مشادات إضافيّة حول إ ّدعاءات يسوع
يوحنا 42-22:10

سؤال للمناقشة :ما هي األمور اليت كنت ختتلف مع رفقائك أو أخوتك أو أخواتك من أجلها بينما
كنت أصغر سنًّا؟

وَكـا َن ِعـيـ ُد التَّ ِ ِ
ُور َشلِي َـمَ ،وَكـا َن ِشتَـاءٌ.
ْ
ـجــديـد ِِف أ ُ
َ
شـى ِِف ا ْْلَْي َك ِل ِِف ِرو ِ
ـوع يَـتَ َم َّ
اق ُسلَْي َما َن،
ـس ُ
َ
َوَكـا َن يَ ُ
ِ
ت أَنْ َ ِ
ِ
يح فَـ ُق ْل لَنَا َج ْه ًرا».
احتَا َ
سنَا؟ إِ ْن ُك ْن َ
ط بِ ِه الْيَـ ُه ُ
فَ ْ
ت ال َْمس َ
ود َوقَالُوا لَهُ« :إ ََل َم ََت تُـ َعلّ ُق أَنْـ ُف َ
ال الَِّيت أ َََن أَ ْع َملُ َها ِِب ْس ِم أَِِب ِه َي تَ ْش َه ُد ِِل.
ْت لَ ُك ْم َولَ ْستُ ْم تُـ ْؤِمنُو َن .اَألَ ْع َم ُ
سوعُ«:إِِّّن قُـل ُ
أَ
َجابَـ ُه ْم يَ ُ
وِ
ْت لَ ُك ْم.
لكنَّ ُك ْم لَ ْستُ ْم تُـ ْؤِمنُو َن ألَنَّ ُك ْم لَ ْستُ ْم ِم ْن ِخ َر ِاِفَ ،ك َما قُـل ُ
َ
ِ
ص ْوِِتَ ،وأ َََن أَ ْع ِرفُـ َها فَـتَـ ْتـبَـعُ ِِن.
خ َر ِاِف تَ ْس َم ُع َ
ِ
َح ٌد ِم ْن يَ ِدي.
َوأ َََن أُ ْع ِط َيها َحيَاةً أَبَ ِديَّةًَ ،ولَ ْن تَـ ْهلِ َ
ك إِ ََل األَبَدَ ،والَ ََيْطَُف َها أ َ
ِ
ِ
ِ
ف ِم ْن يَ ِد أَِِب.
َح ٌد أَ ْن ََيْطَ َ
أَِِب الَّذي أَ ْعطَ ِاّن إِ ََّّي َها ُه َو أَ ْعظَ ُم م َن الْ ُك ِّلَ ،والَ يَـ ْقد ُر أ َ
أََن واآلب و ِ
اح ٌد».
َ َ ُ َ
ضا ِح َج َارًة لِيَـ ْر ُُجُوهُ.
ود أَيْ ً
فَـتَـنَ َاو َل الْيَـ ُه ُ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
سبَ ِ
َي َع َمل ِم ْنـ َها تَـ ْر ُُجُونَِِن؟»
أَ
ب أ ِّ
َجابَـ ُه ْم يَ ُ
سنَةً أ ََريْـتُ ُك ْم م ْن ع ْند أَِِب .ب َ
سوعُ«:أَ ْع َماالً َكث َريةً َح َ
أَجابه الْيـه ُ ِ
َج ِل ََتْ ِد ٍ
ك َوأَنْ َ ِ
سا ٌن ََتْ َع ُل
يف ،فَِإنَّ َ
ني«:لَ ْسنَا نَـ ْر ُُجُ َ
س ٍن ،بَ ْل أل ْ
ك أل ْ
ود قَائِل َ
َ َُ َ ُ
ت إنْ َ
َج ِل َع َمل َح َ
ك إِْلًا»
نَـ ْف َس َ
ْت إِنَّ ُكم ِ
ِ
آْلَةٌ؟
أَ
وِب ِِف ََن ُموس ُك ْم :أ َََن قُـل ُ ْ
س َم ْكتُ ً
َجابَـ ُه ْم يَ ُ
سوعُ« :أَلَْي َ
ِ ِ
إِ ْن قَ َ ِ
ِ
آْلةٌ ألُولئِ َ َّ ِ
وب،
ص َار ْ
ال َ
ت إِلَْي ِه ْم َكل َمةُ هللاَ ،والَ ُيُْك ُن أَ ْن يـُ ْنـ َق َ
ض ال َْم ْكتُ ُ
ين َ
ك الذ َ
ْت :إِِّن ابن ِ
ِ
هللا؟
ك َُتَ ِّد ُ
آلب َوأ َْر َسلَهُ إِ ََل ال َْعا ََِل ،أَتَـ ُقولُو َن لَهُ :إِنَّ َ
ف ،ألِّ
فَالَّذي قَ َّد َسهُ ا ُ
َّن قُـل ُ ّ ْ ُ
ال أَِِب فَالَ تُـ ْؤِمنُوا ِِب.
ت أَ ْع َم ُل أَ ْع َم َ
ت لَ ْس ُ
إِ ْن ُك ْن ُ
ت أَ ْعمل ،فَِإ ْن ََلْ تُـ ْؤِمنُوا ِِب فَ ِآمنُوا ِِبألَ ْعم ِ
ِ ِ
ال ،لِ َكي تَـ ْع ِرفُوا َوتُـ ْؤِمنُوا أ َّ
ِف َوأ َََن فِ ِيه».
اآلب ِ َّ
َن َ
َ
َولك ْن إ ْن ُك ْن ُ َ ُ
ْ
ِ
ج ِم ْن أَيْ ِدي ِه ْم،
فَطَلَبُوا أَيْ ً
ضا أَ ْن ُيُْس ُكوهُ فَ َخ َر َ
ِ ِ
ِ
اك.
ث ُهنَ َ
وحنَّا يُـ َع ِّم ُد ِف ِيه أ ََّوالً َوَم َك َ
ضى أَيْ ً
َوَم َ
ضا إِ ََل َع ِْْب األ ُْر ُد ّن إِ ََل ال َْم َكان الَّذي َكا َن يُ َ
ِ
ِ
ِ ِ
وحنَّا َع ْن ه َذا َكا َن َح ًّقا».
وحنَّا ََلْ يَـ ْف َع ْل آيَ ًة َواح َد ًةَ ،ولك ْن ُك ُّل َما قَالَهُ يُ َ
فَأَتَى إِلَْيه َكثريُو َن َوقَالُوا«:إِ َّن يُ َ
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اك( .يوحنا )42-22:10
آم َن َكثِريُو َن بِ ِه ُهنَ َ
فَ َ

