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 كان الكلمة للا  .1
 18-1:1يوحنا 

ماذا هو املفتاح لفهم شخص املسيح. وقد أظهر هللا اآلب حضوره على ماذا يرّكز اجنيل يوحنا، و 
مث أمر   هَذا ُهَو ابْنِــّـي اْْلَبِّيُب الَّذِّي بِّهِّ ُسرِّْرُت. لَُه اْْسَُعوا.""  5:17إبعالنه عند جتلِّي يسوع يف مىت  

. ونقرأ الحًقا الوصّية العظمى حيث طلب يسوع من ويطيعوا كالم املسيحالتالميذ الثالثة ليسمعوا  
والكنيسة اليوم أبمّس اْلاجة (.  20:28أبن يطيعوا وصاايه )مىت تالميذه أن يعّلموا مجيع األمم

لسماع كلمات املسيح ليشعَّ بنوره على ظالم عاملنا. ويلفت يوحنا انتباهنا مرّة بعد مرّة على 
يسوع فعاًل؟"، وهلذا أحب شخصيًّا أن أعّلم من اجنيله الذي خيتلف عن األانجيل السؤال: "من هو  

اإليزائية )املتشاهبة( مىت ومرقس ولوقا. فاألانجيل الثالثة األوىل ترّكز على أعمال وتعاليم يسوع، 
 .  من هو يسوعبينما يوحنا يرّكز على 

وقا من قبله عن يسوع، إذ يعتقد معظم من املرّجح أن يكون يوحنا قد قرأ ما كتبه مىت ومرقس ول
  بعض األحداث املهمة يف حياة يسوعوال يذكر يوحنا  م.  90املفّسرين أنّه كتب إجنيله حوايل سنة  

ومواجهته لألرواح الشريرة   كوالدته ومعموديته والتجربة يف الربّية وآالمه يف جثسيماين وصعوده 
ل املاء إىل مخر واليت  حتوي عجوبةرون مثل أا اآلخ يذكره وبعض األمثال. كما أنّه خيرب عن أمور ل 

(؛ شفاء ابن املسؤول يف كفرانحوم 11-1:2هبا املسيح )يوحنا   مكانت أّول عجيبة يقو 
(؛ شفاء املولود أعمى 9-1:5(؛ شفاء الكسيح عند بركة بيت حسدا )يوحنا54-46:4)يوحنا
اط السمك الثانية (؛ وأعجوبة التق44-38:11(؛ إقامة لعازر )يوحنا7-1:9)يوحنا
يشّدد يوحنا على أّن يسوع أتى من السماء ويشهد أنّه هللا. لقد كتب اإلجنيل (.  6-4:21)يوحنا

 هبدف حمّدد وهو أن يُظهر أّن يسوع هو املسيح املنتظر. وجند اآلية املفتاح يف هناية السفر: 
ُتْم َحَياٌة َوَأمَّا هِذِه فَ َقْد ُكِتَبْت لِتُ ْؤِمُنوا َأنَّ َيُسوَع ُهَو ا" ْلَمِسيُح اْبُن للِا، َوِلَكْي َتُكوَن َلُكْم ِإَذا آَمن ْ

ِه.  31:20" يوحناِِبْسِْ
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نتقّدم يف  بينما  لنا   دراسة  سنرّكز على هذا األمر  الكتاب ونغمر ذواتنا يف شخص املسيح ومباذا يقول  هذا 
 اليوم.

احلديث اليت تستخدمها مع أفراد   سؤال للتفكري عن التواصل: ما هي بعض اإلشارات اخلاصة خالل 
رأس؛   احنناءة  سعال؛  نظرة؛  هي  هل  اليت عائلتك؟  التواصل  أساليب  بعض  هي  ما  ركلة؟  قرصة؛ 

 تستخدمها أو يستخدمها أحدهم من دون استخدام أي كالم؟
للتفكري: هل تفّوهت مّرة أبمر اتفه أو حمرج  تشارك ؟  ومتنّيت لو كنت تستطيع اسرتجاعه  سؤال آخر 

 خرين. اآلاألمر مع  هذا  
 
التواصل ألمر ضروري وممّيز، لكن عندما يعاق التواصل لسبب أو آلخر فإن النتيجة تكون إّما كارثية أو   إنّ 

د إىل آخر. فعندما انتقلت هزلية. وهناك أكثر من طريقة إليصال فكرة ما وهذا ما نتعّلمه عندما ننتقل من بل
إنكل التواص  بضعواجهت  رتا إىل الوالايت املتحدة  من  ل. وحدثت إحداها عندما كنت مشاكل من انحية 

الشتاء لقطع   ساكًنا  الباكر من أايم  مع زوجني مها جني وأليس. وكان من عادة جني أن يقوم يف الصباح 
 أيقظن   األخشاب. شعرت أنّه جيدر يب مساعدته يف اليوم التايل فكتبت مالحظة وتركتها على اببه:"

للمساعدة   حتتاج  )لكن إن كنت  صباًحا"  أنّ غًدا  الحًقا  اكتشفت  است    اليت  "أيقظن"  يف عبارة  خدمتها 
 غرقا يف الضحك بسبيب يف صباح اليوم ( وكان أن الزوجني اجلنس!"  ي"مارس مع  أيًضا  تعن  اللهجة الربيطانية

