يسوع هو الطريق إلى اآلب
يوحنا 14-1:14
تفضل
سؤال للمناقشة :أين تذهب عادة لتلقي التشجيع أو المواساة عندما تشعر باإلحباط؟ هل ِّ
أن تبقى لوحدك أو أن تكون مع آخرين؟ ماذا تفعل لكي تشعر بالفرح؟
ض َ
«الَ ت َ ْ
آمنُوا بِّي.
ط ِّر ْب قُلُوبُ ُك ْم .أ َ ْنت ُ ْم ت ُؤْ ِّمنُو َن ِّباهللِّ فَ ِّ
ُ
َ
َ
َ
ُ
َ
يرةٌَ ،وإِّالَّ ف ِّإنِّي ُك ْنتُ ق ْد ق ْلتُ لَ ُك ْم .أنَا أ ْم ِّضي أل ِّع َّد لَ ُك ْم َمكَانًا،
فِّي بَ ْي ِّ
ت أ َ ِّبي َمنَ ِّاز ُل َكثِّ َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
ضيْتُ َوأ ْع َددْتُ لَ ُك ْم َمكَانًا آتِّي أ ْيضًا َوآ ُخذكُ ْم إِّلَ َّيَ ،حتَّى َح ْي ُ
َوإِّ ْن َم َ
ث أكُو ُن أنَا تَكُونُو َن أ ْنت ُ ْم أ ْيضًا،
ْ
َ
َ
ب َوت َ ْعلَ ُمو َن ال َّ
َوت َ ْعلَ ُمو َن َح ْي ُ
يق».
ط ِّر َ
ث أنَا أذ َه ُ
َ
َ
ْ
َ
ف ال َّ
يق؟»
ط ِّر َ
س ِّيدُ ،لَ ْ
قَا َل لَهُ تُو َما«:يَا َ
ف نَ ْقد ُِّر أ ْن نَ ْع ِّر َ
ب ،ف َك ْي َ
سنَا نَ ْعلَ ُم أ ْي َن تَذ َه ُ
سوعُ« :أَنَا هُ َو ال َّ
ب إِّالَّ ِّبي.
ق َوا ْل َح ُّ
ط ِّري ُ
قَا َل لَهُ يَ ُ
س أ َ َح ٌد يَأْتِّي إِّلَى اآل ِّ
ق َوا ْل َحيَاةُ .لَ ْي َ
لَ ْو ُك ْنت ُ ْم قَ ْد ع ََر ْفت ُ ُمونِّي لَعَ َر ْفت ُ ْم أ َ ِّبي أ َ ْيضًاَ .و ِّم َن اآلنَ ت َ ْع ِّرفُونَهُ َوقَ ْد َرأ َ ْيت ُ ُموهُ».
اآلب َو َكفَانَا».
س ِّيدُ ،أ َ ِّرنَا
س«:يَا َ
َ
قَا َل لَهُ فِّيلُبُّ ُ
ْ
ف تَقُو ُل أ َ ْنتَ :
س! اَلَّذِّي َرآنِّي فَقَ ْد َرأَى
قَا َل لَهُ يَ ُ
اآلب ،فَ َك ْي َ
َ
سوعُ«:أَنَا َمعَ ُك ْم َز َمانًا ه ِّذ ِّه ُم َّدتُهُ َولَ ْم تَعْ ِّرفنِّي يَا فِّيلُبُّ ُ
اآلب؟
أ َ ِّرنَا
َ
ستُ أَت َ َكلَّ ُم ِّب ِّه ِّم ْن نَفْسِّي ،ل ِّكنَّ
اآلب ا ْل َحا َّل فِّ َّي
اآلب فِّ َّي؟ ا ْل َكالَ ُم الَّذِّي أُك َِّل ُم ُك ْم ِّب ِّه لَ ْ
أَلَ ْ
َ
ب َو َ
ستَ ت ُؤْ ِّم ُن أَنِّي أَنَا فِّي اآل ِّ
ُه َو يَ ْع َم ُل األ َ ْع َما َل.
س َها.
ب األ َ ْع َما ِّل نَ ْف ِّ
اآلب فِّ َّيَ ،و ِّإالَّ فَ َ
َ
ص ِّدقُونِّي ِّل َ
ب َو َ
سبَ ِّ
ص ِّدقُونِّي أَنِّي فِّي اآل ِّ
ق أَقُو ُل لَ ُك ْمَ :م ْن يُؤْ ِّم ُن ِّبي فَاأل َ ْع َما ُل الَّتِّي أَنَا أ َ ْع َملُ َها يَ ْع َملُ َها ُه َو أ َ ْيضًاَ ،ويَ ْع َم ُل أ َ ْع َ
ظ َم ِّم ْن َها ،ألَنِّي
ق ا ْل َح َّ
ا َ ْل َح َّ
اض ِّإلَى أ َ ِّبي.
َم ٍ
اآلب ِّباال ْب ِّن.
س ِّمي فَذ ِّلكَ أ َ ْفعَلُهُ ِّليَت َ َم َّج َد
سأ َ ْلت ُ ْم ِّبا ْ
َو َم ْه َما َ
ُ
س ِّمي فَ ِّإ ِّني أ َ ْفعَلُهُ( ".يوحنا )14-1:14
سأ َ ْلت ُ ْم َ
ش ْيئ ًا ِّبا ْ
ِّإ ْن َ

لكل من أوالد الرب
مكان ٍ
ستيفن النغتن هو من أضاف تقسيم أسفار الكتاب المقد ّس في اللغة الالتينيّة إلى أصحاحات.