هل يسوع هو املسيَّا؟
ويدون
مر شهران منذ أن تكلَّم يسوع عن الراعي الصاحل يف األعداد  21-1من األصحاح العاشرّ .
كان قد ّ
يوحنا مواجهة جديدة بني يسوع وقادة اليهود يف ابحة اهليكل ،حصلت يف عيد التجديد أو ما يسميه اليهود
املعاصرون "هانوكا" .ومل يكن هذا العيد مبنيًّا على أسس كتابيَّة ،بل تعود بدايته إىل يهوذا املكايب يف العام
وُسي العيد كذلك ألنه تزامن مع إحتفال
 164ق.م بعدما دنَّس أنطيوخس إبيفانيس هيكل أورشليم .م
إعادة تكريس اهليكل بعد أن كان أنطيوخس قد ذبح خنز ًيرا على مذبح هللا املقدَّس ،وبىن متثاالً لزويس
ِّ
أيضا كتذكري للشعب أنَّه عندما أرادوا إعادة
موجها وجهه حنو املذبح .ويم َّ
سمى عيد "هانوكا" عيد األضواء ً
ّ
تكريس الشمعدان يف اهليكل وضعوا كمية زيت تكفي ليوم واحد ،إالَّ أنَّه كان كافيًا لثمانية َّأَّيم ريثما كانوا
يع ّدون الزيت اجلديد .وخيرب التقليد اليهودي َّ
أن الشعلة بقيت مضاءة مثانية َّأَّيم كاملة قبل أن حيضر الزيت

كل منها على مثاين
اجلديد .وحيتفل اليهود هبذا العيد قرابة عيد امليالد ،ويضعون يف بيوهتم مشعداانت حتتوي ّ
مشعات يضيئون واحدة منها يف كل يوم.
ابردا يف أورشليم اليت تقع على إرتفاع  2500قدم من البحر األبيض
وعادة ما يكون شهر كانون َّ
األول ً
املتوسط .ويذكر يوحنا يف سرده للحادثة أنَّه كان شتاء ،ما يشعران أنَّه نوع من املعلومات اإلضافية غري
ّ
ألن كل يهودي يعلم َّ
الضرورريَّة َّ
أن عيد "هانوكا" يقع يف فصل الشتاء .رََّّبا ذكر ذلك من أجل األمميني الذين
ابردا .ويهطل الثلج يف أورشليم بني احلني
ال يعرفون تلك التفاصيل ،أو أنَّه أراد أن يذ ّكران أبن الطقس كان ً
مرة مع جمموعة يف الثلج يف جبل الزيتون على بعد بضعة أمتار من جبل
واآلخر يف فصل الشتاء( .لعبت َّ
اجلو الروحي املظلم والبارد ،واملوقف الروحي البارد
اهليكل) .ختيّل خلفيَّة تلك املواجهة .ميكنين أن أرى ّ
وجه إىل يسوع .ورَّّبا مشنّت تلك احلملة ضد يسوع بعدما علّم صفًّا للتوراة يف الصباح حتت سقف رواق
امل ّ

سليمان .وكان هذا الرواق يقع يف اجلهة الشرقيّة جلبل اهليكل .وكان مؤل ًفا فعليًّا من سلسلة من العواميد
قدما ،وكانت تقي املوجودين من املطر أو الثلوج .وخيرب يوسيفوس ِّّ
املؤرخ
كل منها حوايل مثانية وثالثني ً
يرتفع ّ
اليهودي َّ
مصنوعا من حجر رخام أبيض كامل .وكانت األسقف مزيّنة خبشب األرز
أن كل عامود كان
ً
احملفور بطريقة مجيلة جدًّا .1وكان يسوع يعلّم غالبًا حتت أحد العواميد املسقوفة .وكان هذا هو املكان الذي
فرحا ومسبِّّ ًحا
مشفي فيه الرجل املشلول على يد بطرس ويوحنا على الباب الذي يمدعى اجلميل ،والذي قفز ً
هللا بعد أن إستطاع املشي( .أعمال الرسل  .)11-8:3وكان هذا هو املكان الذي كان جيتمع فيه املؤمنون
األوائل بعد يوم اخلمسني وحلول الروح القدس عليهم (أعمال الرسل .)12:5

Josephus, (Jewish War 5.5.2).
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مجعا من اليهود إجتمع حول يسوع ،و َّ
نقرأ َّ
كأَّنم أرادوا أن يقفلوا الطريق أمامه بينما كانوا يواجهونه
أن ً
ِ
ت أَنْ َ ِ
ِ
يح فَـ ُق ْل لَنَا َج ْه ًرا» (ع .)24
سنَا؟ إِ ْن ُك ْن َ
ت ال َْمس َ
ابلسؤال« :إ ََل َم ََت تُـ َعلّ ُق أَنْـ ُف َ
بكل بساطةَّ ،إما بنعم أو بال؟
ملاذا َتنَّب يسوع اإلجابة عن هذا السؤال ّ
جيب أن نتنبّه إىل أنَّه مل تكن لليهود رغبة حقيقية ملعرفة حقيقة ِّّ
هوية يسوع ،بل كانت لديهم الرغبة للتسلّح
حبقائق مت ِّّكنهم من جترميه .ولو إستطاعوا جعله يقول هناك يف ابحة اهليكل إنَّه املسيح ،لكان شهد على ذلك
العديد من قادهتم ولكانوا أمروا برمجه لعلَّة التجديف .وكان األمر سينتهي لو إستطاعوا أن جيعلوه يقول":أان
هللا ".وكان قد كشف عن هويته ألفراد قليلني خالل مقابالت معيّنة .وقد قال لنيقودميوس إنَّه إبن اإلنسان

