يسوع يغسل أرجل تالميذه
يوحنا 7-1:13
سؤال للمناقشةَّ :
إن الوجبة األساسيَّة اليت تُقام يوم السبت يف املنازل اليهوديَّة التقليديَّة هي حدث
مهم .ما هو الوقت املفضَّل لك إلجتماع العائلة؟ وما هو األمر الذي يش ّدك ابألكثر إىل هذا األمر؟
أسبوعي ّ
ِ ِ ِ
ت لِيَ ْن تَ ِقل ِم ْن ه َذا ال َْعا َِِل إِ َىل ِ
ص ِحَ ،و ُه َو َع ِاِلٌ أ َّ
ب
َح َّ
اء ْ
َن َس َ
سوعُ قَ ْب َل عيد الْف ْ
اآلب ،إِ ْذ َكا َن قَ ْد أ َ
اعتَهُ قَ ْد َج َ
أ ََّما يَ ُ
َ
َخ َّ َّ ِ
َحبَّ ُه ْم إِ َىل ال ُْم ْن تَ َهى.
ين ِيف ال َْعا َِِل ،أ َ
اصتَهُ الذ َ
ِ
ِ
ِ
الش ْيطَا ُن ِيف قَل ِ
شاءَُ ،وقَ ْد أَلْ َقى َّ
س ِلّ َمهُ،
ني َكا َن ال َْع َ
فَح َ
ْب يَ ُهو َذا ِسْ َعا َن ا ِإل ْس َخ ْريُوط ِّي أَ ْن يُ َ
ِ
هللا َخرج ،وإِ َىل ِ
َن اآلب قَ ْد دفَع ُك َّل َشي ٍء إِ َىل ي َدي ِه ،وأَنَّه ِمن ِع ْن ِد ِ
هللا َيَْ ِ
ضي،
َ ْ َ ُ ْ
سوعُ َو ُه َو َعاِلٌ أ َّ َ َ َ
ََ َ
يَ ُ
ْ
قَام ع ِن الْع َ ِ
َخ َذ ِم ْن َش َف ًة َواتَّ َزَر ِِبَا،
شاءَ ،و َخلَ َع ثِيَابَهَُ ،وأ َ
َ َ َ
ب ماء ِيف ِمغْسل ،واب تَ َدأَ ي غْ ِسل أَرجل التَّالَِم ِ
ش َف ِة الَِّيت َكا َن ُمتَّ ِزًرا ِِبَا.
يذ َوَيَْ َس ُح َها ِابل ِْم ْن َ
ُُثَّ َ
ص َّ َ ً
َ َ ْ َ ُ ُْ َ
فَج ِ ِ
ت تَ غْ ِس ُل ِر ْجلَ َّي!»
س .فَ َق َ
ال لَهُ ذَ َ
اكََ «:ي َسيِّ ُد ،أَنْ َ
ََ
اء إ َىل ِسْ َعا َن بُط ُْر َ
ِ
ت اآل َن ما أ َََن أَصنَع ،و ِ
يما بَ ْع ُد».
سوعُ َوقَ َ
لكن َ
ت تَ ْعلَ ُم أَنْ َ
ال لَهُ«:لَ ْس َ
َج َ
َ
أَ
َّك َستَ ْف َه ُم ف َ
ْ ُ َ
اب يَ ُ

ِ
ك فَ لَْيس لَ َ ِ ِ
يب».
قَ َ
ت الَ أَ ْغ ِسلُ َ
سوعُ«:إِ ْن ُك ْن ُ
ك َمعي نَص ٌ
س«:لَ ْن تَغْس َل ِر ْجلَ َّي أَبَ ًدا!» أ َ
ال لَهُ بُط ُْر ُ
َجابَهُ يَ ُ
َ
قَ َ ِ
ِ
ي َوَرأْ ِسي».
س ِر ْجلَ َّي فَ َق ْ
ضا يَ َد َّ
ط بَ ْل أَيْ ً
ال لَهُ ِسْ َعا ُن بُط ُْر ُ
سََ «:ي َسيّ ُد ،لَْي َ
ِ
ِ
اهرو َن و ِ
ِ
ال لَهُ يس ُ َّ ِ ِ
لك ْن
س لَهُ َح َ
اجةٌ إِالَّ إِ َىل غَ ْس ِل ِر ْجلَْيه ،بَ ْل ُه َو طَاه ٌر ُكلُّهَُ .وأَنْتُ ْم طَ ُ َ
وع«:الذي قَد ا ْغتَ َ
قَ َ َ ُ
س َل لَْي َ
س ُكلُّ ُك ْم».
لَْي َ
ِ
ُّ
ين».
ك قَ َ
ألَنَّهُ َع َر َ
ف ُم َسلِّ َمهُ ،لِذلِ َ
ال« :لَ ْستُ ْم ُكل ُك ْم طَاه ِر َ
ت بِ ُك ْم؟
ضا ،قَ َ
َخ َذ ثِيَابَهُ َواتَّ َكأَ أَيْ ً
صنَ ْع ُ
س َل أ َْر ُجلَ ُه ْم َوأ َ
ال ََلُ ْم«:أَتَ ْف َه ُمو َن َما قَ ْد َ
فَ لَ َّما َكا َن قَ ْد غَ َ
ِ
ِ
ك.
َّن أ َََن َكذلِ َ
سنًا تَ ُقولُو َن ،ألِّ
أَنْتُ ْم تَ ْدعُونَِِن ُم َعلّ ًما َو َسيّ ًداَ ،و َح َ
ِ
ض ُك ْم أ َْر ُج َل بَ ْع ٍ
ض،
ت َوأ َََن َّ
ب َعلَْي ُك ْم أَ ْن يَ ْغ ِس َل بَ ْع ُ
السيِّ ُد َوال ُْم َعلِّ ُم قَ ْد غَ َسل ُ
فَِإ ْن ُك ْن ُ
ْت أ َْر ُجلَ ُك ْم ،فَأَنْ تُ ْم ََي ُ
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ِ
ضا.
صنَ عُو َن أَنْ تُ ْم أَيْ ً
صنَ ْع ُ
ألِّ
ت أ َََن بِ ُك ْم تَ ْ
َّن أَ ْعطَْي تُ ُك ْم مثَاالًَ ،ح ََّّت َك َما َ
ِ
س َع ْب ٌد أَ ْعظَ َم ِم ْن َسيِّ ِدهَِ ،والَ َر ُس ٌ
ول أَ ْعظَ َم ِم ْن ُم ْر ِسلِ ِه.
اَ ْْلَ َّق ا ْْلَ َّق أَقُ ُ
ول لَ ُك ْم :إنَّهُ لَْي َ
ِ
واب ُك ْم إِ ْن َع ِملْتُ ُموهُ( .يوحنا)17-1:13
إِ ْن َعل ْمتُ ْم ه َذا فَطُ َ