لكن ،لألسفَّ ،
فإن هذا التقسيم لم يساعد األصحاح الرابع عشر من إنجيل يوحنا على إيصال
للنص .وتساعدنا نظرة ّ
أدق من دون التقسيمات على فهم سبب إضطراب التالميذ
المعنى الكامل
ّ
يمرون به .وكان يسوع قد قال لهم إنَّه سيمكث معهم
والتركيز على الوقت العصيب الذي كانوا س ّ
ضا إنَّه سينكره ثالث
لفترة قصيرة بعد ومن ثم سيفارقهم (يوحنا  .)33:13وقال لبطرس أي ً
نتصور حزنهم ودهشتهم بينما كانوا متّكئين حول المائدة
مرات قبل أن يصيح الديك .ويمكننا أن
َّ
َّ
بسبب تلك المناسبة .وكان ك ّل التالميذ يعتقدون َّ
أن بطرس مؤمن ثابت وشجاع .وعندما سمعوا
يسوع يتكلَّم عن إنكاره له ،ال بد ّ َّ
أن قواهم خارت وإنزعجوا جدًّا .نحن نعلم ماذا حدث في تلك
الليلة ،لكن ال بدّ َّ
أن ك ّل واح ٍد منهم كان يتساءل عن ك ِّّم الضغط والمخاطر التي كانت ستواجهه
في تلك الليلة .وباإلضافة إلى ك ِّّل ما سبق ،فإنَّهم كانوا قد أُخبروا أنَّهم لن يستطيعوا الذهاب مع
يسوع .فكان ال بدَّ لهم أن يلحقوا به عن بع ٍد (يوحنا  .)36:13لقد كان بإستطاعة واحد أحد أن

يدفع ثمن خطايا العالم ويصالح الناس مع هللا ،اإلنسان يسوع المسيح أو هللا الذي ظهر في الجسد
يء الطريق لهم.
من خالله .وكان عليه أن يسبقهم ويه ّ
األ َ ُ
س َ
ع ْنهُ.
ارةً َ
اإل ْن َ
ان فِّدَا ًءَ ،والَ يُ ْع ِّط َي هللاَ َكفَّ َ
ِّي ِّ
خ لَ ْن يَ ْفد َ
س ِّه ْم ،فَغَ ِّلقَتْ ِّإلَى ال َّد ْه ِّر.
َوك َِّري َمةٌ ِّه َي ِّف ْديَةُ نُفُو ِّ
َحتَّى يَحْ يَا إِّلَى األَبَ ِّد فَالَ يَ َرى ا ْلقَ ْب َر( .مزمور )9-7:49
ال يستطيع أحد أن يدفع ثمن الخطايا التي يحملها ك ّل واحد منَّا .فكان ال بدَّ من وجود فا ٍد
يقدِّّم نفسه ذبيحة يدفع من خاللها الثمن هلل .وكان ال بدّ أن يكون ذلك الفادي من قِّبل هللا والذي
سيفتح الطريق أمام البشر للوصول إلى بيت اآلب .وقد كان يسوع يحاول القول لهم إنَّهم يعرفون
الطريق ألنَّه كان قد مكث معهم فترة طويلة ،وإنَّه هو الطريق إلى اآلب .ويبدو أنَّه لم يكن
صة وإنَّهم ال
بمقدور التالميذ إستيعاب هذا األمر ،بل قالوا له إنَّهم ال يعرفون الطريق ،خا َّ
يعرفون أين هو ذاهب؟ لقد رفضوا أن يصدّقوا ما يقوله لهم .لكن ،في تلك اللحظة ال بدّ أنَّهم
أدركوا َّ
أن يسوع سيفارقهم بعد لحظات إلى األبد .ولذلك ،إضطربت قلوبهم ،وقد الحظوا أ َّن
ضا كان مضطربًا .وكانوا ال يريدون التصديق أو قبول أ َّن ذلك يحدث بالفعل .وبالنسبة
يسوع أي ً
كثيرا عن
لهم ،كانوا يقتربون من فترة مظلمة .ونرى هنا لطف يسوع ،إذ بينما علم أنَّه سيتألَّم
ً
قريب وأنَّه كان ال بدَّ له أن يموت ،كان مهت ًّما في كيفية نقل هذا الخبر لهم وتهيئتهم لما سيأتي.
وقد أراد أن يخ ِّفّف من ألمهم بإعطائهم بريقًا من األمل.

تحنَّن قلب يسوع من نحو التالميذ إذ رآهم جالسين حول الطاولة .وقد علم أنَّهم مضطربون
بسبب كالمه .تخيَّل ما كان شعور بطرس بعد أن قال له يسوع إنَّه سينكره .وكان هدف الربّ أن
يقوي قلوبهم بما تبقَّى له من وقت معهم قبل أن يتو ّجهوا إلى بستان جثّسيماني.
ّ ِّ
َّ
وكأن العالم يضمحل
علينا أن نتذ َّكر عندما تضطرب قلوبنا ونشعر بالخوف وبعدم الطمأنينة
كلمات يسوع إذ قال" :في بيت أبي منازل كثيرة" (يوحنا  .)2:14فيا بطرس ،ال يه ّم ما يدور
تمر اآلن ،فهناك مكان لك في بيت
في فكرك وقلبك ،وال يه ّم كم تشعر باإلنكسار ،وال يه ّم ما ّ
اآلب .كان يقول ذلك لبطرس والتالميذ ،لكنَّه يو ِّ ّجه هذا الكالم لك ولي .فداخل ك ّل منَّا شوق
للوصول إلى مكان أفضل:
سا ُن
َ
اإل ْن َ
صنَ َع ا ْل ُك َّل َح َ
سنًا فِّي َو ْقتِّ ِّهَ ،وأ َ ْيضًا َجعَ َل األَبَ ِّديَّةَ فِّي قَ ْل ِّب ِّه ِّم ،الَّتِّي ِّبالَ َها الَ يُد ِّْركُ ِّ
ا ْلعَ َم َل الَّذِّي يَ ْع َملُهُ هللاُ ِّم َن ا ْلبِّ َدايَ ِّة إِّلَى النِّ َهايَ ِّة( .الجامعة )11:3

كثيرا عن ماذا يوجد بعد الموت؟
هل تذكر مرحلة في حياتك إفتكرت خاللها وتساءلت
ً
حركت تلك األفكار حادثة معيَّنة؟ إشرح ذلك.
هل َّ
عدو نفوسنا إبليس الذي هو أبو الكذَّابين ،أن ير ِّ ّكز أفكارنا على هذا العالم وعلى
يحاول
ّ
الحاضر فقط بأمل أن يلهينا عن األمور األبديَّة .وقد إستخدم عبر العصور "عمالء" له لبناء
فالعدو يريد أن نُبقي
تفكير عن األبديَّة.