الذي نزل من السماء (يوحنا .)14-13:3ونقرأ يف إجنيل يوحنا  4أنَّه عندما حت ّدث مع املرأة السامريَّة عند
ِ
البئر قالت له":أ َََن أَ ْعلَ ُم أ َّ
ال
َن َم ِسيَّا ،الَّ ِذي يـُ َق ُ
اك َُيِْْبََُن بِ ُك ِّل َش ْي ٍء» .قَ َ
اء ذَ َ
ال لَهُ ال َْمس ُ
يحََ ،يِِْت .فَ َم ََت َج َ
َْلَا يسوعُ«:أ َََن الَّ ِذي أُ َك ِلّم ِ
ك ُه َو» .يوحنا  .)26-25:4وعندما كان عيد املظال ،أعلن يسوع أنَّه يعلم
ُ
َُ
أيضا اإلمساك به( .يوحنا .)30-29:7
هللا وأنَّه أتى من عنده وهو قد أرسله .يف ذلك الوقت ،حاولوا ً
ِ ِ
مستخدما اإلسم اإلهلي الذي إستخدمه
يم أ َََن َكائِ ٌن"
ونقرأ ً
ً
أيضا يف يوحنا  8أنَّه قال":قَـ ْب َل أَ ْن يَ ُكو َن إبْـ َراه ُ
هللا عندما أظهر ذاته ملوسى (يوحنا  .)58:8وأعلن يسوع يف األانجيل األخرى َّ
أن الذي يقبله ،يقبل هللا
يرحب ابهلل (مرقس  ،)37:9و َّ
(مرقس  ،)40:10و َّ
أن الذي رآه فقد رأى هللا (يوحنا
يرحب بهّ ،
أن الذي ّ

.)14:9
مرة رسم ولد صورة ،فسألته ّأمه ماذا يفعل .أجاب":إين أرسم صورة هلل ".قالت له أمه" :ال تكن سخي ًفا إذ
ّ
ال تستطيع رسم صورة هلل .فال أحد يعلم كيف يبدو هللا ".أجاب":حسنًا ،سيعرفون عندما أَّني رُسيت!" وقد
وتعمد
إيلَّ ".
كان يسوع يقول ً
حتديدا":إن كنتم تريدون أن تعلموا كيف يبدو هللا ،ما عليكم سوى النظر ّ
يسوع عدم القول عالنية من يكون ،لكنَّه أظهر ذاته من خالل األعمال اليت قام هبا وإعالانته غري املباشرة.
خذ مثالً حني غفر ذنوب الرجل املشلول:
ِ ِِ
وجا ََْي ِملُهُ أ َْربَـ َعةٌ.
َو َجاءُوا إِلَْيه ُم َق ّدم َ
ني َم ْفلُ ً
ِِ
ِ
الس ِري َر
ث َكا َنَ .وبَـ ْع َد َما نَـ َقبُوهُ َدلَّ ُوا َّ
ش ُفوا َّ
ف َح ْي ُ
الس ْق َ
َج ِل ا ْْلَ ْم ِعَ ،ك َ
َوإِ ْذ ََلْ يَـ ْقد ُروا أَ ْن يَـ ْق ََِتبُوا إِلَْيه م ْن أ ْ
َّ ِ
ضطَ ِج ًعا َعلَْي ِه.
وج ُم ْ
الذي َكا َن ال َْم ْفلُ ُ
ك َخطَ َاَّي َك».
سوعُ إُِيَانَـ ُه ْم ،قَ َ
ال لِل َْم ْفلُ ِ
ورةٌ لَ َ
وجََّ « :ي بـُ ََّ
ِنَ ،م ْغ ُف َ
فَـلَ َّما َرأَى يَ ُ
وَكا َن قَـوم ِمن الْ َكتَـب ِة هنَ َ ِ ِ
ني يـُ َف ِّك ُرو َن ِِف قُـلُوِبِِ ْم:
ٌْ َ َ ُ
اك َجالس َ
َ
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«لِماذَا يـتَ َكلَّم ه َذا ه َك َذا بِتَج ِ
يف؟ َم ْن يَـ ْق ِد ُر أَ ْن يَـغْ ِف َر َخطَ َاَّي إِالَّ هللاُ َو ْح َدهُ؟»
اد َ
َ
َ َ ُ
ْت َشعر يسوع بِر ِ
فَلِلْوق ِ
ال َْلُ ْم«:لِ َماذَا تُـ َف ِّك ُرو َن ِِب َذا ِِف قُـلُوبِ ُك ْم؟
وح ِه أَنَّـ ُه ْم يـُ َف ِّك ُرو َن ه َك َذا ِِف أَنْـ ُف ِس ِه ْم ،فَـ َق َ
َ
ََ َ ُ ُ ُ
ال :قُم و ِْ
اْح ْل َس ِر َير َك َو ْام ِ
ش؟
س ُر ،أَ ْن يـُ َق َ
ال لِل َْم ْفلُ ِ
ورةٌ لَ َ
ك َخطَ َاَّي َك ،أ َْم أَ ْن يـُ َق َ ْ َ
وجَ :مغْ ُف َ
أَُُّيَا أَيْ َ
ِ ِ
َن الب ِن ا ِإلنْس ِ
ان ُس ْلطَ ًاَن َعلَى األ َْر ِ
ض أَ ْن يَـ ْغ ِف َر ْ
وج:
اْلَطَ َاَّي» .قَ َ
ال لِل َْم ْفلُ ِ
َولك ْن ل َك ْي تَـ ْعلَ ُموا أ َّ ْ
َ
ول :قُم و ِْ
ك!».
ب إِ ََل بَـ ْيتِ َ
«لَ َ
اْح ْل َس ِر َير َك َوا ْذ َه ْ
ك أَقُ ُ ْ َ
ِ
فَـ َق ِ ِ
الس ِرير و َخرج قُ َّدام الْ ُك ِل ،ح ََّت ُِبِ َ ِ
نيَ «:ما َرأَيْـنَا ِمثْ َل ه َذا
يع َوََمَّ ُدوا هللاَ قَائِل َ
َ
ت ا ْْلَم ُ
ام لل َْوقْت َو َْحَ َل َّ َ َ َ َ َ ّ َ
قَ ُّ
ط!»( .مرقس )12-3:2

