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 يسوع هو الطريق إىل اآلب

14-1:14يوحنا   

ل أن تبقى  سؤال للمناقشة: أين تذهب عادة لتلقي التشجيع أو املواساة عندما تشعر ابإلحباط؟ هل تفضِّ

 لوحدك أو أن تكون مع آخرين؟ ماذا تفعل لكي تشعر ابلفرح؟
 

 .َال َتْضطَِرْب قـُُلوُبُكْم. أَنـُْتْم تـُْؤِمُنوَن اِبهلِل فَآِمُنوا ِيب «
 ِيف بـَْيِت َأِيب َمَناِزُل َكِثريٌَة، َوِإالَّ فَِإّينِ ُكْنُت َقْد قـُْلُت َلُكْم. َأَ� َأْمِضي ُألِعدَّ َلُكْم َمَكاً�،
 ْيًضا، أَ َوِإْن َمَضْيُت َوَأْعَدْدُت َلُكْم َمَكاً� آِيت أَْيًضا َوآُخذُُكْم ِإَيلَّ، َحىتَّ َحْيُث َأُكوُن َأَ� َتُكونُوَن أَنـُْتمْ 

 ».َوتـَْعَلُموَن َحْيُث َأَ� َأْذَهُب َوتـَْعَلُموَن الطَّرِيقَ 
 »َ� َسيُِّد، َلْسَنا نـَْعَلُم أَْيَن َتْذَهُب، َفَكْيَف نـَْقِدُر َأْن نـَْعِرَف الطَّرِيَق؟«قَاَل َلُه تُوَما:

 َأَحٌد �َِْيت ِإَىل اآلِب ِإالَّ ِيب.َأَ� ُهَو الطَّرِيُق َواْحلَقُّ َواْحلََياُة. لَْيَس «قَاَل َلُه َيُسوُع: 
ُتْم َقْد َعَرفْـُتُموِين َلَعَرفْـُتْم َأِيب أَْيًضا. َوِمَن اآلَن تـَْعرُِفونَُه َوَقْد رَأَيـُْتُموهُ   ».َلْو ُكنـْ

 ».َ� َسيُِّد، َأرَِ� اآلَب وََكَفا�َ «قَاَل َلُه ِفيُلبُُّس:
 َب؟ هِذِه ُمدَّتُُه َوَملْ تـَْعرِْفِين َ� ِفيُلبُُّس! اَلَِّذي رَآِين فـََقْد رََأى اآلَب، َفَكْيَف تـَُقوُل أَْنَت: َأرَِ� اآلَأَ� َمَعُكْم َزَما�ً «قَاَل َلُه َيُسوُع:

ِسي، لِكنَّ اآلَب اْحلَالَّ ِيفَّ ُهَو يـَْعَمُل فْ أََلْسَت تـُْؤِمُن َأّينِ َأَ� ِيف اآلِب َواآلَب ِيفَّ؟ اْلَكَالُم الَِّذي ُأَكلُِّمُكْم ِبِه َلْسُت أََتَكلَُّم بِِه ِمْن نَـ 
 اَألْعَماَل.

ُقوِين َأّينِ ِيف اآلِب َواآلَب ِيفَّ، َوِإالَّ َفَصدُِّقوِين ِلَسَبِب اَألْعَماِل نـَْفِسَها.  َصدِّ
َها، َألّينِ َماٍض ِإَىل َأِيب.َاْحلَقَّ اْحلَقَّ َأُقوُل َلُكْم: َمْن يـُْؤِمُن ِيب فَاَألْعَماُل الَِّيت َأَ� َأْعَمُلَها يـَعْ   َمُلَها ُهَو أَْيًضا، َويـَْعَمُل َأْعَظَم ِمنـْ

ي َفذِلَك َأفْـَعُلُه لِيَـَتَمجََّد اآلُب اِبالْبِن.  َوَمْهَما َسأَْلُتْم اِبمسِْ
ئً  ي فَِإّينِ َأفْـَعُلهُ ِإْن َسأَْلُتْم َشيـْ  )14-1:14يوحنا (." ا اِبمسِْ

 

 مكان لكلٍّ من أوالد الربّ 
هو من أضاف تقسيم أسفار الكتاب املقّدس يف اللغة الالتينّية إىل أصحاحات. لكن، لألسف، فإنَّ  ستيفن النغنت

هذا التقسيم مل يساعد األصحاح الرابع عشر من إجنيل يوحنا على إيصال املعىن الكامل للنّص. وتساعد� نظرة أدّق 
يمّرون به. وكان س وارتكيز على الوقت العصيب الذي كانوالمن دون التقسيمات على فهم سبب إضطراب التالميذ 

). وقال لبطرس أيًضا إنَّه 33:13يسوع قد قال هلم إنَّه سيمكث معهم لفرتة قصرية بعد ومن مث سيفارقهم (يوحنا 
بسبب  سينكره ثالث مرَّات قبل أن يصيح الديك. وميكننا أن نتصوَّر حز�م ودهشتهم بينما كانوا مّتكئني حول املائدة
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تلك املناسبة. وكان كّل التالميذ يعتقدون أنَّ بطرس مؤمن اثبت وشجاع. وعندما مسعوا يسوع يتكلَّم عن إنكاره له، 
ا.  حنن نعلم ماذا حدث يف تلك الليلة، لكن ال بّد أنَّ كّل واحٍد منهم كان ال بّد أنَّ قواهم خارت وإنزعجوا جدًّ
م كانوا قد  تانيتساءل عن كمِّ الضغط واملخاطر اليت ك ستواجهه يف تلك الليلة. وابإلضافة إىل كلِّ ما سبق، فإ�َّ