جتهيز موقع اْلَ َدث

كانت عشيَّة العشاء األخري ،وكان يسوع ِّ
يفكر مبوته بينما كان يتناول عشاءه املقدَّس األخري مع أقرب أصدقائه.
بد َّ
حل الظالم ،ال َّ
أن قلبه كان يفيض أبمور كثرية أراد أن ينقلها هلم قبل أن ينتقل من هذا العامل .فنراه حياول أن
وإذ َّ

ِّ
جيهز هؤالء الرجال إىل اهللع الذي ينتظرهم .لقد علم َّ
أن ساعته قد أتت ،ففي خالل مخسة عشرة ساعة كان
سيصلبِّ .
وتغطي األصحاحات اخلمسة التالية من إجنيل يوحنا الساعات األخرية اليت سيصرفها يسوع معهم قبل أن
يلقى عليه القبض يف بستان جثسيماين.

دعوان حناول ختيَّل كيف بدت تلك العليَّة .وعندما ِّ
يفكر الناس ابلعشاء األخري ،غالبًا ما َّ
يتذكرون لوحة الرسام

ليوانردو دا فينشي الشهرية .وقد أصبحت تلك اللوحة من أشهر أعماله وذلك َّ
ألن كثريين حاولوا تقليدها يف أماكن
عدَّة .ويعود سبب شهرة اللوحة إىل َّأّنا إختلفت عن ِّ
أي لوحة معاصرة هلا محلت تلك احلادثة .وقد أراد ليوانردو أن
يظهر تعابري وجه كل تلميذ يف اللحظة اليت أعلن فيها يسوع َّ
احدا منهم سوف يسلِّمهم .ولذلك ،رمسهم يف
أن و ً
خط مستقيم حىت ميكننا أن نرى تعابري وجوههم .وابلرغم من َّأّنا لوحة مجيلة ،إالَّ َّأّنا ال ِّ
شكل ٍّ
جتسد احلادثة على
متاما ابإلستناد إىل ما نعرفه عن حضارة ذلك اليوم .وختتلف التفاصيل اليت لدينا ابلنسبة إىل كيف كانت
حقيقتها ً
التقاليد املتَّبعة يف ذلك الوقت ابلنسبة إىل اإلحتفال بعشاء الفصح وب ــِّ "بروتوكول" اجللوس حول املائدة .وإن كنَّا نريد
أن نفهم كيف بدت تلك الغرفة يف تلك األمسية اجلليلة علينا أن منحي صورهتا املدموغة يف عقولنا.
وكان يسوع وتالميذه اإلثنا عشر قد وصلوا إىل العليَّة بعد أن كان يوحنا وبطرس قد أعدَّاها (لوقا  .)8:22ونقرأ يف
أن التالميذ إتكأوا حول الطاولة على شكل ( Uلوقا  .)14:22وقد و ِّضعت ثالث طاوالت ِّ
إجنيل لوقا َّ
لتشكل
بد َّ
إنشا .وال َّ
أن التالميذ جلسوا على وسائد ملقاة
حرف  .Uوقد كان إرتفاع الطاوالت عادة يقارب الثمانية عشر ً
حرة لتناول الطعام من الطاولة .وكان
على األرض أو على مساند منخفضة ،وإتكأوا على يد بينما بقت اليد األخرى َّ
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اجللوس هبذه الطريقة يدعو اجلالس إىل اإلتكاء من غري قصد على صدر اجلالس على يساره.
وكانت توضع على الطاولة وجبة كاملة ابإلضافة إىل اخلبز واخلمر .وعلى كل حال فنحن ال نعلم ابلتحديد ماذا
تناول يسوع وتالميذه يف تلك الليلة .وخيتلف العلماء حول ما إذا كانت هذه وجبة عيد الفصح أو أية وجبة يهوديَّة
عاديَّةِّ .
أن تلك كانت وجبة الفصح و َّ
لكّن أظن َّ
أن يسوع وتالميذه مارسوا التقليد اليهودي ابلنسبة للوليمة من حيث
التحضري إبتقان اتم إشارة إىل أمهيَّة تلك الوجبة .ومن ِّ
املهم املالحظة إىل َّ
أن يسوع يرسم مقاربة بني اخلبز واخلمر