 التايل. أحيااًن نتعّلم من أخطائنا يف التواصل مع اآلخرين. 
نا أبسلوٍب نفهمه، ب يتقن فن التواصل. وهو يتأّكد من التواصل معنرى يف النص التايل أّن هللا اآل 

مع لذلك   يتواصل  ل  فاهلل  األبدية.  اْلياة  إىل  ويهدينا  إليه  الطريق  لريينا  األل  ذاق  الذي  الوحيد  ابنه  أرسل 
ه كّلفته  ، لكنه أتى بنفسه يف هيئة بشرية ليقّدم لنا رسالته. وسيلة التواصل هذ اجلنس البشري من خالل مالك

كثريًا؛ وفعلًيا لقد كّلفته كل شيء. وميكننا اختصار األمر كلِّه ابلقول: "يف البدء كان التواصل."  اي له من إله 
ال بّد فّكر للحظة هبذا األمر وحاول أن تستوعبه!    متواضع؛ فاهلل اْلّي ـــــــ االبن ذاته ــــــــ يريد التواصل معنا. 

الفكرة حبدِّ ذاهتا جت  الشركة معه. ويوضح يوحنا يف بداية أبن  علنا نصرف وقًتا أكثر يف الصالة والتعّمق يف 
عن من هو املسيح ــــــــ هللا املتجّسد؛ ليس فقط لريينا الطريق للحياة األبدية بل ليكون هو نفسه الطريق   اجنيله
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)يوحنا  فوق  ويولد من جديد من  اإلنسان  يقدِّم حياته حىت خيلص  هم(. وخيرب 3:3أبن  قبلوه  الذين  أّن   ان 
 (. دعوان نقرأ النص ومن مث ننكب على دراسته:13-12مولودون من هللا )ع

 
 الكلمة صار جسًدا 

 ِف اْلَبْدِء َكاَن اْلَكِلَمُة، َواْلَكِلَمُة َكاَن ِعْنَد للِا، وََكاَن اْلَكِلَمُة للَا.  
 هَذا َكاَن ِف اْلَبْدِء ِعْنَد للِا.  
 بِِه َكاَن، َوبَِغرْيِِه ََلْ َيُكْن َشْيٌء ِمَّا َكاَن.   ُكلُّ َشْيء   
 ِفيِه َكاَنِت احْلََياُة، َواحْلََياُة َكاَنْت نُوَر النَّاِس،  
 َوالنُّوُر ُيِضيُء ِف الظُّْلَمِة، َوالظُّْلَمُة ََلْ تُْدرِْكُه.  
 َكاَن ِإْنَساٌن ُمْرَسٌل ِمَن للِا اْْسُُه يُوَحنَّا.  
 َجاَء لِلشََّهاَدِة لَِيْشَهَد ِللنُّوِر، ِلَكْي يُ ْؤِمَن اْلُكلُّ ِبَواِسطَِتِه. هَذا   
 ََلْ َيُكْن ُهَو النُّوَر، َبْل لَِيْشَهَد لِلنُّوِر.  
  .  َكاَن النُّوُر احْلَِقيِقيُّ الَِّذي يُِنرُي ُكلَّ ِإْنَسان  آتًِيا ِإََل اْلَعاَلَِ
، وَُكوِّ    َن اْلَعاََلُ بِِه، َوََلْ يَ ْعرِْفُه اْلَعاََلُ. َكاَن ِف اْلَعاَلَِ
 ِإََل َخاصَِّتِه َجاَء، َوَخاصَُّتُه ََلْ تَ ْقبَ ْلُه.  
ِه.    َوَأمَّا ُكلُّ الَِّذيَن قَِبُلوُه فََأْعطَاُهْم ُسْلطَاًًن َأْن َيِصريُوا َأْواَلَد للِا، َأِي اْلُمْؤِمُنوَن ِِبْسِْ
، َواَل ِمْن َمِشيَئِة َجَسد ، َوالَ ِمْن َمِشيَئِة رَُجل، َبْل ِمَن للِا. اَلَِّذيَن ُوِلُدوا لَ    ْيَس ِمْن َدم 
نَ َنا، َورَأَيْ َنا ََمَْدُه، ََمًْدا َكَما ِلَوِحيد  ِمَن اآلِب، َِمُْلوًءا نِْعَمًة     َوَحقًّا. َواْلَكِلَمُة َصاَر َجَسًدا َوَحلَّ بَ ي ْ
ى ِقاِئالً:»هَذا ُهَو الَِّذي قُ ْلُت َعْنُه: ِإنَّ الَِّذي َيَِْت بَ ْعِدي َصاَر ُقدَّاِمي، ألَنَُّه يُوَحنَّا َشِهَد لَُه َوًَندَ  

 َكاَن قَ ْبِلي«. 
 َوِمْن ِمْلِئِه حَنُْن َجَِيًعا َأَخْذًَن، َونِْعَمًة فَ ْوَق نِْعَمة .  
 قُّ فَِبَيُسوَع اْلَمِسيِح َصارَا. أَلنَّ النَّاُموَس ِبُوَسى ُأْعِطَي، َأمَّا النِّْعَمُة َواحلَْ  
 (18:1)يوحنا    َاهللُ ََلْ يَ َرُه َأَحٌد َقطُّ. َاالْبُن اْلَوِحيُد الَِّذي ُهَو ِف ِحْضِن اآلِب ُهَو َخَّبََّ.  
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زيل. فقد من الالفت للنظر أّن يوحنا ال يبدأ اجنيله بوالدة يسوع أو حبياته مع أمِّّه؛ بل يبدأ بوجود املسيح األ
أن   إبحياء من الروح القدس أرادْلقيقة من هو يسوع. ويبدو أنه  أن يلفت انتباهنا منذ اللحظة األوىل    رادأ

