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 برنامج 
 

 "يف ظاللِ الكَلمة"
 
  

 ٢٣كُتيب رقم 
  

 تفسري إجنيل يوحنا عدداً بعد اآلخر
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  )٣-١اإلصحاحات (
  
 
 
 
 
 
 
 
 

  القَس الدكتور دك وودوورد: بِقَلَم
  القَس الدكتور بيار فرنسيس: ترمجة

 
وليس بهدف بيعها أو المتاجرة بها  فقط  يمكنك أن تحتفظ بالكتب أو المقاالت لالستخدام الشخصي

  .األسباب طريقة كانت ومهما كانت بأي
   اإلتصال بالخدمة العربية لكرازة باإلنجيلللمزيد من المعلومات الرجاء 
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  الفَصلُ األول
  "نظرةٌ إىل إجنيل يوحنا"

  
 آخر مالحظات للذين إستمعوا إىل لقد قَدمت يف كُتيبٍ

اليت تقدم ملَخصاً إلجنيلِ يوحنا، " يف ظاللِ الكلمة،"حلقات برنامج 
والكُتيب الذي أنتم اآلن بِصدد . خاللَ دراستنا الشاملَة للعهد اجلَديد

خص فيها مائَةً وثالثني حلقَةً قراَءته هو األولُ من بنيِ ستة كُتيبات أُلَ
  .إذاعيةً، فَسرت فيها إجنيلَ يوحنا عدداً بعد اآلخر

خاللَ قراَءيت هلذا . الرسول يوحنا هو كاتب هذا اإلجنيل  
 ا، وكذلكنوحي كتب هالقَصد الذي ألجل اإلجنيل، بإمكانِي أن أعرِف

نَّ يوحنا يخبِرنا بِوضوحٍ ملاذا كتب هذا قَصدي أنا من القراءة، أل
وآيات أُخر كَثرية صنع يسوع قُدام تالميذه مل تكتب : "اإلجنيلَ الرابِع
وأما هذه فقد كُتبت لتؤمنوا أنَّ يٍسوع هو املسيح إبن . يف هذا الكتاب

  .٣١، ٣٠: ٢٠يوحنا ." إمسهاهللا ولكَي تكُونَ لكُم إذا آمنتم حياةٌ ب
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برهانٌ "هي معجِزةٌ تبرهن شيئاً، أو ما يمكن أن نسميه " اآليةُ"  
عجِزِيوع املسيح ." معندما كانَ يس ها يف هذا اإلجنيل أنوحننا يخبِري

 العدد ويف. يف عالَمنا، حقَّق الكثري من الرباهني املُعجِزية، أو اآليات
األخري من هذا السفر، يخبِرنا يوحنا أنه مل يسجلْ كُلَّ اآليات، أو 

ويخبِرنا أنه لو سجلَ أحدهم كُلَّ . الرباهني املُعجِزية اليت حقَّقها يسوع
اآليات اليت عملَها يسوع، ملا إتسع العالَم بأسرِه للكُتبِ اليت كانت 

عنه بكتست.  
يخبِرنا يوحنا أنَّ هذا اإلجنيل الرابِع هو سجِلُّ مدونٌ لبعضِ   

فيوحنا شارك معنا سجِالً ذه اآليات . املُعجِزات اليت أجنزها يسوع
. اليت إختارها، ألنه أرادنا أن نؤمن أنَّ يسوع هو املسيح املَسيا، إبن اهللا

ع متاماً أننا عندما نؤمن، ستكُونُ لنا نوعيةُ احلياة اليت يريدها وهو مقتنِ
رِيشكُلِّ كائنٍ باحلياة . اُهللا ل ة منيوعي هذه النمسي واحلياة "وه

  ." األبدية
   يهلنا يف ما أُمس بيكت هأن وعن هذا الكاتب، ه هبأُح رآخ أمر

فهذا اإلجنيل الرابِع هو مثالٌ عما قَصده بولُس . اجلَميلة" رموزلُغة ال"
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هذا  )٢٢: ١كُورنثُوس ١." (اليهود يطلُبونَ آيةً"عندما كتب يقُولُ أنَّ 
اإلجنيل هو مثالٌ عن لُغة الرموز الكتابِية الروحية اليت إستخدمها 

  .اليهود
  ي ل من عندما كتباألو يف العدد ؤيا، وصفالر ا سفرهذا وحن
:  الظُّروف اليت فيها أُعطي له هذا اإلعالنُ، بالكلمات التاليةالسفر

إعالنُ يسوع املسيح الذي أعطاه إياه اُهللا ليرِي عبيده ما ال بد أن "
  ."  لعبده يوحنا مرسالً بيد مالكهوبينهيكُونَ عن قَريبٍ 
وما يقُولُه يوحنا هو أنَّ الشكلَ . مثريةٌ لإلهتمام" بينه"إنَّ كَلمة 

األدبِي لإلعالن الذي أُعطي له من قبلِ اِهللا على جزيرة بطمس كانَ 
ةً على مفهومِ ويضيف الرسولُ بولُس نظرةً إضافي." لُغةً رمزِيةً روحية"

فهذه اُألمور : "هذه الكلمة، عندما يكتب عنِ التاريخِ العربي قائالً
 رت إلينا أواخهالذين إنت ت إلنذارِنا حننبثاالً وكُتم مهتها أصابجيمع

  ).١١: ١٠كُورنثُوس ١." (الدهور
لليهود يف عندما قالَ بولُس أنَّ كُلَّ هذه اُألمور اليت حدثَت 

التاريخِ الكتابِي، حدثت لتكُونَ مثاالً، إستخدم الكلمة اليونانِية 
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Tuposةالطِّباع اليت تعين منُوذجاً، مثل منُوذَج ، . بولُس أنًَّ أدنا بخبِري
بِشكلٍ جمازِي مقدت يراتوحتذ لَةملُوٌء بأمثم ارخييس التتابِ املُقدالك .

ااز هو قصةٌ "ذا فتشت عن معىن كلمة جماز يف القاموس، تجِد أنَّ فإ
يتخذُ فيها األشخاص، األماكن، واألشياء، معىن عميقاً مختلفاً، غالباً 

  ." ما تكُونُ له داللته التعليمية، الروحية أو األخالقية
ول أيضاً عن أنولُس الرسب يم إبنانيتكلَّمكانَ إلبراه ه . ربعتي

ولكن بعد أن أخبرنا بولُس أنه كانَ إلبراهيم . هذا تارخيَاً وليس خرافَةً
ولُس أنَّ هذا جمازرنا ب٢٤ -٢٢: ٤غالطية . (إبنان، أخب .( هلذا، وضع
 أن أنه يف الكتابِ املقدس، بإمكانِنا: بولُس هذا كسابِقة نتعلَّم منها

هذا يعين أنَّ األشخاص . نكتشف حقيقَةً تارخيية متَّ تعليمها جمازِياً
 كإبني إبراهيم -واألماكن واألشياء املَذكُورة يف مقطَعٍ كتابِي معين 

  . إتخذَت معىن أعمق، لنتعلَّم من خاللها أُموراً روحية-مثَالً 
ولُ أنَّ الرسولَ بولُس كتب اإلجنيلَ هذا ما أقصده عندما أقُ  

. الرابِع، كما كتب سفر الرؤيا، مستخدماً لغةَ الرموز اليهودية اازِية
 رِسالَةٌ لشعبِ اِهللا، ولكن بطريقَة وا، هوحني هؤيا، الذي كتبالر فِسفر
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الة، ينبغي أن يكُونَ لدينا فإذا أردنا فهم هذه الرس. مشفَّرة سرية
ومبعىن ما، هذا ما يصح . املفاتيح اليت تفُك ألغاز هذه الرسالة املُشفَّرة

  .على إجنيلِ يوحنا
فلديه مستوى يستطيع الطِّفلُ . كُتب إجنيلُ يوحنا على مستويني

ويعتبر إجنيلُ يوحنا . أن يفهمه؛ ويستخدم كلمات مبسطَةً قصريةً جداً
ولكن، عندما تفهمونَ أنَّ يوحنا يكتب . األبسطَ بني األناجيل األربعة

بِلُغة الرموز هذه، تدرِكُونَ أنه يف إجنيلِ يوحنا، هناك دائماً ذلك املعىن 
فهناك دائماً ذلك املعىن اآلخر، حيثُ تتخذُ األشخاص . األعمق

عندما تفهمونَ . واألماكن واألشياء معىن آخر، يعلِّمنا أُموراً روحيةً
 وفه ،ةلُغ طبأبس بى ولو كُتا، حتوحنركُونَ عندها أنَّ إجنيلَ يهذا، تد

ولكن لكي تفهموا هذا املعنى . أعمق إجنيلٍ بني األناجيل األربعة
  . يح تفَسر الشيفرةاألعمق، حتتاجونَ إىل مفات

إذا قرأتم إجنيلَ يوحنا، مدرِكني أنَّ هذا اإلجنيل كُتب لشعبِ   
, اِهللا بِلُغة رمزِية موحى ا بطريقَة خارِقَة للطبيعة، أو بِلُغة رمزِية مشفَّرة

ألغاز فُكيح اليت تلُوا على املفاتم بأن حتصبتغهذه الرِِّسالة وإذا ر 
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قا بِحوحنونَ إجنيلَ يبحت ة، سوفإىل إن إجنيلِ . املُشفَّر فقَبلَ أن ننظُر
يوحنا الرائع هذا، عدداً بعد اآلخر، أَود أن أُشارِك معكُم بعض املفاتيح 

  .اليت تفُك ألغاز الشيفرة اجلميلة املوجودة يف إجنيلِ يوحنا
فتاحساملالقُد وحالر وه أن أُشارِكَكُم به لُ الذي أُريداألو  .

 وحالر ة، إال إذا سكنيوحاحلقيقَةَ الر زيمبإمكانِنا أن ن ساطَة، ليسفبِب
يخبِرنا ). ١٣: ١٦؛ يوحنا ١٦ -٩: ٢كُورنثُوس ١(القُدس يف حياتنا 

احلقيقَةَ الروحية "ما يكتب قائالً أنَّ الرسول بولُس عنِ السبب، عند
فاإلنسانُ غَري الروحي أوِ الطَّبِيعي ال يستطيع أن يفهم ." تميز روحياً

 وحي سوفالر ع، اإلنسانُ غَريهذا الواقةً لة، ونتيجوحياحلقيقَةَ الر
. هالَة، بِحسبِ قَولِ بولُس الرسوليسمي احلقائق الروحية الكُربى باجلَ

 فُكدنا أن نإذا أر ،غي أن حنصلَ عليهل الذي ينباألو فتاحهلذا، فامل
ألغاز هذا اإلجنيل الرابِع العميق، هو أن نتمتع بِبساطَة بالروحِ القُدس 

  . كمعلِّمٍ لنا
 ألغاز فُكالثَّانِي الذي ي فتاحامل درِكأن ن وابِع، ههذا اإلجنيلِ الر

من محتوى إجنيلِ يوحنا، ال نجِده يف أناجيل متى، مرقُس،  % ٩٠أنَّ 
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باألناجيل املُتشابهة "هلذا سميت أناجيلُ مىت، مرقُس ولُوقا، . ولُوقا
ود مما هو موج % ٩٠ولكن . فمحتوى هذه األناجيل متطابِق." النظرة

يف إجنيلِ يوحنا ال نجِده يف األناجيل املُتشابِهة النظرة أو املُتطابِقة اليت 
هذا يعين أنَّ ما كُنا سنعرفه عن هذه . هي أناجيل متى، مرقُس، ولُوقا

التسعني باملائة من اُألمور اليت نقرأُها يف إجنيلِ يوحنا، ملا كانَ ممكناً لو 
  .حنا هذا اإلجنيل الرابِعمل يكتب يو

مفتاح ثالث ينبغي أن يكُونَ لدينا عندما نقترِب من اإلجنيلِ 
: الرابِع هو أن ندرِك أنه السفر الكتابِي الوحيد املُوجه لغريِ املُؤمنني

كُلَّ الكتاب هو موحى به "أخبرنا الرسول بولُس بإقتناعٍ عميق، أنَّ 
من اهللا، ونافع للتعليمِ والتوبيخ، للتقوميِ والتأديب الذي يف البِر، لكَي 

مبعىن ما، يخبِرنا ." يكُونَ إنسانُ اِهللا كامالً، متأهباً لكُلِّ عملٍ صالحٍ
، عن القصد ١٧، و١٦: ٣تيموثاوس ٢هذا املقطع الذي قرأناه من 

املقد نَ الكتابود ههالذي من أجللمن الكتابِ . س بكام فالقصد
املقدسِ بكامله هو أن يكُونَ إنسانُ اِهللا كامالً، متأهباً لكُلِّ عملٍ صالحٍ 

اُهللا اآلب له هأراد.  
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هذا يعين أنه توجد رِسالَةٌ واحدةٌ يف الكتابِ املُقدس لغريِ 
دما يتوب غري املُؤمنِ ويولَد وعن. أن يتوب ويؤمن باإلجنيل: املُؤمن

ثانِيةً، يعطيه اُهللا ستةً وستني سفراً مقَدساً، مبا يف ذلك إجنيل يوحنا، اليت 
لَهه اُهللا أن يعمريدحٍ يلٍ صالمكُلِّ عل لُهكَموت ،لُههؤوت ،هلِّمعست .  

ن احلقيقَة التعبدية يف إجنيلِ وسوف نرى أنه يوجد الكَثري م
ولكن هذا السفر . يوحنا، الذي حيتوي على الكَثريِ من املَنفَعة للمؤمن
هذا جيعلُ من إجنيلِ . موجه بِوضوحٍ لغريِ املُؤمن بِهدف أن يصبِح مؤمناً

هذا . بِ املُقدس القانونيةيوحنا سفراً فَريداً يف الئحة أسفارِ الكتا
القَصد التبشريي من إجنيلِ يوحنا هو مفتاح آخر لفَهمنا هلذا اإلجنيل 

  .العظيم
  حجةُ إجنيل يوحنا الرئيسية

هناك مفتاح آخر علينا أن نتأملَ به عندما نقترِب من إجنيلِ 
 هناك تسلسالً منطقياً عرب إجنيلِ يوحنا يوحنا، وهو أن ندرِك أنَّ

لهفريدة لشخصِ . بكام حياة ريفأناجيلُ مىت، مرقُس، ولُوقا هي س
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ولكُلٍّ منها هدفُه، ولكن ليس فيها تسلسلٌ منطقي بنفسِ . املسيح
  . الطريقة اليت جندها يف احلُجة الرئيسية يف إجنيلِ يوحنا

ذه احلُجة مذكُورةٌ يف هذه األعداد اليت قرأناها من اية ه
اإلصحاح العشرين من إجنيل يوحنا، حيثُ أخبرنا كاتب هذا اإلجنيل 

لكَي نؤمن أنَّ يسوع هو "أنه دونَ لنا هذه اآليات اليت صنعها يسوع، 
: ٢٠يوحنا ." ( بإمسهاملسيح، إبن اهللا، ولكي تكُونَ لنا إذا آمنا حياةٌ

عندما تكتشف هذه احلُجة املَنطقية، خاصةً ذلك اجلزء من ) ٣١، ٣٠
احلُجة الذي يخبِرنا أنَّ يسوع هو املسيح، املَسيا، إبن اهللا، واليت متَّ 
ذا تقدميها عرب إجنيل يوحنا بأكمله، تكُونُ قد إكتشفت مفتاحاً آخر هل

  .اإلجنيلِ العظيم
  ثالثَةُ أسئلَة

بِناًء على حقيقَة أنَّ يوحنا أعطانا بِوضوحٍ تعريفاً هلدفه من 
كتابة هذا اإلجنيل، هناك مفتاح آخر سيساعدنا بينما نقرأُ عرب إجنيل 

ففي . هناك ثالثَةُ أسئلَة سوف يجيب يوحنا عنها عرب إجنيله. يوحنا
كُلِّ إصحاحٍ من إصحاحات هذا اإلجنيل، سوف يجيب يوحنا على 



Arabic Bible Outreach Ministry       www.arabicbible.com    عربية للكرازة باإلجنيلاخلدمة ال  

 ٢٣ُآَتيِّب َرقم  "في ِظالِل الَكِلَمة"

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  ١٢

فيوحنا " من هو يسوع؟: "السؤالُ األولُ هو. هذه األسئلة الثالثة
  . يخبِرنا عرب كُلِّ صفحات إجنيله عمن هو يسوع

عين وماذا ي" ما هو اإلميانُ؟: "سؤالٌ ثان يجيب عليه يوحنا هو
أن تؤمن ذه اُألمور عن يسوع؟ فيوحنا لن يقولَ لنا فقط بأنه علينا 

. ويخبِرنا ما هو اإلميانُ. أن نؤمن، بل ويخبِرنا أيضاً ماذا يعين اإلميان
  .ويظهِر لنا ويخبِرنا بِعدة طُرقٍ رائعة ما هو اإلميان

ثُ الذي جندالسؤالُ الثال ،مرار، ثُمبإست عليه جيبا يوحني 
ما هي هذه " ما هي احلياة؟: "إصحاحاً بعد اآلخر يف هذا اإلجنيل هو

 جابهذا السؤال ي جتد ا؟ سوفوحننا عنها يا يربخةُ اليت تاحلياةُ األبدي
  . عليه مراراً وتكراراً يف كُلِّ إصحاحٍ بعد اآلخر من هذا اإلجنيلِ العظيم

ذا، بينما تقرأُ إجنيلَ يوحنا، ستشكِّلُ هذه األسئلةُ الثالثَةُ هل
وأجوِبتها مفتاحاً هاماً يفُك ألغاز الرسالة املُشفَّرة يف هذه اللُّغة الرمزِية 

إقرأْ إجنيلَ يوحنا، إصحاحاً بعد اآلخر، . اليت ستجدها يف إجنيلِ يوحنا
ةثاً عن أجوِبعلى هذه األسئلة الثالثةباح  : ووع؟ ما هيس ومن ه

  اإلميان؟ وما هي احلياة؟
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  متحف اللَّوحات الروحية
 ،لني لهس قائيلبولِ فسوا من الربرني إقتونانِيالي أُ أنَّ بعضيا "نقر

الء يشري طَلَب هؤ) ٢١: ١٢يوحنا ." (سيد، نريد أن نرى يسوع
اليونانِيني إىل مفتاحٍ حيوِي آخر لفهمِ وتقديرِ أعمق إجنيلٍ بني األناجيل 

  .إقرأْ إجنيلَ يوحنا طالباً أن ترى يسوع: األربعة
واآلن، أَود أن أُشارِكَكُم باملفتاحِ األخري يف إطارِ هذه املُقدمة 

حاحات األحد والعشرين يف هذا أنَّ اإلص: إلجنيلِ يوحنا، وهو التايل
يوحالر لفَنل ضاإلجنيل هي مثل معر . وا هوحنوا أنَّ إجنيلَ يرتصو

 ةقاع ةمبثاب وه هوكُلُّ إصحاحٍ من إصحاحات ،يوحالر لفَنل ضمعر
هذه ) أي أعداد(وعلى جدران . جديدة يف معرِضِ الفَن الروحي هذا

