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 الدرس الرابع
 يسوع حيّول املاء إىل مخر

 2يوحنا 
 

ذلك من خالل أهلك أو أشقائك أو أحد أساتذتك؟  يوًما اهتامك زورًا؟ وهل متّ  سؤال للتفكري: هل متّ 

 شارك قصتك.

 
 َوِيف اْليَـْوِم الثَّاِلِث َكاَن ُعْرٌس ِيف قَاَ� اْجلَِليِل، وََكاَنْت ُأمُّ َيُسوَع ُهَناَك.  

 َي َأْيًضا َيُسوُع َوَتَالِميُذُه ِإَىل اْلُعْرِس. َوُدعِ  

 ». لَْيَس َهلُْم َمخْرٌ «َوَلمَّا فـََرَغِت اْخلَْمُر، قَاَلْت ُأمُّ َيُسوَع َلُه: 

 ». َما ِيل َوَلِك َ� اْمَرَأُة؟ َملْ أتَِْت َساَعِيت بـَْعدُ «قَاَل َهلَا َيُسوُع: 

اِم:   ». قَاَل َلُكْم فَافْـَعُلوهُ َمْهَما «قَاَلْت أُمُُّه ِلْلُخدَّ

َأْو وََكاَنْت ِستَُّة َأْجَراٍن ِمْن ِحَجارٍَة َمْوُضوَعًة ُهَناَك، َحَسَب َتْطِهِري اْليَـُهوِد، َيَسُع ُكلُّ َواِحٍد ِمْطَرْيِن  

 َثالَثًَة. 

 َفَمُألوَها ِإَىل فـَْوُق. ». اْمُألوا اَألْجَراَن َماءً «قَاَل َهلُْم َيُسوُع: 

ُموا ِإَىل رَئِيِس اْلُمتََّكإِ « قَاَل َهلُُم:مثَُّ   ُموا. ». اْستَـُقوا اآلَن َوَقدِّ  فـََقدَّ

اَم الَِّذيَن َكانُوا فـََلمَّا َذاَق رَئِيُس اْلُمتََّكِإ اْلَماَء اْلُمَتَحوَِّل َمخًْرا، َوَملْ َيُكْن يـَْعَلُم ِمْن َأْيَن ِهَي، لِكنَّ اْخلُدَّ  

 اَء َعِلُموا، َدَعا رَئِيُس اْلُمتََّكِإ اْلَعرِيَس َقِد اْستَـَقُوا اْلمَ 

َا َيَضُع اْخلَْمَر اْجلَيَِّدَة َأوًَّال، َوَمَىت َسِكُروا َفِحيَنِئٍذ الدُّوَن. َأمَّا َأْنَت فـََقْد «َوقَاَل َلُه:  ُكلُّ ِإْنَساٍن ِإمنَّ

 ». َأبـَْقْيَت اْخلَْمَر اْجلَيَِّدَة ِإَىل اآلَن!

-1:2ُة اآلَ�ِت فـََعَلَها َيُسوُع ِيف قَاَ� اْجلَِليِل، َوَأْظَهَر َجمَْدُه، َفآَمَن ِبِه َتَالِميُذُه. (يوحناهِذِه ِبَدايَ  

11.( 
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مل تكن حياة مرمي أم يسوع سهلة. ودعو� نستذكر ماذا جرى معها وكيف أثّرت عليها والدة يسوع 

منذ تلك احلادثة رافقتها كل تلك السنني اليت �هزت  أ�ا اصطبغت بصبغة ما وغّريت حياهتا ابلكّلية. ال بدّ 
وكان يف تلك األ�م إن ُوجدت امرأة حبلى خارج إطار الزواج كانت تُرجم. ولذلك مل يعّريها عن الثالثني. 

. كيف ميكن أن حتبل مرمي من دون أن األمر ه كان من الصعب عليه استيعابيوسف عالنية، لكن ال بد أن
ي  ذبينهم. واهُتمت زوًرا ابلزىن ال ا فيماأن أفراد العائلة واملقرّبني تداولوا هذا السؤال سرًّ  تعرف رجال؟ ال بد

فتاة يهودية. وكان املالك قد أعلم يوسف عن حبل مرمي العجائيب، لكنها حتّملت العار  ةخطية مميتة ألي كان
يف كان إبمكا�ا التفسري على حد سواءن ألنه من يستطيع أن يصّدق قصة كهذه من دون وحي إهلي؟ وك