ي
ّ
ٍ
فلسفات وإيديولوجيَّات مختلفة تمحو من أذهاننا أ ّ
أفكارنا مر َّكزة على هذا العالم ،وليس على األمور التي ما بعد الموت .بالمقابل ،يذ ِّ ّكرنا الرسول
س ِّم َن
ونَ ،وتَعَ ُّظ َم ا ْل َم ِّعي َ
سدَِّ ،و َ
يوحنا قائالً :أل َ َّن ُك َّل َما فِّي ا ْلعَالَ ِّمَ :
شه َْوةَ ا ْل َج َ
ش ِّة ،لَيْ َ
شه َْوةَ ا ْلعُيُ ِّ
صنَ ُع َمشِّيئَةَ هللاِّ فَيَثْبُتُ إِّلَى األَبَ ِّد.
ب بَ ْل ِّم َن ا ْلعَالَ ِّمَ .وا ْلعَالَ ُم يَ ْم ِّضي َو َ
شه َْوتُهَُ ،وأ َ َّما الَّ ِّذي يَ ْ
اآل ِّ
(1يوحنا )17-16:2
يُقال َّ
إن البرفسور ت .ه .هاكسلي الالأدري الشهير (الذي بالمناسبَّة ،ألَّف كلمة "الألدريَّة"،
وأطلقها على نفسه) ،غيَّر ك ّل تفكيره قبل موته وآمن باهلل وبوجود حياة بعد الموت .وقد أخبرت
ممرضته أنَّه بينما كان يحتضر رفع جسده وإتّكأ على كوعيه وحدَّق في األفق كأنَّه ينظر مشهد
1
غير مرئي ،ثم إرتمى على وسادته وهو يتمم قائالً" :إذًا ،األمر صحيح ،األمر صحيح".
نعمَّ ،
إن األمر صحيح .ففي بيت اآلب غرف عديدة تكفي للجميع .وربَّما تشير الترجمة التي
بين أيدينا إلى منازل كثيرة ،أ َّما الترجمة األصليَّة فتشير إلى غرف .فالصورة ت ُظهر أنَّنا سوف
نسكن في بيت هللا الذي يحتوي على غرف كثيرة .فليتش َّجع ك ّل من يعيش بخوف اإلنتقال من
مكان إلى آخر! فنحن هنا نتحدَّث عن بيت أبدي في السماء حيث سنسكن مع اآلب إلى األبد! لقد
قال يسوع" :أنا أذهب ألعدّ لكم مكانًا" ،لكن هذا ال يعني أنَّه سيعمل كن َّجار وسيبني لنا المنازل.
فالكلمة اليونانية  hetoimazōالتي تُرجمت إلى "أ ُ ِّعدَّ" تُستخدم للداللة إلى عادة من عادات بالد
الشرق حيث يُرسل أحدهم ليعد ّ الطريق ويتأ َّكد من أنَّها مستقيمة وصالحة ليسير عليها ملك
ضا لوصف ما فعله التالميذ إذ أعدّوا العليَّة
ذاهب في رحلة .وقد إستُخدمت هذه الكلمة أي ً
لإلحتفال بعيد الفصح (لوقا  .)12 ،9:22ففراق المسيح الذي سبَّب الحزن لتالميذه كان بدافع
تهيئة الطريق لهم ولنا لنذهب إلى بيت اآلب .ذهب قبلنا حتى يجعل الطريق "صالحة لكي نسير
عليها".
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ويق ِّدّم الكتاب المقد َّس صورة عن السماء إذ يخبرنا َّ
أن المدينة السماويَّة ستنزل من السماء
كالعروس المهيّئة لعريسها .وال حظ من يكون ساكنًا فيها:
ضتَاَ ،وا ْلبَ ْح ُر الَ
ض األُولَى َم َ
س َما َء األُولَى َواأل َ ْر َ
س َما ًء َجدِّي َدةً َوأ َ ْرضًا َجدِّي َدةً ،أل َ َّن ال َّ
ث ُ َّم َرأَيْتُ َ
يُو َج ُد ِّفي َما بَ ْع ُد.
اء ِّم ْن ِّع ْن ِّد هللاِّ ُم َهيَّأَةً
ور َ
س َم ِّ
ش ِّلي َم ا ْل َجدِّي َدةَ نَ ِّازلَةً ِّم َن ال َّ
َوأَنَا يُو َحنَّا َرأَيْتُ ا ْل َمدِّينَةَ ا ْل ُمقَ َّد َ
سةَ أ ُ ُ
وس ُم َزيَّنَ ٍة ِّل َر ُج ِّل َها.
َكعَ ُر ٍ
َ
س ُك ُن َمعَ ُه ْمَ ،وهُ ْم
س ِّم ْعتُ َ
سي َ ْ
اء قَائِّالً«:هُ َوذا َم ْ
س َم ِّ
اسَ ،وهُ َو َ
ص ْوتًا ع َِّظي ًما ِّم َن ال َّ
َو َ
سكَنُ ِّ
هللا َم َع النَّ ِّ
يَكُونُ َ
سهُ يَكُو ُن َمعَ ُه ْم إِّل ًها لَ ُه ْم.
ون لَهُ َ
ش ْعبًاَ ،وهللاُ نَ ْف ُ
ص َرا ٌ
خ
س ُح هللاُ ُك َّل د َْمعَ ٍة ِّم ْن ُ
عيُو ِّن ِّه ْمَ ،وا ْل َم ْوتُ الَ يَكُونُ ِّفي َما بَ ْعدَُ ،والَ يَكُو ُن ُح ْز ٌن َوالَ ُ
سيَ ْم َ
َو َ
ور األُولَى قَ ْد َمضَتْ ».