ابراهيم.   ابن  داود  ابن  زال  وما  يسوع كان  أّن  ابلربهان  اجنيله  يبدأ  الذي  خمتلف عن مىت  يكتب أبسلوب 
تطّرق مباشرة إىل املوضوع حيث يؤّكد (. أّما يوحنا في38-23:3ويظهر لنا لوقا أّن يسوع كان ابن آدم )لوقا

لليت وردت يف تكوين يوحنا:"   1:1ألوهية يسوع ابستخدامه عبارة مشاهبة  البدء..." وكتب  اْلَبْدِء   "يف  ِف 
الرؤاي   ربان سفر وخي"  َكاَن اْلَكِلَمُة، َواْلَكِلَمُة َكاَن ِعْنَد للِا، وََكاَن اْلَكِلَمُة للَا. هَذا َكاَن ِف اْلَبْدِء ِعْنَد للِا. 

 أّن يسوع هو كلمة هللا.  13-11:19من هو املعّن حتديًدا يف عبارة "كلمة هللا" حيث نقرأ يف األصحاح  
 

هناك من ال حيّبذ فكرة أّن يسوع هو هللا املتجّسد. والكثري من اجملموعات الدينية اليوم يقبلون يسوع 
. وإحدى هذه اجملمعات هم شهود يهوه مع نيب لكن ليس هللاعلى أنّه اإلنسان الصاحل أو املعّلم اْلكيم أو ال

البّتة يناسبهم  فهم ال يشهدون هلل وال يقبلون ألوهية املسيح.   اين ال أحّبذ إطالق عليهم هذا اإلسم إذ ال 
فمثال هم يغرّيون النص الذي حنن يصدد دراسته ليصري:"والكلمة كان إهلًا." تغيري صغري بطريقة التواصل تغرّي 

ملعىن ابلكامل جلملة هلذه األمهّية. ويقول د. جوليوس مونيت عن ترمجتهم هلذه اآلية:"حسب علمي، ال أحد ا
من املفّكرين يف العال ترجم هذه اآلية كما ترمجها شهود يهوه." ويقول د.وليم ابركلي عن ترمجتهم:"يتّضح 

للحقيقة   املتعّمد  يو تشويههم  فرتمجوا  اجلديد.  للعهد  ترمجتهم  إهلًا،"   1:1حنايف  "...والكلمة كان  كالتايل: 
وهذه ترمجة تنايف قواعد اللغة. من الواضح أنّه إن كان إبمكاهنم ترمجة العهد اجلديد هبذه الطريقة فهم جمموعة 

 تنقصهم األمانة الفكرية." 
وحنا واضح واحد أوحد، وينكرون الثالوث. لكن الرسول ي  هقائلني إنّ هناك من ينكر اليوم أن يسوع هو هللا  

 يف كيف أنّه بدأ إجنيله بقوله إّن الكلمة كان هللا وكان يف البدء عند هللا.  جدًّا
 

 ماذا تقول ملن يبحث عن احلق لكنه ال يؤمن أن يسوع هو للا؟ 
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أنّه هللا. واْلق يُقال أنّه ل يدور من مكان  ل يقل قطفكرة ألوهية املسيح ابلقول إنّه  أن يلغي  هناك من حياول
لكن األمور اليت قاهلا عن نفسه واليت قام هبا هم براهني على أنّه أدرك أنّه آلخر قائالً:"اْسعوا أان هو هللا."  

املقّدس الكتاب  يف  نصوص  بضعة  على  نظرة  نلقي  عندما  املسيح كاهلل   هللا.  جتسيدها  يف  واضحة  جندها 
 : املتجّسد. دعوان نلقي نظرة على بعض منها

 

 أهيه الذي أهيه
احملرتقةتقا العّليقة  عند  مع موسى  العبودية يف   بل هللا  ليطلقهم من  إسرائيل  إنّه سريسله إىل شعب  له  وقال 

تَ ُقوُل مصر. فسأله موسى من يقول أنّه أرسله.   َأْهَيْه«. َوقَاَل: »هَكَذا  ِلُموَسى: »َأْهَيِه الَِّذي  "فَ َقاَل للاُ 
حادثة حني يوحنا األصحاح الثامن يصف يوحنا    ويف (.  14:3خروج)لَْيُكْم«."لَِبِِن ِإْسَرائِيَل: َأْهَيْه َأْرَسَلِِن إِ 

بعدما أخربهم أنّه رأى ابراهيم. قال   جييب يسوع على انتقادات الفرِّيسيني الذي كانوا قد ظّنوا أهنم أوقعوا به
 هلم:

 أَبُوُكْم ِإبْ َراِهيُم ََتَلََّل أبَِْن يَ َرى يَ ْوِمي فَ َرَأى َوَفرَِح«.  
 َقاَل لَُه اْليَ ُهوُد:»لَْيَس َلَك ََخُْسوَن َسَنًة بَ ْعُد، َأفَ َرأَْيَت ِإبْ َراِهيَم؟« ف َ  
 «. قَ ْبَل َأْن َيُكوَن ِإبْ َراِهيُم َأًَن َكاِئنٌ قَاَل ََلُْم َيُسوُع:»احْلَقَّ احْلَقَّ َأُقوُل َلُكْم:   
َفى َوَخَرَج ِمَن اَْلَْيَكِل َُمَْتازًا ِف َوْسِطِهْم َوَمَضى . َأمَّا َيُسوُع فَاْخت َ فَ َرفَ ُعوا ِحَجارًَة ِلرَيَُْجُوهُ  