الحظ الشجاعة اليت حتلّى هبا يسوع يف هذا النص من اإلجنيل .لقد علم بوجود معلّمي الناموس ،لكن على
مجيعا غفر خطاَّي الرجل وشفاه ،عاملــًا َّ
أن ذلك سيؤدي ملواجهة مع قادة اليهود الدينيني.
مسامعهم ً
اجملردة" قائالً:
ويشارك س.أس .لويس ببعض األفكار عن هذا النص يف كتابه "املسيحية ّ
مرة .وإذا مل يكن املتكلِّّم
"مير إدعاء املقدرة على مغفرة اخلطاَّي دون أن نتنبّه له ألننا ُسعناه أكثر من َّ

هو هللا فاألمر مناف للعقل البشري أو ابألحرى ساخر .فنفهم مجيعنا كيف ميكن إلنسان أن يغفر إساءات
اآلخرين من حنوه ،مثل أن أساحمك عندما تطأ على إصبع قدمي ،أو أن أساحمك عندما تسرق مايل .لكن
إنساان مل يمسرق ومل يطىء أحدهم عليه لكنّه يعلن أنَّه يساحمك ألنَّك وطأت على إصبع رجل
كيف نفهم ً
آخر وسرقت مال أحدهم؟ وألطف وصف ممكن أن نق ِّّدمه له هو الغباء حل ٍّّد أقصى .لكن ،هذا ما فعله

ِّ
يسوع إذ قال للناس َّ
تردد وكأنَّه
إن خطاَّيهم مغفورة دون أن يتشاور مع املـمساء إليهمَّ .
تصرف دون أي ّ
كل التع ِّّدَّيت .يكون األمر منطقيًا فقط إذا كان هو هللا الذي مك ِّسر انموسه
الوحيد الذي أمسيء إليه يف ّ
ِّ
ِّ
خداعا وسخافة مل
كل خطيّة إرتمكبتَّ .أما إذا كان املتكلّم ليس هللا ،فتظهر تلك الكلمات ً
م
وجرحت حمبته يف ّ
2

تظهر يف أيَّة عصور سابقة".

جند خالل دراستنا إلجنيل يوحنا براهني كثرية حني أوضح يسوع من هو ،وأغضب القادة الدينيني بعباراته.
الرب قد أعلن مباشرة وعالنية أنَّه املسيَّا .وعلينا التذ ّكر َّ
أن اليهود كانوا يفتِّّشون
لكن يف هذه املرحلة مل يكن ّ
على املسيا امللك احملارب ليخلِّّصهم من احلكم الروماين .ومل يكونوا يفتِّّشون على عبد متواضع يغفر اخلطاَّي.
ومل يشعر قادة اليهود والفريسيون حباجتهم إىل خملّص من اخلطاَّي .فقال هلم يسوع َّ
إن السبب يف عدم
ألَّنم ليس خرافه "و ِ
شعورهم ابحلاجة هو َّ
لكنَّ ُك ْم لَ ْستُ ْم تُـ ْؤِمنُو َن ألَنَّ ُك ْم لَ ْستُ ْم ِم ْن ِخ َر ِاِف" (ع .)26
َ
C.S. Lewis, Mere Christianity, Published by Simon and Shuster, New York. Page 55.
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أليس اْلميع على هذه األرض هم أوالد هللا؟ ماذا تفهم من عبارة يسوع َّ
أن البعض ليسوا من
خرافه؟
لقد أمطلقت الدعوة لكل العامل ليتوبوا ويؤمنوا ابإلجنيل ،لكن هناك من قسوا قلوهبم وإختاروا أن يرفضوا بعناد
حَّت األشياء
كل شيء َّ
عرض هللا أبن يغفر خطاَّيهم جمَّ ً
اان .فاهلل يعلم مسب ًقا من الذي سيتجاوب ألنّه يعلم ّ
الرب ال يعيش يف
اخلارجة عن نطاق الزمان والداخلة يف املستقبل .رَّبا يصعب علينا فهم ذلك َّ
لكن ّ
حمدودا حبيث أنَّه يعلم ما جرى يف املاضي فقط وما جيري يف احلاضر .فسلطته
حمدودَّيت الزمن .وهو ليس
ً
وخياره يعمالن وسط الذين ال يؤمنون .لكن هذا ال يزيل عنهم املسؤولية بسبب عدم إمياَّنم ،وال يلغي
الدعوة إىل اإلميان اليت موِّّجهت للجميع .فالذين رفضوا أن يؤمنوا أن يسوع هو املسيَّا وهو املخلِّّص ،رفضوا
َّاان لكل من يسمع ويتجاوب مع دعوته:
ذلك من تلقاء أنفسهم .فهبة احلياة األبديَّة مع هللا مقدَّمة جم ً
ش فَـلْيأ ِ
ْتَ .وَم ْن يُ ِر ْد
ال!»َ .وَم ْن يَ ْس َم ْع فَـ ْليَـ ُق ْل«:تَـ َع َ
وس يَـ ُقوالَ ِن«:تَـ َع َ
"و ُّ
ال!»َ .وَم ْن يَـ ْعطَ ْ َ
الر ُ
َ
وح َوال َْع ُر ُ
اء َحيَاةٍ ََمَّ ًاَن( ".رؤَّي يوحنا )17:22
فَـلْيَأ ُ
ْخ ْذ َم َ