، تجدونَ صوراً رائعةً للرب يسوع، )أي اإلصحاحات(لقاعات ا
لقد قرأت إجنيلَ يوحنا مستخدماً وجهةَ . بالطبع باملعىن اازِي للكلمة

ولقد تأملت بطريقي عرب . النظَرِ هذه كمفتاحٍ لقراَءيت هلذا اإلجنيل
وإىل الص لتا هذا، وتوصوحنرِ اجلميلة التالية عن شخصِ إجنيل ي

  :املسيح
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إنه الكلمة، الكلمة الذي صار جسداً، إنه : يف اإلصحاحِ األول
اخلالق، إنه احلَياة والنور، إنه النور احلَقيقي الذي ينري كُلَّ إنسان والذي 

ناَء اهللا، إنه احلملُ جاَء إىل هذا العامل، إنه معطي القُوة ليصبِح الناس أب
الذي جاَء لريفَع خطيةَ العامل، إنه املَمسوح، إنه إبن اهللا، املَسيا، يسوع 
الناصري، الذي كانَ يظَن أنه إبن يوسف، إنه ملك إسرائيل شعبِ اِهللا 

  .علَّمهالقَدمي ، إنه إبن اإلنسان، املُعلِّم الذي عملَ بِما 
سوف جنده كمعطي الفَرح، الذي يحب : يف اإلصحاحِ الثاين

 هأقوال ةيصداقعن م رهانُ احلَيهيكَلَ اهللا، الب رطَهاآلب، والذي ي بيت
 ووه ،هوا جتاهزمبالذين إلت هنفس مزِم الذي ألزاملُلت الشخص ،عن نفِسه

وحأن ي رلَ املاَء مخراًالذي يقد.  
تجِده املُعلِّم الذي جاَء من اهللا، املُعلِّم : يف اإلصحاحِ الثالث

صانِع املُعجِزات، اإلنسان السماوِي، املَرفُوع، إين اهللا الوحيد، حلّ اهللا 
 ريسالع وللخالص، وه املُطلَق عيارحيد، واملحيد، واملُخلِّص الوالو

  .ةاملُنتظَر للكنيس
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إنه يهودي ال غش فيه، وهو الرجلُ : يف اإلصحاحِ الرابِع
املُتعب، إنه هبةُ اهللا، معطي املياه احلَية رغم أنه ال دلو له، إنه املُرشد 
جا، الراملَسي ،يبالن هالناس، إن درشوي ،هيف لقاءات صحالن حل الذي مين

 لِّصخاحلصاد، م بر هإن ،هةَ كُلَّ ما فعلترياملرأةَ السام رالذي أخب
  . العامل، معطي احلياة، ومعطي اإلميان

جند يسوع الطَّبيب العظيم الذي ال : يف اإلصحاح اخلامس
لَهمجعاً مريضاً ويتجاه زأن يتجاو داً. يستطيععستإنسانٌ كانَ م هعن إن 

سابِقِ تصورٍ وتصميم أن يكسر ناموس موسى، لكي يدخلَ يف نِقاشٍ 
إنه ديانُ . إنه ذلك الشخص الذي قالَ أنه معادلٌ هللا. حولَ الناموسية
  . إنه مفتاح كُلِّ األسفارِ املُقدسة. إنه القيامة. كُلِّ األرض

جد أنه خبز احلياة، وهو الذي يعملُ ن: يف اإلصحاحِ السادس
  . عمالً ذا مغزى

إنه املُعلِّم الذي أتى من اهللا حامالً تعليم : يف اإلصحاحِ السابِع
إنه املُتكلِّم احلَيوي الديناميكي، الذي أُعجِب به جنود رؤساِء . اهللا

وعندما رجعوا . ا إللقاِء القَبضِ عليهالكَهنة لدرجة أنهم نسوا ملاذا أتو
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مل يتكلَّم إنسانٌ قَطّ مثل : "بِدونه كَسجنيٍ هلُم، كانَ تفسريهم الوحيد
إنه مصدر أعظمِ إختبارين يف ). ٤٦ -٤٤: ٧يوحنا !" (هذا اإلنسان

ق أار املياه وِالدتنا اجلديدة، وصريورتنا وسيلَةً من خاللها تتدفَّ: احلياة
  )٣٩ -٣٧: ٧يوحنا . (احلية لآلخرين

جنده صديق اخلُطاة، نور العامل، اإلنسان : يف اإلصحاح الثامن
 ي اآلب، واحلَقرضلُ ما ييف احلَياة، والذي دائماً يعم جاهإت يهالذي لد

كُونَ إبراهيم هو إنه األبدي الذي قبلَ أن ي. الذي حرر الناس فعالً
  .كائن

جند أنه اإلنسانُ الذي ينبغي أن يعملَ : يف اإلصحاحِ التاسع
 كانَ قد شفاه بادة من إنسانلُ العب الذي يقبالر ووه ،أعمالَ أبيه

وى . للتمالع فكشاً، والذي يوحير ميانلعل رصالب حالذي مين ورالن هإن
ميانٌالرع هقُونَ بأندصالذين ال ي ي يف أُولئكوح.  

إنه الراعي الصالح، باب اخلراف، :  يف اإلصحاحِ العاشر
  . والراعي الذي يسود
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إنه املَسيح . جند أنه القيامةُ واحلَياة: يف اإلصحاح احلادي عشر
 مستعصيتنيِ يف احلياة، املَرض إنه حلَّالُ أكثَر مشكلَتني. العطُوف
  . واملَوت

جند أنه حبةُ احلنطَة اليت تقَع يف : يف اإلصحاح الثانِي عشر
 رٍ منواف اَهللا بإعطاِء حصاد دجمأن ت وتستطيع ،وتماألرضِ وت

  .إنه املسيح املُمجد، املَعبود واملَشهور. الثِّمار
جند أنه يسوع اخلادم املُتواضع، : لثَّالث عشريف اإلصحاح ا

هلسلَ ربد، وغسلَ أرجالع ورر الذي . الذي أخذَ داملسيح املُغاد هإن
  .يصدر وصيةً جديدةً ختلُق مجتمعاً جديداً

هو املسيح اآليت، وهو الطريق واحلَق : يف اإلصحاح الرابِع عشر
 بإمكانِك القول أيضاً أنه املسيح العقائدي، ألنه ليس فقط .واحلَياة

نا أن ال أحد يأيت إىل اآلب إال بهخبِري هواحلياة، ولكن الطريق و احلَق .
وهو أيضاً املسيح الذي يعد مكاناً سيأخذُ إليه أتباعه ليكُونوا معه إىل 

زي الذي يعد بأن يرسلَ شخصاً وسالماً ألتباعه إنه املَسيح املُع. األبد
  .لكي ال تضطَّرِب قُلُوبهم



Arabic Bible Outreach Ministry       www.arabicbible.com    عربية للكرازة باإلجنيلاخلدمة ال  

 ٢٣ُآَتيِّب َرقم  "في ِظالِل الَكِلَمة"

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  ١٨

جند أنه الكرمة اليت تبحثُ عن : يف اإلصحاح اخلامس عشر
  . إنه املسيح املُعطي احلياة، الديانُ واملَكروه والذي خيتار. أغصان

ملَسيح الذي يعد بإرسالِ جنده ا: يف اإلصحاح السادس عشر
تالميذَه لِّمعوي يزعسِ ليوحِ القُدأيضاً . الر هوك، ولكناملَتر املسيح هإن

  . املَسيح املُنتصر
إنه رئيس الكَهنة األعظَم، املسيح : يف اإلصحاح السابِع عشر

 كل وألجلِ أُولئسألجلِ الر فِّعشمن خاللِ املُت ونَ بهنؤمالذي سي
هلسر .  

جنده املسيح الشاهد األمني الذي : يف اإلصحاح الثَّامن عشر
قلحل دشهيف هذا العامل لي دلو . املسيح ،هيانتخ الذي متَّت إنَّ املَسيح
  .البريَء الذي كانَ قَليلَ الشعبية

 جند املسيح املَصلُوب واملسيح :يف اإلصحاح التاسع عشر
  . املَدفُون

  .جند بالطبعِ املسيح القائم من املوت: يف اإلصحاح العشرين
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يف اإلصحاح احلادي والعشرين، جنده املسيح معطي املأموريةَ 
  . عظمى

فعلى أساسِ قَصد يوحنا من كتابة إجنيله، كما أعلَن عنه يف 
، علينا أن نتوقَّع أن نجِد عرب إجنيل يوحنا الكثري ٣١، ٣٠: ٢٠يوحنا 

وإذ نبدأُ بِدراسة إجنيل " من هو يسوع؟: "من األجوِبة على السؤال
إقرأُوا إجنيلَ يوحنا : يوحنا معاً، أطلُب منكُم أن تقُوموا باملُهِمة التالية

مية ليسوع املسيح يف كُلِّ إصحاحٍ من هذا وفَتشوا على صورة كال
  . اإلجنيل

 فكِّرينتا، منوحإجنيلِ ي من خاللِ قراِءة الةوحِ الصلُوا بِرتأم ثُم
وحاوِلُوا أن . بالصورِ اليت وجدتموها عنِ يسوع املسيح يف هذا اإلجنيل

ن كُلِّ إصحاحٍ من تتذَكَّروا ولَو صورةً واحدةً عنِ املسيح م
وبينما تكتشفُونَ هذه األجوِبة على السؤال . إصحاحات إجنيلِ يوحنا

، يف إصحاحٍ بعد اآلخر من هذا السفرِ الرائع، "من هو يسوع؟"
 ةدبِع وعلكُم يس ظهِرالذي ي ،يوحالر م متحفاً للفَنونَ قد شكَّلتتكُون

  . طُرقٍ رائعة ومجيلة



Arabic Bible Outreach Ministry       www.arabicbible.com    عربية للكرازة باإلجنيلاخلدمة ال  

 ٢٣ُآَتيِّب َرقم  "في ِظالِل الَكِلَمة"

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  ٢٠

كانَ جواب " ماذا يعين لك يسوع؟"عندما سئلت اُألم ترييزا، 
. اُألم ترييزا يشبِه إىل حد كَبري معرض الفَن الروحي يف إجنيلِ يوحنا

كانَ من السهلِ جداً بالنسبة هلا أن تعطي الئحةً طَويلة، نابِعة من 
 الصور الكالمية اجلميلة، ليس أعماقِ قَلبِها، وحتتوي على العشرات من

وهكذا أعطَت . فقط من إجنيلِ يوحنا، عما كانَ يعين هلا يسوع املسيح
أوصاف املسيحِ الشخصي كما عرفَته، مستشهِدةً بأعداد كتابِية إبتداًء 

  .من سفرِ التكوين إىل الرؤيا
 هو يسوع بالنسبة أتساَءلُ عما هي نظرتك عن يسوع؟ ومن

لك؟ وماذا يعين لك؟ من خاللِ التحرك عرب إجنيلِ يوحنا، إصحاحاً 
، سوف تكتشف "من هو يسوع؟"بعد اآلخر، واإلجابة على السؤال، 

 فشوأن تكت ،كلَّصعلى الشخصِ الذي خ فنِ أن تتعرمن املُمك هأن
أن يكُون ريدكُلَّ ما يلك ةسببالن ه.  

ما "السؤالُ الثَّاين الذي نجد جواباً عليه عرب إجنيلِ يوحنا هو، 
الحظُوا يف إجنيلِ يوحنا، كيف يجاب على هذا السؤال " هو اإلميان؟
فيوحنا ال يخبِرنا فقط أنه من املُهِم أن نؤمن لكي حنصلَ . بطُرقٍ جميلَة
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ففي اإلصحاحِ . ياة األبدية، بل ويخبِرنا أيضاً عما يعنيه اإلميانعلى احل
األولِ من هذا اإلجنيل، املرةُ اُألوىل اليت إلتقى فيها ستةٌ من الرسل 

إثنان من " ما هو اإلميان؟"بِيسوع، جتدونَ أجوِبةً عمليةً على السؤال، 
تالميذ يوحنا املعمدان، الذي قالَ هلُما أن يتبعا هؤالء التالميذ كانا من 

  .يسوع
وكانا يتبعان يسوع حرفياً على الطريق، فإلتفَت إليهِما 

" يا معلِّم، أين تسكُن؟"فأجابا مبا معناه، " ماذا تطلُبان؟"وسألَهما، 
 كان يسكُن فأتيا ونظَرا حيثُ"ونقرأُ، ." تعالَيا وأنظُرا"فأجابهم، 

وتتابِع القصةُ لتقُول أنه منذُ تلك ." يسوع، ومكثا معه يف ذلك اليوم
الساعة عاشا من أجله وماتا من أجله، بسبب ما رأَياه عندما إتخذا 

  .اإللتزام بالنظَرِ إىل حيثُ كانَ ميكُثُ يسوع
 نؤمن يعين أن نأيتَ بِحسبِ هذا اإليضاح عما يعنيه اإلميان، أن

 عليه حيعين أن نطر نؤم؛ أن نهؤمن يعين أن منكُثَ مع؛ أن ننظُرون
يف معترك احلَياة، وحيثُ تأخذُ احلياةُ جمراها، هل يهم ما "السؤال، 
عندما تطَبقُونَ شخصياً قيم وتعاليم يسوع مجيعها على " تعلِّم به؟
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. م، ستكتشفُونَ باحلقيقَة ما هو اإلميانُ، بِحسبِ الرسول يوحناحياتكُ
فعرب ما تبقَّى من هذا اإلجنيل، سيكُونُ هناك العشرات من األجوِبة 

  "ما هو اإلميان؟: "اجلميلة على السؤال
السؤالُ الثَّالثُ الذي قُلت أنه عليكُم أن تجِدوا جواباً عليه يف 

جنيلِ يوحنا، مبنِي على قَصد يوحنا املُعلَن من كتابته اإلجنيل، ونجِده إ
" ما هي احلياة؟: "السؤالُ هو. مجاباً عليه بشكلٍ مجيلٍ عرب هذا اإلجنيل

ما هي هذه احلياةُ األبدية اليت يتكلَّم عنها يوحنا؟ فما هي تلك امليزة 
وع من احلياة اليت أرادا بيسنلُ عليها إال إذا آمها لنا اُهللا، اليت ال حنص

سوف جند أجوِبةَ يوحنا " احلياة اَألبدية؟"املسيح، واليت يسميها يوحنا 
مثالً، احلياةُ األبديةُ . اجلميلة على هذا السؤالِ الثَّالث عرب إجنيلِ يوحنا

أن ي هنمكهي مثلُ شرابٍ ي ،كةً وإىل األبد، طوالَ حياتمر أَكروي ظم
يوحنا .(وهي أيضاً مثل اخلُبز الذي يمكن أن يشبِع جوعنا طوالَ حياتنا

  )٥١ -٤٨: ٦؛ ٤٢ -١: ٤
فأنا أدعوكُم لكي تدرسوا معي إجنيلَ يوحنا، عدداً بعد اآلخر، 

. حاح احلادي والعشرينإبتداًء من اإلصحاحِ األول وحتى اية اإلص



Arabic Bible Outreach Ministry       www.arabicbible.com    عربية للكرازة باإلجنيلاخلدمة ال  

 ٢٣ُآَتيِّب َرقم  "في ِظالِل الَكِلَمة"

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  ٢٣

وبينما ندرس هذا اإلجنيلَ الرابِع معاً، دعوا هذا يكُونُ أحد املفاتيح اليت 
فتشوا عنِ اجلواب على هذه : تفُك لُغز هذه الرسالة الرائعة هلذا السفر
هلهذا اإلجنيل بأكم لة الثالث عرباإلميان؟ : األسئ ووع؟ ما هيس ومن ه

  ا هي احلياة؟وم
  الفَصلُ الثَّانِي
  الكَلمةُ احلَية

  "١٨ -١: ١يوحنا "
. يف البدِء كانَ الكلمة والكلمةُ كانَ عند اهللا وكانَ الكلمةُ اهللا"

كُلُّ شيٍء به كانَ وبِغريِه مل يكُن شيٌء مما . هذا كانَ يف البدِء عند اهللا
والنور يضيُء يف . ياةُ كانت نور الناسفيه كانت احلَياةُ واحلَ. كان

درِكْهةُ مل توالظُّلم ةا. الظُّلموحني هلٌ من اهللا إمسرسهذا . كانَ إنسانٌ م
هطَتالكُلُّ بِواس نؤمور لكَي يللن دشهية لهادلشور . جاَء لالن وه مل يكُن

ور احلَقيقي الذي ينري كُلَّ إنسان آتياً إىل كانَ الن. بل ليشهد للنور
إىل خاصته جاَء . كانَ يف العامل وكُونَ العالَم به ومل يعرِفْه العامل. العامل

لْهمل تقب هتوا . وخاصصريلطاناً أن يم سفأعطاه ا كُلُّ الذين قَبِلُوهوأم
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هونَ بإمساهللا أي املُؤمن أوالد . شيئَةمٍ وال من ممن د وا ليسدلالذين و
والكَلمةُ صار جسداً وحلَّ بيننا . جسد وال من مشيئَة رجلٍ بلْ من اهللا

يوحنا شهِد . ورأينا جمده جمداً كما لوحيد من اآلب مملُوءاً نِعمةً وحقَّاً
عنه الذي قُلت والً هذا هى قائوناد له ي صارإنَّ الذي يأيت بعد 

. ومن ملئه حنن جميعاً أخذنا ونِعمةً فوق نعمة. قُدامي ألنه كانَ قَبلي
يوسى قد أُعطوس مباموع املسيح صارا. ألنَّ النسفَبِي ةُ واحلَقعما النأم .

  ." هو خبراإلبن الوحيد الذي يف حضنِ اآلب . اُهللا مل يره أحد قَطّ
يف مقَدمة دراستنا هلذا اإلجنيل، حاولت أن أضع أمامكُم إجنيلَ 
 دقكُم ببعضِ املفاتيح اليت أعتكَتشارمب الصحيح، وذلك ا يف إطارِهوحني

يف هذا الفَصل، أود . أنها ستفتح أمامكُم رسالةَ اإلجنيل الرابِع الفَريدة
أَ داآلخرأن أبد ةَ هذا اإلجنيل، عدداً بعدراس .  