م لن يستطيعوا الذهاب مع يسوع. فكان ال بدَّ هلم أن يلحقوا به عن بعٍد (يوحنا  ). لقد كان 36:13أُخربوا أ�َّ
سيح أو هللا الذي ظهر يف إبستطاعة واحد أحد أن يدفع مثن خطا� العامل ويصاحل الناس مع هللا، اإلنسان يسوع امل

 اجلسد من خالله. وكان عليه أن يسبقهم ويهّيء الطريق هلم. 

 اَألُخ َلْن يـَْفِدَي اِإلْنَساَن ِفَداًء، َوَال يـُْعِطَي هللاَ َكفَّارًَة َعْنُه.
 وََكِرميٌَة ِهَي ِفْديَُة نـُُفوِسِهْم، فـََغِلَقْت ِإَىل الدَّْهِر.

 )9-7:49مزمور ( ِد َفالَ يـََرى اْلَقْربَ.َحىتَّ َحيَْيا ِإَىل األَبَ 
 

من وجود فاٍد يقدِّم نفسه ذبيحة  ال يستطيع أحد أن يدفع مثن اخلطا� اليت حيملها كّل واحد منَّا. فكان ال بدَّ       
وصول هلل. وكان ال بّد أن يكون ذلك الفادي من ِقبل هللا والذي سيفتح الطريق أمام البشر لل ثمنمن خالهلا اليدفع 

م يعرفون الطريق ألنَّه كان قد مكث معهم فرتة طويلة،   هو وإنَّهإىل بيت اآلب. وقد كان يسوع حياول القول هلم إ�َّ
م ال يعرفون الطريق، خاصَّة الطريق إىل اآلب.  ويبدو أنَّه مل يكن مبقدور التالميذ إستيعاب هذا األمر، بل قالوا له إ�َّ

م ال يعرفون أين هو ذا م أدركوا أنَّ لقد رفضوا أن يصّدقوا ما يقوله هلم. هب؟ وإ�َّ لكن، يف تلك اللحظة ال بّد أ�َّ
ولذلك، إضطربت قلوهبم، وقد الحظوا أنَّ يسوع أيًضا كان مضطراًب. وكانوا يسوع سيفارقهم بعد حلظات إىل األبد. 

يقرتبون من فرتة مظلمة. ونرى هنا لطف ال يريدون التصديق أو قبول أنَّ ذلك حيدث ابلفعل. وابلنسبة هلم، كانوا 
يف كيفية نقل هذا اخلرب هلم يسوع، إذ بينما علم أنَّه سيتأملَّ كثريًا عن قريب وأنَّه كان ال بدَّ له أن ميوت، كان مهتمًّا 

  وقد أراد أن خيفِّف من أملهم إبعطائهم بريًقا من األمل. تهم ملا سيأيت. وهتيئ
 
 

محتنَّن قلب يسوع من حنو  مضطربون بسبب كالمه. ختيَّل  التالميذ إذ رآهم جالسني حول الطاولة. وقد علم أ�َّ
كان هدف الرّب أن يقوِّي قلوهبم مبا تبقَّى له من وقت معهم د أن قال له يسوع إنَّه سينكره. و كان شعور بطرس بع  ما

 قبل أن يتوّجهوا إىل بستان جّثسيماين. 
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وبنا ونشعر ابخلوف وبعدم الطمأنينة وكأنَّ العامل يضمحل كلمات يسوع إذ علينا أن نتذكَّر عندما تضطرب قل
كم تشعر   يدور يف فكرك وقلبك، وال يهمّ  ما ). فيا بطرس، ال يهمّ 2:14حنا قال: "يف بيت أيب منازل كثرية" (يو 

ه هذا متّر اآلن، فهناك مكان لك يف بيت اآلب. كان يقول ذلك لبطرس والتال  ماابإلنكسار، وال يهمّ  ميذ، لكنَّه يوجِّ
 . فداخل كّل منَّا شوق للوصول إىل مكان أفضل: الكالم لك ويل

، الَِّيت ِبَالَها الَ يُْدِرُك اِإلْنَساُن اْلَعَمَل الَِّذي َوَأْيًضا َجَعَل األََبِديََّة ِيف قـَْلِبِهمِ َصَنَع اْلُكلَّ َحَسًنا ِيف َوْقِتِه،  
 )11:3(اجلامعة  ايَِة ِإَىل النَِّهايَِة.يـَْعَمُلُه هللاُ ِمَن اْلِبدَ 

 

 

بعد املوت؟ هل حرَّكت تلك  يوجدتساءلت كثريًا عن ماذا و  خالهلا مرحلة يف حياتك إفتكرت هل تذكر

 األفكار حادثة معيَّنة؟ إشرح ذلك.
 