 ألفراد عائلتها أ�ا كانت ما تزال عذراء عند والدة يسوع؟
 

كيف عساها شعرت عندما قتل هريودوس كل صيب حتت سن الثانية يف بيت حلم؟ اال تظن أ�ا 
يشري اجنيل يوحنا أبّن يوسف أوحي إليه عن نوا�  هلعت أبن يُقتل ابنها إن ُعرف أنه املسيا املنتظر؟ 

وعندما ). 13:2هريودس ابلقتل وأبن عليه أن يهرب ابلطفل يسوع ومرمي إىل مصر لفرتة من الزمن (مىت
حاوال اتباع حياة هادئة طبيعية وإخفاء األمر أب�ا كانت عذراء عند والدة يسوع. وبعد  رجعا إىل الناصرة

اليت التصقت بوالدته. ويبدو أّن  ورحلته إىل مصر، كرب يسوع يف الناصرة ترافقه الصبغة والدته يف بيت حلم
حوا مرّة أبنه 

ّ
الفريسيني والقادة اليهود الذين كّنوا له الكراهية أرسلوا جواسيسهم ليتحروا تفاصيل والدته. وقد مل

ما كانوا وعند  )41:8" (يوحناِإنـََّنا ملَْ نُوَلْد ِمْن زًِ�. لََنا َأٌب َواِحٌد َوُهَو هللاُ «فـََقاُلوا َلُه:"ابن غري شرعي. 

َأْعِط َجمًْداِ هلِل. َحنُْن نـَْعَلُم َأنَّ هَذا «َوقَاُلوا َلُه:يتكّلمون مع األعمى الذي شفاه يسوع، قالوا عن املسيح: 

ا ابلتمام. ءهتيقة من يكون يسوع ولكي تظهر براأثق أن مرمي كانت تتوق لتبيان حق »اِإلْنَساَن َخاِطئٌ 

ا قد ءهت بد أن مرمي شعرت أن إظهار برايف طريقه ليعتمد من يوحنا، ال وعندما ودّع يسوع عائلته يف الناصرة
 أتى.
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وجرت حادثة العرس يف بيت نثنائيل يف قا� اجلليل اليت تبعد ما يقارب العشرة أميال عن الناصرة مدينة 
ألقارب أو ومبا أن مرمي ويسوع وتالميذه كانوا مدعّوين فال بّد أن احملتفى به كان من اسكن مرمي ويسوع. 

األصحاب املقرّبني. ويبدو أن يوسف كان قد توّيف بعد أن قارب يسوع الثانية عشر من عمره حني نقرأ عن 
). ومن املرّجح أن املسؤوليات املادية وقعت على عاتق يسوع  51-41:2وجوده مع مرمي ويسوع (لوقا

 أجنبت بعد يسوع أربعة صبيان وعلى كرب أخوته. ونقرأ أنه كان مرمي  كاالبن األكرب بعد وفاة يوسف إال أن
). وال نعلم من كان املسؤول عن 57-54:13األّقل ابنتني، وأن يسوع كان معروفًا اببن النجار (مىت 

ترتيبات العرس يف قا�، لكن من املنطقي الرتجيح أبن مرمي شعرت بنوع من املسؤولية واإلهتمام أل�ا هي اليت 
الحًقا أبنه الذي ال بد أنه مل يعلم ابملشكلة اليت حّلت كما نرى  أرئيس املتك ُأخربت أّن اخلمر قد نفذ وليس

ا أبمر حتويل املاء إىل مخر (ع 
ً
). ميكننا اإلستنتاج إُذا أن العرس ال بد كان ألحد املقرّبني أو 9مل يكن عامل

 األصدقاء أو أشقاء يسوع بسبب إلتجاء اخلدم إىل مرمي. 
ة رفيعة يف الشرق األوسط كما يف السابق. ويف تلك احلضارة يتكّفل العريس وماتزال حتتل الضيافة مكان

مبصاريف العرس، وميكن للعائلة أن تُقاضى إن مل يكن اإلحتفال على أكمل وجه. وكانو الناس حيتسون 
يع فال ميكن ألحد التّكهن ما ميكن أن يلّوث يناباخلمرة ألنّه أنظف وأنقى من املاء بسبب عملية التخمري؛ 

... "املياه. وكان اخلمر عنصرًا أساسًيا يف احتفاالت أعراس منطقة الشرق األوسط. ويقول الكتاب املقّدس: 

وكان اخلمر يف العهد القدمي يشري إىل الفرح؛ وكان معّلمو  ).15:104َوَمخٍْر تـَُفّرُِح قـَْلَب اِإلْنَساِن" (مزمور