متاما كما تستخدم الرمزيَّة يف وجبة عيد الفصح لتقدمي التعليمات وإلحياء ذكرى معيَّنة .ولو كانت
وبني جسده ودمهً ،
تلك الوجبة هي وجبة عيد الفصح كما أعتقد الحتوت الئحة الطعام على كومة من ثالثة "ماتزوت" الذي هو اخلبز

غري املختمر .والحتوت على أطعمة أخرى هلا عالقة بطبق الفصح الرئيسي (كيعارا) والذي حيتوي على ستَّة عناصر
حيمل كل منها معىن مهم ابلنسبة لشعب الرب .وكان دور تلك العناصر تذكريهم ابحلياة الصعبة اليت إختربوها يف
مصر قبل أن يطلقهم الرب من بيت العبوديَّة (خروج  .)3:13وكانت تلك العناصر هي التالية:
املرة إشارة إىل مرارة وقساوة العبوديَّة اليت رسى حتتها اليهود يف مصر القدميةَّ .أما اليوم
 1و  :2نوعان من األعشاب َّ
مرة بدل هذين
فيستخدم العديد من اليهود الفجل احلار وخس "الروماين"  Romaineالذي حيتوي على جذور َّ
النوعني من األعشاب.
املكسرات ،وهو إشارة إىل الطني الذي
 :3وجبة الـ ـ "تشاروست" ،واليت هي مزيج حلو وبّن اللون من الفواكه و َّ
إستخدمه اليهود املستعبدون يف بناء إهراءات مصر.
املرة ،ويستبدل ابلبقدونس أو الكرفس أو
" :4الكرابس" :وهو نوع خضار يؤكل يف بداية العشاء إضافة إىل األعشاب َّ
البطاطا املطبوخة اليت تنقع ابملياه املاحلة (حبسب التقليد اإلشكنازي) ،واخلل (حبسب التقليد السافردميي) أو
"التشاروست" (وهو تقليد قدمي ،مازال يستخدم من قِّبَل يهود بالد اليمن).
" :5الزروا" :عرقوب محل مشوي إشارة إىل محل الفصح الذي كان يقدَّم يف اهليكل يف أورشليم ،ومن مث حي َّمر ويؤكل
كجزء من وجبة عشاء الفصح.
" :6البيتزاه" :بيضة مشويَّة إشارة إىل ذبيحة اإلحتفال اليت كانت تقدَّم يف اهليكل يف أورشليم ،ومن مث كانت تؤكل مع
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العشاء.

لكن املهم هو َّ
أن العصري
وكانت توضع على الطاولة كأس من َّ
فخار ومتأل بعصري العنب أو اخلمر كما يقول البعضَّ .
مرات خمتلفة خالل العشاء .وكانت تلك الليلة تعد من
هو نتاج الكرمة .وكان الشخص يشرب من تلك الكأس أربع َّ

أهم الليايل عند اليهود ،ولذلك تطلَّب حتضري العشاء وقتًا طويالً .وكانت األم أو الزوجة تقضي األسبوع بكامله
ابلتحضري للعيد وتنظيف البيت حبيث مل يعد هناك أيَّة قطعة خبز حتتوي على مخرية .وحىت اآلن يصلِّي رأس كل عائلة
يهوديَّة قبل تناول الوجبة":إنزع مّن كل مخرية رأيتها أو مل َأرها حىت ولو كانت قدر ذرة رمل ".وغالبًا ما كان يلعب

األوالد لعبة أبن خيبِّأ أحدهم قطعة خبز خمتمرة ،ومن مثَّ تطلب األم من أحد األوالد أن يبحث عنها ومن مثَّ حيرقها.