عندما تلقي عظَةً، عليك "قالَ أحد وعاظ الريف املَشهورين، 
ثُم . أوالً، عليك أن تقُولُ للناس ما ستخبِرهم به: أن تعملَ ثالثَةَ أشياء
  !"بهثُم عليك أن تخبِرهم مبا سبق وأخبرتهم . عليك أن تخبِرهم
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فاألعداد . مبعىن ما، يصف هذا التعليم طريقَةَ تنظيم إجنيل يوحنا
الثمانِية عشر اُألوىل يف هذا اإلجنيل تسمى من قبلِ املُفسرين باملُقدمة، 

 من ١٩ثُم إبتداًء من العدد . حيثُ يخربنا الرسولُ يوحنا مبا سيقُولُه لنا
 من اإلصحاحِ العشرين، ٢٩ول، وصوالً إىل العدد اإلصحاحِ األ

ا بأَخبارِهنوحنا يخبِريف األعداد . ي ،من اإلصحاحِ ٣١ و٣٠ثُم 
نا بهرا مبا أخبنوحنا يخبِرةُ من . العشرين، ييفتاحامل األعداد نا هذهخبِرت

  .بههذا اإلجنيل ملاذا أخبرنا يوحنا مبا أخبرنا 
 بِطريقَة ما، كُلُّ ما سيخبِرنا بِه إجنيلُ يوحنا يف اإلصحاحات 
األحد والعشرين، يقدم لنا بِشكلِ موجز يف هذه املُقدمة الصغرية اليت 

هة عشر اُألوىل من إجنيلا يف األعداد الثمانِيوحناها يعطينا إييف هذه . ي
يخبِرنا أنَّ . وىل، يخبِرنا يوحنا مبا سيقُولُه لنااألعداد الثمانِية عشر اُأل

عندما يشري يوحنا . الكلمة كانَ عند اهللا يف البدِء، وأنَّ الكلمة كانَ اهللا
، كانَ يقصد يسوع املسيح، الذي كانَ منذُ البدِء مع اِهللا، "الكلمة"إىل 

  . وكانَ اهللا



Arabic Bible Outreach Ministry       www.arabicbible.com    عربية للكرازة باإلجنيلاخلدمة ال  

 ٢٣ُآَتيِّب َرقم  "في ِظالِل الَكِلَمة"

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  ٢٦

مقاً يف املُقدسبم رتعن كما أش هملتبِج وة، هذا اإلجنيلُ ه
لذلك عندما نقرأُ إجنيلَ يوحنا، علينا أن نقترِب منه . يسوع املسيح

يف العدد األولِ من هذا اإلجنيل، عندما يشري يوحنا . باحثني عن املسيح
  .إىل يسوع املسيح كالكَلمة، يقدم بذلك أولَ صورة ليسوع

 يقصد الرسولُ يوحنا عندما يشري إىل يسوع املَسيح فماذا
فإذا كانت لدي فكرةٌ يف . كالكلمة؟ الكلمة هي وسيلَةُ نقلٍ للتعبري

عقلي وأردت أن أُشارِك هذه الفكرة مع عقلك، فإنَّ أداةَ النقل اليت 
  . تنقُلُ الفكرةَ من عقلي إىل عقلك هي الكلمة

يشري إليها يوحنا هنا هي أنه يف البِداية، متاماً كما الفكرة اليت 
ولكن، يف هذا الوصف . يخبِرنا سفرِ التكوين، كانَ اُهللا منذُ البدء

ففي سفرِ . املُوحى به، يخبِرنا يوحنا أنه يف البدِء مل يكُنِ اُهللا وحيداً
 اهللا هو بِصيغة اجلَمع، وبِحسبِ التكوين، الضمري املُستخدم إشارةً إىل
عندما صلَّى يسوع ألجلِ رسله، . يوحنا، يف البدِء كانَ الكلمة مع اهللا

يوحنا . (طَلَب من اِهللا أن يرد له اد الذي كانَ له قبلَ كَون العامل
فكرةً على قَلبِه أراد يف البدِء، حبسبِ يوحنا، كانَ لدى اهللا ). ٥: ١٧
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يسوع املسيح كانَ وسيلَةَ النقلِ، أوِ الكَلمة . أن يشارِكَها مع البشر
 .اليت محلَت هذه الفكرة من عقلِ اِهللا إىل عقلِ اإلنسان

العدد الثامن عشر من اإلصحاح األول من إجنيلِ يوحنا، الذي 
خيتم مقدمةَ إجنيلِ يوحنا، ويقدم قرأته على مسامعكُم منذُ دقائق، 

اُهللا مل يره أحد قَطّ؛ اإلبن الوحيد الذي يف : "تصرحياً عظيماً عن يسوع
  ) ١٨: ١يوحنا ." (حضنِ اآلبِ هو خبر

يخبِرنا يوحنا يف العددين الرابِع عشر والثامن عشر من هذا 
لِ يوحنا أنَّ الكَلمةَ صار جسداً، وعاش بيننا، اإلصحاحِ األول من إجني

الحقاً . لكي نستطيع أن نرى أفكار اهللا، اليت أعلَنها لنا يسوع بالكامل
" أنا هو احلَق"يف هذا اإلجنيل، سيستشهِد يوحنا بِقَولِ يسوع، 

 ،وكذلك"قلحل دألشه ،دتلهذا ولقد كانَ ) ٣٧: ١٨؛ ٦: ١٤." (ل
  .يسوع احلق الذي أراد اُهللا أن يشارِكَه معك ومعي

 قد رأى أحد الكتاب املقدس يف أكثَرِ من مكان أن ال يخبِرنا
 كانَوإختبر الناس ظُهورات هللا، . بل رأى الناس إعالنات من اهللا. اهللا

 اهللا، أو إعالن اهللا، أو بعضها مهوباً ومدهشاً، ولكن هذا التعبري عن
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فال أحد .  اهللا الذي رأوه، مل يكُن كُلّ ما يمكن أن يروه عنِ اهللاظُهور
يستطيعهأن يرى اَهللا بكَمال  . د يستطيعأنَّ ال أح القَدمي نا العهدخبِري

 وهكذا جند أن ال أحد رأى )٢٠: ٣٣خروج  ( . يرى اَهللا ويعيشأن
 فبحسبِ يوحنا، أقرب مسافَة بإمكانِنا أنا وأنت .عىن الكاملاهللا ذا امل

هذا . أن نرى منها إعالناً كامالً هللا، هي ما نراه عندما ننظُر إىل يسوع
 آخر لكَون ببة"سوحيالر اللوحات فلُ " متحاإلجنيلُ املُفض وه

  .عندي بني األناجيل األربعة
..." ضنِ اآلباإلبنالذي يف ح حيديف ..." الو ههذا يعين أن

شخصٍ ما، " يف حضنِ"فأن يكُونَ اإلنسانُ . عالقَة حميمة مع اآلب
يعين أنْ يكُونَ جالساً عن ميينِه على املائدة، أو بكلمات أُخرى، يف 

 يف كانَ اإلبن مع اآلب منذُ البدء، وكانَ. أكثَرِ مكان محيمٍ يف العالقة
هذا اإلبن الذي كانَ يف هذه العالقة . عالقَة حميمة مع اِهللا اآلب

  .احلميمة مع اِهللا اآلب، أعلن اَهللا وخبر به بشكلٍ كامل
." فسر"باللُّغة اليونانِية األصلية هي كلمة " خبر" إنَّ كلمة 

ة يف كُلِّيونانياللُّغةَ الي سيف السنة اُألوىل عندما تدر سوت، تدرالاله ة
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إذا قُمت بِدراسة . اللُّغةَ اليونانية يف قواعدها اللُّغوية وما شابه ذلك
 اللغة السنة اُألوىل من دراسة ة، بعداليوناني من اللغة عِ سنواتأرب

 هونسمالثالث التالية ما ي ة، ستكُونُ السنواتاليونانيExegesis  أو
.) احلقيقة أو املَعرِفَة:  تعينGesisإستخراج من، و : تعين Ex. (تفسري

فلكَي تفسر عدداً من أعداد الكتابِ املقدس، يعين أن تستخرِج من 
نة فيها أنَّ كُلَّ احلقيقة اليت . هذا العدد كُلَّ احلقيقة الكامنوحنا يخبِري

رِيشالعقلُ الب وع يتمكَّنلِ يسبةً من ققَّعوتها عنِ اهللا كانت ممأن يفه 
  .املسيح

كَما أشرت عندما كُنا ندرس حياةَ أشخاصٍ مثل إبراهيم، 
موسى، وداود يف العهد القَدمي، عندما كانَ اُهللا يريد أن يشارِك مفهوماً 

يخبِرنا يوحنا أنَّ . عظيماً مثل اإلميان، كانَ يغلِّف هذا املَفهوم بِشخصٍ
 هإعالن الذي أراد كُلَّ احلق اُهللا فيه دخص الذي جسكانَ الش وعسي

لقد كانَ يسوع ذلك الشخص بِكُلِّ ما كانه، وبِكُلِّ ما . هلذا العامل
لَهمع .ور أيضاً بِكُلِّ ما قالَههذا الد وعلَ يسيف األناجيل، . ولقد كم
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علينا أن ندرِك أنَّ يسوع " فَفَتح فاه وعلَّمهم قائالً،: "عندما نقرأُ
  . املسيح كانَ أعظَم إعالن أعطاه اُهللا هلذا العامل

 ووع املسيح كانَ وهنا أنَّ يسخبِرا عندما ينوحي هدهذا ما يقص
، الذي كانَ مع اِهللا يسوع املسيح كانَ وهو كلمة اِهللا احلي. كَلمة اهللا

هو كانَ الكلمة، والكَلمةُ صار جسداً، وجاَء إىل . يف البدِء، وكانَ اهللا
إنَّ أعظَم إعالن عنِ اِهللا ليس الكتاب . هذا العامل، وفَسر لنا اهللا

بل أعظَم إعالن سبق وأُعطي عنِ اِهللا يف هذا العامل، هو يسوع . املُقدس
  . املسيح

العلم والتقَنِيةُ املُتطَورة تطرح  أمامنا اليوم قضايا أخالقية 
محرِجة، مثل اهلندسة اجلينية، اإلستنساخ البشري، اإلجهاض، واملَوت 

بِغض النظَرِ عما هي هذه القَضايا، علينا أن نبدأَ دائماً مع . الرحيم
هل عالَج يسوع هذه القَضية، ولو على "ا، يسوع وأن نسألَ نفُوسن
. فما نؤمن به ينبغي أن يبدأَ دائماً مع يسوع" األقل بِشكلٍ مبدئي؟

فاحلقيقَةُ اليت كانها يسوع، واحلقيقَةُ اليت علَّمها يسوع، ينبغي أن 
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حستم ربعتا سنإن كُن ،به نؤمما ن وقلب كُونَ أساست بِرأن نعت قِّني
  .أنفُسنا تالميذَ ليسوع املسيح

  يسوع كانَ اهللا
بِمعنى ما، املَوضوع الرئيسي لإلجنيل الرابِع معبر عنه يف 
 ،لِ منهاإلصحاحِ األو ل مناألو الثَّالث األخرية من العدد الكلمات

مةُ الذي كَتب عنه يوحنا، ليس فالكَل." وكانَ الكَلمةُ اهللا"حيثُ نقرأُ، 
وحجةُ .  الكَلمةُ اهللاكانَبل . أنه فقط كانَ يف البدِء، وكانَ مع اهللا

إجنيل يوحنا الرئيسية هي أنه عندما صار الكلمةُ الذي كانَ اهللا، عندما 
 وعبر كُلِّ !صار جسداً وفسر لنا اهللا، كانَ هذا الكلمة يسوع املسيح

إجنيله، كانَ هدف يوحنا أن يخبِرنا أنَّ يسوع مل يكُن إلَهِياً فحسب، 
وسيكُونُ هذا هو التشديد اخلاص الذي سنراه يف .  اهللاكانَبل 

تصرحيات يسوع يف حوارِه العدائي مع القادة الدينيني، واليت سجلَها 
  .٨ إىل ٥احات يوحنا يف اإلصح

هذه احلقيقة العميقة اليت يشارِكُها معنا يوحنا، يمكن تلخيصها 
يخبِرنا يوحنا أنَّ اَهللا القَدير صارIncarnation . أو " جتسد،"يف كلمة 
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فالتجسد يعين ". جسد"تعين " كارين "Carneالكلمة اليونانية . جسداً
. خبِرنا يوحنا أنَّ اَهللا القَدير صار جسداًوهكذا ي. الصريورة جسداً

  . فإجنيلُ امليالد هذا هو األخبار السارة أنَّ اَهللا صار جسداً ليخلِّصنا
 كد، وهلذا أُريدجسوم التفهى ممعن حاً أن أُوضجد ممصأنا م

 أنك تجِد بإستمرار منالً يف تصور. أن تستخدم مخيلَتك لبِضعِ دقائق
كويف كُلِّ مرتِل كخمطب . لَةلٍّ ملُشكح بِإجياد ترغَب كأن رِضولنفت

وإذا بِك تكتشف أنَّ النملَ يأيت من وكرٍ يف زاوِية . النملِ هذه
 هذا ويوجد خطٌّ من النملِ يتحرك بإستمرار من وكرِ النملِ. احلديقة

كلِ مرتِلإىل . إىل داخ ويرجِع ،كذاِء من مرتِللُ على الغملُ حيصالن
ويأكُلُه كنُ طعامزخالوكرِ حيثُ ي.  

 الوكر، لكُنت ملِ يف ذلكالن مع مأن تتفاه لَو كانَ بإمكانِك
 كَميات لَربما قد ترغَب بأن تترك للنملِ. قد توصلت إىل حلٍّ معهم

كقاِء بعيداً عن مرتِلملُ على البالن الوكر، إذا وافَق الطَّعام قُرب من .
 هِم، ولكنبعض ونَ معمم يتفاههأن تعرِف وفمل، سللن كظَتالحوبِم

  .مشكلَتك هي أنك ال تقدر أن تتفاهم مع هذا النمل
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تتفاهم فعالً مع هذا النمل، وأنك أحببت تصور أنك تريد أن 
. النملَ لدرجة أنك ختلَّيت عن وجودك كَكائنٍ بشرِي، وأصبحت منلَةً

قد أبدو لكُم "ثُم نزلت إىل وكرِ النملِ ذاك، وهناك قُلت للنملِ، 
 الذي يعيش فَوق، يف املرتِل وكَأنين منلَة، ولكني باحلقيقة ذلك اإلنسان

وأنا مستعد أن أختَلَّى عن كيسٍ يحوِي . الذي تدخلُونه من احلديقة
كيلوغرامني من السكَّر الذي سأتركُه يف زاوِية احلديقة، إذا وافَقتم 

  ."على اإلبتعاد عنِ مرتِيل
م هذا اإليضاح ربعتما ي بطريقَة هأن غمي رك، ولكنحثرياً للض

." التجسد"أعتقد أنه يوضح بِشكلٍ مصغر املفهوم الكتابِي اجلَميل عنِ 
فَكِّر بالتحدي الذي واجهه اُهللا عندما قرر أن يعلن معجِزةَ ورِسالَةَ 

 متَّ إعالنها يف هذا فاألخبار السارةُ اليت. اخلالصِ للكائنات البشرية
اإلجنيلِ الرابع، هي أنَّ اَهللا أحب العالَم لدرجة أنه صار جسداً إنسانِياً، 

  .لكي يقدر أن يوصلَ خالصه وحياته األبدية لك ويل
  باإلختصار
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نَّ بينما يخبِرنا يوحنا يف مقَدمته عما سيقُولُه لنا، يخبِرنا أ
يسوع كانَ الكلمة، وكونِه الكلمة، كانَ عند اِهللا اآلب، وكانَ الكلمةُ 

وصار جسداً وحلَّ بيننا، حىت ال نعود نقرأُ عنِ اِهللا فقط على . اهللا
 نا يف حياةبين و اهللا، وعاشيبد نا أن نرى كيفبل أراد ،ةسقَدم ةفحص

نصب خيمته "هي كَلمةٌ تعين " حلَّ"نِيةُ املُترجمةُ الكَلمةُ اليونا. إنسانِية
فعندما صار اُهللا إنساناً، أعلن ما هوَ اُهللا، وأظهر لنا كُلَّ احلق ." بيننا

  ).١٨، ١٤، ١: ١يوحنا (الذي بإمكانِنا أن نفهمه عنِ اهللا 
حية اليت نسميها ويخبِرنا يوحنا أيضاً يف هذه األعداد اإلفتتا

 هة، أنمالعامل"املُقد عرِفْهومل ي به نَ العالَمإىل . كانَ يف العالَم وكُو
 هتخاص)يودهعب اليأي الش (لْهمل تقب هتجاَء وخاص . ا كُلُّ الذينوأم

ناهللا، أي املُؤم وا أوالدريصلطاناً أن يم سفأعطاه قَبِلُوههالذين . ونَ بإمس
ولدوا ليس من دمٍ وال من مشيئَة جسد وال من مشيئة رجلٍ بل من 

  )١٣، ١٢: ١يوحنا ." (اهللا
وبينما يخبِرنا هذا الرسولُ املَحبوب عما سيقُولُه لنا، يعبر عن 

نا، جاَء إىل الناس عندما أصبح الكَلمةُ جسداً وحلَّ بين: ذلك كالتالي
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معظَم اليهود مل . جاَء إىل خاصته، الشعب اليهودي. يف هذا العامل
ولكن الذي قَبِلُوه، أصبحوا . يقبلُوه، خاصةً رِجالُ الدينِ بينهم

  ."مولُودين من جديد
ع فعندما كانَ يسو. تعين أنهم مل يؤمنوا به" يقبل"الكلمة 

 وا منهم ليطلُبهوسؤوا رالناس أن حين طلُبد، مل ينا يف اجلَسوداً هموج
مل يكُنِ العرض أن يقبلُوه . أن يدخلَ قُلُوبهم، ألنه كانَ معهم يف اجلَسد

هي رديف " يقبل"ولكن كَلمة . ألنَّ هذا كانَ سيأيت الحقاً. ذا املعىن
."  كانَ يف هذا العامل وكُونَ العالَم به ومل يعرِفْه العامل."يؤمن"لكلمة 

" صلب على صليبٍ من اخلشب، وخلق التلَّة اليت نصب صليبه عليها،
. لَم يكُنِ اليهود الشعب الوحيد الذي رفَض املسيح. كما قالَ املُرنم

مل "حدى ترنيمات امليالد اليت نظَمها، يقُولُ أحد املُرنمني السود يف إ
  ."مل نعلَم أنك أنت! نعلَم أنَّ ذاك كانَ أنت، يا رب

قَبِلَه البعض، مثل التالميذ اإلثني : ولكن األخبار السارةَ تقُولُ
كَثريونَ مل يدرِكُوا أنَّ التالميذَ اإلثني عشر كانوا جميعهم . عشر
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أعطاهم سلطاناً أن "بعض اليهود آمنوا، وُألولئك الذين آمنوا .  يهوداً
هونَ بإمساهللا، أي املُؤمن وا أوالدريصي ".  