يتضمن فعل اإلميان هذا أو وضع الثقة يف املسيح ثالث مراحلَّ .أوالً ،اإلستماع إىل دعوته .اثنيًا ،معرفة
ِ
مجيعا أن ننظر إىل
مقربة منه ،اثلثًا ،إتباعه" .خ َر ِاِف تَ ْس َم ُع َ
ص ْوِِتَ ،وأ َََن أَ ْع ِرفُـ َها فَـتَـ ْتـبَـعُ ِِن( ".ع  .)27علينا ً
ّ
هذه اآلية بدقَّة ،وأن نكون صادقني مع أنفسنا َّ
جاهدا
ألن حياتنا األبدية تعتمد عليها .فهل أنت تعمل ً
لتسمع صوت هللا وتتجاوب معه؟ هل تقرتب يف عالقتك مع هللا أكثر وأكثر من خالل املسيح؟ وهل
تعكس حياتك إميانك؟ وهل حتيا كما عاش يسوع وتسعى لتتمثل به؟ هل ختتار أبن تتبعه؟ إن كان جوبك،
كال ،فهل تؤمن بكلماته؟
ضمان أبدي

الرب يسوع ،نمعطى َّقوة إهلية
عندما نضع يف قلوبنا أننا ال نريد أن خندم أنفسنا فيما بعد ،بل نريد أن خندم ّ
وحيل علينا الروح القدس ونولد من فوق ،ويشرح الرسول بطرس األمر على الشكل التايل:
جمَّانيَّة لنفعل ذلكّ .
الرَّي ِء ،فَأ ِ
وح لِلْمحبَّ ِة األ َ ِ ِ ِ
"طَ ِّهروا نـُ ُفوس ُكم ِِف طَ َ ِ
ضا ِم ْن قَـل ٍ
ْب
ض ُك ْم بَـ ْع ً
َحبُّوا بَـ ْع ُ
اعة ا ْْلَ ِّق ِِب ُّلر ِ َ َ
َخ ِويَّة ال َْعدُيَة َِّ
َ ْ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ين ََثنيَةً ،الَ م ْن َزْر ٍع يَـ ْف ََن ،بَ ْل ِمَّا الَ يَـ ْف ََن ،بِ َكل َمة هللا ا ْْلَيَّة الْبَاقيَة إِ ََل األَبَد".
طَاه ٍر بش َّدةَ .م ْولُود َ
(1بطرس )23-22:1
بكل أمانة ودون أي حت ّفظ ،يعطينا احلياة األبديَّةَ " :وأ َََن أُ ْع ِط َيها َحيَاةً
عندما نضع ثقتنا يف الرب يسوع ّ
ِ
َح ٌد ِم ْن يَ ِدي .أَِِب الَّ ِذي أَ ْعطَ ِاّن إِ ََّّي َها ُه َو أَ ْعظَ ُم ِم َن الْ ُك ِّلَ ،والَ
أَبَ ِديَّةًَ ،ولَ ْن تَـ ْه ِل َ
ك إِ ََل األَبَدَ ،والَ ََيْطَ ُف َها أ َ
5

ف ِمن ي ِد أَِِب .أََن واآلب و ِ
ِ
اح ٌد " (يوحنا  .)30-28:10مل يقل":سأعطيهم احلياة
َح ٌد أَ ْن ََيْطَ َ ْ َ
يَـ ْقد ُر أ َ
َ َ ُ َ

األبدية إذا عملوا جاهدين للحصول عليها ".فرسالة اإلجنيل حتمل عملية تبادل إهلية حتصل مباشرة عندما

سارة ويتوب عن خطاَّيه ويتجه حنو املسيح ويضع ثقته به .اخلالص هو عطيَّة
يؤمن اإلنسان ابألخبار ال َّ
جمَّانيَّة من هللا (أفسس .)9-8:2وهو ال يعطي ومن مثّ يسرتد ما قدَّمه .وال يعتمد األمر على أعمالنا ،بل
يعطينا الرب يسوع احلياة األبدية ونكون حنن عطيّة من اآلب للرب يسوع َّ
ألن املسيح قال":أَِِب الَّ ِذي
أَ ْعطَ ِاّن إِ ََّّي َها" (ع  .)29وال أستطيع أن أف ِّّكر َّ
القوة من عدم السماح للشيطان
أبن هللا ال ميلك القدرة أو ّ

لكن املولود من هللا يعود ويرجع ألنَّه يريد أن يرضي الذي
أبن أيخذين منه .رَّبا أبعد قليالً وأقع يف اخلطيّةّ ،
أحبه .دعوين أوضح ما أقوله :رَّبا خنطىء كمؤمنني ،لكن لسنا حتت اخلطية فيما بعد! ولدينا القدرة يف
دواخلنا من خالل الروح القدس لنتغلّب عليها.
وبينما ننمو يف املسيح نمعطى َّقوة ونعمة وقدرة من هللا لنتغلَّب على اخلطيّة وعلى ذواتنا .وقد قدَّم إدمون
هيالري َّأول متسلّق لقمة أفرست األمر بطريقة صحيحة حني قال":حنن ال نقهر اجلبل ،بل أنفسنا ".ويمقال
َّ
أن بطرس الكبري الروسي قال":لقد إستطعت أن أقهر إمرباطوريَّة ،لكين مل أستطع أن أقهر ذايت ".وقال هوغو
بلدا إن مل يكن إبستطاعته أن حيكم مدينة ،وال
غروتيوس الفقيه والعالـِّم الدامناركي":ال ميكن لرجل أن حيكم ً
يستطيع أن حيكم مدينة إن مل يكن إبستطاعته أن حيكم عائلة ،وال يستطيع أن حيكم ذاته إالَّ إذا موضع شغفه
ِّ
يؤدبين وجيعل حيايت
حتت سلطة املنطق 3".وإن إنغمست يف حياة اخلطيّة بصورة
مستمرة إبستطاعة هللا أن ّ
ّ
ِّ
يؤدبين":أل َّ
ابئسة ألرجع إليه وأتغلَّب على خطاَّيي وأنتصر على ذايت .أقول َّ
َن الَّ ِذي
الرب أن ّ
إن إبستطاعة ّ
الر ُّ ِ
التوجع؟
َُِيبُّهُ َّ
ب يـُ َؤ ّدبُهُ" (عْبانيني  .)6:12كيف ميكن هلل أن يفعل ذلك وحنن نعلم أنَّه ال حيب األمل و ّ
لكن عندما نبتعد عنه ويغرينا العدو فنحن ندخل يف مملكته ،وجيب أن نشعر كأوالد هللا ابلغرابة حينها .وإن

