالمه آمنوا به .فقال للذين آمنوا«:إِنه ُكم إِ ْن ثَب تُّم ِِف َكالَِمي فَبِا ْْل ِقي َق ِة تَ ُكونُو َن تَالَِم ِ
يذيَ ،وتَ ْع ِرفُو َن
َ
ْ َ ْ
الرب يف هذا النص َّ
أن تالميذه هم الذين يثبتون يف
ا ْْلَقهَ ،وا ْْلَ ُّق ُُيَ ِرُرُك ْم»( .ع  .)32-31ويوضح لنا ّ
تعاليمه .ويوجد كثريون اليوم مّن يدَّعون أ ّّنم تالميذ املسيح لكنَّهم يتجاهلون تعاليمه وال يصرفون الوقت يف
التأمل ودراسة كلمة الرب .ومن اخلطر جدًّا على أوالد هللا أن ال يسمعوا وأيخذوا بعني اإلعتبار تعاليم
َّ
بقصة حدثت بعد زواجي بساندي بفرتة قصرية:
املسيح .وهذا يذ ّكِّرين َّ

كنت أصطاد مع والدي على مركبه .وكان دوره يف السهر والقيادة يف ّأول جزء من الليل .وعند
منتصف الليل حني حان موعد نومه أيقظين وأعطاين بعض التعليمات للرجوع ابلسفينة إىل الشاطىء أبمان.
وقال يل إنَّه عل ّي أن أبقيها قريبة من حدود الشاطىء ألتفادى املوج القوي.
فقررت اللحاق هبا بدل أن أطيع تعليمات والدي .وكانت
لكن رأيت سفينة أخرى تتق ّدمنا مبيلني َّ
الرايح شديدة السرعة ،والسفينة تتأرجح بني األمواج ،فلم أستطع الرؤية بوضوح .ومل أعد أرى السفينة
األخرى .وفجأة إصطدمت سفينتنا حباجز رملي ونتج عن ذلك صوت قوي .لقد وقعنا يف مشكلة كبرية.

مذعورا على صوت الصدمة ورأى السفينة تستقر على احلاجز الرملي .وأسوأ ما يف
إستيقظ والدي
ً
األمر هو َّ
بقوة
أن امل ّد كان ينحسر ،وتضاءلت الفرصة بنجاتنا .فطلب مين والدي أن أدوس دعسة الرجوع ّ
على أمل أن نفلت السفينة من احلاجز الرملي قبل أن تعلق هناك .وكنَّا يف منتصف فصل الشتاء ،وإن مل
وبكل سرور سلّمت والدي دفّة القيادة وإتّبعت تعليماته
ننجح يف سحب السفينة فسنموت من الصقيعّ .
مرتني خبطورة فوق الرمال ،لكن يف
مرة قيادة السفينة إىل اخللف ،لكنَّها إنزلقت ّ
حرفيًّا .حاولنا أكثر من ّ
ضجة كبرية.
احملاولة الثالثة خرجت من الرمال حمدثة ّ
غمرين شعور ابإلنفراج وأان أشكر الرب على خالصه لنا .وحني عدان إىل مساران وبعد أن زال

أحياان يتكلّم
اخلطر ،تكلّم معي هللا بكل وضوح":ستحصل على األمان فقط إن كنت تطيع صوت اآلبً ".
املرات اليت تكلّم معي فيها .عرفت أنَّه كان يعين بكالمه عالقيت معه .لقد
هللا معنا ،وكانت هذه إحدى ّ
أشجعك على الوثوق بكالم هللا
وقعت يف هذه املشكلة ّ
ألين مل أمسع لتعليمات والدي .هل تسمح يل أبن ّ
اآلب؟ وعندما يبدو الوضع قامتًا ،إمسعه يقول ":ال ختف .ثق يب ودعين أقود الدفّة".
يك
أشعر ابإلمتنان ألنَّه مهما كانت احلال ميكننا أن نسلّم القيادة لآلب فنسمعه يقول ":تَ ْك ِف َ