ومعظَم الناس مل يؤمنوا . بكلمات أُخرى، جاَء من أجلِ الناس
ولكن البعض آمنوا به، . به عندما أخبرهم من كانَ هو باحلقيقة

فعلُوا، أعطاهم سلطاناً أن يصريوا كما أرادهم اُهللا أن يكُونوا وعندما 
أُولئك الذين آمنوا، أخذُوا منه السلطانَ ليصبِحوا أبناَء .  أي أبناَء اهللا–

  . كانَ هذا اإلختبار وكأنه والدةٌ ثانِية. اهللا، فاجتازوا يف إختبار
وا جسديدلوا قد وهم كانوا من دمٍ، من . اًفجميعدلم وهأي أن

. مجيعهم إختبروا والدةً جسديةً. مشيئة جسد، أو من مشيئة رجلٍ
ولكن عندما قَبِلُوا من يسوع السلطان ليصبِحوا أبناَء اهللا، إختبروا 

حنا يخبِرنا يو. لقد إختبروا والدةً روحية. والدةً مل تكُن من اجلَسد
يف اإلصحاح الثَّالث من ." ولدوا من فَوق"، أو "ولدوا من اهللا"أنهم 

  ." بالوالدة الثَّانِية"هذا اإلجنيل، سوف يسمي يسوع هذا اإلختبار 
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ليس من دمٍ، وال من مشيئَة جسد، وال من "كما يقُولُ يوحنا، 
يف يوحنا اإلصحاحِ . لدوا من اهللالقد و." مشيئَة رجلٍ، بل من اهللا

  .الثالث، يخبِرنا يسوع أنهم ولدوا ثانِيةً
بينما تقرأُونَ هذا اإلجنيل، الحظُوا أنه بعد أن يخبِرنا يوحنا مبا 
 مع وعأجراها يس قابالتم أُ بوصفمة، سيبدلنا يف هذه املُقد سيقُولُه

أولُهم .  من جديد، ألنهم جتاوبوا معهم بالطريقَة الصحيحةأناسٍ ولدوا
لَهسوا فيما بعد رحالذين أصب وا أُولئكآخرين، مثل . كان قى معإلت ثُم

معلِّم الناموس نيقُودميوس الذي أخبره يسوع أنه عليه أن يولَد من 
  .جديد

. سوع مع إمرأَة عند بِئرٍ يف السامرة يتكلَّم ي٤يف اإلصحاحِ 
لقد . ولقد وصف يسوع هلا إختبار الوالدة اجلديدة بِلُغة مختلفَة متاماً

 وعن ماٍء إذا شرِبت منه سيروي ظمأَها إىل –تكلَّم معها عن الشرب 
 وسوف يتقابلُ مع رجلٍ أمام بِركَة يف اإلصحاحِ. باقي حياتها

وسيتكلَّم . اخلامس، وسيتكلَّم مع شخصٍ أعمى يف اإلصحاحِ التاسع
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مع أشخاصٍ مختلفني، يف لقاءات أجراها خاللَ حياته مع أناسٍ إلتقى 
  ولكن ماذا تخبِرناهذه املُقابالت مع هؤالء الناس؟ . م عرب هذا اإلجنيل

ةً ما تقُولُها صراحوحننا يخبِرقى .  لنايوإلت وعيس عندما ذهب
ولكن عندما آمنوا، أعطاهم . بالناس ومل يؤمنوا به، مل حيدثْ شيٌء

. لقد ولدوا من اهللا. سلطاناً أن يصريوا أبناَء اهللا، فأختبروا أمراً مميزاً
يف كُلِّ هذه . هذا ما سيخبِرنا به يوحنا، بِحسبِ هذه املُقدمة

إلصحاحات واللِّقاءات اليت تتبع، هذا بالتحديد ما سيظهِره لنا يوحنا، ا
نا بهخبِروما سي.  

عندما وصلَ يوحنا إىل اية إجنيله، أخبرنا ما قالَه لنا بإعطائنا 
أخبرنا أنَّ هناك أُموراً كَثريةً عملَها . هدفَه املُعلَن من كتابة اإلجنيل

وآيات أُخر كثرية صنع "، ٢٠فهو يقُولُ يف اية اإلصحاح . يسوع
وأما هذه فقد كُتبت . يسوع قُدام تالميذه مل تكتب يف هذا الكتاب

لتؤمنوا أنَّ يسوع هو املَسيح إبن اهللا ولكَي تكُونَ لكُم إذا آمنتم حياةٌ 
  ."بإمسه
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  الفَصلُ الثَّالث
"دالشاه"  

  )١١ -١: ١يوحنا (
هذا جاَء للشهادة . كانَ إنسانٌ مرسلٌ من اهللا إمسه يوحنا"

هطَتالكُلُّ بِواس نؤمكَي يور للنل دشهيل . دشهيلْ لور بالن وه مل يكُن
 إنَّ الذي يوحنا شهِد له ونادى قائالً هذا هو الذي قُلت عنه. للنور

. ومن ملئه حنن مجيعاً أخذنا. يأيت بعدي صار قُدامي ألنه كانَ قَبلي
أما النعمةُ واحلَق . ألنَّ الناموس بِموسى أُعطي. ونِعمةً فوق نِعمة

  )١٧: ١." (فَبِيسوع املسيح صارا
شكلٍ يف اإلصحاحات اُألولَى من هذا الكُتيب، ركَّزت بِ

 ةمقَدم من أعداد على ثالثَة يا، أي األعداد الثمانية :أساسوحنإجنيلِ ي
وبينما كُنا ننظُر إىل هذه املُقدمة يف حلقتنا األخرية، . عشر األوىل

، ١العدد : ركَّزنا بِشكلٍ أساسي على ثالثَة أعداد من اإلصحاحِ األول
 ١٥، و٨ إىل ٦عداد الستة، أي يف األعداد بني هذه األ. ١٨، و١٤
قالَ يسوع شيئاً . ، متَّ تقدمينا إىل رجلٍ آخر هو يوحنا املعمدان١٧إىل 
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. عن هذا الرجل، الذي يعتبر أعظَم إطراٍء حصلَ عليه إنسانٌ يف التاريخ
نا املعمدان، وال ال يوجد مولُود امرأَة أعظَم من يوح"قالَ يسوع، 

  ." يوجد نبِي أعظَم من يوحنا املعمدان
وهكذا كانَ يوحنا املعمدان أعظَم األنبِياء بنظَرِ يسوع، أو 

: ٧؛ لُوقا ١١: ١١متى . (أعظم الناس الذي عاشوا حتى ذلك الوقت
 إىل هذا إنَّ هذا ينبغي أن يستوقفَنا وجيعلَنا ننظُر عن كَثَبٍ).  ٢٨

  .اإلنسان، الذي أُرسلَ من اهللا، والذي كانَ إمسه يوحنا
إنَّ كاتب هذا اإلجنيل يوضح متاماً أنَّ يوحنا هذا مل يكُن هو 

 املُقدمة، الحظُوا كم مرةً هيف هذ. َالنور، بل جاَء ليشهد للنور
فنحن نقرأُ . رةً إىل يسوع املسيح، إشا"كَانَ"إستخدمت صيغةُ الفعل 

مراراً وتكراراً يف األعداد الثَّمانِية عشر اُألوىل من إجنيلِ يوحنا عن أنَّ 
وعتعريفُنا ." كانَ، وكانَ، وكانَ: "يس مما يتعند هظُوا أنولكن الح

مل يكُن، مل : "على هذا الرجل، يوحنا املعمدان، كيف أننا نقرأُ دائماً
  ." يكُن، لَم يكُن
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الحظُوا أنه عندما أصبح يسوع، الكَلمة احلَي، جسداً، كم 
إحدى أروعِ الطُّرق ." أنا هو، أنا هو، أنا هو"كانَ يكَرر القَولَ، 

نفِسه لدراسة حياة املسيح يف إجنيلِ يوحنا، هي تتبع أقوالِ املسيح عن 
وحيثُ كانَ يسوع ..." أنا هو: "عرب هذا اإلجنيل، حيثُ كانَ يقُولُ

، الحظُوا كم من املرات نسمع يوحنا ..."أنا هو"يصر على القَولِ 
: فنحن نسمع يوحنا املَعمدان يصر على قَولِ التالي. يقُولُ غالباً العكس

"هادني وهذه هي شةً والوِينليم كَهمن أُورش ودهلَ اليأرس نيا حنوحةُ ي
أنت نم سأَلُوهيأنا املسيح. ل ي لَستأن وأقَر رنكومل ي فرفاعت . فسألُوه

ا أنتأنا. إذاً ماذا، إيلي فقالَ لَست .أنت بِيال. ألن فأَجاب . فقالُوا له
يعطنل لُونامن أنتأرس ينلَّذجواباً ل  .قُولُ عن نفِسكقالَ أنا . ماذا ت

بِيعياُء النكما قالَ إش بالر وا طَريقمة قَويرصارِخٍ يف الب وتص .
  ).٢٤ -١٩: ١يوحنا ." (وكانَ املُرسلُونَ من الفَريسيني

ابلَة يوحنا املعمدان عندما متَّ تكليف السلطات الدينية مبق
هساَءلَتقُولُ : "وم؟ ماذا ت؟ من أنتأنت بِي؟ أَلنا أنت؟ أَإيليأنت أَملَسيح
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إجابةً على أسئلَتهِم، " ال، لَست أنا،"عندما أجاب، " عن نفِسك؟
  ." لَست أنا"الحظُوا كم كانَ مصراً على التصريح قائالً، 

جاَء تالميذُ . بِهذا الرجل مجدداً يف اإلصحاحِ الثَّالثنلَتقي 
 ،وسألُوه ا إليهنوحل "يجالر وا ذاكعسمونَ ليبيذه لِّم، اجلميععيا م

منك أعظَم هالذي قالَ أن .وعظَك عسميأيت لي أحد دومل يع ". فأجاب
 ،ا املعمدان مبا معناهوحنلقد" ياهأنا إي لَكُم لَست لكُم .  قُلت قُلت
املُهِم ول هأنا، ب ي أنا أنقُص. لَستزيد وأني وه هغي أنوينب . وفه

وأنا لَست سوى صديق العريس، . العريس وهؤالء الناس هم العروس
 هوسرمن ع جريسِ يتزوالع ةؤيبِر ح٣٠ -٢٨: ٣(الذي يفر(.  

من املُمكن أن يكُونَ سر عظمة هذا النبِي والرجل والشاهد، 
لقد قَبِلَ . أنه قَبِلَ حمدودياته، وقَبِلَ مسؤوليةَ مؤهالته: هو بِبساطَة التايل

. مسؤوليةَ كَونِه من أراده اُهللا  أن يكُون، وأيضاً عرف من مل يكُن
ما أصروعند ههم، قالَ هلُم أنؤالعلى س هجواب بنيينِ طالرِجالُ الد عليه 

هذا من وما وحيثُ كانَ يوحنا مكَلَّفاً من اِهللا . صوت صارِخ يف البرية
لقد عرف أنه سيكُونُ من الغباِء بأن يحاوِلَ أن يكُونَ أكثَر . أن يكُون
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ياةَ كانت ذات قيمة أكثَر من مجرد أن تكُونَ من ذلك، وآمن أنَّ احل
هكُونأن ي اُهللا له ها أرادمأقَلَّ م .  

أحد األسئلَة اليت طَرحها رِجالُ الدينِ على يوحنا املعمدان، 
معرفَةٌ يف القاموس " نفس"إنَّ كلمة " ماذا تقُولُ عن نفِسك؟: "كانَ

أو فَردية أي شخص اليت جتعلُ منه مميزاً عن أي فرادة : "كالتايل
  ." شخصٍ آخر

يعلِّم الكتاب املقدس بإنِسجامٍ مع نفِسه أنه عندما صنعك اُهللا 
 ا ورمى القالَبكُالً من ا املعمدان، صنعوحناُهللا ي وصنعين، وعندما صنع

نا بهيص. الذي صنع ةففي كُلِّ مر رمي القالباً، يرِيشناً با اُهللا كائ عن
. فليس هناك أحد نظريك، ومل يكُن ولن يكُونَ أحد نظريك متاماً. بعيداً

وفَردي فريد شخص يكُونَ فريداً. فأنتل ممصم ريشنٍ بوكُلُّ كائ .
 يف العالَمِ وأكثَر، وكُلُّ فهناك ما يزيد على الِستني بليون بصمةَ إصبعٍ
هذه شهادةٌ على فرادة . إصبعٍ حيملُ بصمةً مختلفَةً عنِ اإلصبعِ اآلخر

هبذات رِيشاِهللا لكُلِّ كائنٍ ب طَّةخ . ،وِيواليوم باحلَمضِ الن يهمسفما ن
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 صحة هذه يذهب إىل ما هو أبعد من بصمات األصابِع، للتاكيد على
  . املُعجِزة العظيمة

 يهسمنا، هي ما يجِ خالصلِ نتائأو اهللا، أحد ةمبِ كَلسبِح
، ١: ١٢رومية (لحياتنا " إرادة اهللا الصالحة املرضية والكاملَة"بولُس، 

بِكَلمات أُخرى، عندما نولَد من جديد، نكتشف فرادتنا ). ٢
وقبلَ أن نولَد من جديد، منيلُ للتقليد والنسخِ . صيتنا يف املسيحوخصو

 صبِحونَ علينا إىل أن ننا بأن يتسلَّطَ اآلخرفُوسنل حسمأو لن ،قَةو املُطاب
نبيع . "ونكُونُ ذا مشابِهني لعيسو يف العهد القَدمي. مثلَ اآلخرين

وهلذا ) ٣٤ -٢٩: ٢٥تكوِين ." (صحنٍ من احلساءبكُورِيتنا من أجلِ 
  .سوف خنسر فرادتنا وفَرديتنا، وما نسميه هوِيتنا

تشري كَلمةُ اِهللا إىل هذا الشخصِ الفَريد الذي يريدك اُهللا أن 
ألنه ماذا ينتفع "عندما قالَ يسوع، ." النفس أو الذَّات"تكُونه بِ

ماذا يعطي اإلنسانُ "أو " انُ لو ربِح العالَم كُلَّه وخِسر نفسه،اإلنس
،نا اُهللا أن " فداًء عن نفِسهعن الشخصِ الفَريد الذي أراد كانَ يتكلَّم

  )٣٧، ٣٦: ٨مرقُس . (نكُونه، والذي سيميزنا عن اآلخرين
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هي صال ريشنٍ بكَكائ كشيئَةَ اِهللا جتاهة، إنَّ ميرضة، مح
ولن تكتشف هذه الفرادة أو الفَردانِية، إىل أن تأيتَ إىل . وكاملة

املسيح، ولكن إحدى نتائج املَجيء إىل املسيح، هو إكتشاف إرادة اهللا 
أي شخصٍ إكتشف إرادةَ اهللا . الصالحة واملَرضية والكاملة حلياتنا

ها يركما إختب ،ة لهحالصال هاتوديلُ حمديقب ا املعمدان، سوفوحن
  . ومسؤولياته ليكُونَ من وما وحيثُ يريده اُهللا أن يكُون

إنَّ مثالَ يوحنا املعمدان يقَدم لنا على صفَحات الكتابِ 
يهالذي كانَ لد هنفس أنَّ اإلله نؤمي أن نحدالت نا أمامعس، ليضاملُقد 

هل تعرِف من . قصد لحياة يوحنا املعمدان، له قَصد حلياتنا حنن اليوم
يريدك اُهللا أن تكُون؟ وهل تؤمن أنَّ اَهللا لَديه خطَّةٌ ملا وأين يريدك أن 
تكُون يف هذا العامل؟ ذه الطريقة ينبغي علينا أن نطَبق  على حياتنا 

 يعلِّمنا به الكتاب املُقدس عن أعظَمِ إنسان وأعظَمِ نيب الشخصية ما
  .عاش حتى ذلك احلني
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  شهادةُ يوحنا
: ، نقرأ١٩ُيف اإلصحاحِ األولِ من هذا اإلجنيل، يف العدد 

." وشهِد يوحنا قائالً" نقرأُ،٣٢ويف العدد " وهذه هي شهادةُ يوحنا،"
." وأنا قد رأَيت وشهِدت: "، يتكلَّم يوحنا بِنفِسه قائال٣٤ًعدد ثُم يف ال

 ةٌ معجِمنسا املعمدان موحنةَ يا؟ إنَّ شهادوحنةُ يشهاد يفاآلن، ما ه
تذكَّروا أنَّ أحد األشياء الفَريدة حولَ إجنيل . موضوعِ هذا اإلجنيل

ةٌ مجح وجدي ها هي أنوحنهذا اإلجنيلي لِسلَة عربستةٌ ميقهذه . نط
احلُجةُ املَنطقيةُ هلا عالقَةٌ بالقصد من كتابة هذا اإلجنيل، املُعلَن يف 

، والذي هو إقناعنا بأنَّ يسوع هو ٢٠العددين األخريين من اإلصحاح 
  .احلياةَ األبديةاملسيح، املَسيا، إبن اهللا، لكَي نولَد من جديد وننالَ 

" ملاذا تعمد؟"، جند أنَّ يوحنا يجيب على السؤال، ٢٦يف العدد 
. ولكن يف وسطكُم قائم الذي لستم تعرِفُونه. أنا أُعمد بِماٍء"بالقول، 

هو الذي يأيت بعدي الذي صار قُدامي الذي لَست بِمستحق أن أَحلَّ 
حذائ وريسه".  
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ويف الغد نظر يوحنا يسوع مقبِالً إليه : "٢٩ثُم نقرأُ يف العدد 
هذا هو الذي قُلت عنه . فقالَ هوذا محلُ اهللا الذي يرفَع خطيةَ العامل
لَكن . وأنا مل أكُن أعرِفُه. يأيت بعديِ رجلٌ صار قُدامي ألنه كانَ قَبلي

وشهِد يوحنا قائالً إني قد .  لذلك جِئت أُعمد بِاملَاءليظهر إلسرائيل
عليه قَرماء فاستمن الس ةنازِالً مثلَ محام وحالر رأيت .  وأنا مل أكُن

أعرِفُه . وحقالَ يل الذي ترى الر باملاء ذاك دالذي أرسلَين ُألعم لكن
وأنا قد رأيت . ا هو الذي يعمد بالروحِ القُدسنازِالً ومستقراً عليه فهذ

  ." وشهِدت أنَّ هذا هو إبن اهللا
عندما أُرسلَ ليعمد، : ما يقُولُه لنا يوحنا املعمدان هو التايل

 ،د قالَ لهمعلي الناس"الذي أرسلَه دمعتس يوماً ما، أنت . ناكه ولكن
عيبِشكلِ شخصاً م عليه سالقُد وحلُّ الرحي سوف ،هدمعناً عندما ست

وعندما سيحدثُ هذا، سوف تعرِف أنَّ هذا . حمامة ويستقر عليه
ويوحنا شهِد أنه عندما كانَ يعمد، رأى الروح ." اإلنسان هو إبن اهللا

ستوم ةاً على هذا اإلنسان، الذي كانَ نازِالً من السماِء مثل محامرق
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ريا، . يسوع الناصوحنأنَّ هذا "وهكذا قالَ ي هِدتوش وأنا قد رأيت
)رياصوع النإبن اهللا) يس وه ". 

