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 مشادات إضافّية حول إّدعاءات يسوع
42-22:10يوحنا   

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

 وََكـاَن ِعـيـُد التَّـْجــِديـِد ِف ُأوُرَشِليـَم، وََكـاَن ِشتَـاٌء. 
  اْْلَْيَكِل ِف ِرَواِق ُسَلْيَماَن، وََكـاَن يَـُسـوُع يـََتَمشَّـى ِف 

ُفَسَنا؟ ِإْن ُكْنَت أَْنَت اْلَمِسيَح فـَُقْل لََنا َجهْ   ًرا«. فَاْحَتاَط بِِه اْليَـُهوُد َوقَاُلوا لَُه: »ِإََل َمََت تـَُعلُِّق أَنـْ
  َأََن َأْعَمُلَها ِِبْسِم َأِب ِهَي َتْشَهُد ِل. َأَجاََبُْم َيُسوُع:»ِإّّنِ قـُْلُت َلُكْم َوَلْسُتْم تـُْؤِمُنوَن. َاأَلْعَماُل الَّيِت 

 َولِكنَُّكْم َلْسُتْم تـُْؤِمُنوَن ألَنَُّكْم َلْسُتْم ِمْن ِخَراِف، َكَما قـُْلُت َلُكْم. 
بَـُعِِن.   ِخَراِف َتْسَمُع َصْوِت، َوَأََن َأْعرِفـَُها فـَتَـتـْ

 ِلَك ِإََل األَبَِد، َواَل ََيَْطُفَها َأَحٌد ِمْن يَِدي. َوَأََن ُأْعِطيَها َحَياًة أَبَِديًَّة، َوَلْن تَْ 
، َواَل يـَْقِدُر َأَحٌد َأْن ََيَْطَف ِمْن يَِد َأِب.  َها ُهَو َأْعَظُم ِمَن اْلُكلِّ  َأِب الَِّذي َأْعطَاّن ِإَّيَّ

 َأََن َواآلُب َواِحٌد«. 
 فـَتَـَناَوَل اْليَـُهوُد أَْيًضا ِحَجارًَة ِلََيُُْجُوُه.

َها تـَْرُُجُوَنِِن   ؟«َأَجاََبُْم َيُسوُع:»َأْعَماالً َكِثَيًَة َحَسَنًة َأرَيـُْتُكْم ِمْن ِعْنِد َأِب. ِبَسَبِب َأيِّ َعَمل ِمنـْ
ََتَْعُل   َأَجابَُه اْليَـُهوُد قَائِِلنَي:»َلْسَنا نـَْرُُجَُك أَلْجِل َعَمل َحَسٍن، َبْل أَلْجِل ََتِْديٍف، فَِإنََّك َوأَْنَت ِإْنَسانٌ 

 نـَْفَسَك ِإْلًا« 
 َأَجاََبُْم َيُسوُع: »أَلَْيَس َمْكُتوًِب ِف ََنُموِسُكْم: َأََن قـُْلُت ِإنَُّكْم آِْلٌَة؟ 

َقَض اْلَمْكُتوُب،   ِإْن قَاَل آِْلٌَة أُلولِئَك الَِّذيَن َصاَرْت ِإلَْيِهْم َكِلَمُة هللِا، َواَل ُُيِْكُن َأْن يـُنـْ
، أَتـَُقوُلوَن لَُه: ِإنََّك َُتَدُِّف، أَلّّنِ قـُْلُت: ِإّّنِ اْبُن هللِا؟فَالَِّذي َقدََّسُه ا  آلُب َوَأْرَسَلُه ِإََل اْلَعاَلَِ

 ِإْن ُكْنُت َلْسُت َأْعَمُل َأْعَماَل َأِب َفاَل تـُْؤِمُنوا ِب. 
 ، ِلَكْي تـَْعرُِفوا َوتـُْؤِمُنوا َأنَّ اآلَب ِفَّ َوَأََن ِفيِه«. َولِكْن ِإْن ُكْنُت َأْعَمُل، فَِإْن ََلْ تـُْؤِمُنوا ِب َفآِمُنوا ِِبأَلْعَمالِ 

 َفطََلُبوا أَْيًضا َأْن ُُيِْسُكوُه َفَخَرَج ِمْن أَْيِديِهْم، 
ُد ِفيِه َأوَّالً َوَمَكَث ُهَناَك.   َوَمَضى أَْيًضا ِإََل َعْْبِ األُْرُدنِّ ِإََل اْلَمَكاِن الَِّذي َكاَن يُوَحنَّا يـَُعمِّ

 هَذا َكاَن َحقًّا«.   أََتى ِإلَْيِه َكِثَيُوَن َوقَاُلوا:»ِإنَّ يُوَحنَّا ََلْ يـَْفَعْل آيًَة َواِحَدًة، َولِكْن ُكلُّ َما قَالَُه يُوَحنَّا َعنْ فَ 
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 ( 42-22:10)يوحنا    فَآَمَن َكِثَيُوَن بِِه ُهَناَك. 
 هل يسوع هو املسيَّا؟

من األصحاح العاشر. ويدّون   21-1الراعي الصاحل يف األعداد  قد مّر شهران منذ أن تكلَّم يسوع عن    كان 
يه اليهود مقادة اليهود يف ابحة اهليكل، حصلت يف عيد التجديد أو ما يسو يوحنا مواجهة جديدة بني يسوع  