ر." لكن مل يكن مقبوًال السكر من جراء شرب اخلمر؛ الدين يتداولون القول القائل:"ال فرح من دون مخ
عشاءات يف حميط البحر األبيض املتوّسط وكان القوي منه خيّفف ابملاء. إّال أنّه يبقى حمور اإلحتفاالت وال

أذكر أنه خالل رحليت التبشريية إىل فرنسا واسبانيا والربتغال دعاين قسيس لتناول العشاء  والشرق األوسط. 
. دما رفضت شرب اخلمر أخربين أنه من املستغرب يف حضارهتم عدم شرب اخلمر مع العشاءمعه، وعن

 فاخلمر هو دليل الفرح الذي نشرتك به مع األصحاب. 
ونفاد اخلمر خالل العرس يف قا� اجلليل له دالالته. وكأن مبرمي تقول:"لقد نفد فرحهم." وميكن للحياة 

."ِإْن َكلَّ اْحلَِديُد َوملَْ ُيَسنِّْن ُهَو َحدَُّه، ضمحالل األملالب الفرح واأن تتحّول إىل روتني يومي ممل؛ بغيا

َة..."(سفر اجلامعة بسبب ضغط العمل، وتنشف طاقتنا عندما ال  تصبح حياتنا ممّلة). 10:10فـَْلَيزِِد اْلُقوَّ
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و النجاح، لكين مل وكثري من الناس يفتشون عن السعادة ابلسعي حن يكون مكان للفرح واللعب يف حياتنا.
أمسع مطلًقا إنساً� على فراش املرض يقول: "أمتىن لو قضيت وقًتا أطول يف املكتب." وتواجه آخرين حتد�ت 

من وقت التسلية الذي ال يكّلف شيئا كاإلستمتاع بعالقة مقرّبة مع مادية تدفعهم للعمل أكثر واإلقتطاع 
اء ابلقرب منك، حاول أن تبين جمموعة صغرية من األهل واألصدقاء (إن مل تكن لديك عائلة وأصدق

األصدقاء من حولك!). إفتح بيتك لآلخرين، ودع فرح الرب يكون قّوتك أبن حتيا حياة تتضّمن الفرح الذي 
 هبه األصدقاء والعائلة:ي

يًعا َهُلمُّوا ِإَىل اْلِمَياِه، َوالَِّذي لَْيَس َلُه ِفضٌَّة تـََعا ِبَال  اْشَرتُواَلْوا اْشَرتُوا وَُكُلوا. َهُلمُّوا "َأيـَُّها اْلِعطَاُش مجَِ

 ، التشديد مضاف). 1:55َولَبَـًنا." (إشعياء َمخًْراِفضٍَّة َوِبَال َمثٍَن 
ال نتكلم هنا عن اخلمر املادي؛ بل عن شراء مخر الفرح دون مال ومن دون أية تكلفة. كيف نشرتيه؟ 

) الرب يسوع 1:15ع املاء احلي؛ الكرمة احلقيقية (يوحنامن دون مال. ما علينا سوى أنت نتقّدم إىل نب
للصالة وختصيص وقت  . نقوم بذلك حني نصرف الوقت بقراء كلمته الكتاب املقّدساملسيح ونغرف منه

الفردية. تتم العملية حني نقّدم فقر� واعواز� ونضع كل شيء بني يديه فنحصل على احلياة الفّياضة اليت 
. علينا أن سوق األسهمأو ذلك مبادلة جتارية جيدة؟ ولن جتد مبادلة جتارية ممتازة كهذه يف وعد� هبا. أال يبد

يتضّمن أكثر من تكريس أنفسنا ألمر معني بل أن نبادل موارد� نتنّبه أن البيع والشراء حبكمة يف هذه احلياة 
  ). 10:10ياة أفضل (يوحنا حبرده غري احملدودة. وهو قد وعد� احملدودة بغىن موا

هذه الذكر�ت مع بعضكم فّكر مبرحلة ما كانت ممتعة يف حياتك؟ ما الذي جعلها كذلك؟ شاركوا 

 البعض. 

 
ومن األمور املفضلة لدي هي أمتع األوقات ابلنسبة إيل هي عندما أكون بعالقة مقرّبة مع اآلخرين ومع هللا. 