اضر فقط أبمل أن إبليس الذي هو أبو الكذَّابني، أن يركِّز أفكار� على هذا العامل وعلى احل عدّو نفوسناحياول 
لبناء فلسفات وإيديولوجيَّات خمتلفة متحو من أذهاننا وقد إستخدم عرب العصور "عمالء" له يلهينا عن األمور األبديَّة. 
أفكار� مركَّزة على هذا العامل، وليس على األمور اليت ما بعد املوت.  فالعدّو يريد أن نُبقيأّي تفكٍري عن األبديَّة. 

: َشْهَوَة اجلََْسِد، َوَشْهَوَة اْلُعُيوِن، َوتـََعظَُّم اْلَمِعيَشِة، لَْيَس  ر� الرسول يوحنا قائًال:ابملقابل، يذكِّ  َألنَّ ُكلَّ َما ِيف اْلَعاملَِ

. ُبُت َواْلَعاَملُ َميِْضي َوَشْهَوتُُه، َوَأمَّا  ِمَن اآلِب َبْل ِمَن اْلَعاملَِ -16:2يوحنا 1( .ِإَىل األََبدِ الَِّذي َيْصَنُع َمِشيَئَة ِهللا فـَيَـثـْ

17( 

 
 

يُقال إنَّ الربفسور ت. ه. هاكسلي الالأدري الشهري (الذي ابملناسبَّة، ألَّف كلمة "الألدريَّة"، وأطلقها على      
نفسه)، غريَّ كّل تفكريه قبل موته وآمن ابهلل وبوجود حياة بعد املوت. وقد أخربت ممرضته أنَّه بينما كان حيتضر رفع 
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سده وإّتكأ على كوعيه وحدَّق يف األفق كأنَّه ينظر مشهد غري مرئي، مث إرمتى على وسادته وهو يتمم قائًال: "إًذا، ج
 1 األمر صحيح، األمر صحيح."

 
ا تشري الرتمجة اليت بني أيدينا إىل منازل   نعم، إنَّ األمر صحيح. ففي بيت اآلب غرف عديدة تكفي للجميع. ورمبَّ

رتمجة األصليَّة فتشري إىل غرف. فالصورة ُتظهر أنَّنا سوف نسكن يف بيت هللا الذي حيتوي على غرف  كثرية، أمَّا ال
كثرية. فليتشجَّع كّل من يعيش خبوف اإلنتقال من مكان إىل آخر! فنحن هنا نتحدَّث عن بيت أبدي يف السماء 

اً�"، لكن هذا ال يعين أنَّه سيعمل  لقد قال يسوع: "أ� أذهب ألعّد لكم مك حيث سنسكن مع اآلب إىل األبد!
إىل عادة من  للداللةدم ُتستخ تُرمجت إىل "أُِعدَّ" اليت hetoimazōكنجَّار وسيبين لنا املنازل. فالكلمة اليو�نية 

ا مستقيمة وصاحلة عادات بالد الشرق حيث  ب يف هاسري عليها ملك ذيليُرسل أحدهم ليعّد الطريق ويتأكَّد من أ�َّ
قد إسُتخدمت هذه الكلمة أيًضا لوصف ما فعله التالميذ إذ أعّدوا العليَّة لإلحتفال بعيد الفصح (لوقا . و رحلة

ففراق املسيح الذي سبَّب احلزن لتالميذه كان بدافع هتيئة الطريق هلم ولنا لنذهب إىل بيت اآلب. ). 12، 9:22
 ذهب قبلنا حىت جيعل الطريق "صاحلة لكي نسري عليها." 

 
كتاب املقدَّس صورة عن السماء إذ خيرب� أنَّ املدينة السماويَّة ستنزل من السماء كالعروس املهّيئة م الويقدِّ 

 لعريسها. وال حظ من يكون ساكًنا فيها:
 .ُر الَ يُوَجُد ِيف َما بـَْعدُ َواْلَبحْ ، َألنَّ السََّماَء اُألوَىل َواَألْرَض اُألوَىل َمَضَتا، َمسَاًء َجِديَدًة َوَأْرًضا َجِديَدةً مثَُّ رََأْيُت 

 .ُمَهيََّأًة َكَعُروٍس ُمَزيـََّنٍة ِلَرُجِلَهاَوَأَ� يُوَحنَّا رََأْيُت اْلَمِديَنَة اْلُمَقدََّسَة ُأوُرَشِليَم اْجلَِديَدَة َ�زَِلًة ِمَن السََّماِء ِمْن ِعْنِد ِهللا 
ْعُت َصْواًت َعِظيًما ِمَن السََّماِء قَاِئًال: ، َوُهْم َيُكونُوَن َلُه َشْعًبا، َوُهَو َسَيْسُكُن َمَعُهمْ ِهللا َمَع النَّاِس، َمْسَكُن ُهَوَذا «َومسَِ

 َوهللاُ نـَْفُسُه َيُكوُن َمَعُهْم ِإهلًا َهلُْم.
ْزٌن َوَال ُصَراٌخ َوالَ َوَجٌع ِيف َما بـَْعُد، َوَسَيْمَسُح هللاُ ُكلَّ َدْمَعٍة ِمْن ُعُيوِ�ِْم، َواْلَمْوُت الَ َيُكوُن ِيف َما بـَْعُد، َوَال َيُكوُن حُ 

 ».َألنَّ األُُموَر اُألوَىل َقْد َمَضتْ 
، ولن نشعر فيما بعد أبمل هذا العامل بسبب ملسة يد الرّب نفسه. وأعتقد أنَّه مل � له من أمر رائع أن نعيش مع هللا