." هوذا حملُ اهللا الذي يرفَع خطيةَ العامل"وهو يقدمه قائالً، 
األنبِياء، متَّم يوحنا املعمدان معىن وكونه آخر وأعظَم ) ٢٩: ١يوحنا (

املاليني من اخلراف اليت كانت تقدم ذَبائح، طاعةً لناموسِ اِهللا كما متَّ 
إنَّ قلب وجوهر كُلِّ هذه . تعليمه يف سفري اخلُروج والالوِيني

األصلي ةيودهالي ةبادثَّالً يف العمح، كانَ مصح الذَّبائالف عيدروج (ة لخ
  ).١٦، ١٥: ٢٢؛ لُوقا ١٢

إنَّ تقدمي يسوع من قبلِ يوحنا املعمدان يربِطُ بني موت يسوع 
املسيح على الصليب وبني كُلِّ تلك الذَّبائح احلَيوانِية اليت كانت يف 

 اجلميل سارِي املَفعول كانَ بروتوكُولُ العبادة. قَلبِ الطُّقُوسِ اليهودية
عدةُ إصحاحات . عندما أعطى اُهللا موسى التعليمات خليمة اإلجتماع

 ة ، ألنَّ اَهللا أرادمعمارِي ةسهند ها كتابو وكَأَنوج تبدفرِ اخلُرمن س
عبِ اخلاطللش ظهِركُونَ هذه الطُّقُوس اليت كانت تأن ت رِبيقت ئ كيف

من اِهللا القُدوس، أراد اُهللا هلذه الطُّقُوس أن تكُونَ بسيطَةً جداً وسهلَةَ 
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كانَ هيكَلُ سلَيمان مركَز عبادة مزخرف ومجيل، فيه كانت . الفَهم
 ةيف خيم سمارا وكانت ت رها اليت أُمج الطُّقُوس ذاتةُ مناذسارمم تتم

  . دة لقُرون طَويلةالعبا
يدعي األشخاص الذين ليس العهد القَدمي مألُوفاً بالنسبة إليهِم 
 ةَ كَونِهكرف هأتباع عرليب، إختعلى الص وعومانُ يسالر عندما علَّق هأن

ة ولكن يوحنا املعمدان يقَدم ذلك املَفهوم يف بداية خدم. محلَ اهللا
وينضم الرسلُ إىل أنبِياِء العهد القَدمي وإىل يوحنا . يسوع املسيح

 العدد صح، ومعمحلِ الف املسيح مع ربِطُونَ موتما ياملعمدان، عند
الذي ال يحصى من احليواناتِ اليت كانت تقدم كَذَبائح يف هيكَلِ 

ريف الب ةالعباد ةلَيمان، ويف خيمة سس ١؛ ٥٣إشعياء (يطر١٨: ١ب ،
  ).٢١: ٥كُورنثُوس ٢؛ ٢٤، ٢٣: ٢؛ ١٩
  

  الشاهد
قبلَ  أن ننتهِي من حياة يوحنا املعمدان، يوجد مفهوم هام آخر 

 منه هغي أن نتعلَّمد–ينباهوم الشمفه ووع، .  أال وهونَ "قالَ يسكُونوت
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." يم واليهودية والسامرة وإىل أقصى األرضيل شهوداً يف أُورشل
  ).٨: ١أعمال (

ما هو الشاهد؟ الشاهد هو شخص إختبر أو الحظَ شيئاً، 
ظَهأو الح هرباإلخبارِ مبا إخت ةوليسؤمب رعوداً . وشهنا شأنَّ كون غمر

ا يتعلَّقأكثر مم مبن حنن كُونَ يتعلَّقنا بأن نتلُ، فإنَّ مسؤوليمبا نعم 
من وماذا حنن دجرأكثَر من م وداً تتطلَّبهوداً يعين . شهكُونَ شأن ن

وإختربناه اهظْنا الحث علناً عمحدالت .  
سيجعلُونك . تصور أنك طُلبت من قبلِ حمكَمة لتكُونَ شاهداً

نعلى م فتق هرتبا إختلَةً عمأسئ ونَ عليكحد، وسيطراهالش ةص
هوالحظت . يف حالِ رفَضت معك قوافةُ ستاحملكَم تأتساَءلُ ما إذا كان

سوف أجعلُ حياتي بِكُلِّ بساطَة : "أن تقُولَ أي شيٍء مدعياً القَول
بالطَّبعِ . كُونُ مقبوالً من احملكمةفهل تظُن أنَّ هذا سي." تكُونُ الشاهد

ال، بل سوف ترغَم على الكالم، وإال متَّ إتهامك بإحتقارِ احملكمة 
  .فالشاهد يتكلَّم عما سبق والحظَه وإختبره. وبعدمِ طاعة السلطة



Arabic Bible Outreach Ministry       www.arabicbible.com    عربية للكرازة باإلجنيلاخلدمة ال  

 ٢٣ُآَتيِّب َرقم  "في ِظالِل الَكِلَمة"

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  ٥١

لزنزانة، ومبا أنَّ مواعظَ يوحنا املعمدان الرنانة أَوصلَته إىل ا
فعندما أظهر شجاعةً كبريةً يف مواجهة خطية ملك شريرٍ، أدى به هذا 
 وه داها أنَّ الشوحنلنا ي به رالذي أظه األمر ،هأسإىل قَطعِ ر األمر

ومن خاللِ مثاله، يظهِر لنا معىن آخر من معاين . شخص يتكلَّم عالنِيةً
إنَّ الكَلمة اليونانِية اليت يستخدمها كُتاب العهد . ون اإلنسان شاهداًك

: ، هي كلمةٌ تشتق بِجذرِها اللُّغوي من"شاهد"اجلديد للتعبري عن 
بِحسبِ هذا الشاهد األمني، كَشهود علينا أن ال نجوع ." شهيد"

  .بِر الذي جيعلُنا شهوداً د اهللاونعطَش للسعادة والبقاء، بل لل
  

  الفَصلُ الرابِع
"ةُ واحلَقعمالن"  

ومن ملئه حنن جميعاً أخذنا، : "نقرأُ يف مقدمة هذا اإلجنيل
أما النعمةُ واحلَق . ألنَّ الناموس بِموسى أُعطي. ونِعمةً فوق نعمة

  )١٧: ١يوحنا (." فَبِيسوع املسيح صارا
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فعندما ." خارِيس"ماذا يعين هذا؟ كلمةُ نِعمة باليونانِية هي، 
فنِعمةُ اِهللا ." خاريسما أو خاريسماتا"تعملُ النعمةُ يف حياتنا، تسمى 

فنحن ال نستحق شيئاً من . تعرف كعطف وبركَة اِهللا اليت ال نستحقُّها
  . ما يعطينا إياه اُهللا هو نِعمةفكُلُّ . اهللا

ولكن، باإلضافَة إىل كَونِها عطف اهللا الذي ال نستحقُّه، فإنَّ 
. النعمةُ هي قُوة اهللا الديناميكية. النعمةَ هي أيضاً قُوة أو سلطة اهللا

 الوالدةُ النعمةُ هي تلك." النعمةُ هي عملُ اِهللا فينا، ولكن بِدونِنا"
. اجلديدةُ اليت ينجِزها اُهللا فينا، بِدون أية مساعدة منا، بإستثناِء إميانِنا

. فمشيئَةُ اِهللا لن تأخذَنا أبداً إىل حيثُ ال تستطيع نعمةُ اِهللا أن تحفَظَنا"
  .هذه محاولَةٌ أُخرى إلبرازِ معنى هذا املَفهوم لنعمة اهللا

قُولُ ِهللا، وكَأَننا ن"طيعقُولُ اُهللا، ." أنا ال أستوي" أنا أعرِف
ين أنا أستطيعولكن ،ذلك . ي بالطريقَةمع جِمتنس كحيات فإذا جعلت

الصحيحة، بإمكانِك أن تقبلَ مني القُوةَ الديناميكيةَ لتكُونَ ولتعملَ ما 
هأُريد .القَض تأو فكما ترى، ليس أو ماذا تستطيع ،ةُ من أو ماذا أنتي

. بل القَضيةُ هي من أنا، وما أستطيع أنا أن أعملَه. ال تستطيع أن تعملَ
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 رين قادتعالَ وحتقَّق من أن ي، ثُمعلى إنسجامٍ مع كلَ نفسهذا، إجعل
دك أن تكُونه، وأن تعملَ أن أُؤيدك وأُزودك بالقُوة لتكُونَ كُلَّ ما أُري

لَهأن تعم كةَ هذا األمر. كُلَّ ما أُريدحص لك نِي وسأُظهِرعإتب.  
عندما يفَكِّر كَثريونَ بأن يصبِحوا أتباع للمسيح، ويرونَ ما 

أنا ال "يعنيه هذا من تغيريٍ جذرِي مطلَق يف أسلُوبِ حياتهم، يقُولُون، 
بالطَّبعِ ." ال أستطيع أن أعيش هكذا أبداً. بداً أن أعملَ هذاأستطيع أ

قم على حأن . ه كتطاعبإست هكذا؛ ليس يشأن تع بإمكانِك فلَيس
 ت لهيإال إذا أُعط ،لَهآخر أن يعم رِيشنٍ بكائ أي ؛ وال يستطيعلَهتعم

هذا هو املَقصود . مكانِه أن يعملَ ذلكفإذا منح نِعمةَ اِهللا، بإ. نعمةُ اهللا
ومن ملئه حنن مجيعاً أخذنا، " حيثُ نقرأُ، ١٧ إىل ١٥يف األعداد 

  ."بركة فوق بركة"تقُولُ إحدى الترجمات، ." ونعمةً فَوق نعمة
ألنَّ الناموس بِموسى أُعطي، أما : "تعتبر هذه أخباراً سارةً

وع املسيح صاراالنسفبِي ةُ واحلَقحقَّاً رائعاً ." عم هلقد أعطَى اُهللا شعب
ولكن عندما أعطانا اُهللا إعالنه األعظَم للحق من . من خاللِ موسى

خاللِ الكلمة األزلي الذي صار جسداً، أعطانا أيضاً النعمةَ اخلارِقَةَ 
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هذه إشارةٌ بِدون شك إىل يومِ . اتناللطَّبيعة لتطبيقِ هذا احلَق على حي
ولقد متَّ . اخلمسني، عندما حلَّ الروح القُدس  على أتباعِ املسيح

: وصف نتائج هذا احلَدث العجيب يف سفرِ األعمال بالطريقَة التالية
  )٣٣: ٤أعمال ." (ونعمةٌ عظيمة كانت على جميعهِم"

ر املُقدسةُ متوفِّرةً لدى املُؤمنني لقد سبق وكانت األسفا
فلقد سبقُوا وأخذُوا ناموس اِهللا من . العربانِيني الذي إختبروا العنصرة

ولقد متتعوا لقُرون طَويلَة باحلق الذي أظهر هلُم كيف . خاللِ موسى
ة تطبيق هذا احلقيهِم ديناميكيلد كُنون، ولكن مل يعيشهميعلى حيات  .

لهذا حياةُ مؤمين العهد القَدمي كانت دائماً حتذيرات نتفاداها، بدل أن 
  ). ١١: ١٠كُورنثُوس ١(تكُونَ لنا مناذج نقتدي ا 

يقُولُ كُتاب العهد اجلَديد، أمثال الرسول بولُس، أنَّ الناموس 
جانِبِ إعوِجاجِنا، ليظهِر مدى هو مجرد حد مستقيم يوضع إىل 

يقُولُ يعقُوب أنَّ كَلمةَ اِهللا هي ). ٢٠، ١٩: ٣رومية (إعوجاجِ طُرقنا 
بِمثابة مرآة يتوجب علينا أن ننظُر إليها يف كُلِّ صباحٍ، لكَي نرى 

ولكن عندما نرى اإلعوِجاج، وعندما ). ٢٥ -٢٢: ١يعقُوب (عيوبنا 
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 العيوب، أين يمكن أن نجِد السلطَةَ لتقوميِ إعوِجاجِنا، أو لنقُوم نرى
 إىل مرآة احٍ عندما ننظُربإليها يف كُلِّ ص اليت حنتاج صحيحاتبالت
كَلمة اهللا؟ بِكَلمات أُخرى، أين يمكننا أن نجِد النعمةَ لتقوميِ إعوِجاجِ 

  حياتنا؟
نا قد هذا ما يقُولُ أنة، عندما يما يف هذه املُقدنوحي نا بهخبِر

ألنَّ الناموس بِموسى : "هذه أخبار سارةٌ جِداً. أخذنا نِعمةً فوق نِعمة
  ."أُعطي، أما النعمةُ واحلَق فبِيسوع املسيح صارا

  تعالَيا وانظُرا
نقرأُ أنه كانَ " محلُ اهللا "بأنه يسوع عندما قدم يوحنا املعمدان

وا تالميذَها املعمدان كانوحني مع أشخاص ناكس . هوكانَ أندراو
. ولكن ال يخبِرنا الكتاب املُقدس من كانَ التلميذ اآلخر. واحداً منهم

ا، كاتنوحلميذَ اآلخر كانَ يونَ أنَّ التراملُفَس دقب هذا اإلجنيليعت .
  . ويعتقد املُفَسرونَ ا لسببني
يقُولُ " أندراوس وجد أوالً أخاه سمعان،"عندما نقرأُ أنَّ، 

أخاه لَ من وجدس كانَ أوأنَّ أندراو ونانِيا . األصلُ الينوحيوكانَ ل
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ركاَء يف صالء اإلخوة شوعتا هؤكأيضاً أخاً، وكانت جمممالس يد .
الذي أصبح يعرف الحقاً (كانَ أندراوس أول من وحد أخاه سمعان "

هذا هو جوهر معىن هذه الكلمات ." ، وقدمه ليسوع)بِإسم بطرس
  . اليونانِية

السبب الثَّانِي الذي ألجله يعتبِر املُفَسرونَ أنَّ التلميذَ اآلخر 
وحكانَ ي قدر يفدائماً على أن خيت رِصب هذا اإلجنيل حأنَّ كات وا، هن

التلميذ "اإلمكان من نص اإلجنيل الذي كتبه، مشرياً إىل نفِسه بالقَول، 
هبحوع يا بإخفاِء ." الذي كانَ يسنوحي ةكتاب أُسلُوب زويتمي
نَ هو ذلك التلميذ اآلخر ليوحنا املعمدان، املَعلُومات اليت توضح أنه كا

  . والذي أصبح الحقاً واحداً من رسلِ يسوع املسيح
 يوحنا املعمدان هذينِ التلميذَين بإتباعِ أمروعندما 

فقاال . إلتفَت يسوع ونظَرهما يتبعان فقالَ هلُما ماذا تطلُبان:"يسوع
فأَتيا . سريه يا معلِّم أين متكُث؟ فقالَ هلُما تعالَيا وانظُراربي الذي تف

  .٣٩- ٣٥: ١يوحنا." ونظَرا أين كانَ ميكُثُ ومكَثا عنده ذلك اليوم
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وقُلت يف مقَدمتنا أن ننظُر دائماً إىل املعىن األعمق يف إجنيلِ 
فما هو الذي كانَ . لِ يوحنافَهناك دائماً معىن أعمق يف إجني. يوحنا

حيدثُ هنا، عندما قيلَ لتلميذَي يوحنا املعمدان أن يتبعا يسوع؟ بينما 
. تبِعا يسوع، إلتفَت يسوع إليهِما ودارت بينهما وبينه هذه املُحادثة

قنا فلقد خلَ. كانَ هذا سؤاالً عميقاً" ماذا تريدان؟"فكانَ سؤالُه هلُما، 
فاُهللا لن ينتهِك حريةَ . وهذا أمر مقدس بالنسبة هللا. اُهللا كصاحيب خيار

حنن خملوقات ذات خيار، . اإلرادة واإلختيار اليت أعطاها لإلنسان
  .وبإمكانِنا أن جنعلَ اُألمور تسري على ذوقنا

طينا رغَبات قُلُوبِنا يعطينا سفر املزامري الوعد العظيم بأنَّ اَهللا سيع
مؤمنونَ كَثريون يطالبونَ ذا الوعد العظيم، وهو ). ٤: ٣٧مزمور (

ؤال، ما هي . بالفعلِ كذلكالس حيطر هعظيم، ألن دحأيضاً ت ووه
رغبات قَلبِكُم؟ هل تريدونَ أن تسترخوا وتستسلموا للكَسلِ والنوم؟ 

أن تكُونوا ذَوي أخالقٍ منحلِّة؟ إن كانَ هذا ما ترغَبونَ هل تريدونَ 
فيتوجب علينا أن . بِه، فاملُشكلة بني أيديكُم، واحلياةُ هي حياتكُم
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 نا بالطريقَةحيات عيشنا، ولكن بإمكانِنا أن نب خياراتعواق مثن ندفع
ريداليت ن.  

 ،رلَ عاجِالً أم آجِالً، سيج"قالَ الشاعليتناو كُلُّ إنسان سل
هب خياراتعواق ةدعلى مائ اية." الطعاملغةٌ لإنَّ هذه الكلمات صحيح .

 هب يف تعليمةَ العواقجح وعيس مخدى (وكثرياً ما إست١٣: ٧مت- 
ومجيعنا علينا أن نأكُلَ مائدةَ عواقب . فاحلَياةُ هي مائدةُ عواقب). ٢٧

ؤاالً . نا، عاجِالً أم آجِالًخياراتايل سؤالِ التلُ من السع جيعهذا الواق
  " ماذا تريد؟ وما هي رغَبات قَلبِك؟: "بالغَ األمهِّية

ِ سؤاالً عملياً للغاية كانَ هذا . ولكن هذين الرجلَني طرحا
أين "قُول باحلقيقة، كانَ السؤالُ ي" يا معلِّم، أين متكُثُ؟"السؤال، 

تعيش أيها املُعلِّم؟ أقصد، عندما تكُونُ يف معترك احلياة، هل تعملُ 
مبادئُك هناك؟ لطالَما إعتقَدت أنَّ كُلَّ راعي كَنيسة ينبغي أن تكُونَ 

بِهمكت درانةً على جمنقُوش هذه الكلمات" : ي، أيناعها الرأي
م عظَة نلقيها يف احلياة هي احلياةُ اليت حنياها يف هذا العامل فأه" تمكُثُ؟
  . يومياً
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 ولميذَين، هعلى هذينِ الت وعيس هؤالُ الذي طرحهذا الس
سؤالٌ حنتاج أن نركِّز عليه، بينما نصلُ إىل كلمة اِهللا وتصلُ كلمةُ اُهللا 

األجوِبةُ الصحيحةُ . سؤاالً إستفزازِياً عميقاًماذا تريد؟ كانَ هذا : إلينا
على هذا السؤال، ستؤثِّر بطريقَة ديناميكية حيوية على نوعية احلياة اليت 

  . نعيشها يف إتباعنا ملُخلِّصنا وربنا يسوع املسيح
.  أعمالكانوا رِجالَ. لقد كانَ هؤالء الرجال عمليني للغاية
كانوا يقُولونَ ليسوع . وكانوا مهتمني بالتطبيقات العملية لتعليمِ يسوع

أنظُر يا معلِّم، حنن ال نرغَب بتعلُّمِ "عندما إلتقُوا به وسألوه سؤالَهم، 
وال نريد شيئاً يبدو مجيالً على صفحات كتابٍ . الهوت على اللَّوح

يوتبل. اله أن نعلَم ريدهذا التعليم؟ ون أنت تعيش أين ،أن نعلَم ريدن 
  "ما إذا كانَ هذا التعليم يعملُ حيثُ نعيش حياتنا اليومية؟

 مثلَ أي هم أيضاً، ألنوا هاً كما كانعملي وعولقد كانَ يس 
:  قائال٣٩ً العدد معلِّمٍ صالحٍ آخر، أجاب على سؤالهم بدعوته هلُم يف

فأتيا ونظرا أين كانَ : "ثُم نقرأُ بعض الكلمات اجلميلة." تعالَيا وانظُرا"
كما قُلت يف املُقدمة، تتابِع القصةُ ." ميكُثُ ومكَثا عنده ذلك اليوم
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بالواقع، . لتخبِرنا أنَّ هؤالء التالميذ مجيعاً عاشوا من أجلِ يسوع
 كلمة اِهللا املُقدسة وحبسبِ التقليد الكَنِسي، كُلُّ واحد من بِحسبِ