َوالَ َو َج ٌع فِّي َما بَ ْعدُ ،أل َ َّن األ ُ ُم َ
يا له من أمر رائع أن نعيش مع هللا ،ولن نشعر فيما بعد بألم هذا العالم بسبب لمسة يد الربّ
نفسه .وأعتقد أنَّه لم يخبرنا الكثير عن السماء عن قصد َّ
ألن كثيرين سوف يريدون ترك هذا
العالم قبل الوقت المحدَّد لهم .ويخبرنا الرسول بولس في مكان آخر من كلمة هللا التالي:
ع َّدهُ هللاُ ِّللَّذ َ
ِّين
انَ :ما أ َ َ
س َم ْع أُذُ ٌنَ ،ولَ ْم يَ ْخطُ ْر َ
« َما لَ ْم ت َ َر َ
ع ْي ٌنَ ،ولَ ْم ت َ ْ
علَى بَا ِّل ِّإ ْن َ
س ٍ
يُ ِّحبُّونَهُ»1(.كورنثوس )9:2
ال يمكننا أن نتخيَّل حتى في أحالمنا كيف ستكون السماء ،وكم ستروق للذين ساروا مع
تمر به من
المسيح على هذه األرض .فإن كان قلبك مضطربًا بما يحدث في هذا العالم ،وبما ّ
ظروف ،ليتش َّجع قلبك وذهنك بحقيقة أنَّك سوف تسكن يو ًما ما مع هللا نفسه في منزله المقدَّس .ال
بدَّ َّ
صة بعد أن أنكر المسيح.
أن هذا األمر ش َّجع بطرس ،خا َّ
الحظ قياسات أورشليم الجديدة ،والغرف العديدة الموجودة في بيت اآلب:
س ْب ِّع ال َّ
س ْبعَ ِّة ا ْل َمالَئِّ َك ِّة الَّذ َ
ت
ض َربَا ِّ
س ْبعَةُ ا ْل َجا َما ِّ
ث ُ َّم َجا َء إِّلَ َّي َو ِّ
ت ا ْل َم ْملُ َّو ِّة ِّم َن ال َّ
ِّين َمعَ ُه ُم ال َّ
اح ٌد ِّم َن ال َّ
وف».
وس ا ْم َرأَةَ ا ْل َخ ُر ِّ
ير ِّةَ ،وت َ َكلَّ َم َم ِّعي قَا ِّئالًَ « :هلُ َّم فَأ ُ ِّريَكَ الْعَ ُر َ
األ َ ِّخ َ
سةَ نَ ِّازلَةً ِّم َن
وح إِّلَى َجبَل ع َِّظ ٍيم عَالَ ،وأ َ َرانِّي ا ْل َمدِّينَةَ ا ْلعَ ِّظي َمةَ أُو ُر َ
ش ِّلي َم ا ْل ُمقَ َّد َ
َوذَ َه َ
ب ِّبي ِّب ُّ
الر ِّ
اء ِّم ْن ِّع ْن ِّد هللاِّ،
س َم ِّ
ال َّ
َ
ش ْبهُ أ ْك َر ِّم َح َج ٍر َك َح َج ِّر يَ ْ
وريٍ.
لَ َها َمجْ ُد هللاَِّ ،ولَ َمعَانُ َها ِّ
ش ٍ
ب بَلُّ ِّ
ور ع َِّظي ٌم َوعَالَ ،وك َ
َوك َ
س َما ٌء
ب اثْنَا َ
عش ََر بَابًاَ ،و َ
َان لَ َها اثْنَا َ
عش ََر َمالَكًاَ ،وأ َ ْ
َان لَ َها ُ
س ٌ
علَى األ َ ْب َوا ِّ
ٌ
عش ََر.
س َرائِّي َل االثْنَ ْي َ
اط بَ ِّني ِّإ ْ
سبَ ِّ
س َما ُء أ َ ْ
َم ْكتُوبَة ِّه َي أ َ ْ
ب
بَ ،و ِّم َن ِّ
ب ثَالَثَةُ أ َ ْب َوا ٍ
الش َما ِّل ثَالَثَةُ أ َ ْب َوا ٍ
ق ثَالَثَةُ أ َ ْب َوا ٍ
بَ ،و ِّم َن ا ْلغَ ْر ِّ
بَ ،و ِّم َن ا ْل َجنُو ِّ
ِّم َن الش َّْر ِّ
ب.
ثَالَثَةُ أ َ ْب َوا ٍ
ور ا ْل َمدِّينَ ِّة ك َ
عش ََر.
وف االثْنَ ْي َ
ساَ ،و َ
َان لَهُ اثْنَا َ
علَ ْي َها أ َ ْ
عش ََر أ َ َ
س ِّل ا ْل َخ ُر ِّ
س َما ُء ُر ُ
سا ً
َو ُ
س ُ
َان يَت َ َكلَّ ُم َم ِّعي ك َ
َوالَّذِّي ك َ
سو َر َها.
َان َمعَهُ قَ َ
يس ا ْل َمدِّينَةَ َوأ َ ْب َوابَ َها َو ُ
صبَةٌ ِّم ْن ذَ َه ٍ
ب ِّلك َْي يَ ِّق َ

َوا ْل َمدِّينَةُ كَانَتْ َم ْوضُوعَةً ُم َربَّعَةًُ ،
سافَةَ اثْنَ ْي
اس ا ْل َمدِّينَةَ ِّبا ْلقَ َ
صبَ ِّة َم َ
طولُ َها ِّبقَد ِّْر ا ْلعَ ْر ِّ
ض .فَقَ َ
ف َ
سا ِّويَةٌ.
َ
غ ْل َو ٍة .ال ُّطو ُل َوا ْلعَ ْر ُ
االرتِّفَاعُ ُمت َ َ
عش ََر أ َ ْل َ
ض َو ْ
ً
ور َهاِّ :مئَة َوأ َ ْربَعًا َوأ َ ْربَ ِّع َ
ان أَي ِّ ا ْل َمالَكُ .
ين ذ َِّراعًا ،ذ َِّرا َ
ع ِّإ ْن َ
اس ُ
س َ
َوقَ َ
س ٍ
َوك َ
ورهَا ِّم ْن يَ ْ
اج نَ ِّقيٍ.
ب نَ ِّق ٌّي ِّ
بَ ،وا ْل َمدِّينَةُ ذَهَ ٌ
َان ِّبنَا ُء ُ
ش ٍ
س ِّ
ش ْبهُ ُز َج ٍ
ق.