وخيرب� الرسول هذا العامل قبل الوقت احملدَّد هلم.  عن قصد ألنَّ كثريين سوف يريدون ترك خيرب� الكثري عن السماء

                                                        
1  Every Day With Jesus, May-June 1996 edition, Crusade for World Revival.  
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 بولس يف مكان آخر من كلمة هللا التايل:

ُه هللاُ ِللَِّذيَن حيُِبُّونَ «  )9:2كورنثوس 1(».هُ َما َملْ تـََر َعْنيٌ، َوَملْ َتْسَمْع ُأُذٌن، َوَملْ َخيُْطْر َعَلى اَبِل ِإْنَساٍن: َما َأَعدَّ
يح على هذه س، وكم سرتوق للذين ساروا مع املحىت يف أحالمنا كيف ستكون السماءال ميكننا أن نتخيَّل 

األرض. فإن كان قلبك مضطراًب مبا حيدث يف هذا العامل، ومبا متّر به من ظروف، ليتشجَّع قلبك وذهنك حبقيقة أنَّك 
 ع بطرس، خاصَّة بعد أن أنكر املسيح. املقدَّس. ال بدَّ أنَّ هذا األمر شجَّ  هسوف تسكن يوًما ما مع هللا نفسه يف منزل

 قياسات أورشليم اجلديدة، والغرف العديدة املوجودة يف بيت اآلب: الحظ
 

ِة ِمَن ال َعُة اْجلَاَماِت اْلَمْمُلوَّ َعِة اْلَمالَِئَكِة الَِّذيَن َمَعُهُم السَّبـْ ريَِة، سَّْبِع الضََّراَبِت اَألخِ مثَُّ َجاَء ِإَيلَّ َواِحٌد ِمَن السَّبـْ
 ».َهُلمَّ فَأُرَِيَك اْلَعُروَس اْمَرَأَة اْخلَُروفِ «َوَتَكلََّم َمِعي قَاِئًال: 

َسَة َ�زَِلًة   ِمَن السََّماِء ِمْن ِعْنِد ِهللا،َوَذَهَب ِيب اِبلرُّوِح ِإَىل َجَبل َعِظيٍم َعال، َوَأرَاِين اْلَمِديَنَة اْلَعِظيَمَة ُأوُرَشِليَم اْلُمَقدَّ
.َهلَا جمَْ   ُد ِهللا، َوَلَمَعاُ�َا ِشْبُه َأْكَرِم َحَجٍر َكَحَجِر َيْشٍب بـَلُّوِريٍّ

َوَأْمسَاٌء َمْكُتوبٌَة ِهَي َأْمسَاُء وََكاَن َهلَا ُسوٌر َعِظيٌم َوَعال، وََكاَن َهلَا اثـَْنا َعَشَر اَباًب، َوَعَلى األَبـَْواِب اثـَْنا َعَشَر َمالًَكا، 
 ائِيَل االْثَينْ َعَشَر.َأْسَباِط َبِين ِإْسرَ 

َماِل َثالَثَُة َأبـَْواٍب، َوِمَن اْجلَُنوِب َثالَثَُة َأبـَْواٍب، َوِمَن اْلغَ   ْرِب َثالَثَُة َأبـَْواٍب.ِمَن الشَّْرِق َثالَثَُة َأبـَْواٍب، َوِمَن الشِّ
َها َأْمسَاُء   ُرُسِل اْخلَُروِف االْثَينْ َعَشَر.َوُسوُر اْلَمِديَنِة َكاَن َلُه اثـَْنا َعَشَر َأَساًسا، َوَعَليـْ

 َوالَِّذي َكاَن يـََتَكلَُّم َمِعي َكاَن َمَعُه َقَصَبٌة ِمْن َذَهٍب ِلَكْي يَِقيَس اْلَمِديَنَة َوَأبـَْواهَبَا َوُسوَرَها.
اِبْلَقَصَبِة َمَساَفَة اْثَينْ َعَشَر َأْلَف َغْلَوٍة. الطُّوُل  فـََقاَس اْلَمِديَنةَ َواْلَمِديَنُة َكاَنْت َمْوُضوَعًة ُمَربـََّعًة، طُوُهلَا ِبَقْدِر اْلَعْرِض. 

 َواْلَعْرُض َواالْرتَِفاُع ُمَتَساِويٌَة.
 َوقَاَس ُسوَرَها: ِمَئًة َوَأْربـًَعا َوَأْربَِعَني ِذرَاًعا، ِذرَاَع ِإْنَساٍن َأِي اْلَمَالُك.

. وََكاَن بَِناُء ُسورَِها ِمْن َيْشٍب، َواْلَمِديَنةُ   َذَهٌب نَِقيٌّ ِشْبُه زَُجاٍج نَِقيٍّ
الثَّاِلُث َعِقيٌق َأبـَْيُض. َوَأَساَساُت ُسوِر اْلَمِديَنِة ُمَزيـََّنٌة ِبُكلِّ َحَجٍر َكِرٍمي. اَألَساُس اَألوَُّل َيْشٌب. الثَّاِين َ�ُقوٌت َأْزَرُق. 