 ( 59-56:8حنا)يو هَكَذا.
." بل استخدم كنت موجوًدا قبل أن يولد ابراهيم." أو "أان موجود من قبل أن يوجد ابراهيم  ل يقل يسوع:"أان

م إىل اليواننية  عن قصد اإلسم نفسه الذي تُ  فيه هللا عن نفسه   وهو اإلسم الذي كشف   EGO AMIرجِّ
إذ رفعوا حجارة لريمجوه بسبب التجديف   للشعب اإلسرائيلي: أهيه الذي أهيه. الحظ رّدة فعل الفريسيني

 ألنّه كان يّدعي أنّه هللا. 
ِإنَُّكْم مَتُوتُوَن "24:8قبل أعداد قليلة يف يوحنا املسيحهذه حقيقة مهّمة علينا ادراكها بسبب العبارة اليت قاهلا 

تُ ْؤِمُنوا َأّّنِ َأًَن ُهَو  ِف خَ  الحظ أنّه يف وامل  مَتُوتُوَن ِف َخطَاََيُكْم."  )من أقول إين هو(طَاََيُكْم، ألَنَُّكْم ِإْن ََلْ 
والسبب يعود إىل أهّنا ل أتيت كذلك يف   بني مزدوجني   )من أقول إين هو( معظم الرتمجات اإلنكليزية أتيت عبارة  
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ابلفعل   لكنها  األصلي.  يسوع النص  يقوله  ما  أليس كذلك؟  أبكمله،  النص  على  مشّدًدا  أتكيًدا  تضفي 
وما عناه فقط حني ندرك من هو يسوع ابلفعل ــــــــ اإلله ابن هللا، أهيه الذي أهيه.    ابلفعل هو أّن الفداء أييت

ا إذ أن اْليا ْلياة األبدية تعتمد . إن كان هو جمّرد إنساٍن، فا ة األبدية متعّلقة بفهمنا ملن هو يسوع واضح جدًّ
 على اْلق الذي عّلمه. لكن اْلق األعظم الذي علينا إدراكه هو أنّه أهيه الذي أهيه؛ الطريق واْلق واْلياة. 

  هي بعض العبارات اليت ميكنك تذكرها ِف اإلجنيل واليت تبدأ بعبارة "أًن هو"؟    ما
 ؟ 33-27:10ماذا عن إعالنه الواضح يف يوحنا  

بَ ُعِِن. ِخَراِف َتْسمَ    ُع َصْوِت، َوَأًَن َأْعرِفُ َها فَ تَ ت ْ
 َوَأًَن ُأْعِطيَها َحَياًة أَبَِديًَّة، َوَلْن ََتِْلَك ِإََل األَبَِد، َواَل ََيَْطُفَها َأَحٌد ِمْن يَِدي.  
، َواَل يَ ْقِدُر َأَحٌد َأْن ََيْطَ   َها ُهَو َأْعَظُم ِمَن اْلُكلِّ  َف ِمْن يَِد َأِب. َأِب الَِّذي َأْعطَاّن ِإَيَّ
 «. َأًَن َواآلُب َواِحدٌ  
 فَ تَ َناَوَل اْليَ ُهوُد أَْيًضا ِحَجارًَة ِلرَيَُْجُوُه.  
َها تَ ْرَُجُوَنِِن    ؟« َأَجاََبُْم َيُسوُع:»َأْعَماالً َكِثريًَة َحَسَنًة َأرَيْ ُتُكْم ِمْن ِعْنِد َأِب. ِبَسَبِب َأيِّ َعَمل ِمن ْ
،  َأَجابَُه اْليَ ُهودُ   فَِإنََّك َوأَْنَت ِإْنَساٌن  قَائِِلنَي:»َلْسَنا نَ ْرَُجَُك أَلْجِل َعَمل َحَسن ، َبْل أَلْجِل ََتِْديف 

 ََتَْعُل نَ ْفَسَك ِإَلًا« 
 

األمرالحظ   هلم  يسوع ل يصحح  اهتموه   أّن  فعل   عندما  لكان  وليس هللا  نبيًّا  لو كان  أنّه هللا.  يّدعي  أبنّه 
م ابْلق:"أان هو الطريق واْلق واْلياة." من يقول إنّه اْلق حبد ذاته ال يتوّقف عند سؤ ذلك. لكنه كان يتكلّ 

بينما كانوا جمتمعني يف  تلميذا بعد صلبه  فهم من قبل آخرين. والحًقا عندما ظهر لتوما أحد اإلثن عشر 
 لكان وّّبه على هذه العّلية، ل يصحح له عندما صرخ قائالً: "ريب وإهلي!" لو ل يكن يسوع ابلفعل هو هللا

 بينما دعاه ليتفقد جراحه:  العبارة التجديفية. لكن جند يف النص أن توما أدرك أخريًا من هو يسوع
  ُمْؤِمن  َبلْ ُثَّ قَاَل لُِتوَما:»َهاِت ِإْصِبَعَك ِإََل ُهَنا َوأَْبِصْر يََديَّ، َوَهاِت يََدَك َوَضْعَها ِف َجْنِب، َوالَ َتُكْن َغرْيَ 