صدقاء هي الذكر�ت احملببة ملعظم الناس. اجللوس مع األصدقاء حول مائدة الطعام. فاإلحتفاالت مع األ
مر سببت اخليبة للكثري من احملتفني. وكان ال بد نفاد كمية اخلال بد أن مشكلة وابلعودة لعرس قا� اجلليل، 

 ».لَْيَس َهلُْم َمخْرٌ «من إجياد حل. أخذت مرمي املبادرة وتوّجهت إىل يسوع قائلة: 
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 ؟ماذا برأيك كانت تتوّقع مرمي من يسوع
هل علمت مرمي كيف إبمكان يسوع حل هذه املشكلة؟ تذّكر أن هذه كانت املعجزة األوىل اليت قام هبا كما 

أ�ا جلأت إليه للمعونة متأملة أن يكون لديه ع منه أية معجزة أو ال نعلم إن كانت تتوقّ ، ف11نقرأ يف عدد 
حاضرين. ومن املمكن أ�ا توقّعت من يسوع أن إجابة عّما حيدث. رمبا توقّعت منه أن يقّدم تربيرًا الئًقا لل

 يقّدم خطاب من نوع أو آخر ليلهي الناس عن الشراب حىت يؤّمن العريس اخلمر. 
مع أّن هذه كانت أوىل العجائب اليت قام هبا يسوع، إال أّن قّوته املعجزية ظهرت عندما اعتمد على يد يوحنا 

خيرب� مىت أّن يسوع امتأل من الروح القدس بعدما اعتمد يف  املعمدان وظهر الروح القدس عليه بشكل محامة
). لكن حىت تلك اللحظة، مل تكن مرمي تدرك مقدرة يسوع إذ خيرب� الكتاب 14و1:4�ر األردن (لوقا

املقدس أّ�ا مل تكن قد شهدت أية معجزة. وعند عودته إىل مسقط رأسه الناصرة بعد املعمودية وبدئه 

... ِمْن َأْيَن ِهلَذا هِذِه؟ َوَما هِذِه احلِْْكَمُة :"ملرضى، كانت رّدة فعل الناس أبن تساءلوا قائلنيابلتعليم وابراء ا

شهدوا أبنه كان ساكًنا معهم كل ). 2:6الَِّيت ُأْعِطَيْت َلُه َحىتَّ َجتِْرَي َعَلى َيَدْيِه قـُوَّاٌت ِمْثُل هِذِه؟" (مرقس 

ية معجزة. وعلينا أن نتذّكر أنه ابلنسبة للناس يف مسقط رأسه كان يسوع هذه املّدة ومل يسمعوا قط أنه قام أب
جمّرد ابن النّجار. لكن مرمي حفظت يف قلبها طوال هذه املّدة من يكون ابحلقيقة وهي علمت أنّه املسّيا. رمبا 

أبّن يسوع   تساءلت خالل ذلك العرس أنّه رمبا أتت الساعة لتظهر هذه احلقيقة على اآلخرين. وكانت واثقة

"قَاَل َهلَا كان يستطيع ابلفعل أن حيل هذه املشكلة وأكثر. لكن تبدو إجابة يسوع يف البداية سلبية: 

  ).4ع»."(َما ِيل َوَلِك َ� اْمَرَأُة؟ َملْ أتَِْت َساَعِيت بـَْعدُ «َيُسوُع:

 

 ."؟ماذا كان يسوع يعين بعبارة: "َملْ أتَِْت َساَعِيت بـَْعدُ 

 
ليتمّجد هو بل ليتمّجد اآلب وكان هدفه أبن يقّدم حياته ليفدي اإلنسان. وقد رّكز على مل �ِت يسوع 

كما أنه علم أنه سوف يلفت مهمته، وعلم أنّه إذا مت الرتكيز عليه لن يتبّقى لديه الوقت الكايف إلمتامها.   
ا يبذل نفسه إذ كانت هناك انتباه القادة الدينيني وعلم ما ستكون ردة فعلهم. علم يسوع أن مهمته تتم عندم
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طريقة واحدة إلنقاذ اإلنسان من عبودية اخلطّية وهي أبن ميوت البديل مكان اإلنسان. وال ميكن لذلك 
 البديل أبن يكون انساً�: 

 اَألُخ َلْن يـَْفِدَي اِإلْنَساَن ِفَداًء، َوالَ يـُْعِطَي هللاَ َكفَّارًَة َعْنُه. " 

 نـُُفوِسِهْم، فـََغِلَقْت ِإَىل الدَّْهِر. وََكِرميٌَة ِهَي ِفْديَُة  

  ). 9-7:49َحىتَّ َحيَْيا ِإَىل األََبِد َفالَ يـََرى اْلَقْربَ." (مزمور 

لذلك تدّخل هللا وجتّسد أن خيّلص اإلنسان إذ أن أي إنسان ال يستطيع أن يدفع الفدية.  هللا وحده القادر
يقي هي العالقة الصحيحة مع هللا اليت يهبنا إ�ها يسوع حلقلكي يتمّجد هللا وحده. وما يعيد إلينا الفرح ا