 الرَّاِبُع زُُمرٌُّد ُذاَبِيبٌّ 
السَّاِدُس َعِقيٌق َأْمحَُر. السَّاِبُع زَبـَْرَجٌد. الثَّاِمُن زُُمرٌُّد ِسْلِقيٌّ. التَّاِسُع َ�ُقوٌت َأْصَفُر. اْلَعاِشُر اْخلَاِمُس َجزٌَع َعِقيِقيٌّ. 

 َعِقيٌق َأْخَضُر. اْحلَاِدي َعَشَر َأْمسَاْجنُوِينٌّ. الثَّاِين َعَشَر َمجَْشٌت.
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نَـَتا َعَشَرَة ُلْؤلُؤَ  ًة، ُكلُّ َواِحٍد ِمَن األَبـَْواِب َكاَن ِمْن ُلْؤُلَؤٍة َواِحَدٍة. َوُسوُق اْلَمِديَنِة َذَهٌب نَِقيٌّ َواالثـَْنا َعَشَر اَباًب اثـْ
 َكُزَجاٍج َشفَّاٍف.

 َوَملْ َأَر ِفيَها َهْيَكًال، َألنَّ الرَّبَّ هللاَ اْلَقاِدَر َعَلى ُكلِّ َشْيٍء، ُهَو َواْخلَُروُف َهْيَكُلَها.
 اْخلَُروُف ِسَراُجَها.َواْلَمِديَنُة َال َحتَْتاُج ِإَىل الشَّْمِس َوالَ ِإَىل اْلَقَمِر لُِيِضيَئا ِفيَها، َألنَّ َجمَْد ِهللا َقْد َأَ�َرَها، وَ 

َها.َومتَِْشي ُشُعوُب اْلُمَخلَِّصَني بُِنورَِها، َوُمُلوُك اَألْرِض جيَِيُئوَن ِمبَْجِدِهْم وََكَراَمِتِهْم ِإلَ   يـْ
 َوَأبـَْواهُبَا َلْن تـُْغَلَق َ�َارًا، َألنَّ لَْيالً َال َيُكوُن ُهَناَك.

َها.  َوجيَِيُئوَن ِمبَْجِد األَُمِم وََكَراَمِتِهْم ِإلَيـْ
-9:21(سفر الرؤ� .ْخلَُروفِ ، إِّالَّ اْلَمْكُتوِبَني ِيف ِسْفِر َحَياِة اَوَلْن َيْدُخَلَها َشْيٌء َدِنٌس َوَال َما َيْصَنُع رَِجًسا وََكِذابً 

27( 
 

 ما هي األمور اليت تلفت إنتباهك يف وصف املنزل الذي يعّده هللا لك؟

 
ونقرأ أنَّ مساحة أورشليم  إنَّ مساكة سور املدينة مئة وأربع وأربعني ذراًعا، أي ما يقارب مئتني وستَّة عشر قدًما.

قارب األلف وأربعة ميل يف العرض كما يف متساو�ن، أي ما ي هي إثين عشر ألف غلوة، وإنَّ طوهلا وعرضها اجلديدة
الطول. وهي مساحة تساوي املسافة املمتّدة بني والية كاليفورنيا األمريكيَّة إىل جبال األابالش، ومن كندا إىل 

ٍو لطوهلا مسا املكسيك. واملساحة املنبسطة متتد على مساحة مليوين ميل مربع. وال تنَس أيًضا أن إرتفاع املدينة
إثين عشر قدًما، فهذا �يت بنا إىل ستمائة ألف  مساحة ). وإن كان كّل طابق ممتد على16:21وعرضها (رؤ� 

ة أميال مربَّعة.  وميكن أن نفكِّر أنَّه ميكن طابق. وميكن ملاليني الناس السكن هناك حيث حيصل كّل فرد على عدَّ
األرض، لكن تذكَّر أنَّ أورشليم اجلديدة هي جزء من األرض اجلديدة  ملدينة هبذا احلجم أن تؤثِّر على توازن حمور

 ). وستكون هذه األرض اجلديدة خمتلفة ابلكامل.  1:21والسماء اجلديدة (رؤ� 
 وكانت توجد يف هيكل سليمان غرفة ال يدخلها إالَّ رئيس الكهنةمتكامل. وأتيت هذه املدينة على شكل مكعَّب 

ًما دم حيوان مذبوح. وكان يدخل إىل داخل احلجاب الذي كان يفصل اإلنسان عن هللا. وقد إنشّق مرَّة يف السنة مقدِّ 
). وكان حجم تلك الغرفة اليت كان يسكن 51:27ذلك احلجاب حني مات املسيح على الصليب بدًال عنَّا (مىت 

  ). 20:6ملوك 1اكة (عشرين ذراًعا طوًال، وعشرين ذراًعا عرًضا، وعشرين ذراًعا مسفيها هللا مبفرده 
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وتدّل قياسات أورشليم اجلديدة املكّعبة الشكل على أنَّ هللا يريد أن يعيش اإلنسان معه إىل األبد. فقياساهتا 
مشاهبة لقياسات هيكل سليمان. وتظهر الصورة رجًال يُدعى إىل حمضر هللا للتمّتع ابلشركة معه ومع شعبه يف قدس 

 األقداس إىل أبد اآلبدين. 
ا األمر الذي يطرد اخلوف والقلق وإضطراب القلب فهو معرفة أين حنن ذاهبون بعد املوت. وقد وعد الرّب أنَّه أمَّ 
وهو ما كان سيقول لنا ذلك لو كان لديه أّي شك يف األمر. وميكننا أن  . )3:14اثنية ليأخذ� إليه (يوحنا  سيعود