 27:20يوحنا    ُمْؤِمًنا«
شخصني: كلمة للا )يسوع(   1:1كيف ميكن هلل أن يكون إَلًا واحًدا لكننا جند ِف هذا النص وِف يوحنا

 واآلب؟ هل يؤمن املسيحيون بثالثة آَلة؟ 
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التوراة ابلنسبة للداينة اليهودية هي: "رهاة أظفود منذ نعوماليهسؤال جّيد! يتعّلم   ِاْْسَْع ََي م أّن أهم آية يف 
حيني حيفظون عن ظهر قلب اآلية يكما أّن الكثري من املس.  (4:6" )تثنيةِإْسَرائِيُل: الرَّبُّ ِإَلَُنا َربٌّ َواِحٌد.

ي حيفظون هذه اآلية. وحجر العثرة األعظم الذي يواجهه اليهود  الشعب  ، هكذا فإنّ 16:3الواردة يف يوحنا 
ال يؤمنون إبله واحد بل بثالثة آهلة.  املسّيا؛ فهم يظّنون أّن املسيحينياليهود هو عندما يتكّلم أحٌد معهم عن 

 وهذا ابلنسبة لليهودي التجديف حبّد ذاته. 
أبكمله؟ املعىن  تغرّي  أن  ممكن  صغرية  واحدة  أن كلمة  رأينا  أننا  إىل   أتذكرون كيف  املرتمجة  العربية   الكلمة 

دة املرّكبة من عّدة وحدات. فنراها ُتستخدم مثاًل يف تشري إىل الوح   وهي  Echadهي    4:6"واحد" يف تثنية
ل اجلواسيس اإلث4:2)عربانيني  واحًدا التعبري عن أّن الزوج والزوجة يصبحان جسًدا    ة ن عشر ت(. وعندما أُرسِّ

فقطفوا عنقوًدا من العنب. وكلمة   إىل أرض كنعان ليتجسسوا األرض، أرادوا أن أيخذوا عّينة من مثار األرض
 ."ُكلُّ اْْلُْمُهوِر َمًعا اثْ َناِن َوَأْربَ ُعوَن أَْلًفا َوَثاَلُث ِمَئة  َوِستُّونَ "  64:2ونقرأ يف عزرا.    echadي  عنقود ه

إيصال فكرة الواحد األحد إستخدم كلمة وعندما أراد هللا  .  echadوكلمة "مجهور" هنا هي نفسه كلمة  
»ُخِذ ابْ َنَك َوِحيَدَك، الَِّذي ُتُِبُُّه، ّر فيه ابراهيم:  يف اإلمتحان الذي مفنجدها  .  Yachidعربية خمالفة وهي  

َواذْ  ، ِإْسَحاَق،  اْلُمِرَيَّ َأْرِض  ِإََل  َأُقوُل   َهْب  الَِّذي  اْْلَِباِل  َأَحِد  َعَلى  حُمَْرَقًة  ُهَناَك  َوَأْصِعْدُه 
اب  لقد .  (2:22)تكوين َلَك« ابنه  كان هناك ابن واحد الذي اعرتف به هللا كالوارث ملواعيد  الوحيد راهيم؛ 

(yachid)  يستخد.  اسحق الثالوث  وحدانية هللا يف  فكرة  لنا  يقّدم  أن  يريد  . echadكلمة    موعندما 
اْلمع (. هل جند أن للا ُيشار إليه بصفة  2:1")يوحناَكاَن ِعْنَد للاِ ...ِف اْلَبْدِء  فيقول لنا يوحنا الرسول:"

َوقَاَل ": 26(، مث نقرأ يف العدد 2هائًما على وجه املياه)ع   كان روح هللا ِف تكوين األصحاح األّول؟ نعم! 
« ُصورَتِ ن َ للاُ:  َعَلى  اإِلْنَساَن  َوَعَلى َناَكَشَبهِ   َناْعَمُل  السََّماِء  َطرْيِ  َوَعَلى  اْلَبْحِر  َْسَِك  َعَلى  فَ يَ َتَسلَّطُوَن   ،

َعَلى اأَلْرِض«.اْلبَ َهائِِم، َوَعَلى ُكلِّ اأَلْرِض، َوَعَلى َجَِيِع الدَِّبَّ  املستخدمة هنا   وكلمة هللا"  َِبِت الَّيِت َتِدبُّ 
 هي يف صيغة اجلمع وهي كلمة إلوهيم يف اللغة العربية. 

 
اآلايت الرئيسية يف الكتاب املقّدس؛ مثال   عن ابهلم بعض   غاب  ه هللا، والذين يقولون إن يسوع ل يقل قط إنّ 

 :حني قال إّن من يقبله يقبل اآلب
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 (  40:10." )مىتَوَمْن يَ ْقبَ لُن ِ  ي يَ ْقَبُل الَِّذي َأْرَسَلنِ  ييَ ْقبَ ُلُكْم يَ ْقبَ لُنِ  ي،    "َمنْ 
يَ ْقبَ ُلِِن،   ي  ِِبْسِْ هَذا  ِمْثَل  َأْواَلد   ِمْن  َواِحًدا  قَِبَل  الَِّذي »َمْن  َبِل  َأًَن  يَ ْقبَ ُلِِن  فَ َلْيَس  قَِبَلِِن  َوَمْن 