عّد لنا طريق اخلالص إذ محل قصاص اخلطية العادل أي املوت! وكل فقط ــــ ويسوع هو هللا املتجّسد. لقد أ
وعندما كان كان يهدف إىل موته البديلي عنا والتضحية الكاملة بنفسه.   ما عمله يسوع من تعاليم ومعجزات

 أتت إليه جمموعة من اليو�نيني فقال هلم يسوع إّن وقته قد أتى: أحد الشعانني، بضعة أ�م قبل الصلب

  َقْد َأَتِت السَّاَعُة لِيَـَتَمجََّد اْبُن اِإلْنَساِن.«َوَأمَّا َيُسوُع فََأَجاهَبَُما ِقاِئًال: 

َقى َوْحَدَها. َولِكْن ِإْن َماَتْت َاْحلَقَّ اْحلَقَّ َأُقوُل َلُكْم: ِإْن َملْ تـَقَ   ْع َحبَُّة اْحلِْنَطِة ِيف اَألْرِض َوَمتُْت َفِهَي تـَبـْ

 أتَِْيت بَِثَمٍر َكِثٍري. 

 َمْن حيُِبُّ نـَْفَسُه يـُْهِلُكَها، َوَمْن يـُْبِغُض نـَْفَسُه ِيف هَذا اْلَعاملَِ َحيَْفظَُها ِإَىل َحَياٍة َأَبِديٍَّة.  

بَـْعِين، َوَحْيُث َأُكوُن َأَ� ُهَناَك َأْيًضا َيُكوُن َخاِدِمي. َوِإْن َكاَن َأَحٌد َخيِْدُمِين ِإْن َكاَن َأحَ   ٌد َخيِْدُمِين فـَْليَـتـْ

 يُْكرُِمُه اآلُب. 

هَذا َوَماَذا َأُقوُل؟ َأيـَُّها اآلُب جنَِِّين ِمْن هِذِه السَّاَعِة؟. َولِكْن َألْجِل َاآلَن نـَْفِسي َقِد اْضَطَرَبْت.  

 َأتـَْيُت ِإَىل هِذِه السَّاَعِة 

-23:12(يوحنا». َجمَّْدُت، َوُأجمَُِّد َأْيًضا!«َفَجاَء َصْوٌت ِمَن السََّماِء:». َأيـَُّها اآلُب جمَِِّد اْمسََك! 

   ، التشديد مضاف).28

وهللا يتمّجد  أراد يسوع أن يقول هلم أبنّه أتى هلذا اهلدف عينه ليموت عن اإلنسان اخلاطىء؛ عنك وعين. 
أكثر عندما "نقع يف األرض ومنوت عن ذواتنا." وهذا يعين أن حنمل صليبنا ونتبعه. وإن كنا منوت عن ذواتنا 

تنفتح القشرة اخلارجية وتبدأ احلياة اليت فسنحصد مثرًا أكثر. ماذا حيصل للبذرة عندما تُدفن يف األرض؟ 
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؛ 30:7ّدم نفسه طوًعا لكي يدفع فدية خطا�� (يوحنابداخل البذرة ابلظهور. لقد أتت ساعة يسوع وهو ق
 ). 1:17؛ 1:13؛ 20:8

 

 إىل من تلتجىء عندما تواجهك مشكلة ما؟ 
يلتجىء البعض إىل بطاقة اإلئتمان، أو إىل ذكائهم أو قّوهتم ومواهبهم. ويلتجىء البعض إىل مرمي، لكن ما 

علينا أن نلتجىء إىل فبالنسبة ملرمي علينا ). 5(ع». ُكْم فَافْـَعُلوهُ َمْهَما قَاَل لَ «هو التعليم الوحيد املدّون ملرمي؟ 

 ابلنسبة أليّة مشكلة تواجهنا.  هللا ونبحث عن فكره
 

رأى يسوع ست أجران ماء كانت ُتستخدم يف املناسبات لغسل األيدي واألرجل، وكانت تسع كّل منها 
. ال أاملشروب لسّيد املتك واويقدم وا األجران ماءأن ميألحوايل العشرين أو الثالثني غالوً�. فطلب من اخلّدام 

بّد أ�م تعّجبوا فكيف عساه يقّدم للضيوف املاء املخصص لإلغتسال؟ ختّيل دهشة كل خادم مأل األجران 
من نوعّية  أبل مخر ممّيز! اندهش رئيس املتكجّيد  مخرليس جمّرد ماء من الينبوع. عندما سكب نزل منه 

َا َيَضُع اْخلَْمَر اْجلَيَِّدَة َأوًَّال، َوَمَىت َسِكُروا َفِحيَنِئٍذ الدُّوَن. َأمَّا َأْنَت :«لعريس: "اخلمر وقال ل ُكلُّ ِإْنَساٍن ِإمنَّ

 ».فـََقْد َأبـَْقْيَت اْخلَْمَر اْجلَيَِّدَة ِإَىل اآلَن!