 )1:14(يوحنا  "نـُْتْم تـُْؤِمُنوَن اِبهلِل َفآِمُنوا ِيب.أَ  نثق بكلمته ابلنسبة هلذا األمر. وقد قال يسوع:"

 

 يسوع هو الطريق إىل اآلب

َ� َسيُِّد، «:أجابه توما)، 4:14." (يوحنا تـَْعَلُموَن َحْيُث َأَ� َأْذَهُب َوتـَْعَلُموَن الطَّرِيقَ :"عندما قال يسوع للتالميذ    

أحّب الناس أمثال توما الذين ال خيشون أبن يكونوا  إّينِ . »ِدُر َأْن نـَْعِرَف الطَّرِيَق؟َلْسَنا نـَْعَلُم َأْيَن َتْذَهُب، َفَكْيَف نـَقْ 

أن يفهم كّل شيء، وإّينِ أتفّهم موقفه ابلتمام. لقد أراد توضيًحا ملا كان املسيح و على حقيقتهم. لقد  أراد أن يعرف 
فكرة ذهاب سيِّده إىل أيِّ مكان من دون أن يكون معه.  مل يقبل قلبه الويفّ  أين تذهب � سيِّد؟"يقول، فسأل قائًال:"

 وأراد أن يعرف كيف ميكنه أن يلحق به:

 َأَ� ُهَو الطَّرِيُق َواْحلَقُّ َواْحلََياُة. لَْيَس َأَحٌد �َِْيت ِإَىل اآلِب ِإالَّ ِيب.«قَاَل َلُه َيُسوُع: 
ُتْم َقْد َعَرفْـُتُموِين َلَعَرفْـُتْم َأِيب أَ   )7-6:14يوحنا (».ْيًضا. َوِمَن اآلَن تـَْعرُِفونَُه َوَقْد رََأيـُْتُموهُ َلْو ُكنـْ

 
من األعمال يقوم  حةفبدل أن حيصل على تعليمات أو الئ ال أعتقد أنَّ توما تلقَّى اإلجابة اليت كان يسعى وراءها.  

موع عبارات الـــ "أ� هو" السبع وهذه هي العبارة السادسة من جم هبا، أاته اجلواب شخص املسيح: "أ� هو الطريق."
، 11:10، 9:10، 7:10، 12:8، 51:6، 48:6، 35:6اليت أطلقها يسوع على نفسه يف إجنيل يوحنا (

). وها هو يسوع يعلن من جديد أنَّه أهيه الذي أهيه الذي قيل عنه 5:15، 1:15، 6:14، 25:11، 14:10
وإن كنَّا  عبارته "أ� هو احلق واحلياة" عبارة "أ� هو الطريق." وتدعم). 14:3ملوسى أنَّه خالق كّل األشياء (خروج 

نبحث عن تعليمات لكيف نتصاحل مع هللا، فما علينا إالَّ أن ننظر إىل شخص املسيح. وعلينا أن �يت إليه فيمأل 
أمل يكن آخر يصلنا ابآلب حياتنا ألنَّ احلق واحلياة موجوداتن فيه ومها كل ما حنتاج. أال تعتقد أنَّه لو كان هناك طريق 
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  هلل. ابقد قال لنا عنه؟ ليس هناك طريق آخر يصلنا 

كبشر منيل إىل تفضيل أن يكون لدينا جمموعة من   إنَّنا. )6:14" (يوحنا لَْيَس َأَحٌد �َِْيت ِإَىل اآلِب ِإالَّ ِيب.قال: "
شعور ابإلجناز وأبنَّنا مسيطرون على وضع لمر ابوالتقاليد منارسها مقابل مكافأة. وميّد� هذا األ القوانني واألنظمة

ألنَّ يف دواخلنا ما يدفعنا للسيطرة. لكّن يسوع ال يقدِّم طريًقا  حياتنا. ونريد أن نقوم بعمل ما لنربح احلياة األبديَّة
 آخر سواه؛ فهو الطريق واحلّق واحلياة.

يوًما من مدينة برينستون، ومرَّ املوظف على الركَّاب كان الفيز�ئي العظيم ألربت آنشتاين مسافرًا على منت القطار 
ليتأّكد من حصوهلم على تذاكر السفر. وعندما وصل إىل آنشتاين، مل يستطع هذا األخري إجياد تذكرته. فتَّش يف 

علم من أنت، جيوبه ويف حمفظته ويف املقعد اجملاور، إالَّ أنَّه مل جيدها. فقال له املوّظف:"أيها الدكتور آنشتاين، أ� أ
ومجيعنا نعلم من تكون. وإّينِ متأكِّد من أنَّك إشرتيت البطاقة. إنَس األمر." نظر إليه آنشتاين إبمتنان. وإنصرف 

املوظف إلكمال جولته بني الرّكاب. لكّنه حني نظر إىل الوراء، رأى آنشتاين راكًعا على ركبتيه وهو يفّتش على 
الدكتور، إنَس األمر، ال تقلق. أنت لست حباجة إىل البطاقة، فأ� أعلم من تكون، البطاقة، فأسرع حنوه قائًال:"أيها 

وإين متأكِّد أّنك إشرتيت واحدة." نطر إليه آنشتاين وقال:"أيها الشاب، أ� أيًضا أعرف من أكون، لكين ال أعرف 
 إىل أين أ� ذاهب!"  