م مبنيًّا على أسس كتابيَّة، بل تعود بدايته إىل يهوذا املكايب يف العا هذا العيد مل يكن املعاصرون "هانوكا". و 
ي العيد كذلك ألنه تزامن مع إحتفال   أنطيوخس إبيفانيس ق.م بعدما دنَّس  164 هيكل أورشليم. وُسم

قد ذبح خنزيرًا  على مذبح هللا املقدَّس، وبىن متثااًل لزويس   أنطيوخس إعادة تكريس اهليكل بعد أن كان 
ها وجهه حنو املذبح. ويمسمَّى عيد "هانوكا" عيد األضواء أيًضا كتذ  كري للشعب أنَّه عندما أرادوا إعادة موجِّّ

م ريثما كانوا   تكريس الشمعدان يف اهليكل وضعوا كمية زيت تكفي ليوم واحد، إالَّ أنَّه كان كافًيا لثمانية أَّيَّ
م كاملة قبل أن حيضر الزيت  يعّدون الزيت اجلديد. وخيرب التقليد اليهودي أنَّ الشعلة بقيت مضاءة مثانية أَّيَّ

تفل اليهود هبذا العيد قرابة عيد امليالد، ويضعون يف بيوهتم مشعداانت حتتوي كّل منها على مثاين اجلديد. وحي
 يضيئون واحدة منها يف كل يوم.   مشعات 

قدم من البحر األبيض   2500وعادة ما يكون شهر كانون األوَّل ابرًدا يف أورشليم اليت تقع على إرتفاع  
شتاء، ما يشعران أنَّه نوع من املعلومات اإلضافية غري   كان  ادثة أنَّهاملتوّسط. ويذكر يوحنا يف سرده للح

ا ذكر ذلك من أجل األمميني الذين  الضرورريَّة ألنَّ كل يهودي يعلم أنَّ عيد "هانوكا" يقع يف فصل الشتاء. رَّبَّ
يف أورشليم بني احلني ال يعرفون تلك التفاصيل، أو أنَّه أراد أن يذّكران أبن الطقس كان ابرًدا. ويهطل الثلج  

واآلخر يف فصل الشتاء. )لعبت مرَّة مع جمموعة يف الثلج يف جبل الزيتون على بعد بضعة أمتار من جبل 
اهليكل(.  ختّيل خلفيَّة تلك املواجهة. ميكنين أن أرى اجلّو الروحي املظلم والبارد، واملوقف الروحي البارد 

ملة ضد يسوع بعدما عّلم صفًّا للتوراة يف الصباح حتت سقف رواق وّجه إىل يسوع. ورَّّبا شمّنت تلك احلامل
سليمان. وكان هذا الرواق يقع يف اجلهة الشرقّية جلبل اهليكل. وكان مؤلًفا فعليًّا من سلسلة من العواميد 

املؤرِّخ   منها حوايل مثانية وثالثني قدًما، وكانت تقي املوجودين من املطر أو الثلوج. وخيرب يوسيفوس يرتفع كّل  
اليهودي أنَّ كل عامود كان مصنوًعا من حجر رخام أبيض كامل. وكانت األسقف مزيّنة خبشب األرز 

ا   ة احملفور بطريق . وكان يسوع يعّلم غالًبا حتت أحد العواميد املسقوفة. وكان هذا هو املكان الذي 1مجيلة جدًّ
قفز فرًحا ومسبًِّحا الذي  و   ي يمدعى اجلميل،ب الذ شمفي فيه الرجل املشلول على يد بطرس ويوحنا على البا

املؤمنون   ه(. وكان هذا هو املكان الذي كان جيتمع في11-8:3. )أعمال الرسل  املشيهللا بعد أن إستطاع  
 (. 12:5األوائل بعد يوم اخلمسني وحلول الروح القدس عليهم )أعمال الرسل  

 
1 Josephus, (Jewish War 5.5.2).   
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م أرادوا أن يقفلوا الطريق أمامه بينما كانوا يواجهونه    نقرأ أنَّ مجًعا من اليهود إجتمع حول يسوع، وكأَّنَّ
ُفَسَنا؟ ِإْن ُكْنَت أَْنَت ا  ابلسؤال:  (. 24)ع    ْلَمِسيَح فـَُقْل لََنا َجْهًرا«»ِإََل َمََت تـَُعلُِّق أَنـْ

 
 ال؟ب نعم أو  بملاذا َتنَّب يسوع اإلجابة عن هذا السؤال بكّل بساطة، إمَّا  

تكن لليهود رغبة حقيقية  ملعرفة حقيقة هوِّية يسوع، بل كانت لديهم الرغبة للتسّلح   جيب أن نتنّبه إىل أنَّه مل 
جترميه. ولو إستطاعوا جعله يقول هناك يف ابحة اهليكل إنَّه املسيح، لكان شهد على ذلك  متكِّنهم منحبقائق  

ستطاعوا أن جيعلوه يقول:"أان لعلَّة التجديف. وكان األمر سينتهي لو إ  د من قادهتم ولكانوا أمروا برمجهالعدي
هللا." وكان قد كشف عن هويته ألفراد قليلني خالل مقابالت معّينة. وقد قال لنيقودميوس إنَّه إبن اإلنسان 

أنَّه عندما حتّدث مع املرأة السامريَّة  عند   4(. ونقرأ يف إجنيل يوحنا  14-13:3الذي نزل من السماء )يوحنا 
ُم َأنَّ َمِسيَّا، الَِّذي يـَُقاُل َلُه اْلَمِسيُح، َيَِْت. َفَمََت َجاَء َذاَك َُيِْْبََُن ِبُكلِّ َشْيٍء«. قَاَل :"َأََن َأْعلَ البئر قالت له