تالميذ يسوع مات من أجله، بسبب ما رأَوه عندما إلتزموا بأن ينظُروا 
  .أين كانَ ميكُثُ

 نؤمعلينا أن ن ها بأنوحننا يخبِرسابِقاً، ال ي رتوكما أش
لَدينا مثالٌ عظيم على هذا . عين أن نؤمنفحسب، بل ويشرح لنا ماذا ي

أن نأتي ومنشي مع يسوع، . فاإلميانُ هو أن نلتزِم بأن نأتي وننظُر. هنا
لنسأَلَه أن يرينا كيف نعيش، وأن نطلُب منه أن مينحنا نعمةَ العيش 

  . ذه الطريقة
وأت لك هذا؟ هل سبق وفعلت لك إىل املسيح هل سبق يت

 ،له املُقام احلَي وقُلت"كعأن أتب ي وأُريدبكُونَ رأن ت كأن . أُريد أُريد
كباعةَ إتنعم لَ منكأقب . أنَّ كُلَّ احلق كيف وأن أنظُر يأن آت أُريد

الذي أتيت به إىل هذا العامل، والنعمة لتطبيقه، كيف يعملُ هذا يف 
أُريد أن أتأكَّد من كَون هذا سينجح . اقعِ احلياة حيثُ أحيا كُلَّ يومو

  ." حقَّاً
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علينا أن نسأَلَ وأن جند األجوِبةَ على هذينِ السؤالَني عرب إجنيلِ 
احلياةُ هي تلك : من هو يسوع، وما هي احلياة؟ هذه هي احلياةُ: يوحنا

 تنتج عن إتخاذ الناس اإللتزام باإلعتراف حبقيقَة النوعية من العيش اليت
كون يسوع محلَ اهللا، ومن ثَم أن نأتي ونلتزِم بإتباعه، لكي يظهِر لنا 
يف أوضاعِ احلياة الواقعية مدى حقيقية أنَّ النعمةَ واحلق قد صارا يف 

  .يسوع املسيح
تابِعأن ت كعجاأُشوحنة إلجنيلِ يراسوبينما .  معنا هذه الد

نتجولُ عرب هذا اإلجنيل الرائع، إصحاحاً بعد اآلخر، وعدداً بعد اآلخر، 
  .سوف نكتشف من هو يسوع، ما هو اإلميانُ، وما هي احلياةُ

  
  

  الفَصلُ اخلامس
  "ماذا، ملاذا، وكيف؟: الوِالدةُ اجلديدة"

وكانت أُم يسوع .  الثالث كانَ عرس يف قانا اجلَليلويف اليومِ"
وملَّا فَرغَت اخلَمر قالَت . ودعي أيضاً يسوع وتالميذُه إىل العرس. هناك
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مرهلُم خ ليس له وعيس يا إمرأة. أُم وع مايل ولكقالَ هلا يس . مل تأت
وكانت ستةُ .  قالَ لكُم فافعلُوهقالَت أمه للخدام مهما. ساعيت بعد

 دكُلُّ واح عود يسطهِريِ اليهت سبح ناكةً هوعموض ةجارمن ح أجران
فمُألوها إىل . قالَ لَهم يسوع إمُألوا األجرانَ ماًء. مطَرين أو ثَالثة

فلما .  فقدموا.ثُم قالَ هلُم إستقُوا اآلنَ وقدموا إىل رئيسِ املُتكإ. فَوق
لكن . ذاق رئيس املُتكَإِ املاَء املُتحولَ خمراً ومل يكُن يعلَم من أين هي

. دعا رئيس املُتكَإِ العريس. اخلُدام الذين كانوا قد إستقُوا اخلَمر علموا
الً. وقالَ لهةَ أوداجلَي اخلَمر عضما يإن كُلُّ إنسان ينئذوا فحركومىت س 
هذه بِدايةُ اآليات . أما أنت فقد أَبقَيت اخلَمر اجلَيدةَ إىل اآلن. الدون

تالميذُه به فآمن هجمد ريف قانا اجلَليل وأظه وعاليت فعلَها يس".  
، هو أخبرنا يوحنا أنَّ هدفَه املُعلَن من كتابته هذا اإلجنيلِ الرابِع

أن يخبِرنا عن عدة آيات عملَها يسوع، وبراهني عجائبيةٌ كَثرية أعطانا 
إياها، ألنه آمن أنه إذا مجع هكذا سجِلٍّ باآليات واملُعجِزات، وإذا 
تفحصنا حنن هذا السجِلّ، فهذا ينبغي أن يقنِعنا بأنَّ يسوع هو املَسيا، 

يريدنا يوحنا أن نؤمن ذا، ألنه حبسبِ يوحنا، بإميانِنا . بن اهللاملسيح، إ
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من املُثريِ لإلهتمامِ أنه، بعد . مبسياوِية وبنوة يسوع، ننالُ احلياةَ األبدية
هإجنيل ةمن كتاب هعن قَصد رأن عب وبعد ،نا بهخبِرا مبا سينرأن أخب ،

عندما بدأَ يوحنا بإخبارِنا ذه اآليات، أولُ آية أخبرنا عنها يوحنا 
 ،اخلَمر مما فرغَ منهعند هرسٍ، وأنوع إىل حفلِ عكانت عن ذَهابِ يس

  .حولَ يسوع املاَء مخراً
أنا مقتنِع أنه . يف كلمة اهللا، اخلمر هو رمز الفَرح والسعادة

اإلضافَة إىل كَون هذه احلادثَةَ معجِزةً باملعىن احلَرفي للكَلمة، ولكنها ب
وكما أشرت سابِقاً، عندما أقُولُ أنَّ هذه القصة هي . أيضاً جماز جميل

فاملَجاز هو قصةٌ يتخذُ فيها . جماز، أنا ال أقصد أنها لَيست قصةً حقيقية
،ةٌ أو األشخاصيداللَةٌ أخالق ق، لهأعم واألشياُء معىن نواألماك 

  .روحية
أخبرنا . هذه القصة هي جماز ينطَبِق على هدف هذا اإلجنيل

 مع ةصحيح بِطَريقَة اسالن بعندما يتجاو هنا أنخبِركانَ سي ها أنوحني
هذه . أو سيولَدونَ من الروحيسوع، كانوا سيولَدونَ من فَوق، 
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هذه القصة عن . املُعجِزةُ اجلَميلة هي صورةٌ جمازِيةٌ عنِ الوالدة من اهللا
  .معجِزة عظيمة تقَدم لنا جمازاً عنِ التجديد

اخلُطوةُ اُألوىل يف الوالدة اجلديدة، مصورةٌ يف كَلمات مرمي 
جمازِياً، وكأنَّ ." لَيس عندهم خمر"يسوع قائلَةً، عندما أتت إىل 
إنَّ آالم . ليس عندهم سعادةٌ، أو لَيس عندهم فَرح: املقصود هو القَول

فلقد كانت . شعبِ اِهللا يف تلك املرحلَة تفَسر ملاذا مل يكُن لديهِم فَرح
وما، وكانوا حتتلَّةً من رحتم مهأرض ومانِياإلحتاللِ الر ةقبض 

  . احلديدية
لَربما تقُولُ لنا هذه املُعجِزة اليوم أنَّ اخلُطوةَ اُألوىل يف الوِالدة 

إقرأُوا الوصف . ِاجلديدة، هي اإلعتراف أننا غري مولُودين من فَوق
هو إن كانَ أحد يف املسيح، ف: "الكتابِي لشخصٍ مولُود من جديد

. األشياُء العتيقَةٌ قد مضت، هوذا الكُلُّ قد صار جديداً. خليقَةٌ جديدة
  )١٧: ٥كُورنثُوس ٢)." (هذا شيٌء يعملُه اهللا: أو(ولكن الكُلَّ من اهللا 

عندما تتأملُ بِثمارِ الروح، أو باحلياة الفَياضة اليت ينبغي أن 
" هذا ال يتكلَّم عني؟"ن جديد، هل تقَولُ، خيتبِرها شخص ولد م
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جمازِياً، وكأنك تقُولُ، ). ١٠: ١٠؛ يوحنا ٢٣، ٢٢: ٥غالطية (
"مرخ يلد ةُ اُألوىل اليت ." ليساز، هذه هي اخلُطَوبِ هذا اسبِح

 ليس إعترِف بأنه. ينبغي عليك إتخاذُها إذا أردت أن تولَد من جديد
لديك خمر، وال فَرح حقيقي، أو بِكَلمات أُخرى أنك مل تولَد من 

  .جديد
ثُم نجِد أنَّ اخلُطَوةَ الثانِية قد تكُونُ يف هذه الصورة اازِية عنِ 
الوالدة اجلديدة، حيثُ قالَ يسوع للخدام أن ميُألوا باملاِء تلك األجران 

ففي كلمة اهللا، يرمز .  يتِسع كُلٌّ منها لثمانِني ليتراً من املاءاليت كانَ
  ).٢٦: ٥أفسس (املاُء إىل كلمة اِهللا حبد ذاتها 

كَلمةُ اِهللا هي الواسطَة اليت سيستخدمها اُهللا عندما يعملُ هذه 
اإلميانُ باخلَبرِ، : "ولُمثَالً، كتب الرسولُ بولُس يقُ. املُعجِزة يف حياتنا
كتب بطرس يقُولُ أنَّ الوالدةَ ) ١٧: ١٠رومية ." (واخلَبر بِكَلمة اهللا

يقُولُ بطرس أنك عندما تولَد من . اجلديدة هي مثل الوالدة اجلسدية
 ناكة هيداجلَس ةيف الوالد هاً، متاماً كما أنوحير ولَدةٌ فوق، أو تويضب

 يأيت خماض ة، ومن ثَمنينيج واحلملُ حبياة ثُ التلقيحةٌ، وهكذا حيدوبِذر
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يقُولُ بطرس يف رسالته اُألوىل اإلصحاح . الوالدة، ثُم النمو والتطور
األول، أنه يف الوالدة الروحية، أو الوالدة اجلديدة، أي الوالدة من اهللا 

ةُ هي كلمةُ اهللا أو من الرس ١(وح، البِذرطرأنَّ ). ٢٣: ١ب نِعقتأنا م
 ةيلة يف عمةَ الثَّانِيلنا اخلُطو روصباملاء، ي مللِء األجران ازِيا مزالر

فسرعانَ ما تعترِف بكَونِك غري مولُود ثانِيةً، إذا : الوالدة من جديد
  .، إمْأل إناَءك، وعقلَك وحياتك بكلمة اهللاأردت أن تولَد من فَوق

 مواد ةكتاب فاُهللا على قَلبِي هد هذا وضعالكتابِ "ل ةسمدر
لقد إكتشفت أنه عندما يصلُ الناس إىل كَلمة اهللا، ." املُقدس املُصغرة

آنِيتهم بكَلمة اهللا، غالباً وعندما تصلُ كَلمةُ اِهللا إليهِم، وعندما ميُألونَ 
ما يولَدونَ من جديد، ألنَّ اإلميانَ يأيت بِسماعِ كَلمة اهللا، وكَلمةُ اِهللا 

هلذا، إن أردت أن . املُوحى ا هي البِذرةُ اليت تحدثُ الوِالدةَ اجلديدة
 ،كإمْأل قَلب ،إمْأل عقلك ،من جديد، إمْأل إناَءك ولَدت كوإمْأل حيات

هذه هي اخلُطوةُ الثَّانِية يف عملية الوالدة اجلديد، اليت تعلِّمنا . بِكَلمة اهللا
  .إياها هذه القصة جمازِياً



Arabic Bible Outreach Ministry       www.arabicbible.com    عربية للكرازة باإلجنيلاخلدمة ال  

 ٢٣ُآَتيِّب َرقم  "في ِظالِل الَكِلَمة"

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  ٦٧

اخلُطوةُ الثالثة يف هذه القصة اازِية املُتعلِّقَة بالوِالدة اجلديدة، 
." مهما قالَ لكُم إفعلُوه" مرمي للخدام، نجِدها مصورةً عندما قالَت

عندما متُأل إناَءك : تطبيقياً، اخلُطوةُ التالية يف عملية الوالدة اجلديدة هي
  !" مهما يقُولُه لك إفعلْه"مباِء الكَلمة، 

عندما تقرأُ كلمةَ اهللا، سوف تكتشف أنَّ املبدأَ الذي جيعلُ من 
بلِ العاملُ احليوي . لمة اِهللا أن تصبِح حيةً، ليس التآلُف مع الكلمةكَ

 لُهأُها، هو ما تعمعندما نقر ةً للحياةيعطةً ماِهللا قُو ةملُ من كَلالذي جيع
هأن . حيالَ ما تعلَم وا املزِيد؛ بل حنتاجعون أن يسمنا ال حيتاجعظَمم
بِحسبِ مثلِ الزارِع، عندما نطيع كلمةَ اهللا اليت . أفضلنسمع بشكلٍ 

  ).١٥: ٨لُوقا (زرِعت يف حياتنا، سوف حنملُ الكَثري من الثِّمار 
 وتص عتماهللا، إذا س بكلمة كوقَلب هنِكبينما متُأل ذ ،لذلك

 ولَربما بينما متُأل إناَءك .اِهللا يقُولُ لك أن تعملَ شيئاً، إعملْه بإستمرار
 وسوف ،لُهنٍ تعميععلى أمرٍ م ككِّتبسي سالقُد وحاهللا، فإنَّ الر ةمبِكَل

فعندما حيدثُ مثلُ هذا األمر، أطعه ." كُف عن عملِ هذا األمر"يقُولُ، 
  .بإستمرار
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: يةُ للوالدة اجلديدة هياخلُطوةُ الرابِعة يف هذه الصورةُ املَجازِ
عندما تكُونُ قد إنتهيت من اخلُطوة اُألوىل، الثَّانِية والثَّالثَة، خذ املاَء 

هممخراً، وقَد ومتَّ حتوِيلُه إطعامِ . الذي سبق ةعجِزثَ يف مومتاماً كما حد
"  املُعجِزة؟متى حدثَت هذه"اخلَمسة آالف، عليك أن تطرح السؤال، 

أنا مقتنع أنَّ هذه املُعجِزة حدثَت " وبالتحديد، متى أصبح املَاُء مخراً؟"
عندما كانَ لدى اخلَدم اإلميانُ الكافي ليقَدموا املاَء الذي أخربهم 

  . يسوع بأنه أصبح مخراً
ندما يحولُ ع: رِسالَةُ هذا اجلزء من هذه الصورة اازِية هي

فإختبارك . املسيح ماَءك مخراً، شارِك هذه املُعجِزة العظيمة مع اآلخرين
فإن . للوالدة اجلديد ينبغي أن يعملَ فَرقاً يف عالقاتك مع اآلخرين

كُنت بالفعل قد ولدت من جديد، هل ستعلَم زوجتك بذلك؟ أو هل 
ل سيعلَم أهلُك بِذلك؟ وهل سيكُونُ هذا سيعلَم زوجك بِذلك؟ وه

  . واضحاً َألوالدك؟ وهل سيعلَم بذلك الناس الذين تعملُ معهم
 أنت كريغاجلديدة لن ي ةلوالدل كبارون، ألنًَّ إختبالطَّبعِ سيعلَم

ُء مخراً عندما بينما أصبح املا. فَحسب، بل وسيغير عالقَاتك أيضاً بِعمق
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كانَ يتم توزيعه، هكذا أيضاً عندما نشارِك هذه احلياة اجلديدة يف 
إنَّ معجِزةَ صريورة املاِء خمراً . عالقاتنا يتكَملُ إختبارنا هلذه املُعجِزة

هي جماز ملا أخبرنا عنه يوحنا املعمدان بأنه سيحدثُ، والذي كانَ أنَّ 
  . ناس كانوا يولَدونَ روحياً عندما يتجاوبونَ مع يسوع ومع كَلمتهال

 ةورإىل ص ريشأيضاً أن ت نمكاجلميلة ي ةةَ هذه املُعجِزصإنَّ ق
فبعد أن ختتبِر الوالدةَ الثَّانِية، سوف تأيت أوقات . جمازِية عنِ النهضة
ولكن . حياناً أنك حباجة لتولَد والدةً ثانِيةً من جديدستشعر فيها أ

بل كما قالَ . احلقيقَةَ هي أنك ال حتتاج إىل إختبارٍ آخر لوالدة جديدة
يسوع لبطرس يف عظَة العلِّية، عندما تغتِسلُ بالتجديد والوالدة الثَّانِية، 

. ارِ هذا العامل، لن حتتاج عندها لإلستحمامِ ثانِيةًثُم تتِسخ قدماك من غُب
  ).١٠: ١٣يوحنا ." (بل كُلُّ ما حتتاجه هو فقط أن تغِسلَ رِجلَيك

يف هذه املُعجِزة العظيمة اليت حقَّقَها يسوع، نجِد معادلَةً  
ةُ اُألوىل هي اخلُطو: يمكن إستخدامها عندما جند أنفُسنا بِحاجة لنهضة

 مرخ يكلد ليس كرِف أنور (أن تعتزم١٢: ٥١م .( رِفأي إعت
مل يعد لدي ذلك الفَرح الذي كانَ ينبغي أن يكُونَ : "بِبساطَة هللا قائالً



Arabic Bible Outreach Ministry       www.arabicbible.com    عربية للكرازة باإلجنيلاخلدمة ال  

 ٢٣ُآَتيِّب َرقم  "في ِظالِل الَكِلَمة"

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  ٧٠

يي. لَدالصةَ خهجب لقد فقدت .مرخ يلد ة هي ." ليسةُ الثانِياخلُطو
اهللاأن متَأل إناَءك ةمزِل.  بِكَلنعم إىل مكان ةوحير ةلويف خ بإمْأل . إذه

  .قلبك وذهنك بكلمة اهللا
 هاهللا، ألن وتثُ هذا، أصغِ إىل صثة، بينما حيدةُ الثالاخلُطو

 ،قُولُ لكن وييععلى أمرٍ م كِّزري سوف"لْ ذلكفعمهما قالَ ." ال ت
أُطلُب : ثُم اخلُطوةُ الرابِعة. وهكذا ستختبِر جتديداً روحياً. هلك، إفعلْ

من اِهللا أن يستخدم ضتك الشخصية، ليجعلَ منك بركَةً لكُلِّ الناس 
كقيهِم يف حياتتلت ع . الذيناألرب اخلُطوات ذتخإت عندما تكُونُ قد

ة جمازِيحيف املسيح قد املُوض كأنَّ حيات فشكتة، ستاً يف هذه املُعجِز
  .جتددت

التأثري املُباشر هلذه املُعجِزة كانَ أنه وللمرة اُألوىل، آمن التالميذُ 
فعندما سألُوه أين ميكُثُ، ودعاهما ليأتوا وينظُروا أين ميكُثُ، . بيسوع

ولكن يوحنا يخبِرنا بِوضوحٍ . انِهم الطَّويلةكانت تلك بِدايةُ رحلَة إمي
. أنَّ التالميذَ آمنوا للمرة اُألوىل عندما رأَوا يسوع يحولُ املاَء إىل خمرٍ