ت ال تعرف مصريك األبدي. لكن يسوع خيرب� أنَّه رّمبا تكون حذقًا كآنشتاين، لكن إن كنت ال تعرف يسوع فأن
 بوسعنا أن نعرف الطريق، وهو يقدِّمها لنا بنفسه.  

 

 كيف يؤثِّر ذلك على تفتيش الناس على املعىن واحلق بنظرك؟ ؟  اجم اليومهل تعتقد أنَّ فكرة احلق املطلق هتُ 
 

إىل املسيح فإنَّه حيصل على جتسيد حلق اآلب، وهو وحد احلق. وعندما �يت أحدهم  هالطريق إىل اآلب أل�َّ  إنَّه
�يت إىل مصدر احلياة. ولكي نصل إىل هذا املكان السماوي، حنن حباجة إىل احلصول على حياة هللا. فالذي حصلنا 

 عليه من آدم ليس كافًيا.   

 .فَِإنَُّه ِإِذ اْلَمْوُت إبِِْنَساٍن، إبِِْنَساٍن َأْيًضا ِقَياَمُة اَألْمَواتِ 
 )22-21:15كورنثوس 1( ألَنَُّه َكَما ِيف آَدَم َميُوُت اْجلَِميُع، هَكَذا ِيف اْلَمِسيِح َسُيْحَيا اْجلَِميُع.

 

 ».َصاَر آَدُم، اِإلْنَساُن اَألوَُّل، نـَْفًسا َحيًَّة، َوآَدُم اَألِخُري ُروًحا ُحمِْيًيا«هَكَذا َمْكُتوٌب َأْيًضا:
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 َأوًَّال َبِل اْحلَيَـَواِينُّ، َوبـَْعَد ذِلَك الرُّوَحاِينُّ.لِكْن لَْيَس الرُّوَحاِينُّ 
 اِإلْنَساُن اَألوَُّل ِمَن اَألْرِض تـَُراِيبٌّ. اِإلْنَساُن الثَّاِين الرَّبُّ ِمَن السََّماِء.

َابِيُّوَن َأْيًضا، وََكَما ُهَو السََّماِويُّ هَكَذا السَّمَ  َاِيبُّ هَكَذا الرتُّ  اِويُّوَن َأْيًضا.َكَما ُهَو الرتُّ
. ، َسنَـْلَبُس َأْيًضا ُصورََة السََّماِويِّ َاِيبِّ  )49-45:15كورنثوس 1( وََكَما لَِبْسَنا ُصورََة الرتُّ

   
ا تكون إنساً�  كان ال بدَّ أن ميوت البار لكي حنصل على احلياة، فسفك املسيح دمه على الصليب. رمبَّ

أن نقبل احلياة اجلديدة من املسيح. وهذا ما قاله يسوع  إالَّ ىل اآلب صاحلًا، لكن ليس هناك أي طريق أخرى إ

اْحلَقَّ اْحلَقَّ َأُقوُل َلَك: ِإْن َكاَن َأَحٌد َال يُوَلُد ِمْن فـَْوُق َال «لنيقودميوس يف األصحاح الثالث من إجنيل يوحنا:

يهبها هللا إالَّ عندما يتوب  احلياة اليت على اإلنسان وال حيصل). 3:3(يوحنا  ».يـَْقِدُر َأْن يـََرى َمَلُكوَت هللاِ 

(يدير ظهره للخطيَّة)، و�يت للمسيح ويدخل يف عهد جديد مع هللا من خالل ذبيحة الدم. يسوع هو الطريق 

َأْعطَاُكُم اْحلَقَّ اْحلَقَّ َأُقوُل َلُكْم: لَْيَس ُموَسى «فـََقاَل َهلُْم َيُسوُع: قال يسوع يف حادثة أخرى:واحلق واحلياة. وقد 

َز ِمَن السََّماِء، َبْل َأِيب يـُْعِطيُكُم  َز اْحلَِقيِقيَّ ِمَن السََّماِء،اْخلُبـْ َز ِهللا ُهَو النَّاِزُل ِمَن السََّماِء  اْخلُبـْ اْلَواِهُب َألنَّ ُخبـْ

زَ «فـََقاُلوا َلُه: ».َحَياًة لِْلَعاملَِ  ُز اْحلََياةِ «فـََقاَل َهلُْم َيُسوُع: ».َ� َسيُِّد، َأْعِطَنا ِيف ُكلِّ ِحٍني هَذا اْخلُبـْ . َمْن َأَ� ُهَو ُخبـْ

 ). 35-32:6(يوحنا  يـُْقِبْل ِإَيلَّ َفَال َجيُوُع، َوَمْن يـُْؤِمْن ِيب َفالَ يـَْعَطُش َأَبًدا.