، أعلن يسوع أنَّه يعلم كان عيد املظال  وعندما(.  26-25:4  َْلَا َيُسوُع:»َأََن الَِّذي ُأَكلُِّمِك ُهَو«. يوحنا
(. 30-29:7أرسله. يف ذلك الوقت، حاولوا أيًضا اإلمساك به. )يوحنا  هللا وأنَّه أتى من عنده وهو قد 

َراِهيُم َأََن َكاِئنٌ أنَّه قال   8ونقرأ أيًضا يف يوحنا   مستخدًما اإلسم اإلهلي الذي إستخدمه "  :"قـَْبَل َأْن َيُكوَن ِإبـْ
الذي يقبله، يقبل هللا أنَّ    (. وأعلن يسوع يف األانجيل األخرى 58:8هللا عندما أظهر ذاته ملوسى )يوحنا  

(، وأنَّ الذي رآه فقد رأى هللا )يوحنا 37:9(، وأنَّ الذي يرّحب به، يرّحب ابهلل )مرقس  40:10)مرقس  
14:9 .) 

له أمه: "ال تكن سخيًفا إذ   ت ولد صورة، فسألته أّمه ماذا يفعل. أجاب:"إين أرسم صورة هلل." قالمرّة رسم 
يعلم كيف يبدو هللا." أجاب:"حسًنا، سيعرفون عندما أَّني رُسيت!" وقد  ال تستطيع رسم صورة هلل. فال أحد  

سوى النظر إيّل." وتعمَّد   وا كيف يبدو هللا، ما عليكممكان يسوع يقول حتديًدا:"إن كنتم تريدون أن تعل
باشرة. أظهر ذاته من خالل األعمال اليت قام هبا وإعالانته غري امل هعدم القول عالنية من يكون، لكنَّ يسوع  

 خذ مثالً حني غفر ذنوب الرجل املشلول: 
ِمنَي َمْفُلوًجا ََيِْمُلُه َأْربـََعٌة.   َوَجاُءوا ِإلَْيِه ُمَقدِّ

َر وُه َدلَُّوا السَّرِيَوِإْذ ََلْ يـَْقِدُروا َأْن يـَْقََتِبُوا ِإلَْيِه ِمْن َأْجِل اْْلَْمِع، َكَشُفوا السَّْقَف َحْيُث َكاَن. َوبـَْعَد َما نـََقبُ 
 الَِّذي َكاَن اْلَمْفُلوُج ُمْضَطِجًعا َعَلْيِه. 

 «. ََّي ُبَِنَّ، َمْغُفورٌَة َلَك َخطَاََّيكَ فـََلمَّا رََأى َيُسوُع ِإُيَاََنُْم، قَاَل لِْلَمْفُلوِج: » 
 وََكاَن قـَْوٌم ِمَن اْلَكتَـَبِة ُهَناَك َجاِلِسنَي يـَُفكُِّروَن ِف قـُُلوَِبِْم: 



 4 

 ؟« َمْن يـَْقِدُر َأْن يـَْغِفَر َخطَاََّي ِإالَّ هللاُ َوْحَدهُ هَذا هَكَذا بَِتَجاِديَف؟   »ِلَماَذا يـََتَكلَّمُ 
ُْم يـَُفكُِّروَن هَكَذا ِف أَنـُْفِسِهْم، فـََقاَل َْلُْم:»ِلَماَذا تـَُفكُِّروَن َبِ   َذا ِف قـُُلوِبُكْم؟ َفِلْلَوْقِت َشَعَر َيُسوُع ِبُروِحِه َأَنَّ

َا أَْيَسُر، أَ   ْن يـَُقاَل لِْلَمْفُلوِج: َمْغُفورٌَة َلَك َخطَاََّيَك، َأْم َأْن يـَُقاَل: ُقْم َواْحِْْل َسرِيَرَك َواْمِش؟َأُيُّ
 «. قَاَل ِلْلَمْفُلوِج:ِلَكْي تـَْعَلُموا َأنَّ الْبِن اإِلْنَساِن ُسْلطَاًَن َعَلى اأَلْرِض َأْن يـَْغِفَر اْْلَطَاَّيَ َولِكْن  

 اْحِْْل َسرِيَرَك َواْذَهْب ِإََل بـَْيِتَك!«. »َلَك َأُقوُل: ُقْم وَ 
، َحَتَّ َبَُِت اْْلَِميُع َوََمَُّدوا هللَا قَائِِلنَي:»َما  َنا ِمْثَل هَذا  فـََقاَم ِلْلَوْقِت َوَْحََل السَّرِيَر َوَخَرَج ُقدَّاَم اْلُكلِّ رَأَيـْ

 (12-3:2)مرقس    َقطُّ!«.
، لكن على ا النص من اإلجنيل. لقد علم بوجود معّلمي الناموسهبا يسوع يف هذ   ىالحظ الشجاعة اليت حتلّ 

 مسامعهم مجيًعا غفر خطاَّي الرجل وشفاه، عاملـــًا أنَّ ذلك سيؤدي ملواجهة مع قادة اليهود الدينيني.
 قائالً:   "املسيحية اجملّردة"بعض األفكار عن هذا النص يف كتابه  بويشارك س.أس. لويس  