بقينا يف اخلطيَّة علينا أن نتوقّع النتائج الطبيعية اليت حتدث نتيجة الدخول إىل مملكة العدو .ويسمح هللا بذلك
لنتعلَّم الدرس ،وهو قادر أن حيفظنا ساملني.
ميزق أيّة وثيقة والدة
يقول يسوع يف هذا النص إنَّه ال توجد َّقوة يف األرض تقدر أن أتخذان من يده .وهو مل ّ
ألي مؤمن! والسبب أبن ال أحد يستطيع أن أيخذان من يده ألنَّه هو وضعنا هناك .وكتب جون كوتن
شران ".رَّبا نبتعد عنه ،لكن إن كنَّا
َّ
مرة":حنن خطاة ،والرب مل حيبنا بسبب صالحنا ولن يتخلّى عنا بسبب ّ
ويقوم سبلنا .فما يزرعه هللا إَّيه حيصد! وإن كنَّا
ابلفعل أوالده املولودين اثنية ،فبإستطاعته أن يعيدان إليه ّ
نستمر يف إرتكاب اخلطيّة من دون الشعور ابلذنب أو اخلجل األخالقي ،علينا أن نسأل أنفسنا إن كنَّا
Taken from the devotional, Every Day With Jesus, written by Selwyn Hughes, July Aug 2003, God’s Great
Guarantee. Published by Crusade for World Revival.
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ابلفعل قد مولدان من جديد من روح هللا .وكتب دوانلد غراي ابرَّناوس قائالً" :حنن نؤمن ابلضمانة األبديَّة،
لكن ال نؤمن ابإلفرتاض األبدي .وعلى كل منّا أن يفحص نفسه ".وكتب الرسول يوحنا قائالً" :نَـ ْعلَ ُم أ َّ
َن
ّ
ُك َّل من ولِ َد ِمن ِ
هللا الَ َُيْ ِطئ ،ب ِل الْمولُود ِمن ِ
سهُ1(".يوحنا )18:5
هللا ََْي َف ُ
ش ِّر ُير الَ ُيََ ُّ
سهَُ ،وال ِّ
َْ ُ َ
ُ َ َْ ُ َ
ظ نَـ ْف َ
الرب ليعيدك إليه بعدما وقعت ِف اْلطيّة؟ ما الذي جعلك ترجع إليه؟ كيف
يوما أتديب ّ
هل إختْبت ً
ِ
دروسا روحيَّة؟
يستخدم ّ
الرب العواقب الطبيعية ألفعالنا ليعلّمنا ً
يسوع واآلب واحد
بكل ما للكلمة من معىن .فأعطاهم ما يبحثون
مل يكن يسوع من النوع الذي يهرب من املواجهة ،فهو رجل ّ
ِ
ِ
سنَ ًة
عنه":أ َََن َواآل ُ
ب َواح ٌد" (ع  .)30وعندما قال ذلك ،محلوا حجارة لريمجوه ،فقال هلم ":أَ ْع َماالً َكث َ
ريًة َح َ
َي َعمل ِم ْنـها تَـر ُُجونَِِن؟" أَجابه الْيـه ُ ِ
ِ ِ ِ
ِ
سبَ ِ
َج ِل َع َمل
ني«:لَ ْسنَا نَـ ْر ُُجُ َ
ب أ ِّ َ َ ْ ُ
ك أل ْ
ود قَائِل َ
َ َُ َ ُ
أ ََريْـتُ ُك ْم م ْن ع ْند أَِِب .ب َ
حس ٍن ،بل ألَ ْج ِل ََتْ ِد ٍ
ك َوأَنْ َ ِ
ك إِْلًا» (يوحنا  .)33-32:10أعتقد َّأَّنم مل
سا ٌن ََتْ َع ُل نَـ ْف َس َ
يف ،فَِإنَّ َ
َ َ َْ
ت إنْ َ
جيدوا حجارة كثرية يف ابحة اهليكل .فاملكان كان يمنظّف يوميَّا ،ومل تكن مجتلب احلجارة إالّ هبدف صلب
َّدا نرى شجاعة املسيح يف قوله للحقيقة مهما كان الثمن .وكان اليهود قد قدموا متوقعني أن
أحدهم .وجمد ً
تكون املواجهة حاُسة.
تلخص اإلميان املسيحي ،ال ب ّد أن جتيب إَّنا اآلية املوجودة يف يوحنا
إن كنت أسألك ما هي اآلية اليت ّ

":16:3ألنه هكذا أحب هللا العاَل حَت بذل إبنه الوحيد لكي ال يهلك كل من يؤمن به بل تكون له
اْلياة األبديةَّ ".أما إن كنت تسأل أي يهودي أن خيتار أهم مقطع الهويت يف التوراة ،فال بد أن يستشهد
ِ
بوِ
ِ ِ
اح ٌد ".وهلذا محل اليهود احلجارة لريمجوه ألنَّه قال إنَّه
الر ُّ
يلَّ :
ب إِْلُنَا َر ٌّ َ
بسفر التثنية "4:6ا ْْسَ ْع ََّي إ ْس َرائ ُ
واآلب واحد.
جمرد نيب وليس هللا لقال
الحظ أنَّه عندما إهتموا يسوع أبنَّه ي ّدعي أبنه هللا ،مل حياول أن يصلحهم .فلو كان ّ
أيضا أنَّه احلق" :أان هو الطريق واحلق واحلياة ".فمن يدعي أنَّه احلق ال يسمح أن يمقال عنه
ذلك! فهو َّإدعى ً
أي أمر يسبب سوء تفاهم .والح ًقا ،عندما ظهر يف العلِّّية لتوما أحد اإلثين عشر تلمي ًذا بعد صلبه مل يصلح
له معلوماته عندما قال له":ريب وإهلي ".فلو مل يكن يسوع هللا لكنا رأيناه يوبّخ توما بسبب هذا اإلعالن
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يدل إىل َّ
أخريا من يكون يسوع حني دعاه يسوع لفحص
التجديفي .لكن على العكس ،فالنص ّ
أن توما فهم ً
جراحه والتوقف عن الشك واإلميان (يوحنا .)29-26:20
يش ّكل هذا األمر معضلة عند التكلّم مع أي يهودي عن املسيّا .فهم يعتقدون َّ
أن املسيحيني يؤمنون بثالثة
آهلة وليس إبله واحد .وال يقبل أي يهودي متديّن هذا املنطق التجديفي واملناف للمنطق البشري .لكن
الكلمة "واحد" يف األصل العربي  Echadاملذكورة يف تثنية  4:6تدل على وحدة .ما يعين أَّنا إسم يدل