وكانت مراسيم إخالء البيت من اخلمرية جزء أساسي من إحتفاالت عيد الفصح وهو أول يوم من إحتفاالت عيد
الفطري .وكان الدرس الذي قدَّمه يسوع للتالميذ عن التنبه خلمري ِّ
الفريسيني أي تعليمهم ليس غريبًا عليهم .وهكذا
نرى َّ
أن اخلمرية هي إشارة للخطيَّة وأي شيء غري كامل أو حق .وهذا ما أشار إليه بولس الرسول حني كتب قائالً:
َخريًة ِ
لَْيس افْتِ َخارُكم حسنًا .أَلَستُم تَ ْعلَمو َن أ َّ ِ
ني ُكلَّهُ؟
ريًة ُُتَ ِّم ُر ال َْع ِج َ
َن َ َ َ
ْ ْ ُ
صغ َ
ُْ ََ
َ
ِ
ِ
َن ِفصحنَا أَي ً ِ
ِ
إِ ًذا نَ ُّقوا ِم ْن ُك ُم ْ
بح
اْلَ ِم َريَة ال َْعتِي َق َة ،ل َك ْي تَ ُكونُوا َع ِجينًا َجدي ًدا َك َما أَنْ تُ ْم فَطريٌ .أل َّ ْ َ ْ
يح قَ ْد ذُ َ
ضا ال َْمس َ
َجلِنَا.
أل ْ
إِ ًذا لِنُ عيِ ْد ،لَيس ِِبَ ِم ٍ ِ ٍ
اْلُْب ِ
ِِ
ث ،بَ ْل بَِف ِط ِري ا ِإل ْخالَ ِ
ريةِ َّ
الش ِّر َو ْ
ص َوا ْْلَ ِّق1( .كورنثوس)8-6:5
َّ ْ َ َ
رية َعتي َقةَ ،والَ ِبَم َ
َّ
إن اخلمرية تشري إىل اخلطيَّة اليت تفسد أرواحنا .واخلمرية هي نوع من الفطرايت اليت تنفخ العجني إذ يدخل فيه

اهلواء .وهي صورة عن اإلنسان الذي ينتفخ من ذاته ،ظا اان أنَّه شيء وهو ال شيء .فعلينا أن نتخلَّص من كربايئنا
واإلكتفاء الذايت والتقدم إىل هللا بكل شفافيَّة وصدق.

وكان على َّ
يتطهروا
سكان املناطق خارج أورشليم أن أيتوا قبل أسبوع من العيد ،ألنَّه كان على سكان البالد اجملاورة أن َّ
1 Taken from: http://answers.yahoo.com/question/index?qid=20100402112845AAHWvRv
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لسبعة َّأايم قبل أن يسمح هلم أن يعبدوا يف اهليكل .2وهلذا السبب مل يقبل رجال الدين أن يدخلوا إىل بالط قصر
بيالطس عندما أحضروا يسوع إليه .فالدخول إىل بيت أمِّي يتطلَّب منهم أن يتطهروا من جديد حىت يستطيعوا أن أيكلوا
عشاء الفصح (يوحنا .)28:18
مل تكن شوارع أورشليم كما أية مدن قدمية مرصوفة .فكان املشي عليها يسبِّب إتساخ الرجلني .وكانت األحذية تصنع من
الشرائط اجللديَّة وتربط حول الرجلني أبشرطة .ويذكر إجنيل يوحنا َّ
أن يوحنا املعمدان مل يشعر أنَّه مستحق أن حيل سيور حذاء
املسيح (يوحنا  .)27:1وكان الرتاب والوحل يدخالن بني أصابع الرجلني ،وهلذا كان ال َّ
بد من غسيل األرجل عند الدخول
إىل البيت .وهلذا ،كان يوضع مستوعب من الطني أو احلجر يتَّسع لعدَّة غالوانت من املياه ابلقرب من الباب لغسل األيدي
حول
غالوان من املياه (يوحنا  )6:2واليت َّ
واألرجل .ولرَّمبا كانت األجرار الستَّة اليت حيتوي كل منها على عشرين أو ثالثني ً
يسوع املاء فيها إىل مخر يف عرس قاان اجلليل هي نفسها اليت كانت موضوعة لغسل األيدي واألرجل عند الدخول إىل العرس.
للقصة إذ َّ
حول ماء اإلستحمام إىل مخر!) .وكانت العادة أن يتقدَّم اخلادم من
(ويعطي هذا األمر
جديدا َّ
إن يسوع قد َّ
مفهوما ً
ً
يهوداي .ويبدو َّ
الضيوف ويغسل أرجلهم .وكان بعض اليهود يعتقدون َّ
أن
املهمة الوضيعة هي لعبد أمي فقط وليس
ا
أن تلك َّ
يسوع َّإما طلب من العبيد الذهاب أو َّأّنم كانوا مشغولني .ومهما يكن الوضع إالَّ َّ
أن التالميذ مل يغسلوا أرجلهم ،بل جلسوا

على املتكأ حول الطاولة وأرجلهم متَّسخة.
وخالل تلك األمسية ،وقد علم يسوع َّأّنا ليلته األخرية ،دار جدل بني التالميذ حول الطاولة حول من يكون األعظم
بينهم:
اج َرةٌ َم ْن ِم ْن ُه ْم يُظَ ُّن أَنَّهُ يَ ُكو ُن أَ ْكبَ َر.
ضا ُم َ
َوَكانَ ْ
ت بَ ْي نَ ُه ْم أَيْ ً
ش َ
ودونَهم ،والْمت ِ
ِ
ني.
فَ َق َ
ال ََلُ ْمُ «:ملُ ُ
سلّطُو َن َعلَْي ِه ْم يُ ْد َع ْو َن ُُْمسنِ َ
س ُ ُ ْ َ َُ َ
وك األ َُم ِم يَ ُ
ِ ِ
اْلَ ِ
َصغَ ِرَ ،وال ُْمتَ َق ِّد ُم َك ْ
ادِم.
س ه َك َذا ،بَ ِل الْ َكبِريُ في ُك ْم ليَ ُك ْن َكاأل ْ
َوأ ََّما أَنْتُ ْم فَ لَْي َ