ة على مغفرة اخلطاَّي دون أن نتنّبه له ألننا ُسعناه أكثر من مرَّة. وإذا مل يكن املتكلِّم "مير إدعاء املقدر        
أن يغفر إساءات  هو هللا فاألمر مناف للعقل البشري أو ابألحرى ساخر. فنفهم مجيعنا كيف ميكن إلنسان

تسرق مايل. لكن  على إصبع قدمي، أو أن أساحمك عندما    تطأ مثل أن أساحمك عندما   اآلخرين من حنوه،
كيف نفهم إنسااًن مل يمسرق ومل يطىء أحدهم عليه لكّنه يعلن أنَّه يساحمك ألنَّك وطأت على إصبع رجل 

هو الغباء حلدٍّ أقصى. لكن، هذا ما فعله   لهمه  قدِّ مال أحدهم؟ وألطف وصف ممكن أن ن  آخر وسرقت 
وكأنَّه   دون أي تردِّّد  ساء إليهم. تصرَّفــم يسوع إذ قال للناس إنَّ خطاَّيهم مغفورة دون أن يتشاور مع امل

ر انموسه الوحيد الذي أمسيء إليه يف كّل التعدَِّّيت.   يكون األمر منطقًيا فقط إذا كان هو هللا الذي كمسِّ
تظهر تلك الكلمات خداًعا وسخافة مل فوجمرحت حمبته يف كّل خطّية إرتمكِّبت. أمَّا إذا كان املتكلِّم ليس هللا،  

 2أيَّة عصور سابقة." تظهر يف  
 

جند خالل دراستنا إلجنيل يوحنا براهني كثرية حني أوضح يسوع من هو، وأغضب القادة الدينيني بعباراته. 
يفتِّشون   والكن يف هذه املرحلة مل يكن الرّب قد أعلن مباشرة وعالنية أنَّه املسيَّا. وعلينا التذّكر أنَّ اليهود كان

يخلِّصهم من احلكم الروماين. ومل يكونوا يفتِّشون على عبد متواضع يغفر اخلطاَّي. على املسيا امللك احملارب ل
اخلطاَّي.   من  خمّلص  إىل  حباجتهم  والفريسيون  اليهود  قادة  يشعر  هلفومل  عدم   مقال  يف  السبب  إنَّ  يسوع 

م ليس خرافه    . (26)ع   ُتْم ِمْن ِخَراِف"َولِكنَُّكْم َلْسُتْم تـُْؤِمُنوَن ألَنَُّكْم َلسْ "شعورهم ابحلاجة هو ألَّنَّ

 
2 C.S. Lewis, Mere Christianity, Published by Simon and Shuster, New York. Page 55. 
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من  ليسوا  البعض  أنَّ  يسوع  عبارة  من  تفهم  ماذا  أوالد هللا؟  هم  األرض  هذه  على  اْلميع  أليس 

 خرافه؟ 
قسوا قلوهبم وإختاروا أن يرفضوا بعناد الدعوة لكل العامل ليتوبوا ويؤمنوا ابإلجنيل، لكن هناك من    طلقت لقد أم 

ااًن. فاهلل يعلم مسبًقا من الذي سيتجاوب ألنّه يعلم كّل شيء حَّتَّ األشياء عرض هللا أبن يغفر خطاَّيهم جمَّ 
و  الزمان  نطاق  عن  يف ال اخلارجة  يعيش  ال  الرّب  لكنَّ  ذلك  فهم  علينا  يصعب  رَّبا  املستقبل.  يف  داخلة 

فسلطته حمدودَّيت الزمن. وهو ليس حمدوًدا حبيث أنَّه يعلم ما جرى يف املاضي فقط وما جيري يف احلاضر.  
يلغي  وال  إمياَّنم،  عدم  بسبب  املسؤولية  عنهم  يزيل  ال  هذا  لكن  يؤمنون.  ال  الذين  وسط  يعمالن  وخياره 
هت للجميع. فالذين رفضوا أن يؤمنوا أن يسوع هو املسيَّا وهو املخلِّص، رفضوا  الدعوة إىل اإلميان اليت ومجِّّ

 دَّمة جمَّااًن لكل من يسمع ويتجاوب مع دعوته: ذلك من تلقاء أنفسهم. فهبة احلياة األبديَّة مع هللا مق 
يُرِ  َوَمْن  ْلَيْأِت.  فـَ يـَْعَطْش  َوَمْن  ْليَـُقْل:»تـََعاَل!«.  فـَ َيْسَمْع  َوَمْن  يـَُقواَلِن:»تـََعاَل!«.  َواْلَعُروُس  ْد "َوالرُّوُح 

ْلَيْأُخْذ َماَء َحَياٍة ََمَّاًَن."   (17:22)رؤَّي يوحنا    فـَ
، اإلستماع إىل دعوته. اثنًيا، معرفة و وضع الثقة يف املسيح ثالث مراحل. أوَّالً يتضمن فعل اإلميان هذا أ
بَـُعِِن.مقّربة منه، اثلثًا، إتباعه. " علينا مجيًعا أن ننظر  إىل (.  27" )ع  ِخَراِف َتْسَمُع َصْوِت، َوَأََن َأْعرِفـَُها فـَتَـتـْ

األبدية تعتمد عليها. فهل أنت تعمل جاهًدا   تنانكون صادقني مع أنفسنا ألنَّ حياهذه اآلية بدقَّة، وأن  
هل تقرتب يف عالقتك مع هللا أكثر وأكثر من خالل املسيح؟ وهل لتسمع صوت هللا وتتجاوب معه؟  