 

 ملاذا يرأيك حّول يسوع املاء إىل مخر فائق اجلودة؟

وملا ال يفعل ذلك ). 37:7"... َعِمَل ُكلَّ َشْيٍء َحَسًنا!" (مرقس ع:شهد مرقس قائًال إن يسو 

يروق يل ربان قّصة عرسهما طيلة أّ�مهما؟ خصوًصا وأّن العروسني سوف يتذكران ذلك اليوم دائًما وخي
مرمي التفكري أبن مرمي كأي أم يهودية فخورة جالت بني املدعّوين تقول مبتسمًة: "هذا ابين!" أال تظّنون أن 
رجعت إىل البيت يف ذلك اليوم معتزّة وفخورة اببنها؟ خيرب� الكتاب املقّدس أبن يسوع أظهر جمده وأن 

 تالميذه آمنوا به بسبب تلك املعجزة األوىل.
 

 اهليكل يطّهريسوع 
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ًما لَْيَسْت َكِثريًَة َوبـَْعَد هَذا اْحنََدَر ِإَىل َكْفرَِ�ُحوَم، ُهَو َوأُمُُّه َوِإْخَوتُُه َوَتَالِميُذُه، َوأَ    قَاُموا ُهَناَك أَ�َّ
 وََكاَن ِفْصُح اْليَـُهوِد َقرِيًبا، َفَصِعَد َيُسوُع ِإَىل أُوُرَشِليَم،  
 َوَوَجَد ِيف اْهلَْيَكِل الَِّذيَن َكانُوا يَِبيُعوَن بـََقرًا َوَغَنًما َوَمحَاًما، َوالصََّياِرَف ُجُلوًسا.  
 َبال َوَطَرَد اْجلَِميَع ِمَن اْهلَْيَكِل، اَْلَغَنَم َواْلبَـَقَر، وََكبَّ َدرَاِهَم الصََّياِرِف َوقـَلََّب َمَوائَِدُهْم. َفَصَنَع َسْوطًا ِمْن حِ  
 ». اْرفـَُعوا هِذِه ِمْن هُهَنا! َال َجتَْعُلوا بـَْيَت َأِيب بـَْيَت ِجتَارٍَة!«َوقَاَل لَِباَعِة احلََْماِم: 
 ».َغْريَُة بـَْيِتَك َأَكَلْتِين «ُه أَنَُّه َمْكُتوٌب:فـََتذَكََّر َتَالِميذُ  
 » أَيََّة آيٍَة تُرِيَنا َحىتَّ تـَْفَعَل هَذا؟«فََأَجاَب اْليَـُهوُد َوقَالُوا َلُه: 
ٍم أُِقيُمهُ «َأَجاَب َيُسوُع َوقَاَل َهلُْم:   ». انـُْقُضوا هَذا اْهلَْيَكَل، َوِيف َثالَثَِة َأ�َّ
ٍم تُِقيُمُه؟«ُد:فـََقاَل اْليَـُهو    » ِيف ِستٍّ َوأَْربَِعَني َسَنًة ُبِينَ هَذا اْهلَْيَكُل، أَفَأَْنَت ِيف َثالَثَِة أَ�َّ
 َوأَمَّا ُهَو َفَكاَن يـَُقوُل َعْن َهْيَكِل َجَسِدِه.  
َر َتَالِميُذُه أَنَُّه قَاَل هَذا، َفآَمُنوا اِبْلكِ    َتاِب َواْلَكَالِم الَِّذي قَاَلُه َيُسوُع.فـََلمَّا قَاَم ِمَن اَألْمَواِت، َتذَكَّ
ِه، ِإْذ َرأَْوا اآلَ�ِت الَِّيت َصَنَع.    َوَلمَّا َكاَن ِيف أُوُرَشِليَم ِيف ِعيِد اْلِفْصِح، آَمَن َكِثريُوَن اِبمسِْ
ُهْم َعَلى نـَْفِسِه، ألَنَُّه َكاَن يـَْعِرُف اْجلَِميَع.    )24-12:2وحنا(يلِكنَّ َيُسوَع ملَْ َ�َْمتِنـْ