  (37:9)مرقس«.َأْرَسَلِِن 
ِفيلُبُُّس!  "قَاَل   ََي  تَ ْعرِْفِِن  َوََلْ  ُمدَّتُُه  هِذِه  زََماًًن  َمَعُكْم  َيُسوُع:»َأًَن  اآلبَ لَُه  رََأى  فَ َقْد  َفَكْيَف اَلَِّذي رَآّن   ،

 ( 9:14)يوحنا  تَ ُقوُل أَْنَت: َأرًَِن اآلَب؟" 
اقتنعت أن السنهدرمي يف ل  هل  الرب؟ كم أبدى من شجاعة ونبل عندما وقف أمام  يلة ما قبل يسوع هو 

الزور. أخريًا، شعر رئيس الكهنة أن احملاكمة ال  صلبه بينما كانوا يعرّيوه ويعذِّبوه. لكن ل تتطابق شهادات 
 " أَأَْنَت اْلَمِسيُح اْبُن اْلُمَباَرِك؟جتري كما جيب، فالتفت إىل يسوع وسأله: "

. ا ِف َسَحاِب السََّماِء«اِن َجاِلًسا َعْن ميَِنِي اْلُقوَِّة، َوآتِيً فَ َقاَل َيُسوُع:»َأًَن ُهَو. َوَسْوَف تُ ْبِصُروَن اْبَن اإِلْنسَ 
 (. 62-61:14)مرقس

 
ا كانت رّدة الفعل؟ مّزق رئيس الكهنة ثوبه مشريًا إىل امتعاضه من الرجل الذي أمامه والذي يدِّعي أنّه هللا ماذ

جلس عن ميني القّوة وسيأيت يف سحاب السماء. يزيد الطني بّلة، قال يسوع أبنّه سي  ولكي ".  َأًَن ُهوَ بقوله: "
 وابلنسبة ألي يهودي كانت هذه الصورة تشري بوضوح إىل جميء املسيح بقّوة وجمد. 

 
 ما هي الدالئل اليت تشري إَل أّن يسوع هو للا؟ وما اليت تنفي ذلك؟ 

عن وحيمل خطّييت. كتب س.ت ميكنن أن أتصّور مقدارًا كهذا من احملّبة حيث أّن إله الكون ميوت بدالً    ال
  "ضحية كافية أقّدمها له مقابل ذلك.أية ت  هناك  بداًل عن، وليست ستاد:"يسوع املسيح الذي هو هللا مات  

شقاوة وضعي وكم كان أمًرا هاًما ابلنسبة هلل كان ال بّد للمسيح أن ميوت بدال عن، وهذا يدل على مدى  
وحنيا   لكي نرمي ّبطاايان إىل الوراء  علينا أن نفعل املستحيل   أبن ميحمو خطّييت لكي يكون يل شركة معه. 

 ساعني أبن نرضيه يف كل ما نعمل. 
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النص هي:   يوحنا يف هذا  يعاجلها  اليت  الثانية  َشْيٌء ِمَّا َكاَن."النقطة  َيُكْن  ََلْ  َوِبَغرْيِِه  بِِه َكاَن،  َشْيء    "ُكلُّ 
خلليقة، وكان موجوًدا مع اآلب والروح القدس منذ البدء. م من ذلك أّن يسوع شارك يف اأفه(.  3:1)يوحنا

 ويكتب بولس الرسول بوحي الروح القدس إىل أهل كولوسي أمرًا مشاهبًا إذ يقول: 
: َما ِف السََّماَواِت َوَما َعَلى اأَلْرِض، َما يُ َرى َوَما اَل يُ َرى، َسَواٌء َكاَن ُعُروًشا ِفيِه ُخِلَق اْلُكلُّ فَِإنَُّه  " 
 . اْلُكلُّ بِِه َولَُه َقْد ُخِلقَ ْم ِسَياَدات  َأْم رََِيَسات  َأْم َساَلِطنَي.  أَ 
 (. 17-16:1" )كولوسيَوِفيِه يَ ُقوُم اْلُكلُّ الَِّذي ُهَو قَ ْبَل ُكلِّ َشْيء ،   

 إذ يكتب بولس إىل أهل  أبنه كان قبل كل شيء وأبّن فيه ُخلق الكل يف نّصني آخرينوجند هاتني الفكرتني 
َكلََّمَنا ِف سفر العَّبانيني: "  كاتبويقول  (.  9:3" )أفسس "... للِا َخاِلِق اْْلَِميِع بَِيُسوَع اْلَمِسيحِ أفسس:  

ِم اأَلِخريَِة ِف ابِْنِه، الَِّذي َجَعَلُه َوارًًِث ِلُكلِّ َشْيء ،    (2:1.")عَّبانينياْلَعاَلِمنيَ   الَِّذي بِِه أَْيًضا َعِملَ هِذِه اأَلَيَّ
 
 يف تشعر عندما تفّكر أبّن خالق األكوان يدعوك للشركة معه؟ ك

 عن هذا األمر التايل:  يكتب ر.كنت هغز
هناك ما يقارب املئة مليار جنمة يف اجملرّة املتوّسطة اْلجم، وهناك ما ال يقّل عن املئة مليون جمرّة يف  

ن الكون بواسطة أضخم التلسكوابت، مليار م\1ابستطاعتنا رؤية    وقد اعتقد انشتاين أنّهالكون املعروف.  
يف الفضاء )عشرة   جنمة  10,000,000,000,000,000,000,000,000,000مما يعن أنّه ال بد أن توجد  

مليار= ترليون؛ 1000مليون=مليار؛ 1000ألف= مليون؛  1000أقتليون(. كم يساوي هذا الرقم؟  
 1000؛ سكستليون كوينتليون=  1000كدريليون= كوينتليون؛    1000؛ لكدريليوناترليون=  1000

يتبعه سبعة وعشرون صفرًا.   1هو الرقم   األقتيليون . إًذا،  أقتيليون =  سبتيليون   1000؛  سبتيليون =  سكستليون 
وهو ل خيلق فقط األشياء الكبرية يف العال بل أيًضا أصغر األشياء وأجزاء الذرّة.   ويسوع قد خلقها مجيعها! 