تعكس حياتك إميانك؟ وهل حتيا كما عاش يسوع وتسعى لتتمثل به؟ هل ختتار أبن تتبعه؟ إن كان جوبك،  
 كال، فهل تؤمن بكلماته؟

 ضمان أبدي 
ندما نضع يف قلوبنا أننا ال نريد أن خندم أنفسنا فيما بعد، بل نريد أن خندم الرّب يسوع، نمعطى قوَّة إهلية ع

 جمَّانيَّة لنفعل ذلك. وحيّل علينا الروح القدس ونولد من فوق، ويشرح الرسول بطرس األمر على الشكل التايل: 
ُروا نـُُفوَسُكمْ "   وِح لِْلَمَحبَِّة اأَلَخِويَِّة اْلَعِدُيَِة الّرََِّيِء، فََأِحبُّوا بـَْعُضُكْم بـَْعًضا ِمْن قـَْلٍب ِف طَاَعِة اْْلَقِّ ِِبلرُّ  َطهِّ

" ، الَ ِمْن َزرٍْع يـَْفََن، َبْل ِمَّا الَ يـَْفََن، ِبَكِلَمِة هللِا اْْلَيَِّة اْلَباِقَيِة ِإََل األَبَِد.َمْوُلوِديَن ََثنَِيةً طَاِهٍر ِبِشدٍَّة. 
    (23-22:1بطرس  1)

َوَأََن ُأْعِطيَها َحَياًة "عندما نضع ثقتنا يف الرب يسوع بكّل أمانة ودون أي حتّفظ، يعطينا احلياة األبديَّة:  
َها ُهَو َأعْ  ، َواَل ظَ أَبَِديًَّة، َوَلْن َتِْلَك ِإََل األَبَِد، َوالَ ََيْطَُفَها َأَحٌد ِمْن يَِدي. َأِب الَِّذي َأْعطَاّن ِإَّيَّ ُم ِمَن اْلُكلِّ
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قل:"سأعطيهم احلياة يمل  (.  30-28:10" )يوحنا   َأََن َواآلُب َواِحدٌ  يـَْقِدُر َأَحٌد َأْن ََيَْطَف ِمْن يَِد َأِب.
حتصل مباشرة عندما  حتمل عملية تبادل إهلية عملوا جاهدين للحصول عليها." فرسالة اإلجنيلاألبدية إذا  

يح ويضع ثقته به. اخلالص هو عطيَّة ب عن خطاَّيه ويتجه حنو املسسارَّة ويتو يؤمن اإلنسان ابألخبار ال
، بل (. وهو ال يعطي ومن مّث يسرتد ما قدَّمه. وال يعتمد األمر على أعمالنا9-8:2جمَّانيَّة من هللا )أفسس

َأِب الَِّذي يعطينا الرب يسوع احلياة األبدية ونكون حنن عطّية من اآلب للرب يسوع ألنَّ املسيح قال:"
َها أستطيع أن أفكِّر أبنَّ هللا ال ميلك القدرة أو القّوة من عدم السماح للشيطان وال (.  29" )ع  َأْعطَاّن ِإَّيَّ

أبن أيخذين منه. رَّبا أبعد قليالً وأقع يف اخلطّية، لكّن املولود من هللا يعود ويرجع ألنَّه يريد أن يرضي الذي 
كمؤمنني، لكن لسنا حتت اخلطية فيما بعد! ولدينا القدرة يف   رَّبا خنطىء . دعوين أوضح ما أقوله: أحبه

 دواخلنا من خالل الروح القدس لنتغّلب عليها. 
وبينما ننمو يف املسيح نمعطى قوَّة ونعمة وقدرة من هللا لنتغلَّب على اخلطّية وعلى ذواتنا. وقد قدَّم إدمون 

أنفسنا." ويمقال قة صحيحة حني قال:"حنن ال نقهر اجلبل، بل  هيالري أوَّل متسّلق لقمة أفرست األمر بطري
ر ذايت." وقال هوغو الروسي قال:"لقد إستطعت أن أقهر إمرباطوريَّة، لكين مل أستطع أن أقه  أنَّ بطرس الكبري 

وال إبستطاعته أن حيكم مدينة،   مل يكنلرجل أن حيكم بلًدا إن  ِـّم الدامناركي:"ال ميكن ه والعالغروتيوس الفقي
إبستطاعته أن حيكم عائلة، وال يستطيع أن حيكم ذاته إالَّ إذا ومضع شغفه   مل يكنيستطيع أن حيكم مدينة إن 

بين وجيعل حيايت يف حياة اخلطّية بصورة مستمرّة إبستطاعة هللا أن يؤدِّّ  إنغمستوإن     3حتت سلطة املنطق."
:"أَلنَّ الَِّذي بينأقول إنَّ إبستطاعة الرّب أن يؤدِّّ   ابئسة ألرجع إليه وأتغلَّب على خطاَّيي وأنتصر على ذايت.

بُُه" )عْبانيني  كيف ميكن هلل أن يفعل ذلك وحنن نعلم أنَّه ال حيب األمل والتوّجع؟ .  (6:12َيُِبُُّه الرَّبُّ يـَُؤدِّ
. وإن حينها  ابلغرابة  كأوالد هللا  لكن عندما نبتعد عنه ويغرينا العدو فنحن ندخل يف مملكته، وجيب أن نشعر

يف اخلطيَّة علينا أن نتوّقع النتائج الطبيعية اليت حتدث نتيجة الدخول إىل مملكة العدو. ويسمح هللا بذلك   بقينا
 لنتعلَّم الدرس، وهو قادر أن حيفظنا ساملني.   