 ما األمور اليت تلفت انتباهك يف هذا النص؟

 
ذكر املؤرّخ اليهودي يوسيفوس أنّه خالل احتفال عيد الفصح السنوي كان أكثر من مليوين ونصف 

نسمة يؤّمون شوارع مدينة أورشليم خالل هذه املناسبة املهمة إذ يتذّكرون خروج بين اسرائيل من أرض مصر 
أنك واحٌد من هؤالء احلجاج وقد ادخرت املبلغ طوال السنة لكي تزور إله إسرائيل يف  بقيادة موسى. ختّيل

إىل ذلك املبىن الرائع الذي بناه  هيكله يف أورشليم. كان الناس يسافرون برًّا أو حبرًا ألسابيع طويلة ليصلوا
وكباقي احلجاج  اسحق.  امللك هريودوس على جبل املورّ� حيث امتحن الرب ابراهيم وطلب منه تقدمي ابنه

كنت تتوق إلختبار حضور هللا والتمّتع بسالمه وابهلدوء والصالة. وجمّرد التفكري بتاريخ ذلك املكان يدعو 
وحزقيا وحنميا عاشوا ومشوا هنا حثن ميشي اآلخرون اآلن. وقد  فكٌل من داود امللك وابنه سليمان للرهبة: 

قد زرت زرت جبل الزيتون عّدة مرّات وشعرت ابلرهبة بينما زارت ذلك الصرح الديين أجيال متتابعة. ل
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إىل بناء هيكل سليمان ويصل وز�ا  نظرت إىل تلك إىل احلجارة القدمية يف احلائط املتبقي واليت يعود عمرها
إىل ما يقارب املائيت طو�. إنه مشهد رائع بكل ما للكلمة من معىن. وبينما تصعد السالمل إىل اهليكل على 

 قّبة صخرة املسلمني. بل تشعر حبضور هللا ابلرغم من أّن اهليكل ليس مبوجود بعد إذ قد ُبِين مكانهاجل
 

بينما مشى يسوع وسط ابحة األمم يف اهليكل، اضطرب قلبه إذ نظر ما حيصل من حوله. فقد اسُتغلت 
ظفاهم. فإن كنت أممًيا (غري تلك الباحة من قبل الصيارفة والتجار الذي كان حنانيا وقيافا رئيس الكهنة قد و 

يهودي) كانت تلك الباحة أقرب نقطة ميكنك دخوهلا من اهليكل إلختبار حضور هللا. ومل ُيسمح لألمميني 
التقّدم إىل الداخل. غضب يسوع عندما رأى الطيور واحليوانت تُباع وُتشرتى أبسعار خيالية لتمأل األموال 

وكان إذ جيلب الفقراء معهم خرافهم اليت ال عيب  إىل سوق جتاري!جيوب حنانيا وقيافا. لقد حتّول اهليكل 
فيها لُتقّدم كذبيحة، تُفحص وال ُيسمح دخوهلا ليس ألي سبب إال ألّن حنانيا يريد أن يبيعهم خرافه. لقد  

باع يف اهليكل أغلى خبمسة 
ُ
عشر كان أنشأ حنانيا وقيافًا جتارة مرحبة يف مكان العبادة. وكان مثن اخلروع امل

باع يف اخلارج. وسيطر حنانيا على هذا الوضع وكان يدير تلك التجارة اليت احتكرت 
ُ
ضعف من اخلروف امل

الفقراء. وكان على الزّوار من أحناء العامل دفع ضريبة اهليكل أيًضا املرهقة وغري الشرعية. وكان األمر حمزً� لكل 
 من يعي كيف كان الناس يُعاملون ابسم هللا. 

املواجهة إذ اقرتب يسوع من اهليكل! وواجه يسوع لوحده رئيس الكهنة وعائلته واملسؤولني  حان وقت
 تلك التجارة اليت أغضبت قلب هللا. اآلخرين الفاسدين الذين كانوا يديرون 

انفجرت غريته على اسم هللا وجمده يف غضب مضبوط جتاه وقاحتهم وطمعهم. ختّيل املشهد! األموال 
، والناس يرتاكضون لكي جيمعوا ما ميكنهم من الطاوالت املقلوبة، وافواج احلمام تطري تتدفق من كل صوب

حرّة يف كل �حية بدل ان تُباع أبرابح غري شريفة. إ�ا صورة جللبة داخل ابحة األمم. أميكنك أن تتخّيل 
أفكارهم حنو العنف  غضب رؤساء اليهود إذ حتّداهم شخص اعتربوه ابًنا غري شرعي من الناصرة؟ لرمبا اجتهت

بسبب من حتدى أعماهلم.  وال بد ا�م تساءلوا: "من أين له السلطان أن يتصّرف هبذه الطريقة؟" "من أي 
يف أرجاء اهليكل؟" وال بّد أن يسوع علم أّن تصرّفه لن  له احلق أبن يقول لنا أبنّه ال ميكننا بيع األغراض
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غريته وشغفه لبيت أبيه. وجنده  لقد أظهر تصرّفه الشجاعيكسبه أي أصدقاء أو قبول يف ابحات اهليكل. 
  جمّدًدا متميّـزًا يف رسالته أبن ميّجد اآلب. 