ِ
ِ
متر أوقات يف حياتنا حني جيب علينا أن نثق
ن ْع َم ِيت ،ألَ هن قُ هوِِت ِِف الض ْهعف تُ ْك َم ُل" (2كورنثوس .)8:12و ّ
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منر يف جتربة معيّنة .وقد يعين ذلك أن نتجاهل كل شيء ما
بكل بساطة .لكن يبدو األمر صعبًا حني ّ
ابآلب ّ
منر وسط العاصفة ونطلب منه املعونة.
عدا كلماته بينما ّ
يبدأ النص الذي حنن بصدد دراسته إبعالن يسوع للذين يستمعون إليه أب ّّنم إن مكثوا يف تعليمه
نكرس
سيعرفون احلق الذي سيساعدهم يف حياهتم ويعتقهم من العبوديَّة .وتدور الفكرة هنا حول أنَّه إن ّ
حيرران حق كلمته من عبودية اخلطيّة.
أنفسنا لطاعة الرب ونعلم من هو ابلفعل وماذا فعل من أجلناّ ،

شارك حادثة حصلت معك حني َتاهلت صوت والديك أو تعاليم املسيح .ماذا كانت النتيجة؟
ماذا كان يسوع يعّن برأيك حني تكلم عن معرفة اْلق الذي ِ
ُيرر اجلميع( .ع  .)31ما الذي يعنيه
بكلمة "اْلق"؟
عبيد اْلطية
يتحرروا من العبودية.
مل يفهم اليهود أ ّن يسوع كان يتكلّم من الناحية الروحيّة حني قال إنَّه إبمكاّنم أن ّ
وأخذوا ابلتباهي َّ
صحيحا إذ قد إستعبدوا
كأمة يهودية مل يستعبدوا ألحد .إالّ أ ّن هذا األمر مل يكن
أبّنم َّ
ً
كأمة للمصريني قبل قدوم موسى .كذلك ،فإ ّّنم خالل حديثهم كانوا حتت سيطرة احلكم الروماين .وتكلّم
ّ
ول لَ ُك ْم :إِ هن ُك هل َم ْن يَ ْع َم ُل ْ
اْلَ ِطيه َة ُه َو َع ْب ٌد لِ ْل َخ ِطيه ِة( ".ع
يسوع إىل قلوهبم حني قال هلم" :ا ْْلَ هق ا ْْلَ هق أَقُ ُ
 .)34وقد عىن بذلك َّ
عبيدا هلا وهي ترفض أن تعتقنا بعد أن نعلق هبا .دعوين
أن للخطيّة ّقوة علينا جتعلنا ً
أوضح هذه الفكرة بقصة أخرى حصلت معي يف السابق:
ّ
عندما كنت يف السادسة عشر من عمري عملت على منت سفينة تضم مائيت عضو يف طاقمها.
وأحبران خالل النروج والدامنارك وفرنسا وإسبانيا وجبل طارق ومشايل إفريقيا ومرفأي طنجة وكازابالنكا .وخالل
إحدى الرحالت اليت كانت متجهة حنو مشايل إفريقيا أردت اإلندماج مع جمموعة من السيّاح والتحدث معهم
وتناول املشروابت .ويف إحدى السهرات تداول احلاضرون سيجارة ماريواان .تنش ّقت قس ًما منها بدافع
أين جزء من
لكين شعرت ّ
احلشرية ألخترب كيف سأشعر ومث مررهتا على اآلخرين .مل أشعر أبي أمر خمتلفّ ،
أجرب املخدرات ألّنا خافت من العواقب ،لكن اخلطيّة مغرية.
اجملموعة .وكانت ج ّديت قد نبهتين أالّ ّ
فأسكت ضمريي مؤّك ًدا لنفسي أ ّن املاريواان مل تؤثّر يب .وكانت األمور تسري على ما يرام إىل أن إستسلمت
هلا كليًّا يف إحدى الليايل وتعلّقت هبا بعد ذلك .ومنذ تلك اللحظة أخذت حيايت منعط ًفا إنزلق يب لإلدمان