وثيقة والدة يقول يسوع يف هذا النص إنَّه ال توجد قوَّة يف األرض تقدر أن أتخذان من يده. وهو مل ميّزق أيّة  
والسبب   هو وضعنا هناك. وكتب جون كوتن ألي مؤمن!  يده ألنَّه  أن أيخذان من  يستطيع  أحد  أبن ال 

يتخّلى عنا بسبب شّران." رَّبا نبتعد عنه، لكن إن كنَّا   ، والرب مل حيبنا بسبب صالحنا ولن مرَّة:"حنن خطاة
إلي  اعتهطبإستفولودين اثنية،  املابلفعل أوالده   ه ويقّوم سبلنا. فما يزرعه هللا إَّيه حيصد! وإن كنَّا أن يعيدان 

كنَّا  إن  أنفسنا  أن نسأل  أو اخلجل األخالقي، علينا  الشعور ابلذنب  اخلطّية من دون  نستمر يف إرتكاب 

 
3 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. 



 7 

وكتب دوانلد غراي ابرَّناوس قائالً: "حنن نؤمن ابلضمانة األبديَّة، ابلفعل قد وملدان من جديد من روح هللا.  
نـَْعَلُم َأنَّ "ؤمن ابإلفرتاض األبدي. وعلى كّل مّنا أن يفحص نفسه." وكتب الرسول يوحنا قائالً:  لكن ال ن

ّرِيُر اَل َُيَسُُّه."ُكلَّ َمْن ُوِلَد ِمَن هللِا الَ َُيِْطئُ   (18:5يوحنا  1)، َبِل اْلَمْوُلوُد ِمَن هللِا ََيَْفُظ نـَْفَسُه، َوالشِّ
 

الذي جعلك ترجع إليه؟ كيف   اعيدك إليه بعدما وقعت ِف اْلطّية؟ ميلهل إختْبت يوًما أتديب الرّب  
 يستخدم الرّب العواقب الطبيعية ألفعالنا ليعلِّمنا دروًسا روحيَّة؟ 

 
 يسوع واآلب واحد 

يبحثون    ما للكلمة من معىن. فأعطاهم مامل يكن يسوع من النوع الذي يهرب من املواجهة، فهو رجل بكلّ 
:" َأْعَماالً َكِثَيًَة َحَسَنًة قال ذلك، محلوا حجارة لريمجوه، فقال هلم  وعندما (.  30" )ع  ُب َواِحدٌ َأََن َواآلعنه:"

َها تـَْرُُجُوَنِِن؟"َأرَيـُْتُكْم ِمْن ِعْنِد َأِب.   َأَجابَُه اْليَـُهوُد قَائِِلنَي:»َلْسَنا نـَْرُُجَُك أَلْجِل َعَمل   ِبَسَبِب َأيِّ َعَمل ِمنـْ
م  أعتقد(.  33-32:10)يوحنا    ْجِل ََتِْديٍف، فَِإنََّك َوأَْنَت ِإْنَساٌن ََتَْعُل نـَْفَسَك ِإْلًا«َحَسٍن، َبْل ألَ  مل  أَّنَّ

لب احلجارة إاّل هبدف صلب جيدوا حجارة كثرية يف ابحة اهليكل. فاملكان كان يمنّظف يوميَّا، ومل تكن جتم 
ًدا نرى شجاعة املسيح يف قوله للحقيقة م  أحدهم. هما كان الثمن. وكان اليهود قد قدموا متوقعني أن وجمدَّ

 تكون املواجهة حاُسة.  
يوحنا يف   إَّنا اآلية املوجودة  إلميان املسيحي، ال بّد أن جتيبإن كنت أسألك ما هي اآلية اليت تلّخص ا 

ألنه هكذا أحب هللا العاَل حَت بذل إبنه الوحيد لكي ال يهلك كل من يؤمن به بل تكون له :"16:3
 إن كنت تسأل أي يهودي أن خيتار أهم مقطع الهويت يف التوراة، فال بد أن يستشهد   أمَّا   اْلياة األبدية."

وهلذا محل اليهود احلجارة لريمجوه ألنَّه قال إنَّه  "ِاْْسَْع ََّي ِإْسَرائِيُل: الرَّبُّ ِإْلَُنا َربٌّ َواِحٌد." 4:6بسفر التثنية  
 واآلب واحد.  

 
أبنَّه يّدعي أبنه هللا، مل حياول أن يصلحهم. فلو كان جمّرد نيب وليس هللا لقال   ا إهتموا يسوع الحظ أنَّه عندم

عى أيًضا أنَّه احلق: "أان هو الطريق واحلق واحلياة." فمن يدعي أنَّه احلق ال يسمح أن يمقال عنه ذلك! فهو إدَّ 
أحد اإلثين عشر تلميًذا بعد صلبه مل يصلح   ية لتوماسبب سوء تفاهم. والحًقا، عندما ظهر يف العلِّ يأي أمر  

توما بسبب هذا اإلعالن  يوّبخ  فلو مل يكن يسوع هللا لكنا رأيناه  له:"ريب وإهلي."  قال  له معلوماته عندما 
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التجديفي. لكن على العكس، فالنص يدّل إىل أنَّ توما فهم أخريًا من يكون يسوع حني دعاه يسوع لفحص 
 (. 29-26:20اإلميان )يوحنا جراحه والتوقف عن الشك و 