 

. ما رأيك أبن تتحّول أمور هللا إىل مكسب مادي؟ كسلعة جتارية يف أ�منا هذه  الدين استخداميتم 

 ما اخلطر الذي تراه يتأّتى من تلك املمارسات؟ 

 
تمام ابلفقراء واملعدومني واملهّمشني يف اجملتمع. فهل حنن كممثلني عن املسيح حمبة واهلقد أظهر يسوع 

نظهر اإلهتمام نفسه ألمثال هؤالء؟ لألسف فنحن نتأثر ابجملتمع من حولنا أكثر من املسيح الذي يف 
ا. ورمبا مل داخلنا. وال نرى دائًما الظلم الذي ُميارس أو الفرص اليت تسنح لنا بتسديد احتياجات أمام �ظرين

يالحظ معاصرو يسوع الظلم الذي ُميارس يف اهليكل. فقد نعتاد اخلطّية عندما نعيش يف وسطها. لكن عندما 
ى اخلط  يُظهر ما يُعمل يف السر؛  رمبا أمور أصبحت مقبولة وحمتملة. لكن �يت يوم حني ال يدخل هللا عل

). فهو املدافع عن 17:4أوًال يف بيت هللا (ابط يعود حيتملها. يقول الكتاب املقّدس إّن الدينونة تبدأ
 . الضعفاء، وسيدين ابلعدل يف يوم الرب

 

أية أمور هلل تغار عليه وتريد أبن حتميها وتدافع عنها؟ ما األمور اليت ممكن ليسوع أن يغريها يف 

 الكنيسة الغربية كما هي عليه اآلن إن كان سيظهر فجأة كما فعل يف هذا النص؟ 
 

الباعة والصيارفة أجاب قائًال: "انـُْقُضوا لب اليهود آية من يسوع ليربهن عن سلطته أبن يطرد عندما ط
ٍم أُِقيُمُه" (يوحنا  ابلطبع مل يكن يتكّلم عن اهليكل بل عن جسده هيكل ). 19:2هَذا اْهلَْيَكَل، َوِيف َثالَثَِة َأ�َّ

كتب بولس الرسول يف رسالته إىل أهل  الروح القدس. وجسد� كمؤمنني هو هيكل للروح القدس. فقد  
 كورنثوس قائالُ: 

نَُّكْم َأْم َلْسُتْم تـَْعَلُموَن َأنَّ َجَسدَُكْم ُهَو َهْيَكٌل ِللرُّوِح اْلُقُدِس الَِّذي ِفيُكُم، الَِّذي َلُكْم ِمَن ِهللا، َوأَ  

 )20-19:6كورنثوس1َلْسُتْم ألَنـُْفِسُكْم؟ (
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لدعوة هيكله كل ما يفسد ومينع السالم يف حياة اإلنسان. وإنّه الوقت يريد الروح القدس ان يطرد من 

الرب يسوع بروحه إىل داخل هيكلك فيطرد كل ما ال ُيسّر به. رمبا لن نكون واعيني ألمور اعتد� عليها 
عض وتغضب هللا. لكن عمل الروح القدس هو أن ينبهنا إىل تلك النواحي اليت يريد� هللا أن نغّريها. اصرف ب

 الوقت ابلتفكري ابألشياء اليت ميكن هلل أن ينظفها من حياتك لكي يطلقك إىل حرّية روحية أكرب. 
 

صالة: أيها اآلب، ال أستطيع أن أفّكر أبية َمهّمة أعظم من أن أنشغل مبا تعمله أنت. أشكرك ألّنك 
ك يف حيايت أظهره يل وضعتين ضمن أهدافك، وأعطيتين الطريق ألقرتب منك. إن كان هناك أي أمر حيزن

اآلن. أريد أن أختّلص من أي شيء يعيقين من أن أمتّم ما حّضرته يل. أشكرك ألنك متّدين ابلقّوة والفرح إذ 
 أقّرر أن أتبعك.  
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