فِّيهِّ يـَُقوُم أنّه حيمل مًعا الذرّة وكل األشياء الداخلية واخلارجية يف الكون )"  ونقرأ يف النص الوارد يف كولوسي
 .1"(اْلُكل  

 ِفيِه َكاَنِت احْلََياُة، َواحْلََياُة َكاَنْت نُوَر النَّاِس، "وإن كان هذا ليس كافًيا فإّن يوحنا يكمل قائالً: 
ظلمة روحي وأتى ليعطينا النور.   لقد رأى (.  5-4:1)يوحنا"  تُْدرِْكُه.َوالنُّوُر ُيِضيُء ِف الظُّْلَمِة، َوالظُّْلَمُة َلَْ 

وإن ل أنتِّ إىل املسيح، تبقى طبيعتنا الداخلية وأرواحنا مظلمة ومائتة بسبب اخلطّية. وكان هللا قد حّذر آدم 

 
1 R. Kent Hughes, Preaching the Word Series. Book of John. Published by Crossway. Page 17. 
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(. 17:2ته )تكوينويطيعه موًًت ميوت هو وذرِّي  بدل أن يسمع هلل يف جّنة عدن أنّه يوم خيتار أن يسمع للحّية  
 ودعوان نقرأ ما كتب بولس يف رسالته إىل أهل أفسس: 

ُتْم َأْمَوااتً َوأَنْ ُتْم ِإْذ     ِِبلذُّنُوِب َواخْلَطَاََي،   ُكن ْ
، َحَسَب رَئِيِس ُسْلطَاِن اَْلََواِء،    ُل الرُّوِح الَِّذي يَ ْعمَ الَّيِت َسَلْكُتْم ِفيَها قَ ْباًل َحَسَب َدْهِر هَذا اْلَعاَلَِ

 اآلَن ِف أَبْ َناِء اْلَمْعِصَيِة، 
نَ ُهْم ِف َشَهَواِت َجَسِدًَن، َعاِمِلنَي َمِشيَئاِت اْلََْسِد   َنا قَ ْباًل بَ ي ْ يًعا َتَصرَّف ْ الَِّذيَن حَنُْن أَْيًضا َجَِ

 َواألَْفَكاِر، وَُكنَّا ِِبلطَِّبيَعِة أَبْ َناَء اْلَغَضِب َكاْلَباِقنَي أَْيًضا، 
 ِذي ُهَو َغِِنٌّ ِف الرَّْْحَِة، ِمْن َأْجِل حَمَبَِّتِه اْلَكِثريَِة الَّيِت َأَحب ََّنا َِبَا، َاهللُ الَّ  
  ِِبلنِّْعَمِة أَنْ ُتْم ُُمَلَُّصوَن     َوحَنُْن َأْمَواٌت ِِبخْلَطَاََي َأْحَياًَن َمَع اْلَمِسيحِ  
ِت ِف اْلَمِسيِح َيُسوَع، َوَأقَاَمَنا َمَعُه، َوَأْجَلَسَنا َمَعُه ِف السَّمَ    اِوَيَّ
َنا ِف اْلَمِسيِح َيُسوَع.    لُِيْظِهَر ِف الدُُّهوِر اآلتَِيِة ِغََن نِْعَمِتِه اْلَفاِئَق، ِِبللُّْطِف َعَلي ْ
 . ُهَو َعِطيَُّة للاِ ألَنَُّكْم ِِبلنِّْعَمِة ُُمَلَُّصوَن، ِِبإِلميَاِن، َوذِلَك لَْيَس ِمْنُكْم.   
  ِمْن َأْعَمال َكْيالَ يَ ْفَتِخَر َأَحٌد. لَْيسَ  
، َُمُْلوِقنَي ِف اْلَمِسيِح َيُسوَع أَلْعَمال َصاحِلَة ، َقْد َسَبَق للاُ فََأَعدََّها ِلَكْي َنْسُلَك ألَن ََّنا حَنُْن َعَمُلهُ  

 (.  10-2:1)أفسسِفيَها.
أن أييت اإلنسان إىل املسيح ال  مجيعنا قبل أن نعتمد يف شخص املسيح. فقبل  وهذه الظلمة تسودان

تكون لروحه اْلياة املعطاة من قبل الرب يسوع؛ وهذا ما يدعوه الكتاب املقّدس "أموات." والطريقة الوحيدة 
. ووردت 4:1يوحناكما جاءت العبارة يف    Zōē  لنصبح أحياًء روحيًّا  هي أن نستقبل سكب اْلياة من هللا

َولَِيُكوَن ََلُْم َأْفَضُل."   َحَياةٌ َوَأمَّا َأًَن فَ َقْد أَتَ ْيُت لَِتُكوَن ََلُْم  :"ال يسوع، حني ق10الكلمة نفسها يف يوحنا  
 على الشكل التايل:  كتايب املقّدس  يف حاشية Zōēجد تفسريًا لكلمة اْلياة  وأ

    Zōē   اْلياة   الذي يعطي  عبارة ميتافزايئية واليت حتمل معىن قّوة اْلياة نفسها، أي املبدأ اْليويهي
وقد اسُتخدمت يف العهد اجلديد للداللة على اْلياة األبدية. إهنا حياة هللا نفسه الذي أصبح لألشياء.  