ْب .الثَّانِّي يَاقُوتٌ أ َ ْز َر ُ
ور ا ْل َمدِّينَ ِّة ُم َزيَّنَةٌ بِّك ُِّل َح َج ٍر ك َِّر ٍيم .األ َ َ
سا َ
َوأ َ َ
اس األ َ َّو ُل يَش ٌ
ساتُ ُ
س ُ
س ِّ
الثَّا ِّل ُ
الرابِّ ُع ُز ُم ُّر ٌد ذُبَا ِّب ٌّي
ث َ
ع ِّقي ٌ
ق أ َ ْبيَ ُ
ضَّ .
س ُع يَاقُوتٌ
ِّس َ
س َج َزعٌ َ
ع ِّقي ٌ
س ْل ِّق ٌّي .التَّا ِّ
ام ُن ُز ُم ُّر ٌد ِّ
سا ِّب ُع َزبَ ْر َجدٌ .الث َّ ِّ
ا ْل َخ ِّ
ق أَحْ َم ُر .ال َّ
ع ِّقي ِّق ٌّي .ال َّ
ساد ُ
ام ُ
ق أ َ ْخ َ
عش ََر َج َمشْتٌ .
س َما ْن ُجو ِّن ٌّي .الثَّا ِّني َ
ض ُر .ا ْل َحادِّي َ
ش ُر َ
ع ِّقي ٌ
أَ ْ
عش ََر أ َ ْ
صفَ ُر .ا ْلعَا ِّ
بك َ
ق
عش ََر بَابًا اثْنَتَا َ
َواالثْنَا َ
سو ُ
َان ِّم ْن لُ ْؤلُ َؤ ٍة َو ِّ
عش ََرةَ لُ ْؤلُ َؤةًُ ،ك ُّل َو ِّ
اح َد ٍةَ .و ُ
اح ٍد ِّم َن األ َ ْب َوا ِّ
اف.
اج َ
شفَّ ٍ
ا ْل َمدِّينَ ِّة ذَ َه ٌ
ب نَ ِّق ٌّي ك َُز َج ٍ
وف َه ْي َكلُ َها.
ب هللاَ ا ْلقَاد َِّر َ
الر َّ
علَى ك ُِّل ش َْيءٍ  ،هُ َو َوا ْل َخ ُر ُ
َولَ ْم أ َ َر فِّي َها َه ْي َكالً ،أل َ َّن َّ
وف
َوا ْل َمدِّينَةُ الَ تَحْ تَا ُ
ار َهاَ ،وا ْل َخ ُر ُ
ج إِّلَى الش َّْم ِّس َوالَ إِّلَى ا ْلقَ َم ِّر ِّليُ ِّضيئَا فِّي َها ،أل َ َّن َم ْج َد هللاِّ قَ ْد أَنَ َ
س َرا ُج َها.
ِّ
َ
ض يَ ِّجيئ َ
وب ا ْل ُم َخلَّ ِّص َ
ُون ِّب َم ْج ِّد ِّه ْم َوك ََرا َمتِّ ِّه ْم إِّلَيْ َها.
َوت َ ْمشِّي ُ
ورهَاَ ،و ُملُوكُ األ ْر ِّ
شع ُ ُ
ين بِّنُ ِّ
ارا ،أل َ َّن لَ ْيالً الَ يَكُو ُن هُنَاكَ .
َوأ َ ْب َوابُ َها لَ ْن ت ُ ْغلَقَ نَ َه ً
َويَ ِّجيئ َ
ُون ِّب َمجْ ِّد األ ُ َم ِّم َوك ََرا َمتِّ ِّه ْم ِّإلَ ْي َها.
سا َو َك ِّذبًا ،إِّالَّ ا ْل َم ْكتُوبِّ َ
وف(.سفر
س َوالَ َما يَ ْ
ين فِّي ِّ
س ْف ِّر َحيَا ِّة الْ َخ ُر ِّ
صنَ ُع َر ِّج ً
َولَ ْن يَ ْد ُخلَ َها ش َْي ٌء َدنِّ ٌ
الرؤيا )27-9:21
ما هي األمور التي تلفت إنتباهك في وصف المنزل الذي يعده هللا لك؟
َّ
عا ،أي ما يقارب مئتين وستَّة عشر قد ًما.
إن سماكة سور المدينة مئة وأربع وأربعين ذرا ً
ونقرأ َّ
أن مساحة أورشليم الجديدة هي إثني عشر ألف غلوة ،وإ َّن طولها وعرضها متساويان،
أي ما ي قارب األلف وأربعة ميل في العرض كما في الطول .وهي مساحة تساوي المسافة
الممتد ّة بين والية كاليفورنيا األميركيَّة إلى جبال األباالش ،ومن كندا إلى المكسيك .والمساحة
ضا أن إرتفاع المدينة مسا ٍو لطولها
تنس أي ً
المنبسطة تمتد على مساحة مليوني ميل مربع .وال َ
وعرضها (رؤيا  .)16:21وإن كان ك ّل طابق ممتد على مساحة إثني عشر قد ًما ،فهذا يأتي بنا
إلى ستمائة ألف طابق .ويمكن لماليين الناس السكن هناك حيث يحصل ك ّل فرد على عدَّة أميال
تؤث ّر على توازن محور األرض ،لكن
مربَّعة .ويمكن أن نف ِّ ّكر أنَّه يمكن لمدينة بهذا الحجم أن ِّ
تذ َّكر َّ
أن أورشليم الجديدة هي جزء من األرض الجديدة والسماء الجديدة (رؤيا  .)1:21وستكون
هذه األرض الجديدة مختلفة بالكامل.
وتأتي هذه المدينة على شكل مكعَّب متكامل .وكانت توجد في هيكل سليمان غرفة ال يدخلها
مرة في السنة مق ِّدّ ًما دم حيوان مذبوح .وكان يدخل إلى داخل الحجاب الذي كان
إالَّ رئيس الكهنة َّ

ّ
إنشق ذلك الحجاب حين مات المسيح على الصليب بدالً عنَّا (متى
يفصل اإلنسان عن هللا .وقد
عا طوالً ،وعشرين
 .) 51:27وكان حجم تلك الغرفة التي كان يسكن فيها هللا بمفرده عشرين ذرا ً
عا سماكة (1ملوك .)20:6
ضا ،وعشرين ذرا ً
عا عر ً
ذرا ً
وتد ّل قياسات أورشليم الجديدة المكعّبة الشكل على َّ
أن هللا يريد أن يعيش اإلنسان معه إلى
األبد .فقياساتها مشابهة لقياسات هيكل سليمان .وتظهر الصورة رجالً يُدعى إلى محضر هللا
للتمتّع بالشركة معه ومع شعبه في قدس األقداس إلى أبد اآلبدين.