على املاريواان لتسع سنوات من حيايت .وخسرت كل إعتبار لنفسي ومل أستطع التطلّع يف املرآة .وكلّما نظرت
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مرات يف البحر ،إالّ
يف املرآة رأيت ً
إنساان ً
ضائعا .وحاولت التغلّب على تلك العادة أبن رميت املاريواان ع ّدة ّ
أين كنت أعود إليها يف اليوم التايل .لقد متلّكتين وسيطرت علي .ومل تكسر عبودييت إالّ عند أقدام يسوع
ّ
الرب قد أعتقين من عبودية املخدرات .قال
حني سلّمته حيايت .ومنذ تلك اللحظة مل أملس أيّة ماريواان أل ّن ّ
ِ ِ
َح َر ًارا( ".ع .)36
يسوع ":فَِإ ْن َح هرَرُك ْم االبْ ُن فَبِا ْْلَقي َقة تَ ُكونُو َن أ ْ
القراء
أرجو أن ال تكون قد سلكت ذلك الطريق وأ ّن األمر خمتلف ابلنسبة لك ،لكن ميكن لبعض ّ
غش أو للسرقة .ورمبا تكون خطيتك غري ظاهرة مثل
أن يكونوا قد إستعبدوا للكحول أو للكذب أو لل ّ
الغضب واحلسد والكربايء والشهوة ومشاهدة األفالم اإلابحيّة وإقامة العالقات غري الشرعيّة والبذخ والثرثرة
حّت واخلوف من املوت واخلوف من األهل واخلوف من املدير .ميكن لتلك األمور أن
والعجرفة أو اخلوف ّ
حيررك .هل أنت
تسيطر علينا ،لكن ميكننا التغلّب عليها ّ
بقوة يسوع .ق ّدمها عند الصليب ودع املسيح ّ
متعب من محل خطيتك؟ تكون نتائج اخلطيّة خمبأة عنّا ،لكنها تؤثر علينا كلسعة حية بعد أن جنرهبا.

حتررت؟ أرجو إعطاء فرصة
هل إبمكانك مشاركة عادة أو إدمان أثّر على حياتك وإستعبدك؟ كيف َّ
لكل من املوجودين للمشاركة.
ثالث أو أربع دقائق ّ
كل
أخرب أحد ّ
عمال احلفرايت القصة التالية حني كان يعمل يف أحد جبال والية بنسلفانيا .كان ّ
يلوح للصيب ويتكلّم
صغريا يصطاد يف حفرة .فكان ّ
صباح يقود شاحنته إبجتاه مكان عمله وكان يرى صبيّا ً

يعض الطعم
معه .ويف يوم من األايم إقرتب من الصيب وسأل عن صيده فأاته جواب غريب":السمك ال ّ
تعض ابلفعل".
لكن الديدان ّ
اليومّ ،
مازحا .ضحك الرجل للحظة مث علت وجهه نظرة رعب ومن دون
وشارك قصة الصيب مع عامل حمطّة الوقود ً
مسرعا إىل الصيب.
أن ينبس بكلمة ركض إىل شاحنته وذهب ً
بعد ذلك علم الرجل الذي كان يعمل يف ورشة احلفرايت ما حصل .فقد وصل عامل احملطة متأخرا ووجد
الصيب ميتا بعد أن لدغته جمموعة من احليات الصغار اليت كان قد إعتقد أّنا الديدان اليت وضعها طعما
للسمك .وكما نعلم فإ ّن احليات تولد والسم يف أصالهلا .وهكذا هي احلال مع الكثري من اخلطااي اليت جتربنا.
فهي تبدو غري مؤذية يف البداية ،لكنها يف احلقيقة حتمل مسوما وهي تؤذينا إن حنملها.1 .

1

1500 illustrations for Biblical Preaching, Edited by Michael Green, Published by Baker Book House,
Page 338.
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أوالد الشيطان

تنتشر يف أايمنا فلسفة أ ّن هللا هو أب للبشرية مجعاء .األمر صحيح من جهة ألنه خلق أجسادان