 
ة ودي عن املسّيا. فهم يعتقدون أنَّ املسيحيني يؤمنون بثالثيشّكل هذا األمر معضلة عند التكّلم مع أي يه

واحد.   إبله  وليس  لكن آهلة  البشري.  للمنطق  واملناف  التجديفي  املنطق  هذا  متدّين  يهودي  أي  يقبل  وال 
تدل على وحدة. ما يعين أَّنا إسم يدل   4:6املذكورة يف تثنية    Echad  الكلمة "واحد" يف األصل العربي  

تكوين   يف  أيًضا  إستمخدمت  وقد  أجزاء.  عّدة  من  مؤلّفة  وحدة  وزوجته   4:2على  الرجل  إن  قال  حني 
س أرض كنعان، أرادوا أن يروا الشعب عشر لتجسّ   . وحني ذهب اجلواسيس اإلثناواحًدايصبحان جسًدا  

الكلمة  منتوج األرض، فحملوا مع العنب. وترتجم  العربية  إىل    "عنقود" هم عنقوًدا من  اللغة  . echadيف 
َناِن َوَأْربـَُعوَن أَْلًفا َوَثاَلُث ِمَئٍة َوِستُّوَن""64:2ونقرأ أيًضا يف عزرا  ، وكلمة "مجهور" هنا  ُكلُّ اْْلُْمُهوِر َمًعا اثـْ

ينقل فكرة "الواحد األحد" فإستخدم كلمة عربية   ن أ   . بينما عندما أراد الربّ   echadتعين يف اللغة العربية  
، الَِّذي ُتُِبُُّه، ِإْسَحاَق، َواْذَهْب ِإََل َوِحيَدكَ ُخِذ ابـَْنَك  "2:22فنقرأ عنها يف تكوين    Yachidخمتلفة هي  

، َوَأْصِعْدُه ُهَناَك ُُمَْرَقًة َعَلى َأَحِد اْْلَِباِل الَِّذي َأُقوُل َلَك".  مّيزه الرّب   فكان هنالك إبن واحد   َأْرِض اْلُمرَّيَّ
إبنه   إلبراهيم،  العهد  وريث  لكن إسحق  (yachid) وحيدهبكونه  إبراهيم.  زوجة  سارة  من  املوعد  إبن   ،

اَن ِف :"هَذا كَ . وخيربان الرسول يوحنا أنَّ   echadعندما أراد هللا أن ينقل فكرة الثالوث كان يستخدم كلمة  
هللاِ  ِعْنَد  )يوحناْلَبْدِء  سفر (.  2:1ا."  من  األوَّل  األصحاح  يف  اجلمع  بصيغة  إليه  يمشار  هللا  أّن  جند  وهل 
:"َوقَاَل هللام: 26(. مث نقرأ يف العدد  2:1نقرأ أن روح هللا كان يرف على وجه املياه )تكوين  التكوين؟ نعم!

فـَيَـَتَسلَّطمونَ  َنا،  َكَشَبهِّ صموَرتَِّنا  َعَلى  ْنَساَن  اإلِّ )تكوين  »نـَْعَملم  هللا 26:1..."  إىل  املنسوبة  اجلمع  وصيغة   .)
واملستخدمة هنا تعين يف اللغة العربية إلوهيم وهي تشري إىل إسم يف صيغة اجلمع. فاهلل نفسه يوجد يف جمموعة 

أنَّه مكّون من ثالثة أجزاء   موّحدة. وقد إستخدمتم  املقدَّس يعلن  فالكتاب  اجلسد   مثل اإلنسان من قبل، 
 ن من ثالثة أجزاء لكنها موجودة يف وحدة واحدة. (. فكل مّنا مكوّ 23:5يكيتسالون1)  والنفس والروح 

 : 82رّد يسوع على حماولتهم قتله أبن إستشهد من املزمور  

 َاهللُ قَائٌِم ِف ََمَْمِع هللِا. ِف َوْسِط اآلِْلَِة يـَْقِضي:        
 اِر؟ ِساَلْه. »َحَتَّ َمََت تـَْقُضوَن َجْورًا َوتـَْرفـَُعوَن ُوُجوَه اأَلْشرَ  
 ْسِكنَي َواْلَباِئَس. َوِلْلَيِتيِم. أَْنِصُفوا اْلمِ ِاْقُضوا لِلذَّلِيِل   
 ََنُّوا اْلِمْسِكنَي َواْلَفِقََي. ِمْن َيِد اأَلْشَراِر أَْنِقُذوا.  
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 ُأُسِس اأَلْرِض. »الَ يـَْعَلُموَن َواَل يـَْفَهُموَن. ِف الظُّْلَمِة يـََتَمشَّْوَن. تـَتَـَزْعزَُع ُكلُّ         
 َأََن قـُْلُت: ِإنَُّكْم آِْلٌَة َوبـَُنو اْلَعِليِّ ُكلُُّكْم.  
 لِكْن ِمْثَل النَّاِس ََتُوتُوَن وََكَأَحِد الرَُّؤَساِء َتْسُقُطوَن«.  
  (8-1:82)املزمور    ُقْم ََّي َاهللُ. ِدِن اأَلْرَض، ألَنََّك أَْنَت ََتَْتِلُك ُكلَّ األَُمِم.  