أ َّم ا األمر الذي يطرد الخوف والقلق وإضطراب القلب فهو معرفة أين نحن ذاهبون بعد
الموت .وقد وعد الربّ أنَّه سيعود ثانية ليأخذنا إليه (يوحنا  .)3:14وهو ما كان سيقول لنا ذلك
ي شك في األمر .ويمكننا أن نثق بكلمته بالنسبة لهذا األمر .وقد قال يسوع ":أ َ ْنت ُ ْم
لو كان لديه أ ّ
ت ُ ْؤ ِّمنُ َ
آمنُوا ِّبي( ".يوحنا )1:14
ون ِّباهللِّ فَ ِّ
يسوع هو الطريق إلى اآلب
ون َح ْي ُ
ب َوت َ ْعلَ ُم َ
عندما قال يسوع للتالميذ":ت َ ْعلَ ُم َ
ق( ".يوحنا ،)4:14
ون ال َّط ِّري َ
ث أَنَا أ َ ْذ َه ُ
ف ال َّط ِّريقَ؟» .إنِّّي أحبّ الناس
س ِّيدُ ،لَ ْ
أجابه توما«:يَا َ
ف نَ ْقد ُِّر أ َ ْن نَ ْع ِّر َ
ب ،فَ َك ْي َ
سنَا نَ ْعلَ ُم أ َ ْي َن ت َ ْذهَ ُ
أمثال توما الذين ال يخشون بأن يكونوا على حقيقتهم .لقد أراد أن يعرف وأن يفهم ك ّل شيء،
وإ ِّنّي أتف ّهم موقفه بالتمام .لقد أراد توضي ًحا لما كان المسيح يقول ،فسأل قائالً":أين تذهب يا
ي ِّ مكان من دون أن يكون معه .وأراد أن يعرف
ي فكرة ذهاب س ِّيّده إلى أ ّ
س ِّيّد؟" لم يقبل قلبه الوف ّ
كيف يمكنه أن يلحق به:
ب ِّإالَّ ِّبي.
سوعُ« :أَنَا هُ َو ال َّط ِّري ُ
قَا َل لَهُ يَ ُ
ق َوا ْلحَقُّ َوا ْل َحيَاةُ .لَ ْي َ
س أ َ َح ٌد يَأ ْ ِّتي ِّإلَى اآل ِّ
لَ ْو ُك ْنت ُ ْم قَ ْد ع ََر ْفت ُ ُمونِّي لَعَ َر ْفت ُ ْم أ َ ِّبي أ َ ْيضًاَ .و ِّم َن َ
اآلن ت َ ْع ِّرفُونَهُ َوقَ ْد َرأ َ ْيت ُ ُموهُ»(.يوحنا )7-6:14
ال أعتقد َّ
أن توما تلقَّى اإلجابة التي كان يسعى وراءها .فبدل أن يحصل على تعليمات أو الئحة
من األعمال يقوم بها ،أتاه الجواب شخص المسيح" :أنا هو الطريق ".وهذه هي العبارة السادسة
من مج موع عبارات الـــ "أنا هو" السبع التي أطلقها يسوع على نفسه في إنجيل يوحنا (،35:6
 .)5:15 ،1:15 ،6:14 ،25:11 ،14:10 ،11:10 ،9:10 ،7:10 ،12:8 ،51:6 ،48:6وها
هو يسوع يعلن من جديد أنَّه أهيه الذي أهيه الذي قيل عنه لموسى أنَّه خالق ك ّل األشياء (خروج
 .)14:3وتدعم عبارته "أنا هو الحق والحياة" عبارة "أنا هو الطريق ".وإن كنَّا نبحث عن
تعليمات لكيف نتصالح مع هللا ،فما علينا إالَّ أن ننظر إلى شخص المسيح .وعلينا أن نأتي إليه
فيمأل حياتنا َّ
ألن الحق والحياة موجودتان فيه وهما كل ما نحتاج .أال تعتقد أنَّه لو كان هناك
طريق آخر يصلنا باآلب ألم يكن قد قال لنا عنه؟ ليس هناك طريق آخر يصلنا باهلل.

ب ِّإالَّ ِّبي( ".يوحنا  .)6:14إنَّنا كبشر نميل إلى تفضيل أن
قال" :لَ ْي َ
س أ َ َح ٌد يَأْتِّي ِّإلَى اآل ِّ
يكون لدينا مجموعة من القوانين واألنظمة والتقاليد نمارسها مقابل مكافأة .ويمد ّنا هذا األمر
بالشعور باإلنجاز وبأنَّنا مسيطرون على وضع حياتنا .ونريد أن نقوم بعمل ما لنربح الحياة
ألن في دواخلنا ما يدفعنا للسيطرةّ .
األبديَّة َّ
لكن يسوع ال يقدِّّم طريقًا آخر سواه؛ فهو الطريق
ّ
والحق والحياة.
مسافرا على متن القطار يو ًما من مدينة برينستون،
كان الفيزيائي العظيم ألبرت آنشتاين
ً
ومر الموظف على الر َّكاب ليتأ ّكد من حصولهم على تذاكر السفر .وعندما وصل إلى آنشتاين،
َّ
لم يستطع هذا األخير إيجاد تذكرته .فتَّش في جيوبه وفي محفظته وفي المقعد المجاور ،إالَّ أنَّه لم
ّ
الموظف":أيها الدكتور آنشتاين ،أنا أعلم من أنت ،وجميعنا نعلم من تكون .وإ ِّنّي
يجدها .فقال له
إنس األمر ".نظر إليه آنشتاين بإمتنان .وإنصرف الموظف
متأ ِّ ّكد من أنَّك إشتريت البطاقةَ .