روحا وعقال وإرادة وعواطف .لكنه من جهة أخرى غري صحيح إىل أن نولد من جديد (يوحنا
وأعطاان ً
 .)3:3وقد قال يسوع إنه يوجد نوعان من البشر يف هذا العامل :النوع األول هم الذين يقفون يف ص ِّّفه،
والنوع الثاين هم أبناء إبليس الذي يغريهم فيعملوا أعماله:
س َم ِعي فَ ُه َو َعلَ هيَ ،وَم ْن الَ ََْي َم ُع َم ِعي فَ ُه َو يُ َف ِر ُق( ".مىت )30:12
َ
"م ْن لَْي َ
ِ
ه
لذنُ ِ
"وأَنْتُ ْم إِ ْذ ُك ْن تُ ْم أ َْم َو ًاًت ًِب ُّ
وب َو ْ
ب
َ
سَ
سَ
ب َد ْه ِر ه َذا ال َْعا ََِلَ ،ح َ
اْلَطَ َاَي ،ال ِيت َسلَ ْكتُ ْم ف َيها قَ ْبالً َح َ
ِ
يس س ْلطَ ِ
وح اله ِذي ي ْعمل اآل َن ِِف أَبْنَ ِاء الْم ْع ِ
صيَ ِة" (أفسس)2-1:2
الر ِ
ان ا َْلََو ِاءُّ ،
َرئ ِ ُ
َ
َ َُ

كان هؤالء الرجال جيادلون يسوع قائلني أن أابهم هو إبراهيم وقد كانوا يعنون بذلك أنه ولد غري
شرعي ورمبا كان سامراي .فهم مل يعرفوا أابه ولرمبا كانوا قد عرفوا أن مرمي أمه حبلت به قبل أن تتزوج من
ك َش ْيطَا ٌن؟" (ع  .)48فأجاهبم
يوسف زوجها .فقالوا له" :أَلَ ْسنَا نَ ُق ُ
ك َس ِام ِر ٌّ
ي َوبِ َ
سنًا :إِنه َ
ول َح َ
ِ
َب ُهو إِبلِيس ،و َشهو ِ
ات أَبِي ُك ْم تُ ِري ُدو َن أَ ْن تَ ْع َملُوا(".ع  .)44سيطرت اخلطيّة على
مباشرة":أَنْ تُ ْم م ْن أ ٍ َ ْ ُ َ َ َ
حياهتم ،وأشارت تصرفاهتم وكلماهتم إىل أن الشيطان إمتلكهم ابلكامل.
اع ِة ،أَنْتُ ْم َعبِي ٌد لِله ِذي تُ ِطيعُونَهُ :إِ هما لِ ْل َخ ِطيه ِة
أَلَ ْستُ ْم تَ ْعلَ ُمو َن أَ هن اله ِذي تُ َق ِد ُمو َن َذ َواتِ ُك ْم لَهُ َعبِي ًدا لِلطه َ
لِلْمو ِ
اع ِة لِلِ ِ
ْب؟
ت أ َْو لِلطه َ
َْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
صورَة الت ْ ه
ش ْكراًِ هلل ،أَنه ُك ْم ُك ْن تُ ْم َعبِي ًدا ل ْل َخطيهةَ ،ولكنه ُك ْم أَطَ ْعتُ ْم م َن الْ َقل ِ
وها.
فَ ُ
سله ْمتُ ُم َ
ْب ُ َ
هعل ِيم ال ِيت تَ َ
اْلَ ِطيه ِة ِ
ص ْرُُْت َعبِي ًدا لِلِ ِ
َوإِ ْذ أُ ْعتِ ْقتُ ْم ِم َن ْ
ْب( ".رومية .)18-16:8

يف بداية هذا الدرس ،كان سؤال املشاركة عن األمور اليت أخذانها من والدينا كالعادات مثال واليت
نعملها من دون أن نفكر .أحياان كثري يشبه األوالد أهلهم .فنحن األوالد صورة عن أهلنا .وإن كان إبليس
هو مالك قلبك والعامل فيه ،ستكون النتيجة تصرفات مضادة للمسيح .وابلطبع سنرتكب اخلطااي ابلرغم
نتحرر من اخلطية إالَّ حني أييت يسوع .لكن يف الوقت نفسه لن متلك اخلطيّة علينا.
من كوننا مؤمنني ،ولن َّ