 إتشاك سويندول على فهم ما كان يسوع يقول لرعاة وقضاة إسرائيل غري األمناء الذين كانوا واقفني ويساعدان 
 أمامه: 

م    عّينها القاضي األعلى لرتعى قطيعه، ولذا كاآلهلة الصغرية اليت "يذكر كاتب املزمور قضاة إسرائيل املعينني أَّنَّ
ويشبِّ  له.  يقّدمون حسااًب  القضاة غريفهم سوف  يسوع  الدينيني ه  القادة  إىل  املزمور  املذكورين يف  النافعني   

ََمَْمِع هللِا. ِف َوْسِط اآلِْلَِة :"الواقفني أمامه، وأعلن أنَّه هو أتى تتميًما للعدد األوَّل من املزمور قَائٌِم ِف  َاهللُ 
. فكان جيب رمجهم اليس إال جتديفً أمَّا ابلنسبة لقادة إسرائيل فإن حكمهم على القاضي األعلى  ".  يـَْقِضي 

  4."هم

يدينون بدال عنه، عاملني   واينون من قِّبل هللا ليقدموا دينونته للشعب. فكانوكان القضاة يف العهد القدمي يـمعَ 
م سيقفون أمامه يوًما ما ليدينهم َّبا فعلوه ابلسل  طة املعطاة هلم. ويف الواقع فإّن الكلمة العربية إلوهيم اليتأَّنَّ

إنَّه إن كانت   6:12تمرمجت يف سفر اخلروج    "هللا"  تمرتجم إىل كلمة الكلمة قضاة. وكان يسوع يقول  إىل 
 ي يتكّلم عن نفسه: الناس فكم ابحلري عن إبن هللا الذ التوراة تتكّلم كذلك عن  

َقضَ    اْلَمْكُتوُب،   ِإْن قَاَل آِْلٌَة أُلولِئَك الَِّذيَن َصاَرْت ِإلَْيِهْم َكِلَمُة هللِا، َواَل ُُيِْكُن َأْن يـُنـْ
، أَتـَُقوُلوَن لَُه: ِإنََّك َُتَدُِّف، أَلّّنِ قـُْلُت: ِإّّنِ اْبُن هللاِ   )يوحنا  ؟فَالَِّذي َقدََّسُه اآلُب َوَأْرَسَلُه ِإََل اْلَعاَلَِ

35:10-36 ) 
وا َأنَّ اآلَب ِفَّ :"ِلَكْي تـَْعرُِفوا َوتـُْؤِمنُ ويوضح يسوع لليهود الذين كانوا واقفني يف رواق سليمان عن من يكون

ِفيِه" يكن واضًحا من قبل أنَّ يسوع يقول إنَّه فاألمر أصبح واضًحا هلم اآلن إن مل  (.  38:10)يوحنا  َوَأََن 
تؤم هل  اآلب.  مع  ميسكوهواحد  أن  من جديد  وحاولوا  به؟  )ع  ن  أيديهم  من  لكنه خرج   ،38-39 .)

خدمة يسوع. فبالنسبة ليسوع كان ذلك   وذهب إىل مكان معروف حيث كان يوحنا يعمِّد وحيث بدأت 
 املكان مميّـزًا.  

 
4 Charles R. Swindoll, Swindoll’s New Testament Insights on John, Published by Zondervan, Page 193. 
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 أين هو مكانك املفّضل عندما تريد أن ختتلي بنفسك لتجمع أفكارك أو لتجدِّد نشاطك الروحي؟

تلي مع أفكاران. يقول وليم معّينة يف حياتنا عندما نريد أن خنال بدَّ من كلمة تمقال عن الرجوع إىل أماكن  
 ابركلي: 

د ألرواحنا أن نقوم برحلة إىل املكان الذي إلتقينا فيه هللا أوَّل مرَّة. فاملكان الذي ذهب إليه يسوع "من املفي
ا إذ ذهب إىل املكان الذي ك د فيه هو نفسه. فهناك أاته صوت ان يوحنا يعمِّد فيه، والذي تعمَّ ممّيز جدًّ

إىل جانب َّنر سليم. وقد أتى اليهود إىل يسوع  اآلب وأكَّد له أنَّه قام ابلقرار الصحيح وأنَّه على الطريق ال 
األردن وهم أيًضا تذكروا يوحنا. وتذكروا أنَّه تكلَّم بكلمات النبّوة، لكنه مل يقم أبيَّة أعمال عظيمة. ورأوا أنه 

يوحنا وإستطاع  يوحنا.  إعالن  على  قّوة هللا  من  زاد  فيسوع  ويوحنا.  يسوع  بني  مفارقة  يشّخص   أن   توجد 
. وقد رأوا اآلن أنَّ ما قاله اا يسوع فقدَّم القوَّة ملعاجلتها. وقد نظر اليهود إىل يوحنا على كونه نبيًّ احلالة، أمَّ 

 5يوحنا عن يسوع صحيح، وآمن به كثريون." 

ماذا عنك؟ هل ُسعت الرباهني الكافية عن حقيقة طبيعة يسوع؟ هل وضعت ثقتك به ووجدت أنَّه الراعي 
 (.30-28:11ا ويقدم دعوته لك لتأيت إليه وجتد الراحة لديه )مَّت  الصاحل؟ إنَّه يقف منتظرً 

صالة: أيها الرب، حمبتك تدهشين. َّي له من أمر عجيب ابلنسبة لنا أن أييت ملك السماء إىل أرضنا ويظهر 
 حمّبته لنا بطرق متنّوعة. ندعوك لتجعل قلوبنا منزاًل لك.   

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

 
5 William Barclay, The Daily Bible Study Revised Edition, The Gospel of John, Vol 2, Published by St Andrew Press, Edinburgh, 
Scotland, Page 79 
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