َّكئ؟ و ِ
ِ
َّكئ أَِم الَّ ِذي ََيْ ُدم؟ أَلَي َّ ِ
ِ
َّ ِ
لك ِِّن أ َََن بَ ْي نَ ُك ْم َكالَّ ِذي ََيْ ُد ُم(.لوقا-24:2
س الذي يَت ُ َ
ألَ ْن َم ْن ُه َو أَ ْكبَ ُر :أَلذي يَت ُ
ُ ْ َ
)27

2 Christ in the Passover, Ceil and Moishe Rosen, Printed by Moody Press, Page 42.
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ال يذكر لوقا غسيل األرجل ،بينما يوحنا هو الوحيد الذي ذكر عن هذا العمل الذي يشري إىل قلب اخلادم .ومن
املرجح أن يكون يسوع قد قام عن الطاولة وقدَّم هلم مثاالً عن اخلادم.
َّ
ِ
املتجسد
القائد اْلادم
ّ

بد َّ
أعتقد َّ
حل على الغرفة إذ قام يسوع من مكانه على الطاولة وإبتدأ خبلع ردائه .وال َّ
أن التالميذ تساءلوا
أن السكوت َّ

ماذا عساه يفعل إذ نزع عن رأسه قبعَّة الصالة فبدا وكأنَّه عبد أمي .وال َّ
بد َّأّنم دهشوا إذ إتَّزر مبنشفة ومأل وعاء ماء!
لقد كان يسوع يعلِّمهم أبفضل وسيلة عملية مكنة للتعليم .وهو علم َّ
أن ذلك الدرس مهم جداا هلم ،وأراد أن يتضح يف
عقوهلم.
إقرأ العددين الثالث والرابع من األصحاح الثالث عشر من إجنيل يوحنا .جند َّأَّنما مرتبطان ببعضهما البعض .ما
الذي َييّز العدد الثالث وما هو األمر الذي يربطه ابلعدد الرابع؟

يتحرر اإلنسان املؤمن من إرضاء ذاته عندما يعرف مكانته يف املسيح ،وماذا فعل املسيح من أجله .وعندما نفهم
َّ

ابلكامل أنَّنا أبناء اإلله احلي وقد إشرتينا بدم إبنه الثمني (رؤاي  ،)5:9حنصل على َّقوة لكي ننحّن أمام أيَّة مسؤوليَّة
يضعها هللا أمامنا مهما تكن وضيعة .وبسبب حمبَّتنا للمسيح نفقد الرغبة يف إرضاء ذواتنا .وميكننا أن ننظر يف املرآة
نفسا صحيحة .وميكننا أن نذكِّر أنفسنا أنَّه ابلرغم من أنَّنا لسنا أغنياء يف هذا العامل ،لكن سيأيت يوم حني
ونرى ً
فقريا ،إالَّ أنَّه يكن لنفسه اإلحرتام عندما يفهم ابلفعل ماذا يعّن أن
سنستلم مكافأة خدَّام هللا .ومهما يكن اإلنسان ً
يكون إبنًا للرب من خالل اإلميان مبا فعله املسيح على الصليب.

كان هذا الدرس من الدروس األخرية اليت تركها معنا يسوع بينما كان على هذه األرض .وكان من املهم له أن خيدم
صور هلم ِّ
بكل َّقوة احلقيقة اليت
بعضا ،وأن يفهموا َّأّنم أنقياء بسبب الكالم الذي كلَّمهم به .وقد َّ
أتباعه بعضهم ً
األايم اآلتية.
ستقودهم خالل َّ
يظهر يف العدد العاشر َّ
أن يهوذا كان ما يزال يف الغرفة عندما بدأ يسوع بغسل أرجل التالميذ .فإىل ماذا أشار
يوحنا حني قال َّ
إن الشيطان كان قد دخل يف يهوذا ليس ِلّم يسوع؟
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يتأمل مليَّا حبقيقة َّ
أن يسوع غسل رجلي يهوذا .مثَّ يكتشف اإلتفاقية
وإذ يكتب يوحنا عن أحداث تلك الليلةَّ ،
املربمة بني يهوذا وقادة اليهود الدينيني .وما أدهشه هو َّ
أن يسوع كان عاملـًا مبوضوع تلك اإلتفاقية ،إالَّ أنَّه غسل

أن اإلتفاقيَّة كانت قد ِّ
رجلي يهوذا على كل حال .ويشرح لوقا يف إجنيله َّ
أبرمت قبل أن جيتمع التالميذ ويسوع

لتناول طعام العشاء:

ِ
ص ُح.
ب ِعي ُد الْ َف ِط ِري ،الَّ ِذي يُ َق ُ
ال لَهُ الْف ْ
َوقَ ُر َ

ف يَ ْقتُ لُونَهُ ،ألَنَّ ُه ْم َخافُوا َّ
ب.
َوَكا َن ُرَؤ َساءُ الْ َك َهنَ ِة َوالْ َكتَ بَةُ يَطْلُبُو َن َك ْي َ
الش ْع َ
ِ
ِ
ِ
َّ ِ
ِ
ِ
فَ َد َخ َل َّ
ش َر.
ِن َع َ
الش ْيطَا ُن يف يَ ُهو َذا الذي يُ ْد َعى اإل ْس َخ ْريُوط َّيَ ،و ُه َو م ْن ُُجْلَة االثْ َ ْ
ف يُ َسلِّ ُمهُ إِلَْي ِه ْم.
ضى َوتَ َكلَّ َم َم َع ُرَؤ َس ِاء الْ َك َهنَ ِة َوقُ َّو ِاد ا ْْلُْن ِد َك ْي َ
فَ َم َ
اه ُدوهُ أَ ْن يُ ْعطُوهُ ِف َّ
ضةً.
فَ َف ِر ُحوا َو َع َ
صةً لِيُ َس ِلّ َمهُ إِلَْي ِه ْم ِخل ًْوا ِم ْن َُجْ ٍع( .لوقا)6-1:22
فَ َو َ
ب فُ ْر َ
اع َد ُه ْمَ .وَكا َن يَطْلُ ُ
ملاذا برأيك تردَّد بطرس ابلسماح ليسوع أبن يغسل رجليه؟
هل حدث أن غسل لك أحد رجليك يف مراسيم غسل الرجلني (مخيس الغسل أو األسرار)؟ إنَّه إختبار يدعو للشعور
ِّ
متكربا! قاوم بطرس هذا الفعل الذي أظهر تواضع يسوع .فكيف للسيِّد
ابلتواضع ولعدم الراحةَّ ،
خاصة ملن ميلك قلبًا ً

معا للتوكيد يف اللغة
الذي أحبَّه أن يغسل له رجليه؟ فهذا أمر يقوم به اخلادم! وكلمتا "أنت" و"يل" تستخدمان ً
اليواننيَّة .فالواضح َّ
لي!" مثَّ تظهر فيه
أن بطرس مدهوش ابلفكرة ،ولذا جيب أن نقرأ اجلملة كالتايل":أنت تغسل رج ّ
أبدا" .فكربايؤه رفضت أن تقبل هذا الفعل الذي يشري
الطبيعة اجلسديَّة َّ
رجلي ً
بقوة فيقول يف العدد الثامن":لن تغسل َّ

إىل التواضع .ولو كان ت رجاله متسختني فسيغسلهما بنفسه ،ولن يقبل الفكرة أن يغسل سيده له رجليه .وعلينا أن
نتنبَّه من أفكاران عندما تكون معاكسة ملا يريد الرب أن يعلِّمنا .فطرقه ليست كطرقنا ،وغالبًا ما تكون بعكس طبيعتنا.
وغالبا ما ِّ
تفضل طبيعتننا البشريَّة أن تقوم ابألمور على طريقتها دون مساعدة هللا .فلنتعلَّم كيف منيِّز تلك األفكار
ً
ِّ
لنبق منفتحني ملا يريد الرب أن يعلِّمنا .وإن مل نفعل ذلك ،فمن املمكن أن خنسر
درسا ،و َ
ونتنبَّه إىل مىت يعلمنا الرب ً
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مهمة يريد أن يكشفها لنا.
حقائق َّ

كان جواب يسوع َّ
أن بطرس سوف يفهم الح ًقا ماذا كان يقصد بغسل رجليه .فما الذي كان بطرس سيفهمه

ك فَ لَْيس لَ َ ِ ِ
يب"(.يوحنا .)8:13
ت الَ أَ ْغ ِسلُ َ
الح ًقا؟ وما الذي كان يعنيه حني قال":إِ ْن ُك ْن ُ
ك َمعي نَص ٌ
َ
نوعان من الغسيل

َّأوالً هناك الغسيل ابملاء ،وهو غسيل طبيعتنا األمر الذي يشري إىل الغسيل الروحي الذي قدَّمه لنا الرب على الصليب.
وكان على الناس يف العهد القدمي أن يتقدَّموا من املذبح لكي يتقدَّموا من الرب .وكان عليهم أن ِّ
يقدموا محالً بديالً

ٍ
َّام ِ
وس ِاب َّ
لدِم،
ب الن ُ
سَ
َّر َح َ
يذبَح بدالً عنهم ،ألنَّه بدون سفك دم ال ميكن التقدم من هللاَ :وُك ُّل َش ْيء تَ ْق ِريبًا يَتَطَه ُ
ِ
ِ
ِ
َّ
س ِد ِه َي ِيف َّ
الدِم ،فَأ َََن أَ ْعطَْي تُ ُك ْم إِ ََّيهُ َعلَى
َوبِ ُدون َس ْفك َدٍم الَ ََتْ ُ
س ا ْْلَ َ
ص ُل َم ْغف َرةٌ!(عربانيني  )22:9ألَن نَ ْف َ
الْم ْذب ِح لِلتَّ ْك ِف ِري َعن نُ ُف ِ
وس ُك ْم ،أل َّ
الد َم يُ َك ِّف ُر َع ِن النَّ ْف ِ
َن َّ
س( .الويني  .)11:17ويشري املذبح إىل التطهر ابلدم،
ْ
َ َ
يتطهر .وأوضح يسوع لبطرس أنَّه إن مل يغسلك دمي املسفوك على الصليب فلن يكون لك
وعلى اإلنسان بكامله أن َّ
نتمسك بذبيحة اجللحثة لكي تغفر لنا خطاايان.
نصيبًا معي .وال ميكننا أن نتقدَّم من هللا القدوس إن مل َّ
اهر ُكلُّه .وأَنْتم طَ ِ
ِ
ِ
ال لَهُ يس ُ َّ ِ ِ
اه ُرو َن
س لَهُ َح َ
اجةٌ إِالَّ إِ َىل غَ ْس ِل ِر ْجلَْيه ،بَ ْل ُه َو طَ ٌ ُ َ ُ ْ
وع«:الذي قَد ا ْغتَ َ
قَ َ َ ُ
س َل لَْي َ
ِ
س ُكلُّ ُك ْم»( .يوحنا )10:13
َولك ْن لَْي َ
ماذا قصد يسوع حني قال َّ
إن رجلي بطرس فقط حباجة للغسيل وليس جسده كلّه؟