وإن كان روح هللا ساكنًا فينا وإن كنَّا نطيعه فلن متلك اخلطيّة علينا (1يوحنا .)6:3وتدور معركة يف دواخلنا
أحياان كثرية ال نرى أنفسنا كما
ألي صوت نسمع :صوت إبليس أم صوت هللا .واألسوأ ما يف األمر أنَّه يف ً
ّ
أحياان صراعات روحيّة حني أييت األمر ملعرفة حقائق كلمة
يراان الناس .فاخلطية ماكرة جدًّا .وخيوض آخرون ً
احلق والصالة.
بكل تواضع يف ّ
هللا .وغالبًا ما تكون هناك مقاومة حني ّ
نقرر السري مع املسيح ّ
5

كل بوضوح
بكل أمانة" :أنتم من أبيكم إبليس".
ً
فأحياان علينا أن نقول ّ
احلق ب ّ
قال هلم املسيح ما رأى ّ
أمورا صعبة
لكي نوقظ الناس من املوت
الروحي .وهناك من يقول إنَّه ال جيب علينا أن نوقظ الناس أبن نقول ً
ّ

عن خطاايهم تؤذي مشاعرهم .لكين ال أوافق على ذلك ،بل مسؤولييت هي أن أقول احلقيقة كما أراها يف
الكتاب املقدس .وإن كان يسوع قد تكلّم بوضوح إذ رأى هؤالء الناس أين متجهون ،فعلينا أن نفعل املثل.
من تذكر من أعضاء عائلتك أو من َمموعة األصدقاء اْلاصة بك والذي يظهر تصرفات تدل

على عبودية إبليس له؟ كيف وصل إَل تلك املرحلة؟ صلوا من أجلهم عند َّناية اإلجتماع.
أَن هو القائم إَل األبد
تعجبين فكرة َّ
أن هللا ال يريد أن يهلك أحد بل أن يقبل اجلميع إىل االتوبة2(.بط .)9:3وحاول يسوع
ظ َكالَِمي فَ لَ ْن
مرة أخرى أن يصل إليهم على أمل أن يسمعوا له" .اَ ْْلَ هق ا ْْلَ هق أَقُ ُ
َح ٌد َُْي َف ُ
ول لَ ُك ْم :إِ ْن َكا َن أ َ
ّ
ِ
ِ
ردة فعلهم أبن حاولوا إسكاته بطريقة تفكريهم الدنيوية:
يَ َرى ال َْم ْو َ
ت إ ََل األَبَد( ".ع  .)51لكن كانت ّ
ك َشيطَ ًاَن .قَ ْد م َ ِ ِ
ِ
ظ َكالَِمي فَ لَ ْن
ت تَ ُق ُ
َح ٌد َُْي َف ُ
يم َواألَنْبِيَاءَُ ،وأَنْ َ
"اآل َن َعل ْمنَا أَ هن بِ َ ْ
ول:إِ ْن َكا َن أ َ
َ
ات إبْ َراه ُ
ِ ِ ِ ِ
ك؟"
ات؟ َواألَنْبِيَاءُ َماتُواَ .م ْن ََتْ َع ُل نَ ْف َس َ
يم اله ِذي َم َ
ت إِ ََل األَبَ ِد .أَلَ َعله َ
يَ ُذو َق ال َْم ْو َ
ك أَ ْعظَ ُم م ْن أَبينَا إبْ َراه َ
ِ
ِ ِ
ِح( ".ع  .)56يقول
يم تَ َهله َل ِِبَ ْن يَ َرى يَ ْومي فَ َرأَى َوفَر َ
(ع  .)53-52أجاهبم يسوع":أَبُوُك ْم إبْ َراه ُ
ِّ
نفسر هذا القول أبنَّه عندما كان إبراهيم حيًّا تطلَّع بشوق إىل اليوم الذي سيولد
البعض إنَّه من املمكن أن ّ
لكين شخصيًّا أؤمن َّ
أن إبراهيم هتلَّل يف
فيه الرب يسوع املسيح من نسله يف بيت حلم (تكوين ِّّ .)4:26
مرة أخرى
السماء مع املالئكة إلرسال ّ
الرب يسوع املسيح ليولد يف هذا العامل من مرمي .وقد كان اليهود ّ
ِّ
لكن إبراهيم عاش
تفكريا أرضيًّا قائلني أنَّه ال يبدو عمر يسوع من اخلارج أكثر من مخسني سنةَّ ،
يف ّكرون ً
حي
ومات قبل ألفي سنة .فكيف ميكن أن يكون يسوع قد رأى إبراهيم؟ ّ
لكن إبراهيم ليس ميتًا ،بل هو ّ
يرزق! وقال هلم املسيح َّ
أن هللا ليس إله أموات ،بل إله أحياء:
ِ ِ ِ
ٍ
َحيَ ٍاء" (مىت .)32:22
س هللاُ إِلهَ أ َْم َوات بَ ْل إِلهُ أ ْ
يم َوإِلهُ إِ ْس َحا َق َوإِلهُ يَ ْع ُق َ
"أ َََن إلهُ إبْ َراه َ
وب لَْي َ
كان إبراهيم حيًّا يرزق عندما ترك املسيح السماء إىل األرض ،ابلرغم من َّ
األرضي متع ِّّفن.
أن جسده
ّ