إلكمال جولته بين الر ّكاب .لكنّه حين نظر إلى الوراء ،رأى آنشتاين راكعًا على ركبتيه وهو
إنس األمر ،ال تقلق .أنت لست بحاجة إلى
يفتّش على البطاقة ،فأسرع نحوه قائالً":أيها الدكتورَ ،
البطاقة ،فأنا أعلم من تكون ،وإني متأ ِّ ّكد أنّك إشتريت واحدة ".نطر إليه آنشتاين وقال":أيها
ضا أعرف من أكون ،لكني ال أعرف إلى أين أنا ذاهب!"
الشاب ،أنا أي ً
ربّما تكون حذقًا كآنشتاين ،لكن إن كنت ال تعرف يسوع فأنت ال تعرف مصيرك األبدي.
لكن يسوع يخبرنا أنَّه بوسعنا أن نعرف الطريق ،وهو يقد ِّّمها لنا بنفسه.
هل تعتقد َّ
يؤثر ذلك على تفتيش الناس على
أن فكرة الحق المطلق ت ُهاجم اليوم؟ كيف ِّ
المعنى والحق بنظرك؟
إنَّه الطريق إلى اآلب ألنَّهه وحد الحق .وعندما يأتي أحدهم إلى المسيح فإنَّه يحصل على
تجسيد لحق اآلب ،وهو يأتي إلى مصدر الحياة .ولكي نصل إلى هذا المكان السماوي ،نحن
بحاجة إلى الحصول على حياة هللا .فالذي حصلنا عليه من آدم ليس كافيًا.
ت.
ان أ َ ْيضًا قِّيَا َمةُ األ َ ْم َوا ِّ
انِّ ،ب ِّإنْ َ
فَ ِّإنَّهُ ِّإ ِّذ ا ْل َم ْوتُ ِّب ِّإ ْن َ
س ٍ
س ٍ
سيُحْ يَا ا ْل َج ِّمي ُع1( .كورنثوس )22-21:15
ِّيح َ
ألَنَّهُ َك َما فِّي آ َد َم يَ ُموتُ ا ْل َج ِّمي ُع ،ه َكذَا فِّي ا ْل َمس ِّ
سا َحيَّةًَ ،وآ َد ُم األ َ ِّخي ُر ُرو ًحا ُم ْحيِّيًا».
وب أ َ ْيضًاَ «:
اإل ْن َ
سانُ األ َ َّو ُل ،نَ ْف ً
ه َكذَا َم ْكت ُ ٌ
ص َ
ار آ َد ُمِّ ،
الرو َحا ِّن ُّي.
الرو َحا ِّن ُّي أ َ َّوالً بَ ِّل ا ْل َحيَ َوا ِّن ُّيَ ،وبَ ْع َد ذ ِّلكَ ُّ
س ُّ
ل ِّك ْن لَ ْي َ
اء.
س َم ِّ
ب ِّم َن ال َّ
اإل ْن َ
اإل ْن َ
الر ُّ
سانُ األ َ َّو ُل ِّم َن األ َ ْر ِّ
سانُ الثَّانِّي َّ
ض ت ُ َرا ِّب ٌّيِّ .
ِّ
َ
َ
َ
َ
ُّ
ُّ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
س َما ِّويُّون أ ْيضًا.
ي هكذا ال َّ
َك َما هُ َو الت َرابِّ ُّي هكذا الت َرابِّيُّون أ ْيضًاَ ،وك َما ه َو ال َّ
س َما ِّو ُّ
س َما ِّويِّ1( .كورنثوس )49-45:15
س أ َ ْيضًا ُ
سنَا ُ
َو َك َما لَ ِّب ْ
ورةَ ال َّ
ورةَ الت ُّ َرا ِّبيَِّ ،
ص َ
ص َ
سنَلْبَ ُ

كان ال بدَّ أن يموت البار لكي نحصل على الحياة ،فسفك المسيح دمه على الصليب .ربَّما
تكون إنسانًا صال ًحا ،لكن ليس هناك أي طريق أخرى إلى اآلب إالَّ أن نقبل الحياة الجديدة
ق
من المسيح .وهذا ما قاله يسوع لنيقوديموس في األصحاح الثالث من إنجيل يوحنا«:ا ْل َح َّ
ا ْلحَقَّ أَقُو ُل لَكَ ِّ :إ ْن ك َ
ق الَ يَ ْقد ُِّر أ َ ْن يَ َرى َملَكُوتَ هللاِّ»( .يوحنا .)3:3
َان أ َ َح ٌد الَ يُولَ ُد ِّم ْن فَ ْو ُ
وال يحصل اإلنسان على الحياة التي يهبها هللا إالَّ عندما يتوب (يدير ظهره للخطيَّة) ،ويأتي
للمسيح ويدخل في عهد جديد مع هللا من خالل ذبيحة الدم .يسوع هو الطريق والحق والحياة.
سى
ق ا ْل َح َّ
سوعُ«:ا ْل َح َّ
س ُمو َ
وقد قال يسوع في حادثة أخرى :فَقَا َل لَ ُه ْم يَ ُ
ق أَقُو ُل لَ ُك ْم :لَيْ َ
هللا هُ َو
س َم ِّ
س َم ِّ
اء ،بَ ْل أ َ ِّبي يُ ْع ِّطي ُك ُم ا ْل ُخبْ َز ا ْل َح ِّقي ِّق َّي ِّم َن ال َّ
أ َ ْع َطا ُك ُم ا ْل ُخ ْب َز ِّم َن ال َّ
اء ،أل َ َّن ُخبْ َز ِّ
ين هذَا ا ْل ُخ ْب َز».