أيضا يف تكوين  4:2حني قال إن الرجل وزوجته
على وحدة مؤلّفة من ع ّدة أجزاء .وقد إستمخدمت ً
لتجسس أرض كنعان ،أرادوا أن يروا الشعب
يصبحان ً
جسدا واح ًدا .وحني ذهب اجلواسيس اإلثنا عشر ّ

عنقودا من العنب .وترتجم الكلمة "عنقود" يف اللغة العربية إىل .echad
منتوج األرض ،فحملوا معهم
ً
أيضا يف عزرا ُ "64:2ك ُّل ا ْْلمهوِر معا اثْـنَ ِ
ث ِمئَ ٍة َو ِستُّو َن"  ،وكلمة "مجهور" هنا
ان َوأ َْربَـعُو َن أَلْ ًفا َوثَالَ ُ
ونقرأ ً
ُْ ُ َ ً
الرب أن ينقل فكرة "الواحد األحد" فإستخدم كلمة عربية
تعين يف اللغة العربية  . echadبينما عندما أراد ّ
خمتلفة هي  Yachidفنقرأ عنها يف تكوين ُ "2:22خ ِذ ابـن َ ِ
ِ ِ
ب إِ ََل
َْ
ك َوحي َد َك ،الَّذي ُُتبُّهُ ،إِ ْس َحا َقَ ،وا ْذ َه ْ
َح ِد ا ْْلِبَ ِ
أ َْر ِ
الرب
ال الَّ ِذي أَقُ ُ
َص ِع ْدهُ ُهنَ َ
ول لَ َ
ض ال ُْم ِرََّّيَ ،وأ ْ
اك ُُْم َرقَةً َعلَى أ َ
ك" .فكان هنالك إبن واحد ميّزه ّ
بكونه وريث العهد إلبراهيم ،إبنه وحيده ) (yachidإسحق ،إبن املوعد من سارة زوجة إبراهيم .لكن
عندما أراد هللا أن ينقل فكرة الثالوث كان يستخدم كلمة  . echadوخيربان الرسول يوحنا َّ
أن":ه َذا َكا َن ِِف
الْب ْد ِء ِع ْن َد ِ
األول من سفر
هللا( ".يوحنا .)2:1وهل جند أ ّن هللا يمشار إليه بصيغة اجلمع يف األصحاح َّ
َ
ال هللام:
":وقَ َ
التكوين؟ نعم! نقرأ أن روح هللا كان يرف على وجه املياه (تكوين .)2:1مث نقرأ يف العدد َ 26
«نـَ ْعمل ِّ
ورتِّنَا َك َشبَ ِّهنَا ،فَـيَـتَ َسلَّطمو َن( "...تكوين  .)26:1وصيغة اجلمع املنسوبة إىل هللا
اإلنْ َسا َن َعلَى م
صَ
َم
واملستخدمة هنا تعين يف اللغة العربية إلوهيم وهي تشري إىل إسم يف صيغة اجلمع .فاهلل نفسه يوجد يف جمموعة
مكون من ثالثة أجزاء اجلسد
موحدة .وقد
م
ّ
إستخدمت مثل اإلنسان من قبل ،فالكتاب املقدَّس يعلن أنَّه ّ
مكون من ثالثة أجزاء لكنها موجودة يف وحدة واحدة.
والنفس والروح (1تسالونيكي .)23:5فكل منّا ّ
رد يسوع على حماولتهم قتله أبن إستشهد من املزمور :82
ّ
اَهلل قَائِم ِِف ََْمم ِع ِ
هللاِِ .ف وس ِط ِ
اآلْلَِة يـ ْق ِ
ضي:
َْ
َ
ُ ٌ
َ

وه األَ ْش َرا ِر؟ ِسالَ ْه.
« َح ََّت َم ََت تَـ ْق ُ
ضو َن َج ْوًرا َوتَـ ْرفَـعُو َن ُو ُج َ
ِ
ضوا لِ َّ ِ
ص ُفوا ال ِْمس ِك َ ِ
يل ولِلْيتِ ِيم .أَنْ ِ
س.
اقْ ُ
لذل ِ َ َ
ْ
ني َوالْبَائ َ
ِ
ِ
ريِ .م ْن يَ ِد األَ ْش َرا ِر أَنِْق ُذوا.
ََنُّوا ال ِْم ْسك َ
ني َوالْ َفق َ
8