تفوه يسوع بعبارة عميقة أاثرت غضب سامعيه إذ قال " :قَ ْب َل
وكذا يكون حال كل من يؤمن ابملسيح .مث َّ
ِ ِ
يم أ َََن َكائِ ٌن!" (ع .)58
أَ ْن يَ ُكو َن إبْ َراه ُ
ما األمر الذي أاثر غضبهم ًّ
جدا حىت ق هرروا أن يرُجوا يسوع؟
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عندما كان موسى عند العلَّيقة وقال له الرب إنّه سريسله ليخرج الشعب من إسرائيل سأله موسى من
يقول أنَّه أرسله":فَ َق َ ِ
ال« :ه َك َذا تَ ُق ُ ِ ِ ِ
يل :أ َْهيَ ْه أ َْر َسلَ ِّن
وسى« :أ َْهيَ ِه اله ِذي أ َْهيَ ْه»َ .وقَ َ
ال هللاُ ل ُم َ
ول لبَ ِّن إ ْس َرائ َ
ظن القادة الدينيّون َّأّنم
إِلَْي ُك ْم»( .خروج  .)14:3ويصف يوحنا يف األعداد  59-56املشهد حني َّ

أمسكوه حني قال هلم إنَّه رأى إبراهيم ،فنقرأ:
ِ
ِ ِ
ِح».
يم تَ َهله َل ِِبَ ْن يَ َرى يَ ْومي فَ َرأَى َوفَر َ
"أَبُوُك ْم إبْ َراه ُ
ك ََخْسو َن سنَةً ب ع ُد ،أَفَ رأَي َ ِ ِ
يم؟»
فَ َق َ
ال لَهُ الْيَ ُه ُ
س لَ َ ُ َ َ ْ
َْ
ت إبْ َراه َ
ود«:لَْي َ
ِ ِ
يم أ َََن َكائِ ٌن».
وع«:ا ْْلَ هق ا ْْلَ هق أَقُ ُ
قَ َ
س ُ
ول لَ ُك ْم :قَ ْب َل أَ ْن يَ ُكو َن إبْ َراه ُ
ال ََلُ ْم يَ ُ
ِ
ِ
ضى ه َك َذا".
ج ِم َن ا َْلَْي َك ِل َُْمتَ ًازا ِِف َو ْس ِط ِه ْم َوَم َ
سوعُ فَا ْختَ َفى َو َخ َر َ
فَ َرفَعُوا ح َج َارًة ليَ ْر ُُجُوهُ .أَ هما يَ ُ
مل يقل" :أان كائن قبل أن يولد إبراهيم" أو "قبل أن يكون إبراهيم أان وجدت" ،بل إستخدم عن قصد
نفس إسم الرب الذي أعطي ملوسى لكن مرتجم إىل اليواننية  EGO AMIوهو اإلسم الذي أظهر فيه
ردة فعلهم .لقد أرادوا رمجه ألنَّه كان بنظرهم
الرب نفسه لإلسرائيليِّّني :أهيه الذي أهيه .والحظ كيف كانت َّ
ِّ
مهمة علينا فهمها بسبب العبارة اليت قاهلا املسيح يف يوحنا 24:8
جي ّدف قائالً إنَّه هو هللا .هذه حقيقة ّ
ْت لَ ُك ْم :إِنه ُك ْم َتَُوتُو َن ِِف َخطَ َاَي ُك ْم ،ألَنه ُك ْم إِ ْن ََلْ تُ ْؤِمنُوا أَِِن أ َََن ُه َو َتَُوتُو َن ِِف َخطَ َاَي ُك ْم" .الحظ َّ
أن
"فَ ُقل ُ
عبارة "من أقول إِن أَن" موضوعة بني قوسني يف معظم الرتمجات .ملاذا وضع ِّّ
احملررون تلك العبارة بني
مزدوجني؟ َّ
كيدا على
النص األصلي! وقد أضيفت لتساعدان على فهم النص ،وهي تزيد تو ً
ألّنا ليست يف ّ