بِحسبِ هذا اإلجنيل، إختبر التالميذُ إعالناً مستمراً ملا هو اإلميانُ، بينما 
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شف إستعارةً جمازِيةً أُخرى يف إجنيلِ يوحنا نكت. كانوا يتبعونَ يسوع
فَفي اية هذا اإلصحاح، نقرأُ أنه بينما كانَ يسوع . اإلصحاح الثَّانِي

. يف أُورشليم، آمن به الكَثريونَ عندما رأوا اآليات اليت كانَ يحقِّقُها
"ألن فِسهم على نهنممل يأت وعيس اجلَميعلكن كانَ يعرِف مل . ه هوألن

يكُن محتاجاً أن يشهد أحد عنِ اإلنسان ألنه علم ما كانَ يف 
  ).٢٥ -٢٣: ٢يوحنا ." (اإلنسان

" ما هو اإلميانُ؟"هذا جواب آخر مثري لإلهتمامِ على السؤال، 
إخبارِنا عما ليس هو هذه األعداد تخبِرنا عما هو اإلميانُ، وذلك ب

لقد آمن . كُلُّ من يعترِف باإلميان ليس بالضرورة مؤمناً حقيقياً. اإلميانُ
ومن ال يؤمن عندما يرى عجائب؟ . هؤالء ألنهم رأُوا معجِزات يسوع

  ؟ ولكن هل التلميذُ احلقيقي ليسوع هو الذي يؤمن عندما يرى معجِزة
. بِحسبِ هذه اإلستعارة السلبِية، اإلميانُ هو طريق بإتجاهني

به املسيح زِمباملسيح ويلت زِميلت نؤمم خصش ووا ورائي . "اإلميانُ هلُمه
أنت . ذه الطريقة يعملُ اإلميانُ باملسيح) ١٩: ٤متى ." (فأجعلَكُم

ووه ،هباعبإت زِمعاًتلتاً نافهِمشيئاً م كلَ من حياتبأن جيع زِمو .  يلتيبد
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 رافإعت درجم كانَ مهإميان اس، ولكنالء النهؤ يف هذه احلال، آمن هأن
ولكن يسوع مل يأتمنهم على نفِسه، ألنهم . عقالنِي وليس إلتزاماً قَلبِياً

وا بهزِملتم مل يعلى أنفُِسهِم ه وهنما ( ومل يأتنوحومية ٢٩: ٢٠ي؛ ر
٩: ١٠(  

يف هذا اإلصحاح، سجلَ يوحنا أيضاً حدثَ تطهري املسيح 
ونجِد تطهري املسيحِ للهيكَل مسجالً أيضاً يف األناجيل . للهيكَل

ل يف بداية خدمة األناجيلُ اُألخرى تضع تطهري اهليك. املُتشابِهة النظرة
أما إجنيلُ يوحنا فيضعه يف بداية خدمة يسوع العلنية اليت . يسوع

الطريقَةُ الوحيدةُ لتوفيقِ هذا التناقُضِ . إستمرت ثالث سنوات ونِصف
مالحظَةٌ أُخرى هي . الظَّاهر هي بالقَولِ أنَّ تطهري اهلَيكَل حدثَ مرتني

بل كانَ .  يوحنا مل يكُن مهتماً بالدقَّة التارخيية كما كانَ لُوقاأنَّ
يحاوِلُ أن يقنِعنا بِحجته األساسية عن يسوع، أال وهي أنه كانَ 

  .املسيح، إبن اهللا
 وا، هنوحيف إجنيلِ ي مذكُور وى من تطهري اهلَيكَل كما هاملغز

حلَدث تكلَّم عن أهم عالمة يخبِرنا ا يوحنا، تبرهن أنَّ أنَّ هذا ا
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عندما قالَ يسوع أنه كانَ اَهللا وكانَ املسيا، كانَ . يسوع هو املسيح
وذات مرة " أيةُ آية تصنع لترِينا هذا؟"يقُولُ له رجالُ الدينِ بإستمرار، 

جيلٌ شرير وفاسق، "من يسوع، أجابهم يسوع، عندما طلَبوا آيةً 
قاصداً (أنقُضوا هذا اهلَيكَل : يطلُب آيةً، وال تعطَى له آيةٌ إال هذه

هدسج(هامٍ أُقيمأي ى ." ، ويف ثالثَة٤١ -٣٩: ١٢مت .(  
ه يخبِرنا يوحنا أننا عندما قام يسوع من املوت، تذكَّر تالميذُ

أعداد العهد القدمي اليت تنبأَت عن قيامته، مثل املزمور السادس عشر، 
ولقد تذَكَّروا أيضاً ذلك . الذي وعظَ منه بطرس عظته يوم اخلمسني

 همقَدي وعوا يسعا (التصريح الذي مسنوحيف إطارِ ). ٢٢ -١٩: ٢ي
 وعول تطهريِ اهلَيكَل، أعطانا يسسةً، اليت هي برأي الرةً هامعالم

  .يوحنا، ينبغي أن تقنِعنا أنَّ يسوع هو املسيح، إبن اهللا
باإلختصار، من هو يسوع يف اإلصحاحِ الثَّانِي من إجنيل 
يوحنا؟ يف اإلصحاحِ الثَّانِي من هذا اإلجنيل، يسوع هو ذلك الشخص 

حأن ي طيعلَ املاَء مخراًالذي يستوع . وإىل يس يأن تأت بإمكانِك
مبشاكلك، ويسوع يستطيع أن حيملَ مشاكلَك، اليت هي مثل املياه، 
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بإمكانِك أن تأتي إىل يسوع بِكُلِّ ما لديك من . ويحولَها مخراً
عفَاتم. ض وعلُ يسحوي سوف ،كإىل حيات وعو يساَء فعندما تدع

إىل مخرِ الفرحِ احلقيقي كضعفات .  
فبإمكانِكُم أيضاً تطبيق هذه . توجد عدةُ تطبيقات هلذه املُعجِزة
أحد أساتذَة الكتابِ املُقدس . القصة على وعظ وتعليمِ كلمة اهللا

، شارك معنا كطُالب الهوت Dr. J. Vernon McGeeاملُفضلني عندي، 
عنيعة آالف شخص ١٩٥٢ يف العام يافظُ حلوايل أربعبينما كان ي هأن ،

أحياناً كانت لدي رِسالَةٌ كُنت أُؤمن أنَّ اَهللا : "كُلّ يوم أحد، يقُولُ
ولكن بِصراحة، أحياناً كانت هذه الرسالَة ضعيفَةً . وضعها على فَمي

أعط هذه الرسالة، : يقُولُ يلولكن اَهللا كانَ . جداً، وكأنها أشبه باملاء
ويف مكان ما بني املنبرِ واملقعد، كانَ اُهللا . وأنا سأُعطيها لقُلُوبِ الناس

لست . يلمس العظَة، وكانت هذه العظة األشبه باملاء تتحولُ إىل خمر
لُهيعم هلُ اُهللا هذا األمر، ولكنيعم أدري كيف".  

اغِّي يقُولُ لنا كوعاظ يافعني طَموحني، وكانَ الدكتور م
قد تظُن أنها . عندما يعطيك اُهللا رِسالَةً أو عظَةً، ألقها أمام الناس"
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وبينما . مجرد ماء، ولكن ألقِ هذه العظة، وأوصلْها إىل قُلوبِ الناس
، سوف يلمس اُهللا هذه توزع هذه املاء، ففي مكان ما بني املنبرِ واملقعد

، وجدت أنَّ هذا األمر ١٩٥٢منذُ العام ." الرسالَة وسيحولُها مخراً
يف اإلصحاحِ الثَّانِي من إجنيلِ يوحنا، يسوع هو الشخص . صحيح

  .الذي بإمكانِه أن يحولَ املياه مبختلَف أنواعها إىل خمرٍ مفرِحة
نُ يف اإلصحاحِ الثَّانِي؟ اإلميانُ هو إتباع هذه ما هو اإلميا

كُن صادقاً مع اِهللا وإعترِف أنه : اخلُطُوات للوالدة اجلديدة أو للنهضة
مرخ يكلد ليس . حبِر فَرمل ختت كةً، أو أنولَد ثانِيمل ت كأن رِفإعت

ةض إىل حتتاج كوح، وأنالر .اهللاثُم ةمبكَل إقضِ وقتاً . ، إمْأل إناَءك
ومهما قالَ لك اُهللا خاللَ قراَءتك لكلمة اهللا، . كافياً يف قراَءة كلمة اهللا

لْهإفع أشخاصٍ . فذلك ة معيخصة الشوحيالر كتض جشارِك نتائ ثُم
ته من جديد يف إطارِ شارِك كَلمةَ اِهللا وفرحك الذي إكتشف. آخرين

 ةتدبريِ العناي حبسب ،كقيهِم يف حياتاس الذين تلتكُلِّ الن مع كعالقات
  .اإلهلية
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وما هي احلياةُ يف اإلصحاحِ الثَّانِي من إجنيلِ يوحنا؟ احلياةُ هي 
من هذه يخبِرنا يوحنا بِعدة طُرقٍ مجيلة، يف الكَثريِ . أن تولَد من جديد

يف هذا اإلصحاح، احلياةُ . اإلصحاحات، أنَّ احلياةَ هي الوالدة الثَّانِية
احلياةُ هي كُلُّ ما ينتج عن دخول . هي إختبار حتويلِ مائك إىل خمر

عالقَة إميان مع يسوع املسيح، حيثُ تكُونُ قد قُمت بإتخاذ إلتزامٍ 
ومعرِفَةُ أنَّ املسيح قد .  قد إلتزم بكباملسيح، وحيثُ يكُونُ هو أيضاً

أعطاك كُلَّ ما هو وكُلَّ ما لديه، ينبغي أن متنحك هذه املعرِفَةُ نوعيةَ 
فاحلياةُ هي أيضاً أن يتطهر هيكَلُك الشخصي، عندما . حياة مميزة

  .تتطلَّب اخلطيةُ مثلَ هذا التطهري
  

  دسالفَصلُ السا
  "ينبغي أن تولَدوا من فَوق"

إنه . اإلصحاح الثالثُ هو األكثَر شعبِيةً يف إجنيلِ يوحنا
. اإلصحاح الذي يسجلُ لقاَء يسوع مع معلِّمٍ للناموس إمسه نِيقُودميوس
خبِرا يوحني يف إطارِ كون هذا اإلصحاح معاً، إقرأُوه سنا مبا بينما ندر
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. هذا ما سأُخبِركُم به: "ففي مقدمته، كتب يوحنا ما معناه. سيقُوله لنا
يف اإلصحاحِ الثَّانِي، ." عندما آمن الناس بِيسوع، كانوا يولَدونَ ثانِيةً

عندما جمازِياً، أخبرنا يوحنا كيف صور يسوع الوالدةَ الثَّانِية جمازِياً، 
  .أجنز معجِزته اُألوىل

يف اإلصحاحات الثَّالث والرابع واخلامس، سيعطينا يوحنا أمثلَةً 
يقُولُ . األولُ هو معلِّم الناموس نيقُودميوس. عن أشخاصٍ ولدوا ثانِيةً

عوراً ومالً مشهكانَ رج هة، أناألصلي ةيف اللُّغ صماً يف النرحتلِّماً م
يخبِرنا التقليد أنَّ نيقُودميوس كانَ ). ١٠: ٣(أُورشليم يف ذلك الزمان 

  .أخي يوسيفُوس، املُؤرخ اليهودي الشهري
رغم أننا ال نقرأُ يف اإلصحاحِ الثَّالث أنَّ نيقُودميوس كانَ 

 أُ عنهنا سنقرةً، ولكنولُوداً ثانِياموحنةً يف إجنيلِ يثانِي . فصنتتقريباً يف م
إجنيلِ يوحنا، نقرأُ أنَّ نيقُودميوس دافَع عن يسوع أمام السنهدرمي، 
وحوايل اية إجنيلِ يوحنا، نقرأُ أنَّ نيقودميوس شارك بِشجاعة بدفنِ 

يخبِرنا أنَّ هنا يتدخلُ التقليد ل). ٣٩: ١٩؛ و٥٠: ٧(يسوع 
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نيقُودميوس كانَ قد إختبر التجديد والوالدة الثَّانِية يف هذه املرحلة، 
  .ولقد حتملَ بِفَرحٍ خسارةَ كُلّ ما لديه من أجلِ املسيح

جاَء نيقُودميوس إىل يسوع ليالً، وفتح معه حواراً بشكلٍ مثريٍ 
اهياً إيب، داعجها املُ: "للعيأيابأو الر ،علِّم ". جدير وهذا أمر

علينا أن نتذَكَّر أنه باملعنى اإلنساينّ، كانَ يسوع جنَّاراً . باملُالحظة
ولكن ذا سمعة ليست رفيعة، لكَونِه من الناصرة، ورغم ذلك جند هنا 

 وعو يسوس يف إسرائيل، يدعامظيماً للنلِّماً ععلِّم"معي أو مقُولُ " رابوي
 ،لَ "لهأن يعم رقدي أحد لِّماً، ألنْ ليسعاِهللا م من أتيك كأن نعلَم حنن

هلُ، إن لَم يكُنِ اُهللا معاملُثريِ لإلهتمامِ أنَّ ." هذه اآليات اليت أنَ تعم من
 على كَونِه جاَء حنن نشدد كثرياً. نيقُودميوس هو الذي أتى إىل يسوع

ولكن لَربما جاَء ليالً ألنه كانَ يعملُ بِجد طوالَ . إىل يسوع ليالً
  .النهار، أو ألنه مل يرِد أن يعرِف أحد أنه جاَء ليرى يسوع

التفسري املُهِم يِء نيقُودميوس ليرى يسوع، هي أنه كانَ 
ومن الواضحِ أنه كانَ مهتماً .  اليت رأى يسوع يعملُهامعجباً باألمورِ

قُولَهيوع لماذا كانَ لدى يس ا أنَّ . أن يعرِفننا إذا ظَنأنفُس عخدن حنن
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فالناس يرغَبونَ بأن يسمعوا ما لدينا لنقُولَه، فقط . األمر مختلف اليوم
  .هعندما يعجبونَ مبا نعملُ

تذَكَّروا أنَّ يسوع يضع تشديداً كبرياً على األداء أكثر مما 
قالَ . هنا بإمكانِنا أن نرى ثمار هذه الفَلسفَة. يضعه على اإلعتراف

وكُلُّ ما عدا ذلك هو . الذي نؤمن به بالفعل، فذلك نعملُه"أحدهم، 
كالمٍ ديين درجم ".بفقط بِس هري قد أُعجِبوس الشاملِّمِ النعم بِ كَون

مبا رأى يسوع يعملُه، فقط بِسببِ ذلك أراد أن يسمع كالم يسوع 
يينونَ . الدما سيهتلُ، عندهعمنا نونرمبا ي اسالن بعجفقط عندما ي

ييننا الدبكالم.  
 الطَّريقَة بدأَ هذا احلوار وس . املُربِكبِهذهنيقُودمي معندما قد

 فُتح الباب أمام يسوع  تصرحياً صادق على هوِية يسوع، عندها
ينِيالد هيثحبد شارِكأقُولُ لكُم: "لي احلَق احلَق . ولَدال ي إن كانَ أحد

 من املاِء إن كانَ أحد ال يولَد. من فَوق، ال يقدر أن يرى ملكُوت اهللا
املَولُود من اجلَسد جسد هو، . والروح، ال يقدر أن يدخلَ ملكوت اهللا
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وحر ووحِ هالر من وا . واملَولُودولَدغي أن تينب لك ي قُلتأن بعجتال ت
  ."من فَوق

هذه الكَلمات تجعلُ من اإلصحاحِ الثَّالث من إجنيلِ يوحنا 
ماذا يعين هذا؟ بينما ! مولُود من جديد." إصحاح الوالدة اجلَديدة"

ما : "نقترِب من موضوعِ الوالدة اجلديدة، أوالً علينا أن نطرح السؤال
الحظُوا أنَّ يسوع ال يعلِّم أنَّ الوالدةَ " هو القَصد من الوِالدة اجلديدة؟

دةٌ بِحهااجلديدة هي غايي إىل .  ذاتدؤةُ اجلديدة هي وسيلَةٌ تفالوِالد
ينبغي أن تولَدوا من "فيسوع ال يقُولُ فقط، . غاية، حبسبِ يسوع

  .بل ويقُولُ أيضاً لنا ملاذا علينا أن نولَد ثانِيةً." فَوق
ال ينبغي أن نولَد ثانِيةً، ألننا ال نستطيع أن نرى ملكُوت اِهللا و

فكَما ترون، احلقيقَةُ . أن ندخلَ ملكُوت اِهللا إال إذا ولدنا ثانِيةً
فملَكُوت اِهللا . األساسيةُ هنا هي ملكُوت اهللا، وليس الوالدة اجلديدة

هو الغاية؛ أما الوالدةُ اجلديدة فما هي إال وسيلَةٌ تؤدي إىل الغاية اليت 
  .هي ملكُوت اهللا
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لنسبة ليسوع، ينبغي علينا أن نولَد ثانِيةً، ألنَّ املَولُود من فبا
عندما يستخدم الكتاب املُقدس كَلمة . اجلَسد هو مجرد جسد

فوِالدتنا ." الطبيعة اإلنسانية، بدون مساعدة اهللا"، فهو يعين، "جسد"
درجا ملَت منة جعةاجلسديجسدي وبإمكانِنا القَول أنَّ .  خملُوقات

 ا حيواناتة جعلَت منةَ اجلسديأنَّ الوِالد ما معناه لِّمعكانَ ي وعيس
ولكن إذا أردنا أن نكُونَ خالئق روحية، فعلَينا أن نولَد والدةً . ناطقَة
  .روحية

 هذا السؤال عندما ما هو ملكُوت اهللا؟ تعلَّمنا اجلواب على
ملَكُوت اِهللا هو ). ٧ -٥متى (درسنا العهد القَدمي واملَوعظَة على اجلَبل 

اُهللا فيه الُ الذي ميلُكة. ايالالت ساطَةواحلقيقَةُ هي بِب : ولديه ،كلاُهللا م
عليه كإذاً جزٌء . جمالٌ ميل فأنت ،عليك كفإن كانَ اُهللا ميلهملكُوت من .

 بور املُلُوك كلم وني، وإن كانَ هصاملُخل من رعاياه وإن كُنت
هلتخاِهللا وتكُونُ قد د ملكُوت كُونُ قد رأَيتها تاب، عنداألرب.  