 .2املؤمنون شركاء فيها  
 كيف يتم إيصال هذه احلياة وهذا النور ألي رجل أو امرأة أو ولد؟ 

 
2 Key Word Study Bible, AMG Publishers, Lexical Aids page 1630. 
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ب يوحنا أّن املسيح أتى (، وقد كت9:1النور اْلقيقي الذي يعطي النور لكل انسان )يوحنا  املسيح هو
(. اي 11:1ل يعتربوه ول يقبلوه )يوحنا  لكنهم(،  16:1" )كولوسيفَِإنَُّه ِفيِه ُخِلَق اْلُكلُّ : " من أجل خليقته

 للمأساة! 
 ِه. ، َأِي اْلُمْؤِمُنوَن ِِبْسِْ فََأْعطَاُهْم ُسْلطَاًًن َأْن َيِصريُوا َأْواَلَد للاِ   الَِّذيَن قَِبُلوهُ َوَأمَّا ُكلُّ   
 . َبْل ِمَن للاِ ، َوالَ ِمْن َمِشيَئِة رَُجل،  َواَل ِمْن َمِشيَئِة َجَسد  ، ُوِلُدوا لَْيَس ِمْن َدم  اَلَِّذيَن   
نَ َنا، َورَأَيْ َنا ََمَْدُه، ََمًْدا َكَما ِلَوِحيد  ِمَن اآلِب،     .َِمُْلوًءا نِْعَمًة َوَحقًّاَواْلَكِلَمُة َصاَر َجَسًدا َوَحلَّ بَ ي ْ

 (. 14-12:1)يوحنا
ويف الواقع أّنك حىت ولو    اْلياة األبدية سهلة املنال لدرجة أّن ولًدا ميكنه اْلصول عليها.  لقد جعل

 (. 15:10كنت ولًدا ول تقبل املسيح وهبة اْلياة اليت قّدمها لنا فلن تدخل اْلياة األبدية )مرقس
 

ذلك احلني؟ شاركوا اختبار   ذكم من ت حياتل هبة احلياة األبدية، كيف تغريّ بِ البعض منكم قَ 
    قبولكم للمسيح مع بعضكم البعض. 

 
قبول املسيح والوالدة اجلديدة من هللا ال حيصالن مبجّرد الذهاب إىل الكنيسة. ويقول البشري يوحنا إن  

يَئةِّ َجَسدٍ " أبهنما ال حيصالن مبجّرد الوالدة يف عائلة مسيحية،   زواج من شريك . وال يتم ذلك ابل"الَ مِّْن َمشِّ
يَئةِّ َرُجلمسيحي، "  . فقبول املسيح يتطّلب تسليمه كل ما لنا وكل ما حنن عليه بني يديه. ويشري " الَ مِّْن َمشِّ

واإلميان هو ليس اعرتافًا عقالنًيا بعمل املسيح يوحنا إىل أّن الذين آمنوا ابْسه أُعطي هلم أن يصريوا أوالد هللا.  
اإلستشهاد مبثل فقط. وإبمكاننا    ه إميانك وثقتك يف املسيح وحد  على الصليب من أجلك؛ بل هو وضع 

وبعدما "بلوندن" البهلواين الذي ميشي على اْلبال الرفيعة والذي قطع شالالت نياغرا من انحية إىل أخرى.  
املتفّرجني وسأهلم إن كانوا يثقون أنه   قدم، التفت إىل1000طوله   مشى على اْلبل الرفيع والذي بلغ 

أن حيمل أحدهم بينما يقطع املسافة. فانفجر اجلمهور ابلتصفيق والتشجيع هلذه الفكرة؛ فأخذ يستطيع  
ه ٌد!! اإلميان ابملسيح هو وضع الثقة فيلتسّلق على ظهره. لكن، ل يقبل أحاآلخر ل  الواحد بعد   يدعو

ك وتدعه حيملك منذ ابلكامل، وليس أبن نصّدق بعقالنية أّن املسيح هيئ لنا اخلالص بل أن تقبله يف حيات
ذلك اليوم. هل إبمكانك أن تقبل املسيح كولٍد صغري اليوم؟ صلِّّ صالة بسيطة مؤمًنا وواثًقا ابملسيح وبعمله 

 الكامل على الصليب. إليك صالة بسيطة تّنم عن الثقة: 
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له الكامل صالة: أيها اآلب، إيّن أؤمن بكل قليب أّن يسوع أتى ليعطين اْلياة. واليوم أان أثق به وبعم
يف حيايت. ها أان أترك خطاايي وألتجأ للمسيح.   من أجلي. لقد أخطأت واقرتفت األغالط  على الصليب

 أشكرك ألنك أرسلت ابنك إىل العال ليخّلصن من خطّييت. أريد أن أقبل املسيح اليوم. آمني
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