كامل النص ،أليس كذلك؟ وكان يسوع يقول بكل وضوح َّ
إن الفداء أييت فقط حني حنصل على صورة
بكل وضوح .فاحلياة األبديّة تتعلّق بفهمنا ملن
واضحة عن أنَّه إبن هللا الق ّدوس ،أهيه الذي أهيه .وقد تكلّم ّ
لكن الواقع هو َّ
أن هللا أتى لينقذان من عبوديّة اخلطيّة،
يكون هو .ولو كان ً
إنساان فقط ،مل يكن ملوته فائدةّ .
وهو الوحيد القادر على فعل ذلك .وهلذا إمسه يسوع الذي يعين يهوه خيلِّّص .وعلينا أن نبدأ من تلك احلقيقة
العظيمة أنَّه أهيه الذي أهيه العظيم وهو الطريق واحلق واحلياة .وهو ليس طري ًقا ،بل هو الطريق واْلق

واْلياة!

ماذا يعّن إسم أهيه الذي أهيه؟
أتت العبارة أهيه الذي أهيه يف اللغة العربية אהיה אשר אהיה وتلفظ على الشكل التايل :إهيي آشر
إهيي ،وهي العبارة املستخدمة يف ترمجات الكتاب املقدَّس لإلسم الذي أعطاه هللا ملوسى (خروج.)14:3
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وهي من اآلايت املشهورة يف العهد القدمي .والكلمة "هيا" يف اللغة العربية تعين "وجد" أو "كان" .و"إهيي"
تدل على صيغة املفرد الناقصَّ .أما "إهيي آشر إهيي" فترتجم عادة لتعين أان الذي هو مع َّأّنا تعين حرفيًّا

"أان سأكون من سأكون".
كل ما
كل خليقة ،أهيه الذي أهيه املوجود من ذاته وهو ّ
يسوع هو الكائن منذ األزل ،وهو إله ّ
حتتاج له.
كيف حتتاج لذلك العظيم أهيه الذي أهيه أن يكون جبانبك؟ إنَّه كل ما حتتاج إليه .وهو يريد أن ِّّ
حيررك مهما
ّ
كان نوع عبوديتك .وقد قال" :تَعالَوا إِ َه ِ
َْحَ ِ
الَ ،وأ َََن
ني َوالث ِهق ِيل ي األ ْ
يع ال ُْم ْت َعبِ َ
َل ََي َُج َ
َ ْ
أُ ِرُيُ ُك ْم(".مىت .)28:11ما رأيك؟ ملا ال تدعوه وتضع أمحالك عند قدميه؟
ملا ال ختتمون هذا الدرس ابلصالة من أجل أقاربكم وأصدقائكم إن كنتم تدرسون هذا الدرس يف

جمموعات؟ أطلبوا من هللا أن يفتح قلوهبم لسماع كلمته.
صالة :أيَّها اآلب ،أشكرك ألنَّك أرسلت إبنك إىل هذا العامل ليعتقنا من اخلطيَّة .نصلِّّي من أجل أصدقائنا
رب إفتح قلوهبم
وأقاربنا الذين ما يزالون يتألَّمون بسبب األمحال الثقيلة من اإلدمان واخلطيَّة .أرجوك اي ّ

إلستقبال حمبتك ،آمني!

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