نقرأ يف العهد القدمي َّ
أن الكاهن مل يكن يدخل إىل القدس وهو الغرفة اخلارجيَّة من اهليكل قبل أن يغسل يديه ورجليه
يف املغسلة (أو املرحضة).
ِ
ضةَ ِمن ُُن ٍ ِ
ِ
اسِ .من مرائِي الْمتَجنِّ َد ِ
ات اللَّ َو ِاِت َجتَنَّ ْد َن ِع ْن َد َاب ِ
االجتِ َم ِاع.
صنَ َع ال ِْم ْر َح َ ْ َ
ب َخ ْي َمة ْ
َو َ
ُ َ
اس َوقَاع َدتَ َها م ْن ُُنَ ٍ ْ َ َ
(خروج )8:38
ب الْم ِسيح أَيْ ً ِ
الرج ُ ِ ِ
َجلِ َها،
َسلَ َم نَ ْف َسهُ أل ْ
يسةَ َوأ ْ
اء ُك ْم َك َما أ َ
أَيُّ َها ِّ َ
َح َّ َ ُ
ضا الْ َكن َ
ال ،أَحبُّوا ن َ
سَ
لِ َك ْي يُ َق ِّد َس َهاُ ،مطَ ِّه ًرا إِ ََّي َها بِغَ ْس ِل ال َْم ِاء ِابلْ َكلِ َم ِة،
8

ِ
ِ ِ ِِ ِ
ِ
ك ،بَ ْل تَ ُكو ُن ُم َق َّد َسةً َوبِالَ َع ْي ٍ
ب.
س ِف َيها َوالَ غَ ْ
ض َن أ َْو َش ْيءٌ ِم ْن ِمثْ ِل ذلِ َ
ل َك ْي ُُْيض َرَها لنَ ْفسه َكن َ
يسةً ََمي َدةً ،الَ َدنَ َ
(أفسس )27-25:5

ِ ِ
سبَ ِ
ب الْ َكالَِم الَّ ِذي َكلَّ ْمتُ ُك ْم بِ ِه( .يوحنا )3:15
أَنْتُ ُم اآل َن أَنْقيَاءُ ل َ
نتطهر .لكن ما نزال نعيش يف
ونقرأ يف كلمة هللا تطبي ًقا ملا يعنيه موت املسيح .وعندما نقبل كلمة هللا ونطيعها فإننا َّ
هذا العامل الذي هو مناقض لكلمة هللا .وال َّ
بد أن نقع يف اخلطيَّة (أو تتسخ أرجلنا) بينما نعيش يف هذه احلياة .لكن
علينا أن نغسل أرجلنا من خالل اإلعرتاف خبطاايان وإستقبال غفرانه .وقد قال يسوع لتالميذه َّإّنم طاهرون بسبب

تعرفوا عليه وفهموا الح ًقا سبب موته ،وفهموا بعمق معىن
الكالم الذي كلَّمهم به .ومبا َّأّنم مكثوا مع املسيح فقد َّ
إحتفال غسل األرجل الذي قام به يف تلك الليلة .وال َّ
مرات بعد أن تركهم ،متذكِّرين آخر
بد َّأّنم قاموا بذلك عدَّة َّ
أمسية قضاها معهم ،وكيف خدمهم بكل بساطة ،وكيف بذل نفسه بكل تضحية مكنة.
لقد كسر يسوع ِّ
يعرف العرف اإلجتماعي ابلقانون أو
"عرفًا إجتماعياا" عندما إحنىن ليغسل أرجل التالميذ .وميكن أن َّ
التصرف املتداول الذي تتشارك به جمموعة من اجملتمع .لكن يسوع إشتهر بكسر األعراف اإلجتماعيَّة.
ضا؟ وهل َيكنك أن تفهم ماذا كان يريد
هل َيكنك تذ ّكر حادثة أخرى (أو أكثر) حني قام يسوع بذلك أي ً
يسوع أن يظهر من خالل ذلك؟
حني كان يسوع َّ
درسا معيَّ نًا إبستخدام
يتحدى الناس بكسر التقاليد اإلجتماعيَّة ،كان يهدف بذلك تعليمهم ً
وسائل تعليميَّة بصريَّة .ماذا يكون موقفنا عادة من الذين ال يتقيّدون ابلتقاليد اإلجتماعيَّة؟
التطهري من خالل اإلعرتاف ابْلطاَي
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سمى "محى الوالدة" .وكان اليوم العادي للطبيب
يف العام  ،1818كانت إمرأة من بني ست نساء متوت بسبب ما ي َّ
األمهات اللوايت على
يبدأ يف غرفة التشريح حيث كان يقوم بتشريح اجلثث ،ومن مث يبدأ جبوالته يف املستشفى لفحص َّ
وشك الوالدة .ومل يكن يفكر أحد من األطباء بغسل أيديهم إبتقان إىل أن أتى الدكتور إغناز سيميلويس الذي بدأ
ألول الذي ربط بني األايدي املتسخة ونسبة املوت املرتفعة .وهو
مبمارسة غسيل اليدين جيِّ ًدا .وقد كان الطبيب ا َّ
مر َّ
خسر إمرأة واحدة من أصل مخسني مريضة ،إالَّ َّ
ة":إن محى الوالدة تسبب
أن زمالءه إستمروا ابلسخرية منه .وقال َّ
ابملواد املتحلِّلة اليت تدخل إىل الرحم ...ولقد رأيت كيف ميكن جتنب ذلك .وقد برهنت عن كل ما تفوهت به .لكن،