 
يف  للحياة اليت يهبها هللا قبولنالك امللكوت السماوي من دون ذأن نعيش  حنن أموات روحيًّا وليس إبستطاعتنا

. ويقول لنا يسوع اج حياة بديلة أي أن نستبدل حياتنا حبياتهاملسيح يسوع. فنحن حباجة ألكثر من حياة أفضل، حنت
 هنا بكل وضوح أمرين:

 . اخلبز احلقيقي الذي يقدِّمه اآلب هو يسوع.1
 . حنن حباجة خلبز احلياة هذا.  2

فهذه العبارة كافية لطرح كل  ،من يكون هو عن يسوع هال جمال للغموض هنا. وإن كان أحد يشك يف ما يقول
 شكوكه. 
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 الذي يرى يسوع يرى اآلب  

ُتْم َقْد َعَرفْـُتُموِين َلَعَرفْـُتْم َأِيب َأْيًضا. َوِمَن اآلَن تـَْعرُِفونَُه َوَقْد رََأيـُْتُموهُ  مث يعلن يسوع أنَّه مساٍو لآلب، قائًال: " َلْو ُكنـْ

 )7:14(يوحنا 

 
يتعرّفون على هللا بطريقة جديدة وخاصَّة بعد حادثة الصليب والقيامة. فيسوع سيظهر للجميع كيف وكان التالميذ س

ا أن ميوت مواًت  هو هللا. وابلنظر إىل املسيح املعّلق حنن ننظر إىل قلب هللا من حنو�. إنَّه حيّبنا حقًّا حىت أنَّه كان مستعدًّ
 قاسًيا بدًال عنَّا ومن أجلنا.

ويبدو  ). 8:14(يوحنا ». َ� َسيُِّد، َأِرَ� اآلَب وََكَفا�َ «قَاَل َلُه ِفيلُبُُّس: طة كان لفليّبس ما يقوله:وعند هذه النق

 كأنَّ أمل يسوع خاب بسبب ما قاله:

تُُه َوَملْ تـَْعرِْفِين َ� ِفيُلبُُّس! اَلَِّذي رَآِين فـَقَ «قَاَل َلُه َيُسوُع:" ْد رََأى اآلَب، َفَكْيَف تـَُقوُل َأْنَت: َأَ� َمَعُكْم َزَماً� هِذِه ُمدَّ
 َأرَِ� اآلَب؟

ْفِسي، لِكنَّ اآلَب اْحلَالَّ َأَلْسَت تـُْؤِمُن َأّينِ َأَ� ِيف اآلِب َواآلَب ِيفَّ؟ اْلَكَالُم الَِّذي ُأَكلُِّمُكْم بِِه َلْسُت َأَتَكلَُّم ِبِه ِمْن نَـ 
 )10-9" (ع ِيفَّ ُهَو يـَْعَمُل اَألْعَماَل.

م آمنوا أنَّه املسيَّا، لكنَّهم كانوا بطيئي اإلستيعاب   مل  يستوعب التالميذ بسرعة من يكون يسوع. فبالرغم من أ�َّ
د. فاهلل واحد، وعندما ننظر يسوع فنحن ننظر اآلب. وكل ما قاله يسوع وقام به كان بسبب وجود  أنَّه هللا املتجسِّ

 ري تلك احلقيقة أمام �ظرينا!هللا يناآلب فيه وعمله من خالله. ليت روح 
هذا ما قاله يسوع ابلفعل و كان اآلب يعمل من خالل يسوع يف كّل كلمة تفّوه هبا ويف كّل عمل صاحل قام به. 

 .  10:14يف يوحنا 
 

 هل يغريِّ هذا نظرتك من حنو هللا اآلب؟ كيف؟
كّل من يؤمن به يستطيع أن يقوم أبعمال مثل   أخريًا، يرتك يسوع جمموعة تالميذه بعبارة �ائية قاهلا هلم. قال إنَّ 

م إندهشوا هذه، بل وأعظم! . قال إنَّ ذلك سيحصل ال بدَّ أن هذا "قلب تفكريهم رأًسا على عقب". إين متأكَّد أ�َّ
 ألنَّه ذاهب إىل اآلب. مثَّ شجَّعهم للطلب إبمسه وأكَّد أنَّه سيقوم به. 
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 ). 12:14ال أعظم من هذه"؟ (يوحنا ماذا برأيك كان يعين يسوع بعبارة "أعم

 
ا يعين ذلك اخلدمة إذ  تضاعفستأنَّ يسوع كان سيرتك خدمته األرضيَّة يف أيدي تالميذه و  يقول البعض إنَّه رمبَّ

نقرأ يف سفر أعمال الرسل أنَّ   األرض. ويقول البعض اآلخر إنَّنايتضاعف عدد التالميذ وهكذا يكرب عمل اآلب يف
)، أو وقوع ظل بطرس عليهم 12-11:9ربأون مبجرَّد وضع منديل بولس عليهم (أعمال الرسل املرضى كانوا ي
وما يزال يتمجَّد  ت وعمله إتَّسع. لقد متجَّد اآلبعلى كّل حال، فإنَّ كلمة هللا إنتشر  ).16-15:5(أعمال الرسل 
  من خالل إبنه.

ن يف منزلك إىل األبد. وال يهّم ما حيدث معنا يف هذه صالة: أيّها اآلب، أشكرك ألنَّك قّدمت لنا الطريق لكي نسك
مكان معك يف منزلك بعد املوت. وكم نشتاق ألن نكون معك ونرى جمدك.  لنا األرض ألنَّ ما يشّجعنا هو أنَّه يوجد

 آمني!  
Keith Thomas 
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