س األ َْر ِ
ُس ِ
«الَ يَـ ْعلَ ُمو َن َوالَ يَـ ْف َه ُمو َنِِ .ف الظُّل َْم ِة يَـتَ َم َّ
ض.
ش ْو َن .تَـتَـ َز ْع َزعُ ُك ُّل أ ُ
ْت :إِنَّ ُكم ِ
آْلَةٌ َوبَـنُو ال َْع ِل ِّي ُكلُّ ُك ْم.
أ َََن قُـل ُ
ْ
ِ
لك ْن ِمثْ َل الن ِ
الرَؤ َس ِاء تَ ْس ُقطُو َن».
َح ِد ُّ
َّاس َتَُوتُو َن َوَكأ َ
ِِ
ك ُك َّل األ َُم ِم( .املزمور )8-1:82
ت َتَْتَلِ ُ
ض ،ألَنَّ َ
ك أَنْ َ
قُ ْم ََّي اَهللُ .دن األ َْر َ
ويساعدان إتشاك سويندول على فهم ما كان يسوع يقول لرعاة وقضاة إسرائيل غري األمناء الذين كانوا واقفني
أمامه:
"يذكر كاتب املزمور قضاة إسرائيل املعينني َّأَّنم كاآلهلة الصغرية اليت عيّنها القاضي األعلى لرتعى قطيعه ،ولذا
حسااب له .ويشبِّّه يسوع القضاة غري النافعني املذكورين يف املزمور إىل القادة الدينيني
فهم سوف يق ّدمون
ً
األول من املزمور":اَهلل قَائِم ِِف ََْمم ِع ِ
هللاِِ .ف وس ِط ِ
اآلْلَِة
تتميما للعدد َّ
َْ
ُ ٌ
َ
الواقفني أمامه ،وأعلن أنَّه هو أتى ً
يـ ْق ِ
ضي"َّ .أما ابلنسبة لقادة إسرائيل فإن حكمهم على القاضي األعلى ليس إال جتدي ًفا .فكان جيب رمجهم
َ
4
هم".
وكان القضاة يف العهد القدمي يـم َعينون من قِّبل هللا ليقدموا دينونته للشعب .فكانوا يدينون بدال عنه ،عاملني
يوما ما ليدينهم َّبا فعلوه ابلسلطة املعطاة هلم .ويف الواقع فإ ّن الكلمة العربية إلوهيم اليت
َّأَّنم سيقفون أمامه ً
تمرتجم إىل كلمة "هللا" تمرمجت يف سفر اخلروج  6:12إىل الكلمة قضاة .وكان يسوع يقول إنَّه إن كانت
التوراة تتكلّم كذلك عن الناس فكم ابحلري عن إبن هللا الذي يتكلّم عن نفسه:
ِ ِ
إِ ْن قَ َ ِ
ِ
آْلةٌ ألُولئِ َ َّ ِ
وب،
ص َار ْ
ال َ
ت إِلَْي ِه ْم َكل َمةُ هللاَ ،والَ ُيُْك ُن أَ ْن يـُ ْنـ َق َ
ض ال َْم ْكتُ ُ
ين َ
ك الذ َ
ْت :إِِّن ابن ِ
ِ
هللا؟(يوحنا
ك َُتَ ِّد ُ
اآلب َوأ َْر َسلَهُ إِ ََل ال َْعا ََِل ،أَتَـ ُقولُو َن لَهُ :إِنَّ َ
ف ،ألِّ
فَالَّذي قَ َّد َسهُ ُ
َّن قُـل ُ ّ ْ ُ
)36-35:10
ويوضح يسوع لليهود الذين كانوا واقفني يف رواق سليمان عن من يكون":لِ َكي تَـ ْع ِرفُوا َوتُـ ْؤِمنُوا أ َّ
ِف
اآلب ِ َّ
َن َ
ْ
ِِ
اضحا من قبل َّ
أن يسوع يقول إنَّه
اضحا هلم اآلن إن مل يكن و ً
َوأ َََن فيه" (يوحنا .)38:10فاألمر أصبح و ً
واحد مع اآلب .هل تؤمن به؟ وحاولوا من جديد أن ميسكوه ،لكنه خرج من أيديهم (ع .)39-38
ِّ
يعمد وحيث بدأت خدمة يسوع .فبالنسبة ليسوع كان ذلك
وذهب إىل مكان معروف حيث كان يوحنا ّ
املكان مميّـًزا.

Charles R. Swindoll, Swindoll’s New Testament Insights on John, Published by Zondervan, Page 193.
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ضل عندما تريد أن ختتلي بنفسك لتجمع أفكارك أو لتج ِّدد نشاطك الروحي؟
أين هو مكانك املف ّ
ال َّ
بد من كلمة تمقال عن الرجوع إىل أماكن معيّنة يف حياتنا عندما نريد أن خنتلي مع أفكاران .يقول وليم
ابركلي:
مرة .فاملكان الذي ذهب إليه يسوع
"من املفيد ألرواحنا أن نقوم برحلة إىل املكان الذي إلتقينا فيه هللا َّأول َّ
ِّ
تعمد فيه هو نفسه .فهناك أاته صوت
يعمد فيه ،والذي َّ
مميّز جدًّا إذ ذهب إىل املكان الذي كان يوحنا ّ
اآلب و َّ
أكد له أنَّه قام ابلقرار الصحيح وأنَّه على الطريق السليم .وقد أتى اليهود إىل يسوع إىل جانب َّنر
النبوة ،لكنه مل يقم أبيَّة أعمال عظيمة .ورأوا أنه
األردن وهم ً
أيضا تذكروا يوحنا .وتذكروا أنَّه تكلَّم بكلمات ّ
يشخص
توجد مفارقة بني يسوع ويوحنا .فيسوع زاد من ّقوة هللا على إعالن يوحنا .وإستطاع يوحنا أن ّ
القوة ملعاجلتها .وقد نظر اليهود إىل يوحنا على كونه نبيًّا .وقد رأوا اآلن َّ
أن ما قاله
احلالةَّ ،أما يسوع فقدَّم َّ
5

يوحنا عن يسوع صحيح ،وآمن به كثريون".

ماذا عنك؟ هل ُسعت الرباهني الكافية عن حقيقة طبيعة يسوع؟ هل وضعت ثقتك به ووجدت أنَّه الراعي
منتظرا ويقدم دعوته لك لتأيت إليه وجتد الراحة لديه (مَّت .)30-28:11
الصاحل؟ إنَّه يقف ً
صالة :أيها الرب ،حمبتك تدهشينَّ .ي له من أمر عجيب ابلنسبة لنا أن أييت ملك السماء إىل أرضنا ويظهر
متنوعة .ندعوك لتجعل قلوبنا منزالً لك.
حمبّته لنا بطرق ّ
Keith Thomas
Email: keiththomas7@gmail.com
Website: www.groupbiblestudy.com
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