س َم ِّ
ب َحيَاةً ِّل ْلعَالَ ِّم» .فَقَالُوا لَهُ«:يَا َ
النَّ ِّاز ُل ِّم َن ال َّ
اء ا ْل َوا ِّه ُ
سيِّدُ ،أَع ِّْطنَا فِّي ك ُِّل ِّح ٍ
ش
فَقَا َل لَ ُه ْم يَ ُ
سوعُ«:أَنَا هُ َو ُخ ْب ُز ا ْل َحيَا ِّةَ .م ْن يُ ْق ِّب ْل إِّلَ َّي فَالَ يَ ُجوعَُ ،و َم ْن يُ ْؤ ِّم ْن ِّبي فَالَ يَ ْع َط ُ
أَبَدًا( .يوحنا .)35-32:6
نحن أموات روحيًّا وليس بإستطاعتنا أن نعيش ذلك الملكوت السماوي من دون قبولنا للحياة
التي يهبها هللا في المسيح يسوع .فنحن بحاجة ألكثر من حياة أفضل ،نحتاج حياة بديلة أي أن
نستبدل حياتنا بحياته .ويقول لنا يسوع هنا بكل وضوح أمرين:
 .1الخبز الحقيقي الذي يقدِّّمه اآلب هو يسوع.
 .2نحن بحاجة لخبز الحياة هذا.
ال مجال للغموض هنا .وإن كان أحد يشك في ما يقوله يسوع عن من يكون هو ،فهذه العبارة
كافية لطرح كل شكوكه.
الذي يرى يسوع يرى اآلب
ثم يعلن يسوع أنَّه مسا ٍو لآلب ،قائالً :لَ ْو كُ ْنت ُ ْم قَ ْد ع ََر ْفت ُ ُمونِّي لَعَ َر ْفت ُ ْم أ َ ِّبي أ َ ْيضًاَ .و ِّم َن َ
اآلن
ت َ ْع ِّرفُونَهُ َوقَ ْد َرأ َ ْيت ُ ُموهُ" (يوحنا )7:14
صة بعد حادثة الصليب والقيامة .فيسوع
يتعرفون على هللا بطريقة جديدة وخا َّ
وكان التالميذ س ّ
سيظهر للجميع كيف هو هللا .وبالنظر إلى المسيح المعلّق نحن ننظر إلى قلب هللا من نحونا .إنَّه
يحبّنا حقًّا حتى أنَّه كان مستعدًّا أن يموت موتًا قاسيًا بدالً عنَّا ومن أجلنا.
اآلب َو َكفَانَا»( .يوحنا
س ِّيدُ ،أ َ ِّرنَا
س«:يَا َ
َ
وعند هذه النقطة كان لفليبّس ما يقوله :قَا َل لَهُ فِّيلُبُّ ُ
 .)8:14ويبدو َّ
كأن أمل يسوع خاب بسبب ما قاله:

اآلب،
س! اَلَّذِّي َرآنِّي فَقَ ْد َرأَى
َ
"قَا َل لَهُ يَ ُ
سوعُ«:أَنَا َمعَ ُك ْم َز َمانًا ه ِّذ ِّه ُم َّدتُهُ َولَ ْم ت َ ْع ِّر ْفنِّي يَا فِّيلُبُّ ُ
اآلب؟
ف تَقُو ُل أ َ ْنتَ  :أ َ ِّرنَا
َ
فَ َك ْي َ
ستُ أَت َ َكلَّ ُم ِّب ِّه ِّم ْن نَفْسِّي ،ل ِّك َّن
أَلَ ْ
اآلب ِّف َّي؟ ا ْل َكالَ ُم الَّذِّي أُك َِّل ُم ُك ْم ِّب ِّه لَ ْ
ب َو َ
ستَ ت ُ ْؤ ِّمنُ أ َ ِّني أَنَا ِّفي اآل ِّ
اآلب ا ْل َحا َّل فِّ َّي هُ َو يَ ْع َم ُل األ َ ْع َمالَ( ".ع )10-9
َ
لم يستوعب التالميذ بسرعة من يكون يسوع .فبالرغم من أنَّهم آمنوا أنَّه المسيَّا ،لكنَّهم كانوا
سِّد .فاهلل واحد ،وعندما ننظر يسوع فنحن ننظر اآلب .وكل ما
بطيئي اإلستيعاب أنَّه هللا المتج ّ
قاله يسوع وقام به كان بسبب وجود اآلب فيه وعمله من خالله .ليت روح هللا ينير تلك الحقيقة
أمام ناظرينا!
تفوه بها وفي ك ّل عمل صالح قام به .وهذا ما
كان اآلب يعمل من خالل يسوع في ك ّل كلمة ّ
قاله يسوع بالفعل في يوحنا .10:14
هل يغيِّر هذا نظرتك من نحو هللا اآلب؟ كيف؟
أخيرا ،يترك يسوع مجموعة تالميذه بعبارة نهائية قالها لهم .قال َّ
إن ك ّل من يؤمن به يستطيع
ً
سا على عقب" .إني متأ َّكد
أن يقوم بأعمال مثل هذه ،بل وأعظم! ال بدَّ أن هذا "قلب تفكيرهم رأ ً
أنَّهم إندهشوا .قال َّ
إن ذلك سيحصل ألنَّه ذاهب إلى اآلب .ث َّم ش َّجعهم للطلب بإسمه وأ َّكد أنَّه
سيقوم به.
ماذا برأيك كان يعني يسوع بعبارة "أعمال أعظم من هذه"؟ (يوحنا .)12:14
يقول البعض إنَّه ربَّما يعني ذلك َّ
أن يسوع كان سيترك خدمته األرضيَّة في أيدي تالميذه
وستتضاعف الخدمة إذ يتضاعف عدد التالميذ وهكذا يكبر عمل اآلب في األرض .ويقول
البعض اآلخر إنَّنا نقرأ في سفر أعمال الرسل َّ
بمجرد وضع منديل
أن المرضى كانوا يبرأون
َّ
بولس عليهم (أعمال الرسل  ،)12-11:9أو وقوع ظل بطرس عليهم (أعمال الرسل -15:5
 .)16على ك ّل حالَّ ،
فإن كلمة هللا إنتشرت وعمله إتَّسع .لقد تم َّجد اآلب وما يزال يتم َّجد من
خالل إبنه.
صالة :أيّها اآلب ،أشكرك ألنَّك قدّمت لنا الطريق لكي نسكن في منزلك إلى األبد .وال يه ّم ما
يحدث معنا في هذه األرض َّ
ألن ما يش ّجعنا هو أنَّه يوجد لنا مكان معك في منزلك بعد الموت.
وكم نشتاق ألن نكون معك ونرى مجدك .آمين!
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