. يعتقد الكَثريونَ أنَّ ملكُوت اِهللا هو السماُء بعد املوت
لن تدخلُوا "ئه مع نيقُودميوس هو، وتفسريهم لكَلمات يسوع يف لقا
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ولكنين مقتنِع أنْ ." أبداً السماَء عندما تموتون إال إذا ولدتم من جديد
  .ليس هذا ما قَصده يسوع عندما نطق ذه الكلمات املألُوفَة

ر لن ت: "بل كانَ جوهر ما قالَه يسوع لنِيقُودميوس هو التالي
أبداً حقيقَةَ كَون اِهللا يريد أن يكُونَ ملكَك، إالَّ أو حتى تولَد من 
 ولَدى تاِهللا إال أو حت مع العالقَة وع منالن لَ أبداً ذلكجديد، ولن تدخ

ولكن، عندما تولَد من جديد، سوف ترى اَهللا ملكاً لك، . من جديد
 – ليس عندما تموت – من العالقَة مع اهللا وسوف تدخلُ ذلك النوع

فبالنسبة ليسوع، أولُ نتيجة للوالدة من جديد هي !" ولكن اآلن فَوراً
ربي "أن نعترِف كما إعترف توما قائالً ليسوع املُقام من األموات، 

  )٢٨: ٢٠يوحنا !" (وإهلي
م احلقيقَةَ ذاتها عندما أعلَن أنه ال لقد كانَ الرسولُ بولُس يعلِّ

كُورنثُوس ١(يقدر أحد أن يقُولَ أنَّ يسوع رب إال بالروحِ القُدس 
٣: ١٢ .( ،هلُوناِهللا ويدخ ونَ ملكُوتناجلديد، يرى املُؤم يف العهد

القَةَ وحنن سوف نرى وندخلُ ع. عندما يدعونَ يسوع رباً ومخلِّصاً
أولُ نتيجة لمعجِزة . املَلَكُوت هذه مع يسوع، عندما نولَد من جديد
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كَونِنا ولدنا من جديد، ستكُونُ أنَّ املسيح سيكُونُ بالواقعِ والفعل ربنا 
  .وملكَنا

 اليت كُنت وخِ الكنيسةشي بعض أخذت ،سنوات ةمنذُ عد
ر ةلوةأرعاها إىل خوا . وحيجيبؤالَني وأن يلُوا بِسم أن يتأممنه وطلبت

بِناًء على تعليمِ يسوع : السؤالُ األولُ الذي طرحته كانَ. عليهِما كتابةً
يف النصف الثَّانِي من اإلصحاحِ السادس من إجنيلِ متى، ماذا ينبغي أن 

بِناًء على كيف تصرِفُونَ : ي كانَتكُونَ أولوياتكُم؟ السؤالُ الثَّانِ
 روهكِّلُ جشفَكُم، وكُلَّ األشياء اليت تكُم، وعواطكُم، مالَكُم، طاقَتوقت

  حياتكُم، ما هي أولوياتكم حرفياً؟
بينما كانوا يجيبونَ على هذينِ السؤالَني، شجعتهم أن يكُونوا 

 قنيج–صاد قنيوا صادهذه . داً ولقد كان سأنا من أس كُنت
سنوات ةونَ لعدروا حيضم كانهعظَموا . الكنيسة، ومعموا قد سوكان

للمرة اُألوىل "ولقد صدمت عندما قالَ أحدهم، . تعليمي أكثَر من مرة
 وأنَّ .يف حياتي أرى أنَّ يسوع قالَ أنه يريد أن يكُونَ أولَ أولَوياتي

فهذا ما يعلِّم به يسوع . ملكُوت اِهللا ينبغي أن يكُونَ أولَ أولوياتي
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ثُم قالَ خاللَ إجابته ." ولكنين مل أر هذه احلقيقَةَ من قَبل. بِوضوحٍ هنا
بناًء على طريقَة عيشي، َألكُونَ صرحياً متاماً، أهم "على السؤالِ الثَّانِي، 

 وما شابه – يف حياتي هو أنا، زوجيت، طفلي، تقاعدي، وأمانِي أمرٍ
ي. ذلكاتيف أولوي مكان وع أيسيأتساَءلُ ما إذا كانَ ل".  

وعندما كانوا مجيعاً قد أجابوا على أسئلَيت بطريقَة مشابِهة، 
ث من إجنيلِ يمن اإلصحاحِ الثَال أعداد ةم ببضعهكتاشارنوح . ثُم

 ،ونَ أنَّ اَهللا "قُلتتر ونَ من جديد، سوفولَدما توع، عندقالَ يس
فَعندما تولَدونَ من جديد، سوف تدخلُونَ يف . ينبغي أن يكُونَ ملكَكُم

هذا ال يعين ." عالقَة مع اِهللا، حيثُ يكُونُ اُهللا باحلقيقَة وبالفعلِ ملكَكُم
 دائماً باملكانة اُألوىل يف حياتكُم، األمر الذي كانَ سيجعلُ أنه سيحظَى

منكُم كاملني، ولكن هذا يعين أنكُم ستكُونونَ على األقَلِّ قد رأيتم 
همع م يف عالقَةلتودخ.  

 ولُودم هأن دكُلُّ واح فرة، حيثُ إعتكانت هذه كنيسة إجنيلي
مةً عندما إنضوخ، .  إىل الكنيسةثانِييالِء الشهلؤ ونَ منكُم "فقُلتكَثري

قالُوا أنهم مل يروا حقيقة املَلَكُوت من قَبل، وكثريونَ منكُم كانوا 



Arabic Bible Outreach Ministry       www.arabicbible.com    عربية للكرازة باإلجنيلاخلدمة ال  

 ٢٣ُآَتيِّب َرقم  "في ِظالِل الَكِلَمة"

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  ٨٥

صادقني ليقُولُوا أنهم مل يدخلُوا بعد يف هذا النوع من العالقة مع اهللا، 
 وقمةُ –وىل يف حياتكُم حيثُ يكُونُ هو ملكَكُم، واألولوية اُأل

فإن مل تروا ملكُوت اهللا يف هذا اإلطار، وإن مل . أَولَوِيات أهدافكُم
 ةنيِ للوالدرهانلَ بأو كِّالنشي اللذان اِهللا، األمران لُوا إىل ملكُوتتدخ

  "الثَّانِية، فأي حق لكُم أن تدعوا أنكُم مولُودين ثانِيةً؟
عندما شارك يسوع بكالمه الديين مع عضو السنهدرمي 

كَيف؟ "وكانَ سؤالُه، . نيقُودميوس، سألَه هذا األخري سؤاالً مرتني
 يخش ووه لإلنسان نمكي ةً؟ كيفثانِي ولَدأن ي لإلنسان نمكي كيف

 لُ بطنيدخ لَّهةً؟ ألَعثانِي ولَد؟أن يولَدةً ويثانِي هأُم " وعو أنَّ يسيبد
ها أنت معلِّم "وأجابه يسوع مبا معناه، . إنزعج من هذا السؤال
ولقد إستخدمت أمامك إيضاحاً عادياً عامياً . مشهور يف إسرائيل
هماً، ومل تفهيوح. أرضورٍ ربأُم كرتلُ إن أخبمثلَ فماذا ستفع ،ةي

وليس أحد صعد إىل السماء، إال الذي نزلَ من السماء، إبن : التالية
  ." اإلنسان الذي هو يف السماء
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بينما كانَ يسوع يقُولُ هذا، أعتقد أنه كانَ ينظُر إىل عيني 
ز هذا، أنه هو بِنفسه كانَ يسوع يقُولُ ملُعلِّمِ الناموس املُمي. نيقُودميوس

همع ويتكلَّم هأمام فالذي كانَ يق ماِء يف نفسِ الوقتكانَ يف الس .
وعندما قدم يسوع هذا التصريح، مل يتجرأْ نيقُودميوس وال حتى بأن 

  " كيف؟"يسألَ، 
قصة ثُم، وبِهدف التفسريِ والتلخيص، ذَكَّر يسوع نيقُودميوس بِ

. كانَ بنو إسرائيل يف البرية، وكانوا يتذَمرون. مسجلَة يف سفرِ العدد
، أرسلَ )١٤: ٢، فيلبي ٣١ -٢٦: ١٤عدد (ومبا أنَّ اَهللا يكره التذَمر 

ثُم أرسلَ اُهللا رسالَةَ رمحة، إذ أمر موسى . اُهللا حيات لتلسع املُتذَمرين
وأُعلنت رِسالَةُ الرمحة لكُلِّ . قامة حية نحاسية كعمود يف وسط احمللَّةبإ

إن كانَ بإمكانِك أن تزحف أو جتعلَ أحداً حيملَك : "من لسعته احلية
إىل وسط احمللَّة، حيثُ تتطلَّع إىل احلية النحاسية، سوف تشفَى من 

احلي ة٢١عدد ." (ةلَسع(  
إنَّ مجرد النظَرِ إىل قطعة من النحاس لن تشفيين "قالَ بعضهم، 

ولكن قالَ . وهكذا مات هؤالء بِلَسعات األفاعي." من لَسعة أفعى
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باحلقيقَة ال نفهم كيف يمكن ملُجرد النظَرِ إىل احلية النحاسية "آخرون، 
يا الوحيدأن يشفأملَن وهذا ه األفاعي،ولكن وا ."  من لَسعاترفتدب

أحداً لينقُلَهم أو ليجرهم، أو زحفُوا بأنفُِسهم إىل وسط احمللَّة، ونظَروا 
وشفيوا من لَسعاتِ األفاعي مبجرد نظَرِهم . إىل تلك احلَية النحاسية

إليها بإميان".  
 هذه  مجرد معجِزة واحدة من معجِزات العهد القَدمي تشكِّلُ

يف هذه املَرحلَة . املُتعددة، إىل أن نقرأَ اإلصحاحِ الثَّالث من هذا اإلجنيل
 لَهسج ديتصريحٍ عقائ أكثَر وعيس موس، قدنيقُودمي مع يف حوارِه

ولكَي نفَسر ونلَخص، ). ٢١ -١٤: ٣ا يوحن(كُتاب األناجيلِ األربعة 
على ) أُصلَب(ينبغي أن أُرفَع : "يخبِرنا هذا املُعلِّم العظيم قائالً

وكإبنِ . ينبغي أن أُرفَع على الصليب، ألنين إبن اِهللا الوحيد. الصليب
وحيد ملُشكلَة اِهللا الوحيد، بِموتي على الصليب سأُصبِح حلَّ اِهللا ال

عندما سأُرفَع على ذلك . اخلَطية، ألنين املُخلِّص الوحيد من اخلطية
الصليب، إن كانَ الناس سينظُرونَ إيلَّ بإميان وأنا معلَّق على الصليب، 
متاماً كما كانَ يشفَى أُولئك الذين لدغتهم احلَيات مبجرد نظَرِهم إىل 



Arabic Bible Outreach Ministry       www.arabicbible.com    عربية للكرازة باإلجنيلاخلدمة ال  

 ٢٣ُآَتيِّب َرقم  "في ِظالِل الَكِلَمة"

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  ٨٨

حلية النحاسية، كذلك أيضاً فإنَّ الذين ينظرونَ بِعنيِ اإلميان إيلَّ وأنا ا
وسوف . معلَّق على الصليب، سوف يشفَونَ من مشكلَة اخلطية
  ."يصبِحونَ مقدسني، وسوف حيصلُونَ على حياة أبدية خالدة

وعا املعمدان، كانَ يسنوحبِ يساهللا بِح اإلنسان محلَ - املسيح
وهنا نتعلَّم من يسوع أنه . اِهللا الذي جاَء إىل العامل ليرتِع خطايا العامل

. كانَ سيجِد حالً لمشكلَة اخلَطية مبوته على الصليب بدالً عنا مجيعاً
هكذا ": ولقد أوضح يسوع هذا األمر متاماً عندما قالَ لنِيقُودميوس

 نؤمكُلُّ من ي كهلكَي ال يالوحيد، ل هإبن ى بذلكاُهللا العامل حت بأح
  ) ١٦: ٣يوحنا ." (به، بل تكُونُ له احلياةُ األبدية

 ،وس لهؤالِ نيقُودميعلى س وعيس به ر ما أجابوهكانَ هذا ج
وع على سؤالِ فبِمعىن ما، كانَ جواب يس" كيف يكُونُ ذلك؟"

ماذا يعين أن نؤمن؟ ." آمن"بكلمة واحدة هي، " كيف؟"نيقودميوس 
 ظهِرا وينوحنا يخبِري ،هإجنيل سابِقاً، يف كُلِّ إصحاحات رتوكما أش

نؤمراً . لنا ماذا يعين أن نفَسحاً وموضاإلميانَ م ديف هذا اإلصحاح، جن
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صِ الذين كانوا ينظُرونَ إىل احلية النحاسية ويشفَونَ من بأُولئك األشخا
  .لَسعات األفاعي

وبطريقَة ما، مبجرد فعلِ اإلميان، ننظُر أنا وأنت إىل يسوع على 
أنا أُؤمن أنَّ يسوع هو إبنك الوحيد؛ وأنا أُؤمن أنَّ "صليبِه ونقُولُ هللا، 
ك الوحيد ملُشكلَة اخلطية، ويسوع هو املُخلِّص الوحيد يسوع هو حلُّ
هلتالذي أرس .يخصي الشلِّصخكُونَ ملي بإبنِك نوها أنا اآلن أُؤم".  

لقد كانَ يسوع يقُولُ لنِيقُودميوس، ولك ويل، أنَّ كُلَّ من 
لنا دور يف الوالدة الثَّانِية، وإن كانَ . يؤمن يمكنه أن يولَد من جديد

نؤمأن ن ونا يف هذه املُعجِزة هورة. فإنَّ دايلغسيطٌ لوهذا ب . ونا هورد
  . أن نؤمن أنَّ املسيح مات على الصليب من أجلِ خطايانا

داً أما دور اِهللا يف الوالدة اجلديدةَ، فَهو بعد لن يكُونَ بإمكانِنا أب
همة . أن نفهاجلسدي ةةَ الوالدعملي مأن تفه عليك بمل يتوج فأنت

بل كُنت غري قادرٍ على أن . لكَي تتمكَّن من أن تولَد يف هذا العامل
علَّم . فأنت ولدت بِكُلِّ بساطَة. تعملَ شيئاً حيالَ والدتك اجلَسدية

ولكنه مل يعلِّم أنه يتوجب علينا . أن نولَد من الروحيسوع أنه ينبغي 
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بل علينا أن نلَبي بعض الشروط؛ علينا أن نقُوم . أن نلد أنفُسنا روحياً
ورِهاُهللا بِد قُومها سيوعند ،نؤمعطينا حياةً . مبا علينا، أي أن ناُهللا سي

  .لِ إختبارِ الوالدة اجلديدةأبديةً خالدة من خال
فنحن نسمع . شبه يسوع دور اِهللا يف الوالدة اجلديدة بالريح

نا ال نراهيح، ولكنالر رباُء . صوتكُونُ خكبري، ي ثُ إعصارعندما حيد
الذي سي أَ باملكانبإمكانِنا أن نتنب ليس هأن قوافلُ من يالطَّقسِ أو هضرِب

وهكذا قدم يسوع هذه اإلستعارة . رِيح اإلعصارِ يف املرحلَة املُقبِلَة
لن نفهم أبداً ." هكذا كُلُّ من ولد من الروح"اازِية، ثُم أعلَن قائالً، 

دور اِهللا يف الوالدة اجلديد، ولن يكُونَ علينا أن نفهم دور اِهللا لكي 
ولقد خلَّص يسوع دورنا بِكلمة . فدورنا كانَ بسيطاً جداً. نِيةًنولَد ثا
  ." آمن: "واحدة

هذه األعداد اليت فَسرتها وخلَّصتها، أصبحت أكثر تصريحٍ 
 مبا قالَه نؤموس أنَّ كُلَّ من يعندما قالَ لنيقودمي ،وعيس همقدي ديعقائ

. ى الصليب لن يدانَ، بل ستكُونُ له احلياةُ األبديةعن معنى موته عل
 مبا قالَه نؤممل ي هل ألنب ،بِ خطاياهببِس ن، ليسدي نؤمومن ال ي
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هذا هو ). ١٨ -١٦: ٣يوحنا (يسوع عن معنى موته على الصليب 
  .أكَثَر تصريحٍ عقائدي يقدمه يسوع

ة إىل كُلِّ ما شاركت به عن هذا التعليمِ الذي قدمه باإلضافَ
يسوع، كانَ يسوع يبعثُ بِرسالَة من خاللِ هذه العضوِ املُميزِ يف 

وكانَ جوهر هذه . السنهدرمي، للقادة الدينيني للشعبِ اليهودي
 أن تبدأُوا بِهذه الطريقة، ينبغي. ينبغي أن تولَدوا من فَوق: "الرسالَة

  !"وينبغي أن تبدأُوا معي
  
  

  األسئلَةُ الثَّالث
 وه وعا؟ يسنوحمن إجنيلِ ي ثيف اإلصحاحِ الثَّال وعيس ومن ه

يسوع هو . يسوع هو حلُّ اِهللا الوحيد ملُشكلَة اخلَطية. إبن اِهللا الوحيد
من الوحيد لِّصاهللاملُخ ل منة املُرسلٍّ .  اخلطيح لدى اهللا أي وليس

آخر، وليس لديه أي مخلِّصٍ آخر، إال إبنه املَولُود الوحيد، يسوع 
  .هذا من هو يسوع يف اإلصحاحِ الثَّالث من إجنيلِ يوحنا. املسيح
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 واإلميانُ يف هذا اإلصحاح؟ اإلميانُ ه ووما ه" أُنظُرشوع ".
،هنوانة، وعازِية احاسية الناحلي ةورةٌ على صبنِيةٌ مترنيم دوجت" أُنظُر

شالذين ." وع اظعأعظمِ الو أحد وجِن، وهورون سبتشارلز هاد دجتد
. كَرزوا باإلجنيل عرب التاريخ، جتدد عندما كانت ترنم هذه الترنيمة

أُنظُر "بإميان بسيط، رأى احلقيقَةَ أنَّ إجنيلَ يسوع املسيح هو بِبساطَة، و
شا." وعنوحث من إجنيلِ ياإلميانُ يف اإلصحاحِ الثَّال وهذا أيضاً ه.  

تبدأُ احلياةُ . ؟ احلياةُ هي أن نولَد ثانِية٣ًوما هي احلياةُ يف يوحنا 
.  وعندما نرى ملكُوت اِهللا وندخلُ ملكُوت اهللاعندما نولَد من جديد،

احلياةُ هي الدخول يف . فاحلياةُ هي أن نرى أنَّ اَهللا يريد أن يكُونَ ملكَنا
  .عالقَة مع اِهللا، حيثُ يكُونُ هو باحلقيقَة ملكَنا

أيها الصديق العزيز، أَختم هذا الكُتيب بطَرحي هذا السؤال 
عليك : ةاخلَطي لَةحيد ملُشكوع كاحلَلِّ الوإىل يس ظَرتون هل سبق

عندك؟ وهل آمنت ليس فقط بِعقلك بل وأيضاً بقلبِك أنه مات من 
أجلِ خطاياك؟ وهل ولدت ثانِيةً؟ وهل رأيته كَملك حياتك؟ إن كانَ 

ه اإلصحاحات الثَّالثَة اُألوىل من جوابك هو بالنفي، أرجو أن تقرأَ هذ
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  ٩٣

 أن ترى ملكُوت كدساعاِهللا أن ي من داً، وأن تطلُبدجا منوحإجنيلِ ي
لَهاِهللا وأن تدخ .  

إن كُنت قد دخلت إىل ملكُوته، وإن كُنت تابِعاً للمسيح، 
ك اُهللا أَحضك على أن تشارِك فرح خالصك مع كُلِّ الذين جيعلُ

كقيهِم يف حياتكُونَ . تلتعلى أن ت كضام، أحدللخ موكما قالَت مري
  . مطيعاً وأن تفعلَ مهما قالَه لك يسوع
  