َّ
َّ
َّ
أمرا يهز العامل ،بل كل ما أطلبه هو أن تغسلوا
بينما حنن نتكلم ونتكلم ونتكلم النساء متوت ...إين ال أطلب ً
3
أيديكم" .لكن ،مل يصدقه أحد يف ذلك الوقت.
لقد رأينا كيف ينتشر املرض حىت يف الطبيعة إن مل حيصل تطهري .وميكن للمرض أن يقود إىل املوت إن مل يتوقَّف
حده .واخلطية تشبه املرض وهي تستمر ابإلنتشار إن مل تتوقَّف عند ِّ
عند ِّ
حدها .والتطهري من اخلطيَّة متوفِّر لنا من

خالل املسيح .وكمؤمنني علينا أن نصرف وقتًا يف اإلعرتاف خبطاايان حىت َّ
نتمكن من السري يف هذه احلياة بضمري
صاحل أمام هللا والناس .وعندما يظهر لنا الروح القدس أنَّنا قمنا بعمل ما مل يرضه أو تفوهنا مبا هو خطأ علينا أن
املرة املقبلة اليت تواجهنا هبا التجربة .ونوع
نعرتف به هلل ونطلب مساعدة الروح القدس كي يساعدان على اإلنتصار يف َّ
احلياة هذا يدعى السري ابلروح .وإن كنَّا نفعل ذلك ،نتنبَّه حني يكلِّمنا هللا من خالل الروح القدس ونتعلَّم منه .وإن
املستمرة يف حياة تالميذ املسيح
تتقسى قلوبنا بسبب اخلطيَّة .وهذا جزء من احللقة
َّ
كنا ال نفعل ذلك فنحن خنسر و َّ
املكرسني له .وقد فهم الرسول بولس ذلك ،فطلب من املؤمنني قائالً:
َّ
ِ ِ
ِ
ِ
س ا ْْلَ ُّق فِينَا.
س لَنَا َخطيَّةٌ نُض ُّل أَنْ ُف َ
سنَا َولَْي َ
إ ْن قُلْنَا :إنَّهُ لَْي َ
ِ
ني و َع ِ
ِ
ِ
اد ٌلَ ،ح ََّّت يَغْ ِف َر لَنَا َخطَ َاَي ََن َويُطَ ِّه َرََن ِم ْن ُك ِّل إِ ٍُْث.
إِن ا ْعتَ َرفْ نَا ِبَطَ َاَي ََن فَ ُه َو أَم ٌ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ت ِفينَا1( .يوحنا)10-8:1
س ْ
إ ْن قُلْنَا :إنَّنَا َِلْ ُُنْط ْئ َْجن َعلْهُ َكاذ ًابَ ،وَكل َمتُهُ لَْي َ
أن خطاايان قد غ ِّسلت وإبستطاعتنا أن نتمتَّع ابلعالقة مع هللا .وهو ِّ
ميكننا أن نعرف من خالل إمياننا ابملسيح َّ
يطهران

كل ما هو ليس اب ارا .والروح القدس مستعد أن يقودك ويساعدك على اإلستمرار يف السري يف الطريق الذي
من ّ
3 Timothy Peck. Citation: I John 1:9. http://ublib.buffalo.edu/libraries/projects/ cases/childbed_fever.htm
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يريدك أن متشي عليه .وجناحك ال يعتمد على قدراتك .وحياتك املسيحيَّة تعتمد على املسيح وعلى غفرانه .وإن
طهرك من خالل الذبيحة اليت قدَّمها على الصليب ،وهو
كنت قد طلبت من الرب أن يغفر لك خطاايك ،فهو َّ
مستعد أن يقودك ويستمر يف تطهريك بينما تتعلَّم أن تستمر ابلسري معه.
صالة :أيُّها اآلب ،أشكرك على نعمتك الكرَية إذ وهبتنا التطهري من اْلطيَّة .ساعدَن أن نتجاوب
الكل .ساعدَن كي
سر ًيعا لصوت روحك الق ّدوس .أشكرك ألنَّك إُننيت لتخدمنا ،ابلرغم من أنَّك ر ّ
ب ّ

نستمتع يف خدمة اآلخرين معك .آمني!

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